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49253408 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ : วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ / ผลการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและความสามารถใน 

   การคิดอยางมีเหตุผล 
   ปญญา อ.โพธิ์ทอง : การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และความสามารถ
ในการคิดอยางมีเหตุผล  ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ,  รศ.สมประสงค  นวมบุญลือ  และ ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ.  228 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre - Experimental  
Design) แบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลัง (One  Group  Pretest  -  Posttest  Design)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ         
1)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู   เรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา   กอนและหลังการจัดการเรียนรู  ดวยวิธี
สอนแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5.  2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5. และ 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
คือ  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1  โรงเรียนสายธรรมจันทร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  
เขต 2  จํานวน  45 คน ปการศึกษา 2552  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูดวย        
วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย       
การจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ การวิเคราะหขอมูล ใชการหาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ )  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที ( t – test)  แบบ  Dependent 
 ผลการวิจัย  พบวา 1) ผลการเรียนรู เรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาของนักเรียนกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยคะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู   นักเรียนมีผลการเรียนรู เรื่อง มรรค อยูในระดับมาก        
2) ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอน    
การจัดการเรียนรู   โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก  และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวย    
วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน ไดแก  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนมี
ความเห็นวา   การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนทําไดงายไมสับสน  ดานบรรยากาศในการเรียนรู   นักเรียนมี
ความเห็นวา   ไดแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  และในดานประโยชนที่ไดรับ
นักเรียนมีความเห็นวา  เทคนิคการจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น   
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 The  purpose  of  this  experimental  research  with  one  group  pretest  - posttest  design  were :   
1)  to  compare  learning  outcome  on  magga  (dhamma) and  reasoning   thinking  ability  of  eleventh  grade  
students  before  and  after  being  taught  by  yonisomanasikran.  The  sample  consisted  of  45  eleventh  grade   
students  of  Saithamachan  school  under  the  jurisdiction  of  the  Office  Ratchaburi  Education  Service  Area 
2  academic  year  2007.  The  research  instruments  used  for  gathering  data  were  :  1)  instructional  plan  of 
yonisomanasikran 2) an ability test on  reasoning thinking  3)  a questionnaire  inquiring student,s  towards the 
yonisomanasikran approach the statistical  analysis  employed  were  percentage  (%)   mean  (Χ ),  standard 
diviation (S.D.),  t – test  dependent  and  content  analysis.    
 The  research  finding  of  the  study  were :  1)  The  learning  outcome  on  magga  (dhamma) and  
reasoning  thinking ability of eleventh grade students before and after being taught by yonisomanasikran was  
statistically significant different at the  .05  level. The  learning  outcome  on  magga  (dhamma) and  reasoning   
thinking  ability  of  eleventh  grade students was higher  than  before  the  instruction.  and 2) The  student , s 
opinions towards in the instruction with yonisomanasikran on the classroom activities, the classroom  
environment, and  the advantage aspects were at the highest level.   
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ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือ  สนับสนุน  และอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล       
รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2552 ที่ใหความรวมมือในการทดลองอยางดียิ่ง 
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วิทยานิพนธตลอดมา 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 สภาพสังคมไทย  ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ทําใหมีการปรับตัวไปตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลง จนทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมบริโภคนิยม ซ่ึงทําใหไมสามารถ
คาดการณไดวา อะไรคือความรูที่จําเปนอยางแทจริงสําหรับอนาคต การศึกษาจึงมีหนาที่ใน        
การเตรียมผูเรียนใหพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง  ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว พระราชทานแกครูใหญและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย (22 กรกฎาคม 2520) ที่วา 
 

        “...การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาความรู   ความสามารถ  ความคิด  ทัศนคติ  คานิยม  
และคุณธรรมของบุคคล เพื่อการเปนพลเมืองดี  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เมื่อบานเมือง
ประกอบไปดวย พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพแลว  การพัฒนาประเทศยอมกระทําได
สะดวก  ราบรื่นไดผลแนนอนรวดเร็ว  ...”   (วาร ี คําชื่น  2533 : 1)   

   

 กระแสพระราชดํารัสแสดงใหเห็นวา  การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและเปน
รากฐานที่สําคัญ ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา  และแกไขปญหาตาง ๆ เพราะการศึกษาเปน
กระบวนการที่จะชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง   ซ่ึงการคิดและการสอนคิดมีความสําคัญอยางยิ่งใน
การจัดการศึกษา  การพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงใหเกิดขึ้น  ตองอาศัยทักษะการคิดที่เปน
พื้นฐานอยางเพียงพอ  การคิดอยางมีเหตุผลเปนทักษะหนึ่งที่เปนพื้นฐานสําคัญของการคิดขั้นสูง 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 12) แนวทางการพัฒนาประเทศโดยฝกคนไทย
ใหสามารถคิดเปน  มีเหตุผลและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่มุงสรางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันภายใตแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ยึดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย   และมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม  จริยธรรมอยางตอเนื่อง  ที่ขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยงบทบาท
ครอบครัว  สถาบันศาสนา  และสถาบันการศึกษา  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545) มาตรา 22 ซ่ึงระบุไววา “การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  และ      
เต็มตามศักยภาพ”  ซ่ึงตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาเนนถึงการพัฒนาตน ดวยการคิดคนหา
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เหตุผลในเรื่องความจริง  เพื่อสนองความตองการทางปญญาและแนวทางการประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตจริง (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตโต : 1)  ตามหลักไตรสิกขาซึ่งเปนหลักธรรมพัฒนาคนครบ        
3 ดานของชีวิต ดังนี้  1) ศีล  เปนการศึกษาที่ฝกในดานการสัมพันธติดตอการปฏิบัติกับสิ่งแวดลอม  
ทั้งทางวัตถุและทางสังคม  ทั้งดวยอินทรียตาง ๆ และดวยพฤติกรรมทางกาย วาจา คือ การดําเนิน
ชีวิตที่ปลอดเวรภัยไรการเบียดเบียนแตเกื้อกูลแกสังคมและแกโลก  2) สมาธิ  เปนการศึกษาที่ฝกใน
ดานจิตใหมีคุณธรรม  ความเมตตา  กรุณา  สุภาพ  ออนโยน  มีความเคารพ  ความซื่อสัตย         
ความกตัญู  ความอดทน  ขยัน  รับผิดชอบอยางเขมแข็งมั่นคงและมีความสุข  ความพอใจ  และ   
3) ปญญา  เปนการศึกษาที่ฝกในดานความรูความจริง  เริ่มตั้งแตความเชื่อที่มีเหตุผล  การรูจัก
วินิจฉัยไตรตรอง  ทดลอง  ตรวจสอบ  ความหยั่งรูเหตุผล  รูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต 
 ขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการศึกษาในปจจุบัน มุงกําหนดใหการศึกษาเปน
กระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู   
การฝกการอบรม  การสืบสานวัฒนธรรม  การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  ใหเกิด        
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย   ใหเกิด          
ความเจริญงอกงามในดานความรู  ความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  
สามารถเลือกรับขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสม  มีความรูทั้งหลักการและทักษะปฏิบัติที่มี
มาตรฐาน  มีคุณธรรมจริยธรรม   มีคุณลักษณะที่ เอื้อตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ   
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2545 : 8)    ซ่ึงในมาตรา 24  ไดกําหนดการจัดการเรียนรูระบุไววา         
การจัดเนื้อหาสาระกิจกรรม  ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรู  เพื่อใชในการปองกันและแกไขปญหา  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน เพื่อนําไปสู
เปาหมายของการเปนคนเกง  คนดี  มีสุข  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  นอกจากนี้ มาตรา 48  
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา และ
ถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  จัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอสาธารณชน  สําหรับการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  18  มาตรฐาน  84  ตัวบงชี้  โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 10  กําหนดเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวดังนี้  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และมีคุณภาพ  และมาตรฐานที่ 4  ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน          
ซึ่งสถานศึกษา  ตองจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ        
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การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชปองกัน และการแกไขปญหา  จัดประสบการณ
ใหเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยม   
ที่ดีงาม  และบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  (สุวิทย  มูลคํา  และ
อรทัย  มูลคํา  2545 : 6-7)  ดังนั้น กระบวนการคิดจึงเปนทักษะพื้นฐานของการเรียนรูในสิ่งตาง ๆ  
และมีความจําเปนในการดํารงชีวิต   เพราะการคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพ  การคิดมีหลายรูปแบบ  
เชน  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดอยางสรางสรรค  การคิดแบบอุปมาน  การคิดแบบอนุมาน  
การคิดเชิงเหตุผล (กุลยา ตันติผลาชีวะ 2548 : 32-34) โดยเฉพาะการคิดอยางมีเหตุผลนั้นมีความ 
สําคัญยิ่ง  เนื่องจากการคิดอยางมีเหตุผลสงเสริมคุณคาแหงความเปนมนุษยที่สมบูรณ  เหตุผลเปน
ส่ิงที่ชวยใหบุคคลคนพบความจริง โดยมีการพิจารณาไตรตรอง  ทําใหไมหลงงมงายในสิ่งที่ผิด       
ผูที่รูจักคิดเปนจะสามารถแกปญหาตาง ๆ  และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข (พุทธทาสภิกขุ 
2517 : 41)   และมักจะพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวตาง ๆ อยางรอบคอบ  มีเหตุมีผล  ทําใหเกิด             
การตัดสินใจเลือกและแกปญหาไดถูกตอง (สุวิทย  มูลคํา 2549 : 9-10)  บุคคลที่มีความคิดอยางมี
เหตุผล  จะอาศัยขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุน  จึงทําใหการคิดมีโอกาสผิดพลาดนอย  รวมทั้ง     
มีโอกาสชวยเหลือสังคมใหเจริญกาวหนา โดยการแกปญหาและสรางสรรคส่ิงที่เปนประโยชน
นานัปการ (จํานง  วิบูลยศรี 2536 : 49) ดังนั้น การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีการคิดอยางมีเหตุผล
จึงเปนคุณสมบัติที่พึงปรารถนาและเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษา     
 ในการพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนใหสูงขึ้นนั้น จําเปนตองมีการออกแบบ              
การเรียนรู หรือการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน คือการพัฒนาผูเรียนตองทําใหเกิดฉันทะ 
(ความอยากรูและอยากดี)  ซ่ึงเปนจุดสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนและรูจักคิด (สุเทพ  อวมเจริญ  
2547: 47)  เพราะการฝกใหนักเรียนมีทักษะแสดงออกเรื่องความคิด  คิดพัฒนาอยางรอบคอบ                  
มีเหตุผลในการตัดสินขอมูล  และหาขอสรุปอยางถูกตองตรงตามเหตุผล  ซ่ึงมีความสําคัญและ
ความจําเปนตองปลูกฝงเนื่องจากในสภาพสังคมปจจุบัน เปนสังคมที่เต็มไปดวยปญหาที่เกิดจาก
การขาดการคิดอยางมีเหตุผล ดังขาวที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพ  เชน  ขาวการปลนจี้  ลักขโมย  
หลอกลวง  ฆาขมขืน  ฆาชู  ฆาทวงหนี้และขาวอื่น ๆ  อีกมากมาย  เปนประจําทุกวัน ประกอบกับ   
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนสายธรรมจันทร        
ตามมาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน ตัวบงช้ีที่ 4.3  ผูเรียนประเมินและเลือกแนวทาง 
การตัดสินใจ  และแกไขปญหาอยางมีสติ  ผลการประเมินผูเรียนมีคุณลักษณะ รอยละ 50-74 อยูใน
ระดับ 2 ซ่ึงอยูในเกณฑพอใช (มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียน       
สายธรรมจันทร 2549-2553 : อัดสําเนา)  และมาตรฐานชวงชั้นที่ 4 ( ม. 4-5-6)   กําหนดใหผูเรียน
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สามารถเลือกสรรหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ  ไปประยุกตใชในการกําหนดเปนแนวทาง          
ในการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล  และตระหนักถึงผลการกระทําความดีและความชั่วจากการศึกษา
วิ เคราะหขอมูล    ขาวสาร    พิจารณาความเปนเหตุ เปนผลของสถานการณที่ตองเผชิญ                     
เพื่อการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติตามหลักศีลธรรม  จริยธรรม  (การจัดสาระการเรียนรู
พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : 12-13) และคาคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2550  โรงเรียน               
สายธรรมจันทร วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีคาเฉลี่ย 38.67  ซ่ึงในปการศึกษา 2551 
โรงเรียนสายธรรมจันทร   ตั้งเปาหมายคาเฉลี่ยแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน      
(O-NET) เพิ่ม  10%   ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล  เพราะ    
การคิดอยางมีเหตุผลมีความสัมพันธและเกี่ยวพันกับความสามารถในการคิดวิเคราะห  การเลือก
แนวทางเพื่อตัดสินใจ  และแกไขปญหาอยางมีเหตุผลของสถานการณนั้น  จําเปนตองอาศัย         
การวิเคราะหเปนพื้นฐานที่สามารถนําไปสูการคิดอยางมีเหตุผล  และจากปญหาที่พบในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน  พบวา  นักเรียนสวนมากไมชอบใชความคิด  และบอก
เหตุผลการตอบคําถาม  รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูฝกใหผูเรียนทองจํา  และ
จดจําใหไดมากกวาที่จะฝกใหนักเรียนคิด   ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูขาดประสบการณในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนคิดพิจารณาอยางมีเหตุผลในการแกปญหาเพื่อหาขอสรุป  และ
ประการสําคัญอีกประการหนึ่ง  ครูอาจขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการคิด  เนื่องจาก
กระบวนการคิดเปนนามธรรม  มีความซับซอนคลุมเครือ  มองไมชัดเจนจึงเปนสิ่งที่ยากในการสอน
ใหกระจางและไดผล  ซ่ึงอาจทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลนอยลง 
 ปญหาเกี่ยวกับการคิดที่ไดกลาวมาขางตนและการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอน          
ที่สงเสริมความสามารถในการคิดของนักเรียนพบวา การพัฒนาการคิดมีหลายวิธี  เชน  การใช   
แบบฝก  วิธีการสอนสืบสวนโดยใชกระบวนการกลุม  การสอนแบบอริยสัจ  การจัดกระบวน     
การ เรี ยนรู แบบสร างสรรคความรูนิ ยมตามทฤษฎีการ เรี ยนรู แบบคอนสตรัคติวิส ซึม  
(Constructivism)  การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ  การสอนคิดโดยใชเทคนิคหมวก
หกใบ วิธีสอนโดยการสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ จากวิธีการตาง ๆ ในการพัฒนาการคิด       
ที่กลาวมานั้น มีนักการศึกษาหลายทาน (สุมน  อมรวิวัฒน 2535 : 38, ทิศนา  แขมมณี  และนวลจิตต  
เชาวกีรัตพงศ 2544 : 85) ไดมีความเห็นเกี่ยวกับวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการไปในแนวทางเดียวกัน 
วาเปนวิธีการสําคัญในการพัฒนาการคิดของผูเรียน ใหผูเรียนเกิด “ความคิดในระดับสูง”  โดย    
การสอนใหผูเรียนมองเห็นปญหา  รูจักถามพิจารณา  คิดหาเหตุผลและเสาะแสวงหาความรู        
เพื่อเชื่อมความคิดไปสูแนวทางที่จะแกปญหาดวยตนเอง  ฝกใหผูเรียนรูจักคิดพิจารณา  วิเคราะห
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แยกแยะเรื่องราวพิจารณาขอมูล  โดยใชการวิเคราะห  การจําแนก  การโยงความสัมพันธ  และ    
การประเมินคาโดยใชเหตุผลคิดพิจารณาปญหาอยางรอบคอบตอเนื่องเปนลําดับตามเหตุผล ซ่ึงจะ
นําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสม  นอกจากนี้ พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต 2539 : 33-34, อางถึงใน               
สุเทพ  อวมเจริญ 2547 : 47)  ไดใหแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนวา  คนเรามีการรับรูแบบพื้นฐานที่
ไมตองสอน ไมตองฝก  ไมตองเรียน  คือ  รับรูตามความรูสึกวา  ชอบใจ  ไมชอบใจ  เมื่อสบายตา  
ก็ชอบใจ  ไมสบายตาก็ไมชอบใจ  ที่ทางพระเรียกวา  ยินดียินราย  เปนการวนเวียนอยูในกระแส  
อวิชชา  และตัณหา  คือ  ชอบใจไมชอบใจ  อยากเอาหรือไมอยากเอา  อยากหนี  อยากทําลาย      
เปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับความรูสึก  โยนิโสมนสิการ  คือ  ใหรับรูดวยปญญา  แทนที่จะใหเด็กรับรูแบบ
ชอบใจและไมชอบใจเทานั้น  ถาพอแมกระตุนเราหรือไปเสริมตัณหาใหกับเด็กรับรูแบบชอบใจ 
หรือไมชอบใจ  เด็กก็จะไมไดอะไรแตจะวนเวียนติดอยูแคนั้น  แตเด็กที่พอแมฝกใหรูจักโยนิโส
มนสิการ (กระบวนการฝกคิดจากความรูหรือขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงโดยไมมีอวิชชาและ
ตัณหา  เพื่อเชื่อมใหบุคคลติดตอกับโลกภายนอกอยางถูกตองทางสังคมและทางจิตใจของตนเอง)  
จะเกิดปญญา  โดยเด็กจะพัฒนาดวยปญญาของตนเอง ทําใหไดรูจักคิด  ฝกใหใชความคิดอยาง            
ถูกวิธี คิดอยางเปนระบบ รูจักวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตาง ๆ อยางตื้น ๆ หรือเพียงดานใดดานหนึ่ง  
เนื่องจากเปนขั้นของการสรางปญญาที่บริสุทธิ์เปนอิสระ  ทําใหเด็กสามารถชวยตัวเองไดและ
นําไปสูจุดหมายของการเรียนรูอยางแทจริง   (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2529 : 670)   โดยที่
การสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้นมีวิธีคิดสรุปไดเปนสี่รูปแบบดังนี้  1) อุบายมนสิการ  หมายถึง  
คิดถูกวิธีที่จะใหเขาถึงความจริง  ทําใหรูลักษณะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง  2) ปถมนสิการ  
หมายถึง  คิดถูกทาง  เปนระเบียบตามแนวเหตุผลและแนวทางที่ถูกตอง 3) การนมนสิการ  หมายถึง 
คิดอยางมีเหตุผล  พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุทราบถึงแหลงที่มาซึ่งสงผลตอเนื่องตามลําดับ  และ   
4) อุปปาทกมนสิการ หมายถึง  คิดใหเกิดผล  พิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลธรรมทําใหมีสติมีความมั่นคง
ทางจิต  (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) 2529 : 671)  จากการศึกษาพบวาวิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการมีขั้นตอนดังนี้  1)  ขั้นนํา  การสรางเจตคติตอครู  วิธีการเรียนและบทเรียนโดยจัด
บรรยากาศชั้นเรียนใหเหมาะสมและสรางสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน  การเสนอสิ่งเราและ
แรงจูงใจ   2) ขั้นสอน   2.1) ครูเสนอสาระสําคัญของบทเรียน   2.2) จัดกิจกรรมเราใหเกิดการคิด  
2.3) ฝกสรุปการคิด  2.4) พิจารณาเลือกทางเลือกและตัดสินใจ  2.5) ใหเหตุผลการเลือกทางเลือก   
และ  3) ขั้นสรุป  3.1) ครูและผูเรียนรวมอภิปรายและสรุปบทเรียน  3.2) วัดและประเมินผล (สุมน  
อมรวิวัฒน 2530 : 84-88)   สําหรับการพัฒนาความสามารถดานการคิดอยางมีเหตุผลใหเกิดขึ้นใน
ตัวผูเรียนดวยการจัดการเรียนรู  หรือจัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดฝกคิด  เชน  การเลนละคร  
บทบาทสมมติ  เกมตาง ๆ  จะสะทอนกระบวนการคิด  การแกปญหาของผูเรียน (สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 72)   ถาเขาใจการจัดกระบวนการเรียนรูที่ดี   และมี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห    คิดไตรตรองคิดอยางมีเหตุผลได  (ศันสนีย  
ฉัตรคุปต  และอุษา  ชูชาติ  2544 : 2-3)  จะชวยใหผูเรียนสามารถใชความคิดในการแกปญหา
ชีวิตประจําวัน รูจักปรับตัวใหอยูในสังคมไดมากขึ้น ซ่ึงผูเรียนตองอาศัยความสามารถในการเรียนรู  
การใชทักษะการคิดดวยการคิดอยางมีระบบ  คิดสรางสรรค  คิดแกปญหา จากจินตนาการ
แนวความคิดและประสบการณ   การอธิบายใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  
(อรทัย มูลคํา  และคณะ 2542 : 34-35)   จากแนวคิดขางตนทําใหผูวิจัยสนใจ ที่จะนําแนวการจัด  
การเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ มาพัฒนาผลการเรียนรู  เร่ืองหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสายธรรมจันทร  
ใหมีประสิทธิภาพตอไป    
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 
การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ การคิดอยางมีเหตุผล จากเอกสารวิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ  ซ่ึงเปนวิธีที่สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะการคิด และแกปญหาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ดังที่ สุมน  อมรวิวัฒน  (2530 : 84)  ไดกลาวถึง  การประยุกตการสอนตามแนว
พุทธวิธีวาครูเปนบุคคลสําคัญที่สามารถจัดสภาพแวดลอมแรงจูงใจ  และวิธีสอนใหศิษยเกิด    
ความรักความศรัทธาที่จะเรียนรูและไดฝกฝนวิธีการโดยแยบคาย นําไปสูการปฏิบัติจนประจักษจริง  
การสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการนี้ใชสอนไดทุกระดับการศึกษา  มุงเนนใหครูและ
ศิษยมีความสัมพันธอันดีตอกัน  และศิษยไดมีโอกาสคิดแสดงออก  ปฏิบัติอยางถูกวิธี  จนสามารถ
ใชปญญาแกปญหาไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนดังนี้  1)  ขั้นนํา  การสรางเจตคติที่ดีตอ
วิธีการเรียนและบทเรียน  การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเหมาะสม  และการสรางความสัมพันธที่
ดีระหวางครูกับนักเรียน  การเสนอสิ่งเราและแรงจูงใจ  2) ขั้นสอน  2.1) ครูเสนอปญหาที่เปน
สาระสําคัญของบทเรียนดวยวิธีการตาง ๆ  2.2) ครูแนะแหลงวิทยาการและแหลงขอมูล  2.3) ผูเรียน
ฝกรวบรวมขอมูลความรูและหลักการ 2.4) จัดกิจกรรมที่เราใหเกิดการคิดวิธีตาง ๆ 2.5) ฝกการสรุป
ประเด็นของขอมูลความรู  เปรียบเทียบประเมินคา  โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ทดลอง  
ทดสอบ  เปนทางเลือกของการตัดสินใจ  2.6) ดําเนินการเลือกและตัดสินใจ  2.7) กิจกรรมฝกปฏิบัติ
เพื่อพิสูจนการเลือกและตัดสินใจ  และ 3) ขั้นสรุป  ครูและผูเรียนตรวจสอบ  ปรับปรุง  แกไข       
การฝกปฏิบัติใหถูกตอง  สรุปบทเรียนการวัดและประเมินผล 
 ผลงานวิจัยที่แสดงถึงผลของการนําวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการไปใช ทําใหนักเรียนมี
ผลการเรียนรู  และทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการสูงขึ้น  ดังตอไป 
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 อังษณา  ปุรินทราภิบาล (2537 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลการใชชุดการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   ในวิชาพลังงานกับสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กรุงเทพมหานคร มี 3 ขั้นตอน คือ  1) กิจกรรมกอน   
การเรียนการสอน นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบงกลุม  2) กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครูสนทนา แจกเอกสาร ตัวแทนกลุมรายงานผลกิจกรรม ครูและนักเรียนชวยกันสรุป วิเคราะห 
วิจารณกิจกรรม และ 3) กิจกรรมหลังการเรียนการสอน  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ครูและ
นักเรียนชวยกันเฉลยแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบวาหลังทดลองใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิดแบบโยนิโสมนสิการในวิชาพลังงานกับสิ่งแวดลอม ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการของ
นักเรียน กลุมที่มี ผลการเรียนสูงและกลุมที่มีผลการเรียนต่ําสูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ในวิชาพลังงานกับสิ่งแวดลอม ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   สวน อาลัย  พรหมชนะ (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ โดย   
วิธีสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ ดังนี้  1) เขาสูบทเรียน  2) ขั้นสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ  และ          
3) ขั้นสรุป ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  แสดงใหเห็นวา  การสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ  
สามารถนําไปใชสอนนักเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาไดอยางเหมาะสมและวิธีสอนตามแนว
โยนิโสมนสิการ เปนวิธีสอนคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ  เปนวิธีสอนคิดตามแนวพุทธธรรมที่  
พระพุทธเจาทรงใชเปนแนวทางในการสอนคนใหรูจักคิดและเขาใจในธรรม คําสั่งสอนของ
พระองคเมื่อนําวิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิการมาจัดเปนกระบวนการเรียนการสอน สงผลให
นักเรียนมีทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  และสุปราณี  
การพึ่งตน (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการตอ
ความสามารถในการแกปญหาทางพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน  คือ             
1)  ขั้นเตรียม  เปนการสรางศรัทธาใหกับนักศึกษาเกิดศรัทธาในตัวครู  สาระที่เรียน  วิธีการเรียน
การสอนโดยมุงเนนความเปนกัลยาณมิตรของครู 2) ขั้นฝกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 3 วิธีคิด  
ไดแก  2.1) การฝกแบบแยกแยะสวนประกอบ 2.2) การฝกคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 2.3)  การฝก
คิดแบบคุณโทษและทางออก  และ 3) ขั้นสรุปและประเมินผลโดยกัลยาณมิตร พบวา  นักศึกษา
พยาบาลมีความสามารถในการแกปญหาทางพยาบาลหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  นอกจากนั้น พระชาติชาย  บุญบาล (2549 : บทคัดยอ)  ได
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
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ปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  เบญจศีล  ที่สอนตามวิธีสอน           
แบบไตรสิกขากับแบบโยนิโสมนสิการ ดังนี้    1) ขั้นนํา  เปนการกระตุนความสนใจของนักเรียน  
2) ขั้นสอน  สอนตามแนวไตรสิกขาและโยนิโสมนสิการ  และ 3) ขั้นสรุป  ผลการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปที่  5  เร่ือง  เบญจศีลที่สอนแบบไตรสิกขากับ 
แบบโยนิโสมนสิการไมแตกตางกัน และการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  ที่สอนแบบโยนิโสมนสิการ
สูงกวาแบบไตรสิกขา  เพราะการสอนแบบโยนิโสมนสิการ  เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนเกิด
ปญญาดวยปจจัย 2 อยาง คือ  ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน   ซ่ึงปจจัยภายนอก คือ  ปรโตโฆสะ  
หมายถึง ตํารา แบบเรียน และแหลงขอมูลนอกตัว  ครูจะเปนคนสําคัญที่สามารถจัดสภาพแวดลอม  
แรงจูงใจ  และวิธีสอนใหผูเรียนเกิดศรัทธาที่จะเรียนรูและไดฝกฝนวิธีการคิดโดยแยบคายนําไปสู
การปฏิบัติจนประจักษจริง  สวนปจจัยภายใน  คือ โยนิโสมนสิการ  เปนการสอนสาระการเรียน   
ดวยการอธิบายวิธีคิดและทําแบบฝกหัด  ประกอบวิธีคิดนั้น ๆ  ซํ้า ๆ  บอย ๆ  ทําใหเกิดความรู  
ความเขาใจ 
 จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการพบวา                
เปนการสอนที่สามารถฝกฝนใหผูเรียนไดเผชิญกับสถานการณที่แตกตางกันบอย ๆ  มีโอกาสฝกฝน
ความสามารถการคิดไดมากทําใหเกิดความคิดแตกฉาน  และเปนการสอนที่มีลักษณะบูรณาการ
หลักจิตวิทยาการเรียนรู  หลักการแนะแนว ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 2  ประการ คือ ปรโตโฆสะ 
(ปจจัยภายนอก)  ไดแก  เนื้อหาสาระ  บุคลิกภาพ  คุณธรรม  ความรู  วิธีสอน  การสรางแรงจูงใจ 
และโยนิโสมนสิการ (ปจจัยภายใน) ไดแก  กระบวนการสอนที่มุงเนนความสามารถการคิดแยกแยะ
ปญหาตามสถานการณและเชื่อมโยงรวมทั้งตัดสินเลือกวิธีการ  ใหเหมาะสมและมีความถูกตอง  
สงผลใหสามารถพัฒนาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน               
ใหสูงขึ้นได  ซ่ึงผูวิจัยสังเคราะหและพัฒนาขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการโดยมีขั้นตอนดังนี้   1)  ขั้นนํา  การสรางเจตคติ ตอครู วิธีการเรียนและบทเรียน 
โดยจัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเหมาะสม  และสรางสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน  การเสนอ           
ส่ิงเราและแรงจูงใจ  2)  ขั้นสอน   2.1) ครูเสนอสถานการณที่เปนปญหา   2.2) แนะนําแหลงขอมูล  
2.3) ฝกรวบรวมขอมูล  2.4) กระตุนใหผูเรียนคิดตามหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อให
นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   2.5) เสนอผลการคิด   และ 3) ขั้นสรุป  3.1) ครู
และนักเรียนรวมอภิปรายและสรุปบทเรียน 3.2) วัดและประเมินผล   สรุปไดดังแผนภาพที่ 1      
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วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 
1.  ขั้นนํา 
      สรางเจตคติที่ดีตอนักเรยีน  วิธีการเรียน  
โดยจัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเหมาะสมและ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับ
นักเรียน  การเสนอสิ่งเราและแรงจูงใจ 
2.  ขั้นสอน 
     2.1  ครูเสนอสถานการณปญหาที่
เกี่ยวกับสาระสําคัญของบทเรียน    
     2.2  แนะนาํแหลงขอมูล   
     2.3  ฝกรวบรวมขอมูล 
     2.4  กระตุนใหผูเรียนคิดตามหลัก 
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
     2.5  เสนอผลการคิด 
3.  ขั้นสรุป 
      3.1 ครูและนักเรียนรวมอภิปรายและ 
สรุปบทเรียน 

3.2 วัดและประเมินผล    

       ผลการเรียนรู 
              เรื่อง  หลักธรรมของ  
              พระพุทธศาสนา 

      ความสามารถในการคิดอยาง 
              มีเหตผุล 

      ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี    
         ตอการจดัการเรียนรูดวย 
       วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  1    กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.   เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู   เรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปที่  5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 2.   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5กอนและหลังการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิ ธีสอน                           
แบบโยนิโสมนสิการ  
 

ขอคําถามของการวิจัย 
 1.   ผลการเรียนรู    เ ร่ือง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แตกตางกัน
หรือไม 
 2.   ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและ
หลังเรียนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ แตกตางกันหรือไม และอยูในระดับใด 
 3.   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ            
อยูในระดับใด 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.   ผลการเรียนรู  เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5  ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 2.   ความสามารถการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ดวยวิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิการ  กอนเรียนและหลังเรียน  แตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552  โรงเรียนสายธรรมจันทร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ราชบุรี เขต 2  จํานวน 7 หองเรียน  รวมจํานวนนักเรียน 267 คน 
  1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่กําลังศึกษาอยูใน       
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552  โรงเรียนสายธรรมจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ราชบุรี เขต 2  จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 45 คน ดวยวิธีสุมอยางงายโดยการจับสลากหองเรียน 
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 2.   ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
  2.2  ตัวแปรตาม ไดแก   
.       ผลการเรียนรู   เรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา    
      ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   
      ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ   
 3.   เนื้อหา   
  เนื้อหาที่นํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู  เร่ือง  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
นํามาจากเนื้อหาสาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  มาตรฐาน ส 1.1  เขาใจประวัติความสําคัญ  
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  และสามารถนําหลักธรรมของศาสนา    
มาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   ไดแก  
หนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ือง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ไดแก  อปริหานิยธรรม 7   และ        
ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4   โภคอาทิยะ 5  อริยวัฑฒิ 5  ปาปณิกธรรม 3  และมงคล 38          
ใชเวลาสอนเรื่องละ 2 ชั่วโมง 
 4.   ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  การพัฒนาผลการเรียนรู  เรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและความสามารถ
การคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552  เปนระยะเวลา  6  สัปดาห ๆ ละ     
2 ชั่วโมง  รวม 12 ชั่วโมง 
 

ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 
 1.  การพัฒนาผลการเรียนรู  เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและความสามารถ
ในการคิดอยางมีเหตุผลดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
ผูวิจัยเลือกกําหนดวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาหลักธรรม 
และสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนจํานวน 4 วิธี ไดแก  1) วิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  3) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  
และ4) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  โดยวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยและวิธีคิดแบบแยกแยะ
สวนประกอบ  เปนการฝกฝนนักเรียนในเรื่องกระบวนการคิด สวนวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
และวิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  เปนการฝกปฏิบัติการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
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 2.  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้  นํามาจากเนื้อหา   
สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม   มาตรฐาน ส  1.1  เขาใจประวัติความสําคัญหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  และสามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติ
ในการอยูรวมกัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ที่กําหนดใหนักเรียนศึกษา 
ไดแก   หลักธรรม เรื่อง อปริหานิยธรรม 7   ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4    โภคอาทิยะ 5  
อริยวัฑฒิ 5  ปาปณิกธรรม 3   และมงคล 38  เรื่อง จิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม  จิตไมเศราโศก  
จิตไมมัวหมอง  และจิตเกษม 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดนิยามความหมายของคําตางๆ  ไวดังนี้ 
 1.   วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  หมายถึง  เปนการสอนดวยการจัดกิจกรรมที่เรา
ผูเรียนใหเกิดการคิดวิธีตาง ๆ  ตามแนวคิดพระพุทธธรรมของพระพุทธเจา มีขั้นตอนการสอนดังนี้                   
1) ขั้นนํา เปนการสรางเจตคติที่ดีตอนักเรียน วิธีการเรียน  โดยจัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเหมาะสม
และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน การเสนอสิ่งเราและแรงจูงใจ  2) ขั้นสอน  
ประกอบดวย  2.1) ครูเสนอสถานการณปญหาที่เกี่ยวกับสาระสําคัญของบทเรียน  2.2) แนะนํา
แหลงขอมูล  2.3) ฝกรวบรวมขอมูล  2.4) กระตุนใหผูเรียนคิดตามหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
2.5) เสนอผลการคิด และ 3) ขั้นสรุป  โดย  3.1) ครูและนักเรียนรวมอภิปรายและสรุปบทเรียน                    
3.2) วัดและประเมินผล วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย   
    ก. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย   หมายถึง  การที่สามารถพิจารณาโยงจากเหตุ    
ไปหาผลและผลไปหาเหตุได ในการวิจัยครั้งนี้เปนการสอบสวนสืบสาวหาสาเหตุของสภาวการณ 
ที่ เปนจริงของเรื่องราวหรือเหตุการณซ่ึงเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ดวยการแสวงหาความรู              
มาประกอบการพิจารณาอยางมีเหตุผล 
   ข.  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หมายถึง การที่สามารถพิจารณาแยกแยะ   
ใหเห็นวา  องคประกอบใหญเกิดจากการทําหนาที่ขององคประกอบยอยที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน    
ในการวิจัยคร้ังนี้ฝกใหรูจักแยกแยะถึงการปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อแสดงออกถึงการปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมที่ถูกตอง 
    ค.  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  หมายถึง  การที่สามารถพิจารณาสิ่งตาง ๆ  
ทั้งสวนดีและสวนไมดีพรอมหาแนวทางแกปญหา  ในการวิจัยคร้ังนี้มุงใหเลือกปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกตองตามหลักธรรม 
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    ง.  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  หมายถึง  การที่สามารถพิจารณาสกัดกั้น
หรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา  สงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม  ในการวิจัยคร้ังนี้มุงให
เกิดความคิดและการกระทําในสิ่งที่ถูกตองและดีงาม   
 2.  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หมายถึง หลักธรรมที่หลักสูตรกําหนดใหนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตองศึกษา  ไดแก  อปริหานิยธรรม 7   และทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4    
โภคอาทิยะ 5  อริยวัฑฒิ 5 ปาปณิกธรรม 3  และมงคล 38   
 3.   ผลการเรียนรู หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ  เร่ือง  หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
 4.   ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  หมายถึง  คะแนนความสามารถใน             
การเชื่อมโยงความสัมพันธขอมูลของภาวะเงื่อนไขจําเปนของสิ่งที่ตามมา ดวยการใชหลักการที่มี
อยูแลว หรือจากความสอดคลองของขอมูลรวมกัน  เพื่อนําขอมูลไปใชในการคิดและตัดสินใจ 
พรอมนําไปใชโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ประกอบดวย การคิดแบบสัดสวน การคิดอยางมี
เหตุผล การคิดแบบผสม การคิดแบบเปนเหตุเปนผล แบบความนาจะเปน และแบบอนุมาน 
 5.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง  การแสดงออกถึงความรูสึกของผู เ รียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ดานกิจกรรม       
การเรียนรู  ดานบรรยากาศการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับ โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น 
 6.   นักเรียน หมายถึง ผู เ รียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 4 ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2             
ปการศึกษา 2552  โรงเรียนสายธรรมจันทร  สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 
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บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัย   การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง   หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ดวยวิธีสอนแบบ       
โยนิโสมนสิการ  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม   
 2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายธรรมจันทร  
 3.  วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 4.  การคิดอยางมีเหตุผล 
 5.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   เปนหลักสูตรแกนกลางที่จัด         
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย  ความเปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนถึงการศึกษาตอและมุงเนนความสําคัญทั้งความรู  ความคิด  ความสามารถ  
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม 
 

หลักการ 
 หลักการของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกําหนดหลักการของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  
มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล  เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะ
ไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันโดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ทั้งสงเสรมิ
ใหนักเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวานักเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  พรอมเปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุน   
ทั้งดานสาระ  เวลาและการจัดการเรียนรู   และจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
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จุดหมาย 
 จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุงพัฒนาใหผู เรียนเกิดคุณลักษณะ             
อันพึงประสงคดวยการเห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัย  ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา                
มีคุณธรรมจริยธรรมคานิยมอันพึงประสงค  มีความคิดสรางสรรคใฝรูใฝเรียน  รักการอาน            
รักการเขียนและรักการคนความีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  และความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  ส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีปรับวิธีการคิด  
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ   มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร   
ทักษะการคิดสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมี
สุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา
ผูบริโภค  เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดี  ยึดมั่นใน       
วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษภาษาไทย  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม  รักประเทศชาติและทองถ่ินมุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 4) 
 

โครงสราง 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ  จุดหมายและมาตรฐานการเรยีนรูทีก่าํหนด
ไวใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติ  จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
 1.   ระดับชวงช้ัน  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น  ตามระดับการพัฒนาการของผูเรียน  
ชวงชั้นละ 3 ระดับชั้นเรียน 
 2.  สาระการเรียนรู  จัดเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู  เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนตอง
เรียนรู  โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก  เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักใน          
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของ
ชาติ  ประกอบดวย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
และกลุมที่สอง  เปนสาระกาเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคดิ
และการทํางานอยางสรางสรรค ประกอบ สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ เร่ือง ส่ิงแวดลอม  กําหนดใหเรียนรูในกลุมวิทยาศาสตร           
กลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสุขศึกษาและพลศึกษาและกลุมภาษาตางประเทศ  
กําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น  สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ  สามารถเลือกจัดการเรียนรูได
ตามความเหมาะสม 
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 3.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดไดเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง          
8 กลุม การเขารวมปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวย
ตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง  มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย และ           
มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน 
 4.  มาตรฐานการเรียนรู  เปนขอกําหนดคุณภาพของผู เ รียนดานความรู  ทักษะ
กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมของแตละกลุม  เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนา
ผูเรียนดานมาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน  ในแตละกลุมสาระการเรียนรู  เมื่อผูเรียนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและดานมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
 5.   เวลาเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาไว  ดังนี้  ชวงชั้นที่ 1  และชวงชั้นที่ 2  มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000 ชั่วโมง           
โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง  ชวงชั้นที่ 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 1,000-1,200 ชั่วโมง โดยเฉลี่ย  
วันละ 5-6 ชั่วโมง   และชวงชั้นที่ 4  มีเวลาเรียนปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ       
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 ซ่ึงอยูชวงชั้นที่  4  
จัดเวลาเรียนเปนรายภาค  คิดคาน้ําหนักของรายวิชาเปนหนวยกิต  ใชเกณฑ  40  ชั่วโมงตอภาคเรยีน  
มีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต  มีเวลาเรียนประมาณวันละไมนอยกวา  6  ชั่วโมง  จัดการเรียนเฉพาะ
สาขาและจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมแลวก็อาจพัฒนาเปนวิชาเลือกเฉพาะทางระดับสูงขึ้นไปไดเชนกัน 
 

สาระการเรียนรู 
 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวเปนสาระหลักที่จําเปนตอผูเรียนในการดํารงชีวิต  สาระที่
เปนองคความรูของกลุมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบดวย 
 สาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 
 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 
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มาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่ 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1 เขาใจประวัติ  ความสําคัญ  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือและสามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน 
 มาตรฐาน ส 1.2 ยึดมั่นในศีลธรรม  การกระทําความดี  มีคานิยมที่ดีงามและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 มาตรฐาน ส 1.3 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคานิยมที่ดีงามและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน  บําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม  ส่ิงแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
 

 สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย  ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่นศรัทธาและ
ธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 
 มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากร  ในการผลิตและบริโภค
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียง    
เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธของระบบ
เศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 
 มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร
และสามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล  มาวิเคราะห
เหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนปจจุบันในแงความสัมพันธ
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง  ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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 มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  มีความ
ภูมิใจและธํารงความเปนไทย 
 

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 
 มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึงความสัมพันธของ
สรรพสิ่งที่ปรากฏในระวางที่มีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล  ภูมิสารสนเทศซึ่งจะนําไปสูการ  ใชและการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมและจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กําหนดใหกลุมสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  เปนสาระการเรียนรูที่ ผู เรียนตองเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่  1  ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่  6  ประกอบดวย  ศาสตรตาง ๆ  หลายสาขา  มีลักษณะเปนสหวิทยากร  มุงเนนให
ผูเรียนมีความรู  มีทักษะกระบวนการ  มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  รวมทั้งไดแสดง
บทบาทและความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง  ตอผูอ่ืนและตอสภาพแวดลอม  เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม  
ดังนี้ 
 1.   ยึดมั่นในหลักธรรมพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถนําหลักธรรม
คําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได  เปนผูกระทําความดี  มีคานิยมที่ดีงาม  พัฒนาตนเอง       
อยูเสมอ  รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนกับสังคมสวนรวม 
 2.   ยึดมั่น  ศรัทธาและธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย   รวมทั้งอนุรักษและถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาติ             
เพื่อสันติสุขของสังคมไทยและสังคมโลก 
 3.   มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพ  สามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน  สามารถใชวิ ธีการทาง
ประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบและนําไปสรางองคความรูใหมได 
 5.   มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  เปนผูสราง
วัฒนธรรม  มีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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แนวคิดจากสาระการเรียนรูตามชวงชั้น 
 ชวงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม. 6) 
 มีจุดมุงหมายใหรูวา  พระพุทธศาสนามีคําสอนและวิธีการที่เปนสากล มีขั้นการปฏิบัติ 
ที่ยึดทางสายกลาง เพื่อการอยูรวมกันอยางมีสันติสุข  แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนามีหลักคําสอน
ที่เชื่อมโยงไดกับศาสตรสมัยใหม  ชวยใหเรารูจักแกปญหาตามวิธีการอริยสัจ 4 ในขณะเดียวกัน      
ก็ใหตระหนักถึงคุณคาของชีวิตที่ดําเนินไปตามกระบวนการแหงปฏิจจสมุปบาท สรรพสัตวตองอิง
อาศัยกัน  ทั้งนี้  เพื่อให เปนคนมีใจกวางและมีเหตุผลสําหรับการเปนพลเมืองดีของสังคม   
ประเทศชาติและโลก โดยมีผังมโนทัศนสาระการเรียนรูดังตอไปนี้ 

 
แผนภาพที่ 2 ผังมโนทัศนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
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 การวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยเลือกสาระและมาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษา     
ปที่ 5  ดังตารางที่ 1 
    

ตารางที่ 1   สาระการเรียนรูที่ 1  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 
 

สาระ มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี  4 
สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  เขาใจประวัติ ความสําคัญ 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา 
ที่ตนนับถือ และสามารถนําหลักธรรมของ 
ศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน 

            สามารถเลือกสรรหลักธรรมของศาสนา 
ที่ตนนับถือไปประยุกตใชในการกําหนดเปน 
แนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล 
เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  

 
การวัดและประเมินผลการเรียนพระพุทธศาสนา 
 การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   จะวัด             
และประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู              
ตามสภาพจริงโดยยึดธรรมชาติของวิชาและชีวิตจริงของนักเรียนเปนตัวตั้ง ในสาระการเรียนรู 
พระพุทธศาสนาจะเนนการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับหลักการของพระพุทธศาสนา คือ          
วัดองคความรู กระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะอันพึงประสงค  แลวยังใชกระบวนการวัด       
ตามระบบ ศีล สมาธิ ปญญา  เพื่อใหครอบคลุมและดูดานที่ฝกปฏิบัติ  คือ  ศีล  มีพฤติกรรมดีงาม    
ทั้งกาย   วาจา  สมาธิ  มีจิตใจ มีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความสุข ปญญา  มีความรู ความคิด
ความเขาใจ  การมองเห็นความจริงโดยการสังเกต ไดแก แบบตรวจสอบรายการ (Check list)      
แบบประมาณคา (Rating Scales) หรือการประเมินระดับคุณภาพ (Rubric Assessment)   (กระทรวง 
ศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ 2544 : 209-213) 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายธรรมจันทร  
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 โรงเรียนสายธรรมจันทร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู       
เลขที่ 79 หมู 5  ตําบลทานัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  จัดการศึกษา 2 ชวงชั้น  คือ   
 1.   ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 
 2.   ชวงชั้นที่ 4 (ม. 4-6)   
       มีครู 89 คน  และนักเรียน 2,040 คน 
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 วิสัยทัศน 
 พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี  ใฝรู   ใฝเรียน  รักษความเปนไทยและใสใจสิ่งแวดลอม 
 
 

 พันธกิจ 
 1. จัดระบบประกันคุณภาพ  เพื่อพัฒนานกัเรียนใหเปนคนดี  เกงและมคีวามสุข 
 2. ปฏิรูปการเรียนรูโดยจดัการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญ 
 3. พัฒนาแหลงเรียนรูหลากหลาย   
 4. สงเสริมนักเรียนรักษความเปนไทย  มีความเปนประชาธิปไตยและใสใจใน
ส่ิงแวดลอม 
 
 

 เปาประสงค 
 1.   นักเรียนเปนผูใฝรู  ใฝเรียน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามและสามารอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 
 2.   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  โดยเนนนักเรยีนเปนสําคัญ 
 3.   นักเรียนและครูสามารถใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชนอยางหลากหลาย 
 4.  นัก เ รี ยน รู จั กสิ ทธิ  หน าที่ พล เมื อ งที่ ดี ต ามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  และรวมกันในการอนุรักษความเปนไทยและสิ่งแวดลอม 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีระเบียบวินัย 
 2. เปนผูใฝรูใฝเรียน 
 3. มีความรูสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ 
 4. ประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศาสนา 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 6. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
 7. มีความเปนประชาธิปไตย   รูจักสิทธิหนาที่พลเมืองดีของชาติตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนสายธรรมจันทร อําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุร ีชวงท่ี 4 ชัน้มธัยมศึกษาปท่ี 4-6 ดังตารางที ่2 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 2   โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน โรงเรียนสายธรรมจันทร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี ชวงที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
 
 
 

 
 
 

 จํานวนชั่วโมง/ป  (1 หนวยกิต = 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
 วิทย – คณิต อังกฤษ - คณิต ภาษา - สังคม ทั่วไป - อาชีพ 

สาระการเรียนรู ม. 4 ม. 5 ม. 6 ม. 4 ม. 5 ม. 6 ม. 4 ม. 5 ม. 6 ม. 4 ม. 5 ม. 6 
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พื้น
ฐาน

 

เพิ่ม
เติม
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เพิ่ม
เติม

พื้น
ฐาน

 

เพิ่ม
เติม

พื้น
ฐาน

 

เพิ่ม
เติม

ภาษาไทย                         80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
คณิตศาสตร                         80 120 80 120 120 80 120 80 120 120 80 80 120 80 80 80
วิทยาศาสตร                         80 280 80 280 280 80 80 80 80 80 280 80 80 80
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80                        80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80+
80+ 

80 80+
80+ 

80 80 80 80 80 80 80

สุขศึกษาและพลศึกษา                         80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
ศิลปะ 40                        40 40 40 40 40 80 40 40 40 40 40 40
การงานอาชีพ                         80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 160 80 160 80 80 240 80 240 80 240
และเทคโนโลยี                         80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
ภาษาตางประเทศ                         80 80 80 80 160 80 160 80 160 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

680                        480 680 480 520 560 680 440 680 440 520 600 680 400 680 400 520 560 680 400 680 400 520 560 
รวม 1160            1160 1180 1120 1120 1120 1080 1080 1080 1080 1080 1080

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน             120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
รวมจํานวนชั่วโมง/ป             1280 1280 1200 1240 1240 1240 1200 1200 1200 1200 1200 1200
รวมจํานวนหนวยกิต/ป             

22 

 

หมายเหตุ    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แตละชั้นเรียน 120 ชั่วโมง/ป  (โฮมรูม 40,  แนะแนว 40,  กิจกรรมชุมนุม 40) 
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ตารางที่ 3   สาระการเรียนรูรายภาค  สาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ชวงชั้นที่ 4 
                   มฐ ส 1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

      มาตรฐานชวงชั้นที่ 4       ผลการเรียนรูที่คาดหวัง                  สาระการเรียนรู 
1.  รูและปฏิบัติตนตามหลัก 
     ศีลธรรม  จริยธรรม  คานิยม 
    ที่ดีงาม  หลักธรรมทางศาสนา 
     ที่ตนนับถือ  อยางมีเหตุผล  
     โดยนํามาประยุกตใชในการ 
     พัฒนาตน  สังคมและ 
     สิ่งแวดลอมไทย  สังคมโลก  
     เพื่อการอยูรวมกันไดอยาง 
     สันติสุข 

1.  อธิบายความหมายและประเภท 
     ของหลักธรรมที่กาํหนดใหศึกษา 
     ได 
2.  วิเคราะหความหมายและคุณคา 
     ของธรรมและปฏิบัติตนได 
     เหมาะสมสอดคลองกับคุณคา 
     ธรรมะ 
3.  ตระหนักถึงคุณคาของหลักธรรม 
     ที่ศึกษาและนําไปประยุกตใชใน   
     ชีวิตประจําวัน  ไดอยางถูกตอง 

อริยสัจ 4 - มรรค(ธรรมควรเจรญิ) 
1.  อปริหานิยธรรม 7  คือ  ธรรมที่
ปองกันมิให เกิดความเสื่ อมใน 
ศาสนจักรและอาณาจักร  มีดังนี้ 
     1.1  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 
     1.2  พรอมเพรียงกันประชุมและ 
            พรอมเพรียงกันเลิกประชุม 
     1.3 ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่มีมา 
            แตเดิม ไมบัญญัติและ 
            ลมลางสิ่งบัญญัติไวเดิม 
     1.4  เคารพและรับฟงความเห็น 
            ของผูใหญ 
     1.5 ไมขมเหงหรือฉุดคราสตรี 
     1.6  เห็นคุณคาและทะนุบํารุง 
            ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
    1.7  ใหอารักขาแตพระอรหันต 
2.   ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
     คือ  ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมา 
     ซึ่งประโยชนในปจจุบัน  มีดังนี้ 
     2.1  อุฏฐานสัมปทา                      
            ความขยันหมั่นเพียร 
     2.2  อารักขสัมปทา  การรูจัก 
            รักษาทรัพยและประหยัด 
     2.3  กัลยาณมิตร การคบคนดี 
             เปนมิตร 
     2.4  สมชีวิตา เลี้ยงชีพตาม 
             สมควรแกกําลังทรัพย 
             ที่หามาได 
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ตารางที่ 3   (ตอ) 
 

      มาตรฐานชวงชั้นที่ 4       ผลการเรียนรูที่คาดหวัง                  สาระการเรียนรู 
  3.  โภคอาทิยะ 5 คือ การใช 

     โภคทรัพยที่พอเหมาะพอ 
      ควรมี  ดังนี้ 
     3.1  เลี้ยงตัวเอง บิดามารดาของ 
            ภรรยา และคนในความดูแล 
            ทั้งหลายใหมีความสุข 
     3.2  บํารุงมิตรสหาย 
            แลผูรวมงานใหเปนสุข 
     3.3  ใชปองกันภัยอันตราย 
            ที่อาจเกิดขึ้น 
     3.4  ทําพลี 5 อยาง  คือ  
            สงเคราะหญาติ ตอนรับแขก 
            ทําบุญใหผูลวงลับ บาํรุง 
            ราชการ เชน  เสียภาษี บํารุง 
            สิ่งเคารพบูชาตามที่ตน 
            เช่ือถือ 
4.  อริยวัฑฒิ 5 คือ ความเจริญ 
      อันประเสริฐ  มีดังนี้ 
     4.1  ศรัทธา มีความเช่ือมั่น  
            มีเหตุผล 
     4.2  ศีล มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต 
     4.3  สุตะ หมั่นสดับ ตรับฟงและ 
             เรียนรู 
     4.4  จาคะ มีน้ําใจ เอื้อเฟอ  เสียสละ 
    4.5  ปญญา มีความรอบรู รูคิด 
           รูทําอยางมีเหตุผล 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

      มาตรฐานชวงชั้นที่ 4       ผลการเรียนรูที่คาดหวัง                  สาระการเรียนรู 
  5.  ปาปณิกธรรม 3 คือ  ขอปฏิบัติ 

     สําหรับพอคา หรือคุณสมบัติที่ดี 
     ของพอคา  มี 3 ประการ มีดังนี้ 
     5.1  จักขุมา  ตาดี  รูจักสินคา  
            ดูสินคาเปน  เก็งกําไร 
       5.2   วิธูโร จัดเจนธุรกิจ รูความ 
                เคลื่อนไหวของตลาด 
     5.3  นสิสุยสัมปนโน ทําตัว 
            นาเชื่อไววางใจในการ 
            รวมทุน 
6.  มงคล 38   คือ ธรรมอันนํามาซึ่ง 
     ความสุขความเจริญทั้งหมดมี  
     38 ประการ ในที่นี้กลาวถึง  
     4 ประการ  มีดังนี้ 
     6.1  ถูกโลกธรรมจิต 
            ไมหว่ันไหว   การอยูไกล 
            คนชั่ว  อยูหางสิ่งช่ัว  มีสิ่งดี 
            ยึดเหนี่ยวใจ 
     6.2  จิตไมเศราโศก   ตองมีสติ  
            ไมยดึมั่นถือมั่น 
     6.3  จิตไมมัวหมอง   จิตไมโลภ 
            ไมคิดราย  ไมหลง    
      6.4  จิตเกษม จิตสงบ  ปราศจาก 
              กิเลส 

 

ที่มา : โรงเรียนสายธรรมจันทร, หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายธรรมจันทร  (ราชบุรี : เอกสาร
อัดสําเนา). 
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วิเคราะหหลักสูตร  จากผลการเรียนที่คาดหวังและเนื้อหาสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา 
 สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  มาตรฐานการเรียนรู ส 1.3 ประพฤติตนตาม
หลักศีลธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม  หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออยางมีเหตุผล โดยนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาตน  สังคมและสิ่งแวดลอมในสังคมไทย  สังคมโลก  เพื่อการอยูรวมกันได
อยางสันติสุข  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  นักเรียนสามารถมีแนวความคิด             
นําหลักธรรมปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสมและสรางภูมิคุมกันชีวิตใหดํารงอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
 เนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนสายธรรมจันทร  สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  มาตรฐาน  
ส.1.3  ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม  จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม  หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
อยางมีเหตุผล  ซ่ึงมีเนื้อหาดังนี้ อปริหานิยธรรม 7  ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  โภคอาทิยะ 5 
อริยวัฑฒ ิ5  ปาปณิกธรรม 3  และมงคล 38 
 

คําอธิบายสาระการเรียนรู  พระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 
 ศึกษา  วิเคราะห  ฝกปฏิบัติ  สรางความคิดรวบยอด  นําภูมิปญญาทองถ่ิน  สภาพปญหา
ชีวิต  สภาพแวดลอมเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจ  
ตระหนักและเห็นคุณคาในเรื่องตอไปนี้ 
 พระพุทธ  เกี่ยวกับประวัติความสําคัญของพระพุทธศาสนา  เร่ืองลักษณะประชาธิปไตย
ในพระพุทธศาสนา  หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักการของวิทยาศาสตร  พระพุทธศาสนา
เนนการฝกหัดอบรม  การพึ่งพาตนเองและการมุงอิสรภาพ  การคิดตามนัยแหงพระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร  พุทธประวัติ  วิเคราะหพุทธประวัติดานวิธีการสอนและการเผยแผ
พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา  ชาดก  เรื่อง  มโหสถชาดก  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ  ศึกษา  วิเคราะห  ผลงาน     
ภูมิปญญาทองถ่ินดานพระพุทธศาสนา  มุงอนุรักษศาสนวัตถุ  และศาสนาสถานในทองถ่ิน 
 พระธรรม  เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เร่ือง  พระรัตนตรัย  (วิเคราะห
ความหมายและคุณคาของธรรมะ)  อริยสัจ 4  ทุกข (ธรรมที่ควรรู)  ขันธ 5 : โลกธรรม 8   สมุทัย
(ธรรมที่ควรละ)  กรรมนิยาน :  กรรม  12  มิจฉาวณิชชา 5,  นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรล) : วิมุตติ 5,  
มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ)  อปริหานิยธรรม 7  ปาปณิกธรรม 3  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  
โภคอาทิยะ 5  อริยวัฑฒิ 5  และมงคล 38  ในเรื่อง  เมื่อถูกโลกธรรมจิตไมหวั่นไหว  จิตไมเศราโศก  
จิตไมมัวหมอง  จิตเกษม  พุทธศานสุภาษิต  คือ  ปฏิรูปการี  ธุรวา  อุฏฐาตา  วินฺทเต  ธนํ  (คนขยัน
เอาการเอางานกระทําเหมาะสม  ยอมหาทรัพยได)  วายเมเถว  ปุริโส  ยาว  อตฺถสฺส  นิปฺปทา              
เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะประสบความสําเร็จ)  สนฺตุฏฐี  ปรมํ  ธนํ (ความสันโดษ       
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เปนทรัพยอยางยิ่ง)  อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก  (การเปนหนี้เปนทุกขในโลก)  พระไตรปฏก  วิเคราะห              
การสังคายนาและการเผยแพรพระไตรปฏก  เรื่องนารูจากพระไตรปฏก  คนครองเรือนที่รายและ          
ที่ดี  10  ประเภท  ศัพททางพระพุทธศาสนา  คือ  โพธิปกขิยธรรม  วาสนา-บารมี  การบริหารจิต
และเจริญปญญา  ฝกการบริหารจิตและเจิรญปญญาตามหลักสติปฎฐาน  นําวิธีการบริหารจิตและ
เจริญปญญา  ไปใชในการพัฒนาการเรียนรูคุณภาพชีวิตและสังคม  พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิด 
แบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี  คือ  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  และวิธีคิดแบบวิภัชวาท  ศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
 พระสงฆ  เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  เร่ือง  พระอนุรุทธะ  พระองคุลีมาล  
พระธัมมทินนาเภรี  จิตตคหบดี  ชาวพุทธตัวอยาง  พระธรรมโกศาจารย  (ปญญานันทภิกขุ)           
ดร.เอ็มเบดการ  หนาที่ชาวพุทธ  เรื่องการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  ประโยชนของ
การบรรพชาอุปสมบท   การบวชเปนแมชี   ธรรมจาริณี   หรือเนกขัมมนารี   การศึกษา
พระพุทธศาสนา  วันอาทิตยและธรรมศึกษา การปลูกจิตสํานึกและการมีสวนรวมในสังคมพุทธ  
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผูปกครอง  และผูอยูใตปกครอง  ตามหลักทิศเบื้องลางในทิศ 6  
การเขาคายพุทธธรรม  เขารวมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  
มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนตอพระภิกษุ   เ ร่ือง  การแสดงความเคารพตามหลัก
พระพุทธศาสนาตอพระรัตนตรัย    ปูชนียสถาน  ปูชนียวัตถุ  และปูชนียบุคคล  การปฏิสันถารตาม
หลักปฏิสันถาร 2 ศาสนพิธี  เร่ือง  ความหมายความสําคัญ  คติธรรมในพิธีกรรม  บทสวดมนตของ
นักเรียน งานพิธี คุณคาและประโยชน  พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผูขอบรรพชาอุปสมบท 
เครื่องอัฎฐบริขาร สัมมนา พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนา  เรื่อง  พระพุทธศาสนา
กับการเมืองและสันติภาพ 
 เพื่อใหเกิดศรัทธาอยางยิ่งตอพระรัตนตรัยและรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา  ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการอยูรวมกันในสังคมและสามารถ  
นําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู  การทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคม  
โดยสวนรวม 
 

หนวยการจัดการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา 
 การจัดการเรียนรูสาระพระพุทธศาสนา สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  มีเนื้อหา 12  
หนวยการเรียนรู  เวลาเรียนตลอดปการศึกษา 160 ชั่วโมง ในการจัดการเรียนรูทําการสอนตาม    
การจัดการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 26)   หนวยละ       
3 ชั่วโมง  4 หนวยการเรียนรู  รวม 12 ชั่วโมง ในหนวยการเรียนรูที่ 5  ชื่อ หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา โดยกําหนดการจัดการเรียนรูดังนี้ 
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ตารางที่ 4  กําหนดการจดัการเรียนรู หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวย เนื้อหาสาระ รวม (ชั่วโมง) 
5 หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
อริยสัจ  4 
มรรค : ธรรมที่ควรเจริญ 
-  อปริหานิยธรรม 7 
-  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
-  โภคอาทิยะ 5 
-  อริยวัฑฒิ 5 
-  ปาปณิกธรรม 3 
-  มงคล 38  (ถูกโลกธรรมจิตไมหว่ันไหว   
จิตไมเศราโศก   จิตไมมัวหมอง   จิตเกษม) 

 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใชหนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ือง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  มาใชใน
การทดลองในเนื้อหาสาระ  กําหนดเวลาสอน   เร่ืองละ 2  ชั่วโมง  ไดแก  อปริหานิยธรรม 7  
ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  โภคอาทิยะ 5  ใชเวลาสอน  อริยวัฑฒิ 5  ปาปณิกธรรม  และ
มงคล 38   รวม 12  ชั่วโมง 
 

วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

ความหมายของการคิดแบบโยนิโสมนสิการ    
 มีความหมายตาง ๆ  ดังนี้ 
 พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลศัพท (พระราชวรมุนี  (ประยุทธ  ปยุตฺโต)  2527 
: 245)  ใหความหมาย  โยนิโสมนสิการ  คือ  การทําในใจโดยแยบคาย  การพิจารณาโดยแยบคาย  
เปนการพิจารณา  ถึงความจริง  สืบคนหาเหตุผลไปตามลําดับ  จนถึงตนเหตุ  หรือความรูจักคิด                  
คิดถูกวิธี 
 สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย  (2533 : 10)  ไดใหความหมาย   โยนิโสมนสิการ  คือ            
วิธีคิดโดยใชปญญาพิจารณาเชื่อมโยงเหตุและผลที่ใชไดทั้งทางโลกและทางธรรม 
 ทิศนา  แขมณี  (2540 : 87)  ใหความหมาย  โยนิโสมนสิการ  คือ  การคิดเปน  รูจัก
พิจารณาหาเหตุปจจัย  สืบคนแยกแยะ  ใหเห็นสภาวะที่เปนจริง  จนสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดดวย
วิธีการแหงปญญา 
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 สุมน  อมรวิวัฒน (2530 : 35) ใหความหมายโยนิโสมนสิการวา วิธีการเรียนรูที่มี
ลักษณะบูรณาการของหลักจิตวิทยาการเรียนรู หลักการแนะแนวและหลักการสอนอยางผสม
กลมกลืนไดสัดสวนสมดุลกันมุงเนนใหครูเปนกัลยาณมิตรของศิษย ครูและศิษยมีความสัมพันธที่ดี
ตอกัน จัดปจจัยภายนอกที่เหนี่ยวโนมสงเสริม จูงใจและ ปลุกเราใหเกิดความเชื่อในตัวครูผูสอน    
สาระที่เรียนและวิธีการเรียนวาจะเกิด ประโยชนสูงสุดแกตัวผูเรียน เนนการคิดวิเคราะหอยาง    
แยบคาย  ใชวิธีการแหงปญญาในการศึกษาเลาเรียน การคิดเปน ปฏิบัติเปนและแกปญหาเปนใน
สาระความรูที่ไดรับการอบรมสั่งสอน  
 สรุปไดวา  ความหมายโยนิโสมนสิการ  คือ  การคิดเปน  มีเหตุผล  เนนการคิดวิเคราะห
อยางแยบคาย   รูจักพิจารณาความจริงใหเปนขั้นตอนตอเนื่องจนสามารถแกปญหาตาง ๆ  ได   
 

แนวคิดเก่ียวกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 สนั่น  ไชยานุกูล  (อางถึงใน  สุมน  อมรวิวัฒน 2530 : 69)  เสนอทฤษฎีที่พิจารณาจาก
พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ซ่ึงแสดงถึงพระปญญาอันลํ้าเลิศ  มีความลึกซ้ึงสูงสงและ
เปนสากลได 4 ทฤษฎี ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท  แสดงถึง  ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู  ดับไป  เพราะปจจัย
ที่เปนเหตุเปนผล  สัมพันธเกี่ยวเนื่องอิงอาศัยแกกันและกัน 
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับกรรม แสดงถึง ผลของการกระทําที่ตองเกิดแกตน ใครทํากรรม     
อันใดไว  ตองรับผลของกรรมนั้น 
 3.  ทฤษฎีเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง – อนิจจตา  แสดงถึงสภาพสังขารของบุคคลวัตถุ
และธรรมชาติ  ยอมเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัย 
 4.    ทฤษฏีเกี่ยวของกับอนัตตา  แสดงถึง  ความมิใชตัวตนที่จะยึดมั่นเอาไว  ทุกอยาง
เปนปจจัยสมมุติที่รวมตัวกันตามธรรมชาติทั้งส้ิน  ตองปลอยวางได 
 ทั้ง 4 ทฤษฎี  ซ่ึงแสดงไวในคัมภีรชั้นอรรถกถาและฎีกา ไดไขความและแยกความหมาย
ไวดังนี้  (พระธรรมปฏก 2542 : 42) 
 การคิดอยางถูกตอง  คือ  คิดอยางมีวิธี   ถูกวิธีเขาถึงความจริงของสิ่งทั้งหลาย 
 การคิดถูกทาง  คือ  คิดตอเนื่องจัดลําดับได  อยางมีขั้นตอน มีระเบียบมีเหตุผล 
 การคิดอยางมีเหตุผล คือ คิดพิจารณาสืบสาวหาเหตุใหเขาใจถึงตนเคาอยางตอเนื่อง
ตามลําดับ 
 การคิดใหเกิดผล  คือ  ความคิดที่สามารถนําสูผลที่พึงประสงค 
 ทั้ง 4 ขอ  เปนลักษณะดานตาง ๆ  ของความคิดที่เรียกวา  โยนิโสมนสิการ ซ่ึงการเกิด
ความโยนิโสมนสิการแตละครั้ง  อาจมีลักษณะครบหรือเกือบครบทั้ง 4 ขอ 
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องคประกอบของการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  มี 10 วิธี  (สุมน  อมรวิวัฒน 2531 : 71-75)  ดังนี้ 
 1.  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย    (วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา   หรือคิดตามหลัก      
ปฎิจจสมุปบาท)   คิดแบบมีปจจัยสัมพันธ   ส่ิงทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้น  แลวสืบคน  สืบสาว    
หาสาเหตุ และหาคําตอบได 
 2.  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  เปนวิธีคิดจําแนก แยกแยะแลวนําจัดเปน     
หมวดหมูใหชัดเจน  อยางมีความสัมพันธภายในองคประกอบยอยเหลานั้น  วาตองมีความสัมพันธ
เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน  ประสานสอดคลองเปนหนึ่งเดียว 
 3.  วิธีคิดแบบสามัญลักษณ  หรือคิดแบบรูเทาทันความเปนไปของธรรมชาติตองอาศัย
ความรูของหลักการธรรมชาติอยางมาก  และรูความเปนไปของเหตุและปจจัยอยางลึกซึ้ง  จึงจะ
สามารถคิดสรุปไดอยางรูเทาทันและยอมรับความจริงของธรรมชาติ อยางมีสติสัมปชัญญะ 
 4.    วิธีคิดแบบอริยสัจ  หรือคิดแบบแกปญหา  วิธีแหงการดับทุกข เปนวิธีคิดหลัก        
ที่สามารถขยายไปครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่น ๆ  ไดทั้งหมดมีลักษณะทั่วไป 2 ประการ ดังนี้ 
  4.1 เปนวิธีคิดตามเหตุและผล สืบจากผลไปหาเหตุ แลวแกไขที่ตนเหตุ จัดเปน 2 คู 
คือ 
   คูที่ 1 :  ทุกขเปนผล  เปนตัวปญหาเปนสถานการณที่ประสบซึ่งไมตองการ  
       : สมุทัยเปนเหตุ  เปนที่มาของปญหา เปนจุดที่จะตองจํากัดหรือแกไข   
จึงจะพนจากปญหาได 
   คูที่ 2 :  นิโรธเปนผล  เปนภาวะสิ้นปญหา  เปนจุดหมาย  ซ่ึงตองการจะเขาถึง  
       : มรรคเปนเหตุ  เปนวิธีการ  เปนขอปฏิบัติที่ตองกระทําในการแกไข
สาเหตุเพื่อบรรลุจุดหมาย   
  4.2 เปนวิธีคิดที่ตรงจุด  ตรงเรื่อง  ตรงไปตรงมา   มุงตรงตอส่ิงที่จะตองทํา                 
ตองปฏิบัติ ตองเกี่ยวของของชีวิต   ใชแกปญหา   ไมฟุงซานออกไปในเรื่องฟุงเฟอที่สักแตวา       
คิดเพื่อสนองตัณหา  มานะ ทิฏฐิ  ซ่ึงไมอาจนํามาใชปฏิบัติ  และไมเกี่ยวของกับการแกไขปญหา 
 5.   วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  คือ  การคิดพิจารณาใหเขาใจความสัมพันธระหวาง
ธรรม (หลักการ)  กับอรรถ (ความมุงหมาย)  ชวยใหบุคคลรูขอบเขต  และขั้นตอนของการปฏิบัติ
ตามหลักการ  และความมุงหมายทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ  นับตั้งแตเร่ิมการปฏิบัติอยู  การลงทาย
และการสรุปผลของการปฏิบัติ 
 6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  เปนวิธีคิดที่ใชเปนหลักในการแกปญหาและ    
การปฏิบัติไดอยางดีวิธีหนึ่ง  การคิดแบบนี้ตองไดมีการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริงทุกแงทุกดาน   
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คือ มองในแงที่เปนอัสสาทะ (สวนดี นาพึงพอใจ)  อาทีนวะ (สวนเสียโทษ ขอบกพรอง)  และ 
นิสสรณะ (ทางออกภาวะหลุดรอดปลอดพน)  โดยตองรูจักคิดวิเคราะห  สถานการณตาง ๆ          
คิดจําแนกแยกแยะ  ดานดี  ดานราย  คิดเชื่อมโยงสัมพันธ  องคประกอบปจจัย  หาเหตุผลโดยมี
หลักการและจุดหมายที่แนนอน  เกิดผลอยางแทจริงในการแกปญหาที่เกิดขึ้น 
 7. วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม  เปนวิธีคิดพิจารณาอยางใชปญญาไตรตรอง  รูจัก
เลือกส่ิงที่เปนประโยชนแกชีวิตแทจริง  และเกื้อกูลความเจริญในกุศลธรรม  ซ่ึงตางจากสิ่งที่เปน
อกุศลธรรม  ความโลภ  มัวเมา  ริษยา มานะ  ทิฎฐิ  เบียดเบียนแกงแยงกัน       
 8. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  หรือวิธีคิดแบบเรากุศล  เปนวิธีคิดที่นํา
ประสบการณ  ที่ผานพบทั้งเปนกุศล  และอกุศลมาปรุงแตงไปในทางที่ดีงามและ  เปนประโยชน
ดวยการคิดที่ตื่นตัว  เราใจ  ไมประมาทมีสติรูสํานึก  และรูเทาทันตามความเปนจริง  คิดคนควา  
ศึกษาเพิ่มเติม  จนบรรลุจุดหมาย 
 9. วิธีคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน  หรือวิธีคิดแบบมีปจจุบันธรรมเปนอารมณ เปน     
การคิดที่มีสติระลึกกําหนดรู อยู ภารกิจที่กําลังทําอยู ในปจจุบัน  สามารถใชสติเหนี่ยวร้ัง จิตที่        
หลุดลอยจากเรื่องที่เกิดขึ้นและผานไปแลว (อดีต)  และเรื่องที่ยังไมเกิด(อนาคต)มาสูภาระหนาที่      
ที่กําลังกระทําอยูในปจจุบันได    
                 10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  ไมใชวิธีคิดโดยตรง  แตเปนวิธีพูด  หรือแสดงหลักการแหง        
คําสอนที่มีการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกใหเห็น  แตละแงแตละดานครบทุกแง         
ทุกดานอยางครบถวนถูกตองตามความเปนจริง 
 จึงกลาวไดวา  การที่จะเกิดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ตองอาศัย  ปจจัยภายนอกและ
ปจจัยภายในมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน  พรอมมีกัลยาณมิตร  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญภายนอกมาชวย
เสริมสรางศรัทธา  ใหเกิดขึ้นในทางที่ถูกตอง  เปนปจจัยภายในที่เกิดตามมา  คือ  วิธีคิดแบบ   
โยนิโสมนสิการ  สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธีสอนของ สุมน  อมรวิวัฒน (2533 : 168-170)            
ที่พัฒนามาจากแนวคิดวา  การศึกษาที่แทควรสัมพันธสอดคลองกับการดําเนินชีวิต   ดังนี้                 
1) การเผชิญไดแก  การเรียนรูเขาใจสภาวะตาง ๆ  ที่ตองพบ  2) การผจญ  ไดแก  การเรียนรูหาวิธีที่
ถูกตองตอสูกับปญหา  3) การผสมผสาน  ไดแก  การเรียนรูที่สามารถนําวิธีตาง ๆ  มาผสมผสาน
เพื่อใชแกปญหา  และ  4) การเผด็จ  ไดแก  การแกปญหาใหหมดไปไมเกิดอีก 
 ในการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  ครูเปนบุคคลที่สามารถจัด
สภาพแวดลอม  และวิธีสอนใหเกิดการเรียนรูและฝกฝนการคิดอยางมีเหตุผล  นําไปสูการปฏิบัติ
โดยเปนกัลยาณมิตรของศิษย  ครู  และศิษยตองมีความสัมพันธดีตอกัน   ศิษยจึงมีโอกาส              
กลาแสดงออก  ปฏิบัติตนอยางถูกวิธีตามลักษณะกัลยาณมิตร  มี 7 ประการ  คือ  1) ปโย  นารักดวย
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มีเมตตา เปนที่สบายจิตสนิทใจ ชวนใหอยากเขาไปหา   2) คุรุ นาเคารพ  ดวยความประพฤติ      
หนักแนน  เปนที่พึ่งอาศัยได  ใหรูสึกอบอุนใจ  3) ภาวนีโย  นาเจริญใจ  ดวยความเปนผูฝกฝน
ปรับปรุงตน ควรเอาอยางใหระลึกและเอยอางดวยซาบซึ้งภูมิใจ 4) วัตตา รูจักพูดใหไดผล            
รูจักชี้แจงแนะนํา  เปนที่ปรึกษาที่ดี  5) วจนักขโม  อดทนตอถอยคํา  พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษา
ซักถาม  ตลอดจนคําเสนอแนะวิพากษวิจารณ  6) คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา  แถลงเรื่องลํ้าลึกได 
สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจ และสอนใหเรียนรูเร่ืองราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป  และ          
7) โนจัฏฐาเนนิโยชเย  ไมชักนําในอฐาน  คือ  ไมชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เสื่อมโทรมทางจิตและ  
ผูเปนครูตองไมประพฤติส่ิงที่เสื่อมทราม   (พระราชวรมุนี  (ประยุทธ  ปยุตฺโต)  2527 : 196)       
เสฐียรพงษ  วรรณปก  เขียนคุณลักษณะกัลยาณมิตร  เปนบทกวี  ดังนี้ 
 

            ครูตองเปนครูทุกขณะจิต  ตองรูโลกรูชีวิตอยางแจมแจง 
ตองมีปฏิภาณโวหารแสดง ตองเปนแหลงกาวหนาวิชาการ 
ตองสอนคนมากกวาสอนหนังสือ ไมเพียงถือชอลคปากกาพาเขียนอาน 
ตองอุทิศชีวิตจิตวิญญาณ ใหแกงานปลูกฝงแตทางดี 
ครูเปนที่รักเคารพและยกยอง ครูตองตระหนักในศักดิ์ศรี 
มีหลักการเหตุผลกลวิธี  ครูตองมีความอดทนสรางผลงาน 
ครูตองมีความดีและความเกง ครูตองเครงจริยมาตรฐาน 
เปนประทีปเจิดจรัสชัชวาล สองนําจิตวิญญาณของปวงชน 
 (สมประสงค  นวมบุญลือ   2551 : อัดสําเนา) 

 
 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา
ในเรื่อง  หลักธรรมและการพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล จึงกําหนดใหนักเรียนใช
วิธีคิดสืบสาวเหตุปจจัย  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  และ   
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย    (วิธีคิดแบบอิทัปปจจยตา   หรือคิดตามหลัก      
ปฎิจจสมุปบาท)   เปนความสามารถในการพิจารณาโยงเหตุไปหาผล และผลไปหาเหตุ ดวยวิธีคิด
คนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่สําคัญสงผลสืบทอดกัน มาจัดเปนวิธีคิดแบบพื้นฐาน   มีแนวปฏิบัติ  
2  แนว  คือ 
  1.1  วิธีคิดแบบปจจัยสัมพันธ  ส่ิงทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้น  “เมื่อส่ิงนี้มีส่ิงนี้จึงมี 
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น   เมื่อส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมี   เพราะสิ่งนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ” 
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  1.2  วิธีคิดแบบสอบสวนหรือตั้งคําถาม  เชน  “อุปาทานมีเพราะอะไรเปนปจจัย   
อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย   ตัณหามีเพราะอะไรเปนปจจัย   ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย  
เวทนามีเพราะอะไรเปนปจจัย....ฯลฯ 
 2.  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ เปนการสอนใหพิจารณาแยกแยะใหเห็น
ความสัมพันธขององคประกอบใหญและองคประกอบยอย โดยเนนทักษะการคิดอีกรูปแบบหนึ่ง   
ที่ฝกใหผูเรียนรูจักคิดแบบแยกแยะองคประกอบกฎเกณฑดังนี้ 
  2.1 กฎแหงธรรมชาติ  เปนกฎที่มีความสอดคลอง ถามีปรากฏการณหนึ่งเกิดขึ้น
ยอมมีอีกปรากฎการณหนึ่งเกิดตามมา  อยางเปนเหตุเปนผลกัน เชน กาแฟมีรสขม ใสมากยิ่งเพิ่ม
ความขมมากขึ้น ใสนอยขมนอย ไมใสเลยไมขม 
  2.2 กฎแหงความแตกตาง  สภาพปรากฏการณหนึ่งถานําปรากฏการณหนึ่งออกไป
จะพบเหตุเปลี่ยนแปลงไปดวย  เชน  กาแฟรอน 1 แกว ประกอบดวย 

กาแฟ   +  ครีม  +  น้ํารอน   +  น้ําตาล 
   เมื่อดื่มพบวามีรสขม หวาน มัน เพราะประกอบดวยเหตุทั้ง 3 แตถาเรานําเหตุ
ออกรสชาติก็จะเปลี่ยนแปลงไปทันที  เรียกวา  “ไมมีเหตุนั้นก็ไมมีผลนั้นเกิดขึ้น”   
  2.3 กฎของคาตางระดับ  จะเกิดปรากฏการณหนึ่ง แลวมีอีกปรากฏการณหนึ่ง
เกิดขึ้น  ถาปรับปริมาณและคุณของปรากฏการณนั้น ยอมเกิดการตางระดับของผล  ตองเกิดทักษะที่
สามารถเห็นความสัมพันธภายใน  สามารถคิดและเขาใจบทบาทองคประกอบยอย ๆ วามีความ
สัมพันธ  เปนเหตุเปนผลซึ่งกัน  “คิดเปน” 
  2.4  เหตุผลเดียวยอมใหผลเดียว หลายเหตุยอมใหผลหลายผล  ถาเราจับคูเหตุกับผล
ไดหมดทุกคู เราจะหาคู สุดทายเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกันเสมอ  เปนรูปแบบที่จะเนนรูจัก        
การแยกแยะสรรพสิ่ง  โดยมองที่เหตุสัมพันธไปสูผล  เชน  ขนมลอดชองไทย 1 ถวย  รับประทาน
แลว สามารถบอกเหตุผลกันและกันไดดังนี้ 

รสหวาน        นํ้ าตาล 
มัน        กะทิ (มะพราว) 
แปง        ขาวเจา 
สีเขียวและหอม       ใบเตย 

   จะพบวาคูสุดทาย    คือ คูที่เราไมแนใจวาใช  แตเมื่อศึกษาความเปนเหตุผลกัน
แลว จึงยืนยันขอเท็จจริงที่เปนเหตุเปนผลกันอยางแทจริง 
 3. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  เปนการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ทั้งสวนดีและสวนไมดี
พรอมหาแนวทางแกปญหาโดยยอมรับความจริงวามีทั้งคุณและโทษจะตองการคิดจําแนกแยกแยะ  
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การคิดวิเคราะหหาเหตุผล  การคิดเชื่อมโยงสัมพันธกับองคประกอบปจจัย  โดยมีหลักการและ
จุดมุงหมายที่แนนอน  เพื่อการเลือกและตัดสินใจมีองคประกอบดังนี้ 
  3.1  ขั้นตอนการเลือกและตัดสินใจ  ตองรวบรวมขอมูลดี  มีการประเมินคาตาม
เกณฑที่ถูกตอง  ดีงาม  เหมาะสม  เพื่อเปนเหตุผลที่ดีที่สุด  ที่จะนําปฏิบัติไดผล 
  3.2  ลักษณะของการเลือก  เพื่อสามารรถประเมินคาของขอมูล   ความรูเกี่ยวกับ
สถานการณและปญหา  จากลักษณะสถานการณ  ที่จะพบวามีหลายทาง และดีทุกทางมีหลายทาง    
รายทุกทาง  มีหลายทางดีบางรายบาง  หรือมีทางเลือกเพียงทางเดียว 
  3.3 ลักษณะของการตัดสินใจ  วิธีการตัดสินใจของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน   
เพราะการสั่งสมความรู  และประสบการณตางกัน จึงไมสามารถไมกลาตัดสินใจหรือตองตัดสินใจ
ใหม  เพราะพบอุปสรรค 
  3.4 องคประกอบที่ทําใหตัดสินใจผิด เพราะบุคคลขาดความรูการประเมินคา 
ผิดพลาด สภาพแวดลอม  บังคับใหตัดสินใจหรือลําเอียงและขาดสติสัมปชัญญะ  
 4.  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมเปนการสอนใหนักเรียนพิจารณาสกัดกั้นหรือ
บรรเทาและขัดเกลาตัณหา สงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม ตื่นตัวเราใจไมประมาทมีสติรู
สํานึกปรุงแตงในทางที่ดีงามในการสอนที่ พระธรรมปฏก (2538 : 700-702) กลาววา ควรใชอุบาย
ในการมนสิการสรุปเปนขั้นตอน พึ่งเลือกใชตามความเหมาะสมกับอุปนิสัยของบุคคลดังนี้ 
  4.1 ระงับความโกรธและใหมีเมตตา 
   4.2 ความโกรธจะทําใหตนนั่นแหละเปนทุกข 
  4.3  แตละบุคคลมีกรรมเปนของตน 
  4.4 ระลึกถึงตัวอยางความเสียสละ ที่ผูอ่ืนทําไว 
  4.5 พิจารณาวาเขากับเราเคยอุปการะกันมากอน 
  4.6 ความเมตตามีประโยชนตอผูเมตตาแทจริง 
  4.7 การใหทานและปยวาจาชวยใหคนใจออนโยนเขาหากัน 
 วิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิการทั้ง 10 วิธี  ของอาลัย พรหมชนะ (2541 : 36-38) ไดสรุป      
เปนตารางจําแนกวิธีคิดโดยระบุแนวทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเขียนแผนการสอน  การสรางเครื่องมือ  ตลอดจนสะดวกตอการศึกษาผูวิจัยเลือก 4 วิธี        
ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  จําแนกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดท่ีบงชี ้
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
     (คิดแบบอิทัปปจจยตาหรือคิดตามหลัก 
     ปฏิจจสมุปบาท) 

-  การคนหาสาเหตุ 
-  หาปจจัยตาง ๆ  ที่สัมพันธสงผลสืบทอดกันมา 
-  คิดแบบสอบสวนหรือต้ังคําถาม 

2.  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 
 

-  จําแนก 
-  แจกแจง 
-  แยกแยะ 
-  จัดประเภทหมวดหมู 
-  วิเคราะห 

3.  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก -  มีการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริงทุกแงมุมทุกดาน 
-  มองทั้งแงดี  แงเสียคุณและโทษ 
-  หาทางออกเพื่อแกปญหา 

4.  วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม -  การสกัดกั้นบรรเทาและขัดเกลาตัณหา 
-  เหตุการณเดียวกันแตมองเห็นนึกคิดปรุงแตงคนละอยาง 
   (ดแีละไมดี) 
-  นําความคิดใหเดินไปในทางที่ดีและมีประโยชน 
-  การคิดถูกวิธีเกิดกุศลธรรม 
-  การคิดตื่นตัวเราใจไมประมาทมีสติ รูสํานึก รูเทาทัน 
    ตามความเปนจริง 
-  คิดปรุงแตงเพิ่มเติมในทางที่ดีงาม 

 
 

 สรุปการสอนคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ เปนวิธีการเรียนรูแนวหนึ่งจากหลาย ๆ  แนว  
ที่มีลักษณะบูรณาการของหลักจิตวิทยาการเรียนรู  หลักการแนะแนวและหลักการสอนอยางผสม
กลมกลืน สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูได  ผูวิจัยไดเลือกวิธีคิดเพียง 4 วิธี คอื วธีิคดิ
แบบสืบสาวเหตุปจจัย  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ   วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก   และ  
วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม  มาพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  เนื่องจากการสอนคิด
ตามแนวโยนิโสมนสิการ  เปนวิธีการเรียนรูที่สรางใหผูเรียนเกิดศรัทธาในกระบวนการเรียนรูโดยมี
ครูเปนกัลยาณมิตร  จัดสิ่งแวดลอมโนมนําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูฝกคิดอยางมีระบบ
ใชเหตุผลในการคิดพิจารณาจนสามารถแกปญหาไดอยางเหมาะสมดวยปญญา 
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การคิดอยางมีเหตุผล 
 

 เร่ืองของ  “การสอนคิด”  และ  “การสอนคิดอยางมีเหตุผล”  (เหตุ คือ ภาวะเงื่อนไข
จําเปนที่ทําใหส่ิงหนึ่งเกิดตามมา ผล คือ การนําวิธีการหรือความสอดคลองของขอมูลมาใชพิจารณา
ตัดสินใจ) มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพใหสูงยิ่งขึ้น  ทั้งดาน
สติปญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  และการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ  จากผลการวิจัยพบวา         
การพัฒนาสติปญญานักเรียน  ยังไมถึงเปาหมายสูงสุดที่ตองการ  นักเรียนสามารถทําไดดี  สวนที่
ทดสอบทักษะพื้นฐาน  แตดานใชความคิดและเหตุผล  ไมสามารถทําไดดีในการดํารงชีวิต  ตองใช
การคิดเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดและเปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู  ชวยใหผูเรียนเขาถึงความรู  
และสามารถบูรณาการใชใหเกิดประโยชน (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ 2542 : 55)  ลักษณะการคิด         
ที่สําคัญสมควรที่จะนําไปใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติประการหนึ่ง คือ การคิดเชิง
เหตุผล  ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของการคิดที่จําเปนตอการเรียนรูทุกแขนง (ทิศนา  แขมมณี
และคณะ 2543 : 96) 
 

ความหมายของการคิด 
 นักจิตวิทยาหลายทานใหความหมายของการคิดไวดังนี้   
 กูด (Good 1945 : 332) ไดใหความหมายคําวา “การคิดอยางมีเหตุผล” วาหมายถึง                
การกระทําหรือกระบวนการทางสมองในอันที่จะลงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ขอเท็จจริงและปรากฏการณ สามารถสรุปผลจากเหตุหรือขอสมมติได 
 

 กาเย (Gangne 1970 : 283)  กลาววา  การคิดอยางมีเหตุผล คือการคิดวิเคราะหวิจารณ
นั่นเอง  เปนการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณหรือขอมูลตาง ๆ วา      
มีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 
 

 เพียเจต  (Piaget 1962 : 5, อางใน วิไลพร  คําเพราะ 2539 : 49)  ใหความหมายการคิดวา  
หมายถึง  การกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยปญญา  เปนกระบวนการที่บุคคลหาหนทางที่จะปรับสภาพ
ความคิดใหมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว  จัดระบบสมองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  
ซ่ึงเพียเจตเรียกรูปแบบการคิดที่มีการปรับตัวภายในสมองนี้วา สคีมา (Schema)  ประกอบดวย
กระบวนการที่สําคัญ 2 ประการ  คือ 
 1.   กระบวนการดูดซึม (Assimilation) หมายถึง การที่อินทรียซึมซาบประสบการณ
ใหม  เขาสูประสบการณเดิมที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน  แลวสมองก็รวบรวมปรับเหตุการณใหมให
เขากับความคิดอันเกิดจากการเรียนรูที่มีอยูเดิม 
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 2.  กระบวนการปรับขยายโครงสราง (Assommodation)  หมายถึง  การทําให
ประสบการณเดิมมีความสมบูรณ  เพื่อปรับรับประสบการณใหม   สมองจะสรางโครางสรางใหม
ขึ้น  เพื่อปรับความคิดของตนใหเขากับส่ิงเราหรือส่ิงแวดลอมมากที่สุด  เปนการชวยพัฒนาวิธีการ
คิดของบุคคลจากระดับหนึ่งไปสูวิธีคิดอีกระดับหนึ่งที่สูงกวา 
 

 ฮิลการด  (Hilgard 1962 : 336, อางถึงใน  แนงนอย  ประชานุกูล 2547 : 59)   กลาววา  
การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองเนื่องจากกระบวนการใชสัญลักษณแทนส่ิงของหรือ
เหตุการณตาง ๆ   
 

 เอ็ดเวิรด เดอรโบโน (Bono 1976 : 29-32, อางถึงใน  วนิช  สุธารัตน 2547 : 21) กลาววา          
การคิดเปนการที่บุคคลไดสํารวจ  ตรวจสอบประสบการณอยางเจตนา  เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง  เชน  เพื่อทําความเขาใจ การตัดสินใจ การแกปญหา  เพื่อการกระทําเรื่องตาง ๆ  
และรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ของมนุษย 
 สรุปไดวา  การคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง กระบวนการคิดที่ผูเรียนสามารถจําแนก
รายละเอียด  การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ เปนหลักการ  ขอเท็จจริง  เพื่อสรุป                  
เพื่อการตัดสินใจ และวิเคราะหเกี่ยวกับเหตุการณ  เร่ืองราวตางๆ  เพื่อใชเหตุผลในการหาคําตอบ
และขอสรุป  
 

ประเภทของการคิด 
 การคิดมีหลายประเภท  สามารถจําแนกไดตามแนวคิดของนักวิชาการ  ดังนี้ 
 กาเย  (Gagne 1974 : 283, อางถึงใน สุภนันท  เสถียรศรี 2536 : 15)  จําแนกประเภทของ
การคิดออกเปน 2 แบบ ดังนี้ 
 1. การคิดอยางเล่ือนลอย  หรือไมมีทิศทาง  หมายถึง  การคิดจากสิ่งที่ประสบพบเห็น
จากประสบการณตรง  หรือการคิดตอเนื่อง (Associative  Thinking)  มี 5 ลักษณะ ไดแก 
  1.1 การคิดถึงเหตุการณท่ีลวงมาแลว  เมื่อมีการกระตุนจากสิ่งเราจําพวกคําพูดหรือ
เหตุการณ 
  1.2 การคิดโดยอาศัยคําสั่งเปนแนว (Controlled  Associative)  ผูคิดไดรับคําสั่งให
บอกคําที่อยูในพวงเดียวกับที่ตนไดยินมา 
  1.3 การคิดที่มีจุดประสงคเพื่อปองกันตนเองหรือเพื่อใหเกิดความพอใจในตนเอง  
เปนการฝนขณะตื่น (Day Dreaming) 
  1.4 การคิดฝนเนื่องจากความคิดของตนหรือการรับรู หรือตอบสนองสิ่งเรา (Night  
Dreaming) 
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  1.5 การคิดหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Autistic  Thinking)  ขึ้นกับความเชื่ออารมณ
ของผูคิดมากกวา  ลักษณะที่แทจริงของการคิด 
 2.  การคิดอยางมีทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย  (Directed Thinking) หมายถึง การคิดที่เร่ิม
ใชความรูพื้นฐาน  เพื่อกล่ันกรองความคิด  เพอฝน  เล่ือนลอย  ใหมีทิศทาง  มีเปาหมาย  มีบทสรุป
ของการคิดหลังจากคิดเสร็จแลวมี 2 ลักษณะ 
  2.1 การคิดริเร่ิมสรางสรรค  เปนการคิดหลายทิศทาง (Divergent Thinking) ไมซํ้า  
และโยงสัมพันธการคิดเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกถึงส่ิงอ่ืน ๆ ไดตอไปเปนลูกโซ 
  2.2 การคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking)  เปนการคิดอยางมีเหตุผล  (Reasoning  
Thinking)  ใชเหตุผลในการแกปญหา  พิจารณาสถานการณ  หรือขอมูลตางวา  มีขอเท็จจริงอยางไร 
 

 เบนตัน  และคณะ (Benton and others 1974, อางถึงใน บุญสม  ครุฑฑา 2525 : 11)   
แบงการคิดออกเปน 2 ชนิด 
 1. การคิดเชื่อมโยง (Association Thinking)   เปนการคิดที่เกิดจากจิตใตสํานึกของ     
แตละบุคคลไมมีเปาหมาย  เชน  การเชื่อมโยง  การฝนกลางวัน  การคิดแบบฟุงซาน 
 2. การคิดโดยตรง (Direct Thinking)  เปนการคิดที่มีจุดมุงหมายมี 2 ชนิด  คือ  การคิด
ไตรตรอง  และการคิดริเริ่มสรางสรรค 
 จากประเภทของการคิดที่ กาเย และเบนตันจัดแบงไว เปนการคิดโดยอาศัยการวิเคราะห
เพื่อแกปญหา  ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

 สาโรช  บัวศรี (2531 : 9-10)  แบงการคิดออกเปน 5 ประเภท  ดังนี้ 
 1.  การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification) การแบงประเภทพืชประเภท
สัตว  เพื่อใหมองเห็นและเขาใจงายขึ้น 
 2.  การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by Elimination) เปนการคิดโดยคอย ๆ ตัด
ประเด็นที่ไมใชสาเหตุออกไปจนเหลือประเด็นปญหาที่แทจริง 
 3.  การคิดแบบอุปนัย  (Inductive Thinking)  เปนการคิดจากสวนรายละเอียดไปสู 
สวนสรุป 
 4. การคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking)  เปนการคิดจากขอสรุปไปสูรายละเอียด 
 5.  การคิดแบบไตรตรอง หรือ การคิดสะทอน (Reflective Thinking) เปนการคิดวิธี
วิทยาศาสตรหรือวิธีการแกปญหา (Problem Solving Method) หรือวิธีแหงปญญา (Method of 
Intelligence)   
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) (2540 : 11-12)  จัดกลุมความคิด
ตามความหมายไว 3 กลุม  ดังนี้ 
 กลุมที่ 1  เปนคําที่แสดงออกถึงพฤติกรรม  ซ่ึงตองใชความคิด เชน การสังเกต
เปรียบเทียบ   การขยายความ  การแปลความ  เปนคําที่แสดงลักษณะความคิดอยางชํานาญ  เรียกวา  
“ทักษะ” 
 กลุมที่  2 เปนคําที่แสดงออกถึงลักษณะของการคิด  เชน  คิดกวาง  คิดถูก  คิดคลอง          
คิดรอบคอบ  เปนการแสดงพฤติกรรม  เรียก  “ลักษณะการคิด” 
 กลุมที่ 3  เปนคําแสดงถึงลักษณะการคิด  แตครอบคลุมพฤติกรรมหลายพฤติกรรม             
ที่สัมพันธเปนลําดับขั้นตอน  เชน  การใชเหตุผล  การตัดสินใจ  การประเมินคา  ตองอาศัย
พฤติกรรมยอย ๆ  หลายพฤติกรรมประกอบเรียก  “กระบวนการคิด” 
 การคิดที่กลาวมาเปนการคิดที่มีเหตุผลแตกตางกันเชื่อมโยงมาจากประสบการณที่ไดรับ  
ฝกวิเคราะหแยกแยะสิ่งที่รับรู  และเลือกที่เหมาะสมกับปญหา 
 

ความหมายของการคิดอยางมีเหตุผล 
 การคิดอยางมีเหตุผล  มีนักคิด  นักการศึกษา และนักจิตวิทยา  ใหความสนใจและ
อธิบายลักษณะของการคิดที่จะตองใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  โดยอธิบายไวดังนี้ 
 กูด (Good 1973 : 477, อางถึงใน พัชรี  กัลยา 2551 : 10)  มีเหตุผล เปนกระบวนการทาง
สมองที่คิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริง  และปรากฏการณและสรุปได 
 ครูลิก และรุดนิค (Krulik & Rudnick 1995 : 3, อางถึงใน พัชรี  โคตรสมบัติ 2550 : 11)             
กลาววา  การคิดเชิงเหตุผลเปนการรวมของการคิดพื้นฐานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และการคิด
อยางสรางสรรค 
 กาเย  (Gagne’ 1970 : 283, อางถึงใน สุภนันท  เสถียรศรี  536 : 16)  กลาววา  การคิด
อยางมีเหตุผล  คือ การคิดวิเคราะหนั่นเอง  เปนการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหา  โดยพิจารณา
ขอมูลตาง ๆ  วามีขอเท็จจริงหรือไม 
 กนกอร กวานสุพรรณ (2547 : 57-58)  กลาววา  การคิดอยางมีเหตุผล  เปนกระบวน 
การเรียนที่ผูเรียนสามารถจําแนกรายละเอียด  การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล  เพื่อใชเหตุผล
ในการหาคําตอบ 
 พัชรี  กัลยา (2551 : 11)  กลาววา  การคิดอยางมีเหตุผล  คือ  ความสามารถในการอาศัย
ขอมูลที่เปนหลักการและขอเท็จจริง  เพื่อสรุปเปนกฎ  เพื่อการตัดสินใจและวิเคราะหในเรื่องราว
ตาง ๆ  ซ่ึงชวยในการแกปญหาและสรางสรรคส่ิงตางๆ  ไดดีและจําเปนตอการดํารงชีวิต  จึงควร
พัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเพื่อใหเด็กมีพื้นฐานการคิดที่ดี 
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 สรุปไดวา  การคิดอยางมีเหตุผล  หมายถึง  การเชื่อมโยงความสัมพันธของภาวะ
เงื่อนไขจําเปนของสิ่งที่ตามมา ดวยการใชหลักการที่มีอยูแลวหรือจากความสอดคลองของขอมูล
รวมกัน เพื่อนําขอมูลใชในการคิดและตัดสินใจพรอมนําไปใชโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา   
 

ลักษณะของการคิดอยางมีเหตุผล 
 คาพลัส (Karplus  1977 :  170-177)  ไดอธิบายการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กในขั้น
ปฏิบัติการดวยรูปธรรม  และขั้นปฏิบัติการดวยนามธรรม  ไวดังนี้ 
 การคิดอยางมีเหตุผลแบบรูปธรรม  (Concrete Reasoning Patterns = C) 
 C1 (Classification)  สามารถจําแนกและรวมกลุมส่ิงของโดยอาศัยเกณฑการสังเกต
คุณสมบัติของสิ่งเหลานั้นเชน  สามารถบอกความแตกตางของกรดและเบส  โดยการสังเกตสีของ
กระดาษลิตมัสที่เปลี่ยนแปลง  และมีความเขาใจลักษณะที่เปนตรรกศาสตร  เชน สุนัขเปนสัตว     
แตสัตวทุกตัวไมใชสุนัขทั้งหมด  เปนตน 
 C2 (Conservation)  สามารถคิดอยางมีเหตุผลเร่ืองการอนุรักษ โดยปริมาตรของสารคงที่
เมื่อไมมีการนํามาเพิ่มหรือเอาออกไป  เชนเมื่อเทน้ําออกจากถวยลงในกระบอกตวง  ปริมาณของน้ํา
จากถวยในครั้งแรก  จะเทากับปริมาตรของน้ําในกระบอกตวง 
 C3 (Serial  Ordering)  สามารถจัดอันดับแสดงความสัมพันธของส่ิงของตาง ๆ  จาก             
การสังเกตคุณสมบัติและเริ่มใชวิธีจับคูระหวางสิ่งของ  2  กลุม  เชน  สัตวขนาดเล็กจะมีจังหวะ           
การเตนของหัวใจเร็วกวาสัตวที่มีขนาดใหญ  ซ่ึงมีการเตนของหัวใจชา 
 

 การคิดอยางมีเหตุผลแบบนามธรรม  (Formal  Reasoning  Patterns = F) 
 F1 (Theoretical Reasoning) สามารถจัดแบงกลุมในสิ่งที่ซับซอนมากขึ้น   ใช                     
หลักตรรกชวยในการจัดอันดับและการคิดอยางมีเหตุผล  ไมจําเปนตองอาศัยคุณสมบัติที่สังเกต          
ไดดวยประสาททั้ง  5  เชน  สามารถแยกปฏิกิริยาเคมีระหวาง  Oxidation  และ  Reduction โดยใช
หลักการอนุรักษพลังงาน  หรือการจัดจําแนกพืชตามหลักวิวัฒนาการ  นอกจากนี้ยังยอมรับขอ
สมมติฐานใด ๆ ที่ขัดแยงกับตนเองได 
 F2 (Combinatorial Reasoning) สามารถใหกฎเกณฑพิจารณาลักษณะผสมของความคิด
ในปญหาตาง ๆ  เชน  สามารถเขาใจลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงลักษณะปรากฏและลักษณะแฝง
ตั้งแต  2  จํานวนขึ้นไป 
 F3 (Functionally and Proportional Reasoning) สามารถอธิบายและตีความของลักษณะ
หนาที่ในลักษณะความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร  เชน  อธิบายถึงอัตราเร็วของการแพรกระจายของ
โมเลกุลของสารผานเยื่อบาง ๆ  จะเปนสัดสวนผกผันกับรากที่สองของน้ําหนักโมเลกุลของสารนั้น 
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 F4 (Control  of  Variables)  มีความเขาใจในความจําเปนที่จะออกแบบการทดลอง   โดย 
การใชการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ  นอกจากตัวแปรที่ตองการทดสอบเทานั้น  เชน  การออกแบบ            
การทดลองเพื่อทดสอบขอเท็จจริงใน  F3

 F5 (Probability and Correlation Reasoning) สามารถตีความจากการสังเกตตัวแปรอื่น ๆ  
ซ่ึงแสดงผลที่ไมไดคาดหวังไว  แตจะตีความเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธกันเทานั้น 
 

 ลักษณะการคิดอยางมีเหตุผลแบบนามธรรม 
 ในระหวางที่เด็กเริ่มมีอายุยางเขาวัยรุน  ความรูสึกนึกคิด  ความรูสึกความเขาใจของเด็ก
วัยนี้จะมีวิวัฒนาการเขาสูความเปนผูใหญมากขึ้น  เพียเจทเรียกลักษณะขั้นการเจริญเติบโตทาง
สติปญญาการเรียนรูของเด็กในวัยนี้วา   ขั้นที่มีแนวคิดปฏิบัติการแบบนามธรรม  (Formal  
Operation)  ตรงกับชวงอายุประมาณ  11-5  ป  จากการศึกษาคนควาวิจัยของเพียเจท  พบวารูปแบบ
การกระทําที่เปนเหตุเปนผลของเด็ก   เมื่อยางเขาวัยนี้จะเปนระบบและใชกระบวนการคิดอยาง
สลับซับซอน  เร่ิมขยายวงจากสิ่งที่เปนรูปธรรม (Concrete  Objects)  ออกไป  โดยนําความคิดที่เปน
ประสบการณเดิม  ความคิดที่เปนนามธรรมเปนขอมูลประกอบความคิดมากขึ้น  จากพัฒนาการดาน
ความคิดดังกลาว  ทําใหเด็กในวัยนี้สามารถเผชิญกับปญหาในรูปแบบตาง ๆ  โดยใชความคิดที่เปน
เหตุเปนผล  (Logical  Operation)  ซ่ึงมีลักษณะตาง ๆ  ซ่ึงพออธิบายคราว ๆ  ไดดังนี้ (Sund 1976 :  
48-58) 
 1.   เหตุผลเชิงนามธรรม  (Abstract  Reasoning)  กระบวนการคิดของเด็กวัยรุนเริ่ม           
ใชหลักการ  หรือแนวคิดแบบผูใหญ  มีความสลับซับซอนในการใชเหตุผล  เชนรูจักใชการลําดับ
เหตุผลเปนขั้นตอน  สามารถรวบรวมขอมูลประมวลเขาดวยกัน  ใชความคิดใครครวญแลวจึงแสดง
ออกมาเปนการกระทําอยางถูกกาลเทศะ  รูจักใชการคิดคาดการณเชิงคณิตศาสตร  และสามารถใช
การวิพากษวิจารณไดอยางมีหลักเกณฑ 
 2.   สามารถตั้งสมมติฐานเชิงใชเหตุผลแบบอนุมานได  (Hypothetical  Deductive  
Reasoning)  เชน  เมื่อคนเราพบปญหาอยางหนึ่ง  การเริ่มตนกระบวนการแกปญหาโดยคาดการณ
ไวอยางหนึ่งแลวพยายามสรุปโดยใชเหตุผลเชิงอนุมาน  เชน  เด็กคนหนึ่งคิดวา  “วิธีที่จะไดเปน
เจาของรถยนตสักคันหนึ่ง  คือการไปขอเงินพอแมซ้ือ”  แตในขณะเดียวกันอีกความคิดหนึ่งจะ
เกิดขึ้นแยงกับความคิดเดิม “ไมมีทางเปนไปได  พอแมคงไมใหเงินฉันแน”  และคิดตอไปวา       
“ฉันนั้นตองหางานทําและเก็บเงินสะสมไวเพื่อซ้ือรถที่ตองการ”  ขอสรุปสุดทายนี้เปนความคิด          
เชิงเหตุผลแบบอนุมานที่เด็กคนนี้นํามาใชในการแกปญหาของตนเอง 
 3.  การอางเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Syllogistic Reasoning)  เปนลักษณะการตั้ง 
สมมติฐานเชิงใชเหตุผลแบบอนุมานชนิดหนึ่ง  เชน 
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   ก.   สัตวเล้ียงลูกดวยนม  ใหนมลูกกิน 
   ข.   สัตวนี้ใหนมลูกกิน 
   ค.   เพราะฉะนั้นสัตวตัวนี้เปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม 
 

  ในการใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตรนี้  คนที่ใชความคิดขั้นนามธรรมจะประเมิน
เหตุผลนี้วาเปนจริงเสมอไปหรือไม  ดังเชน 
  ก. สุนัขเหา 
  ข. สัตวตัวนี้เหา 
  ค. เพราะฉะนั้นสัตวตัวนี้เปนสุนัข 
  คําตอบในขอ  ค.  อาจเปนปญหาสําหรับผูที่ใชความคิดขั้นนามธรรม  เพราะ      
การสรุปวาสัตวทุกตัวที่  “เหา”   จะตองเปนสุนัขเสมอไปนั้นอาจไมจริงเพราะสัตวชนิดอื่น         
อาจ  “เหา”  เหมือนสุนัข  การคิดเหตุผลแบบอนุมานแบบ  Syllogism  จึงเปนขั้นกาวหนาไปอีก   
ขั้นหนึ่ง  การประเมิน 
 4.   การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล (Propositional  Thinking)  เด็กในวัยนี้บางคน
เริ่มมีความคิดคาดการณเปนขึ้น ๆ  โดยใชเหตุผลตาง ๆ 
  4.1  มันอาจเปนเชนนี้  หรือเปนเชนนั้นได 
  4.2 มันอาจเปนเชนนี้  และเปนเชนนั้นไดดวย 
  4.3 มันอาจเปนเชนนี้  แตไมเปนเชนนั้น 
 

  ตัวอยางการใชเหตุผลอธิบายปรากฏการณ  เชน 
  1   ถาเปน (ก)  ตองเกิด (ข) 
   ตัวอยาง  “ถาฝนตก (ก)  พื้นดินจะชุมชื้น (ข)” 
  2 ถาเกิด (ข)  เปนเพราะ (ก) 
   ตัวอยาง  “ถาพื้นดินชุมชื้น (ข)  แสดงวาฝนตก (ก) 
  3 ถาไมใช (ก)  ก็จะไมเกิด (ข) 
   ตัวอยาง  “ถาฝนไมตก (ก)  พื้นดนิก็ไมชุมชื้น (ข)” 
  4 ถาไมเกิด (ข)  ก็จะไมใช (ก) 
   ตัวอยาง  “ถาพื้นดินไมชุมชื้น (ข)  แสดงวาฝนไมตก (ก) 
  ในกระบวนการใชเหตุผลทํานองนี้ทําใหเกิดควบคุมตัวแปรตัวหนึ่งตัวใดไว  แลว
ใชตัวแปรอื่น ๆ  เปนตัวทดลองไปเรื่อย ๆ  จนสามารถหาคําตอบหรือวิธีแกปญหาได 
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 5.   เขาใจเรื่องการสัมพันธขอมูล (Comprehension  of  Allegory)  เด็กที่สามารถเขาใจ
เรื่องหรือปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งแลวสามารถแปลความหมายและมีความคิดลึกซึ้ง  เชน  
สามารถนําเรื่องที่มีประสบการณมากอนไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นได  โดยอธิบายความสัมพันธของ
ประเด็นตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นได 
 6.   การคิดยอนกลับ  (Reflexive  Thinking)  เด็กสามารถใชเหตุผลโดยการยอนกลับ
ความคิดที่ตนไดมีประสบการณมากอนได  เชน  การลงความเห็นจากขอมูลที่ไดรับมาแลว 
  ตัวอยาง  “ดําสูงกวาแดง  แดงสูงกวาขาว  ถามวาใครคือคนที่สูงที่สุด” 
  ขั้นการคิด  ดํา สูงกวา แดง 
      แดง สูงกวา ขาว 
  เพราะฉะนั้น ดํา สูงกวา ขาว 
  คําตอบ ดํา คือ  คนที่สูงที่สุด 
 

  ลําดับขั้นตอนการคิดทํานองนี้เริ่มจาก 
  1) ตั้งประเด็นของปญหาที่ไดรับ 
  2) พิจารณาวาขอมูลที่มีในปญหา  และขอมูลที่ยังขาดหายไป 
  3) รางขั้นการดําเนินการคิดหาขอมูลที่ยังขาดหายไป 
  4) ลงมือตอบ 
 7.   หลักการใชเหตุผลแบบผสมตัวแปรอยางมีระบบ  (Combinatorial  Logic)  เปน
ความคิด ที่ใชในการแกปญหาโดยเกี่ยวของกับองคประกอบหลาย ๆ  ตัวแปรอยางมีระบบ  
ตัวอยางเชน 
  นักเรียนไดรับขวดบรรจุของเหลวไมมีสี  และไมมีกล่ินจํานวน  4  ใบ  กับขวดรูป
ชมพูบรรจุของเหลวชนิดเดียวกัน  เมื่อหยดของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งมีปายชื่อ (ก)  ลงในขวดรูปชมพู  
ของเหลวในขวดรูปชมพูจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง  ใหนักเรียนทําการทดลองผสมของเหลวในขวด         
ทั้ง  4  ใบ  ใหไดของเหลวสีเหลือง  ในการแกปญหานี้  เด็กที่สติปญญาถึงขั้นนามธรรมจะสามารถ
ใชวิธีการผสมของเหลวในของเหลานั้นอยางมีระบบระเบียบ  ความยากของปญหานี้มีอยูวา
ของเหลวเพียงขวดเดียวเทานั้น  ที่จะผสมกับของเหลว (ก)  จึงจะไดสีเหลือง  ของเหลวในขวดอื่น ๆ   
จะไมทําปฏิกิริยากัน 
 8.   เขาใจเรื่องสัดสวน  (Proportional  Thinking)  การใชความคิดตามหลักการสัดสวน
สามารถนํามาเปนเหตุผลในการแกปญหาได  ตัวอยางเชนปญหาตาชั่งแบบสองแขน  เด็กสามารถ
หาคําตอบไดเองจากการใชเหตุผลตามหลักสัดสวน 
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  ถามวาจะตองเอาน้ําหนักเทาใดมาแขวนจึงจะทําใหคานอยูในลักษณะสมดุล 
 

 9.   การควบคุมตัวแปร  (Controls  Variable)  เมื่อทําการทดลองหรือคิดแกปญหาใด ๆ          
ที่สลับซับซอนจะสามารถแยกแยะตัวแปรตาง ๆ  ที่เปนปญหาเสียกอนและใชวิธีการควบคุมตัวแปร
หนึ่งไวในขณะที่ตัวแปรอื่น ๆ  เปลี่ยนไปเพื่อเก็บขอมูลจากตัวแปรที่เปลี่ยนเทานั้น 
                 10.   จําแนก  จัดลําดับหมวดหมู  เชน  สัตว  พืช  สิ่งของ  ตามลําดับของการจําแนก   
โดยถือชนิดเปนเกณฑตามที่เกิดตามระบบอวัยวะ  หรือตามวัตถุประสงคที่กําหนดให 
                 11.   สามารถตั้งคําถาม  และยอมรับการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  สามารถวิพากษวิจารณ
เรื่องสิทธิและเสรีภาพ  มีเหตุผลเปนของตัวเองในดานการคิด 
                 12.   สามารถคิดแบบความนาจะเปน  (Probability) 
                 13.   สามารถเขาใจความคิดเชิงอุดมคติ  และมีอุดมคติเปนของตนเอง 
 จากการสารพัฒนาการทางสติปญญาพอสรุปไดวา  การพัฒนาการทางสติปญญาตาม
ทฤษฎีของเพียเจท  จะเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ  หรือเปนขั้นตอน  แตละขั้นตอนจะแตกตางกันไปแลว 
แตลักษณะที่แตกตางกันของเด็ก  และสิ่งแวดลอมหรือวัฒนธรรมของเด็กแตละคน  ซ่ึงการคิดจะ
เจริญขึ้นไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการเจริญทางกายและประสบการณที่เด็กไดรับ  สําหรับ
เด็กที่มีพัฒนาการอยูในขั้นปฏิบัติการดานนามธรรม (อายุ  11-15 ป) จะมีการคิดอยางมีเหตุผลได
ดังนี้ 
 การคิดอยางมีเหตุผล  (Logical   Reasoning)  หมายถึง  การกระทําหรือกระบวนการ
ทางสมอง  ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงและปรากฏการณจาก
ส่ิงที่รูแลวไปยังสิ่งที่ยังไมรู  เปนกระบวนการคิดในขั้นการคิดแบบนามธรรม  (Formal  Thinking)  
และใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตร  ซ่ึงมีลักษณะการคิดดังตอไปนี้ 
 1.   เหตุผลเชิงนามธรรม  (Abstract  Reasoning)  เปนการใหเหตุผลที่ไมตองอาศัย  
ส่ิงที่เปนรูปธรรม  เชน  รูจักใชการลําดับเหตุผลเปนขั้นตอนสามารถรวบรวมขอมูลเขาดวยกันแลว
แสดงความคิดนั้นออกมาอยางมีหลักเกณฑ 
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 2.   ตั้งสมมติฐานเชิงใชเหตุผลแบบอนุมาน  (Hypothetical  Deductive  Reasoning)   
หมายถึงการใหเหตุผลแบบคาดคะเนใหคําตอบลวงหนา  เพื่อใชในการแกปญหาโดยการนํา
หลักการใหญที่เปนประสบการณเดิมไปสัมพันธกับหลักการยอย  เชน 
  เด็กคนหนึ่งมปีญหาอยูวา :   เธออยากไดรถซักคันหนึ่งและเกดิความคิดวา 
   ตองขอเงินพอซ้ือ :   แตพออาจไมให 
  ตองหาเงินซื้อดวยตัวเอง :   ฉะนั้นตองทํางานเพื่อเก็บเงินไวซ้ือเอง 
 3.   เหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Syllogistic Reasoning)  หมายถึง  การอางเหตุผลที่
สอดคลองสมเหตุสมผลกัน  ประกอบดวยขอเท็จจริง  2  ขอ  และขอสรุป ตัวอยางเชน 
  ก.   ความดีทุกอยางควรสรรเสริญ 
  ข.   ความกรุณาเปนความดีอันหนึ่ง 
  ค.   ฉะนั้นความกรุณาจึงควรสรรเสริญ 
 4.   เหตุผลแบบมีเงื่อนไข  (Propositional  Thinking)  หมายถึง  การใชเหตุผลอธิบาย
ปญหาที่ตองการพิสูจน  หรือแสดงโจทย  ตัวอยางเชน 
  ถาเปน (ก)   ตองเกิด (ข) 
  ตัวอยาง  “ถาฝนตก (ก)   พืน้ดินจะชุมชื้น (ข)” 
 5.   การคิดยอนกลับ  (Reflexive  Thinking)  หมายถึง  ความสามารถใชเหตุผล
ยอนกลับความคิดที่ตนไดมีประสบการณมากอนได  เปนการลงความเห็นจากขอมูลที่ไดรับมาแลว  
เชน   
 6.  การคิดอยางมีเหตุผลแบบสัดสวน  (Proportional Reasoning) หมายถึง ความ 
สามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางจํานวน  2  จํานวน  หรือสัดสวนของวัตถุอันหนึ่ง
กับวัตถุที่เหลือ 
 7.   การควบคุมตัวแปร  (Controls  Variable)  หมายถึง  ความสามารถแยกตัวแปร
หรือตัวประกอบตัวหนึ่งออกจากตัวแปรอื่น ๆ  และใชวิธีการควบคุมตัวแปรหนึ่งไวขณะที่ตัวแปร
อ่ืนเปลี่ยนไป  เพื่อเก็บขอมูลจากตัวแปรที่เปลี่ยนเทานั้น 
 8.   การใชเหตุผลแบบผสมตัวแปรอยางมีระบบ  (Combinatorial  Logic)  หมายถึง  
การคิดที่ใชในการแกปญหา  ซ่ึงเกี่ยวของกับองคประกอบของตัวแปรอยางมีระบบ  เชน  ในการทํา
ปฏิกริยาเคมีของสารพบวามีสารเคมี  2  ชนิด  เทานั้น  เมื่อทําปฏิกิริยากันแลวจะไดตะกอนสีสม    
ถากําหนดใหสารเคมีทั้งหมด  4  ชนิด  โดยใหนักเรียนทําการทดลองผสมสารทั้ง  4  ชนิด  ใหได
ตะกอนสีสม  ซ่ึงในการแกปญหานี้เด็กจะใชวิธีการโดยผสมสารเหลานั้นอยางมีระบบ 
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 9.   ความนาจะเปน  (Probability)  หมายถึง  ตัวเลขที่บอกวาเหตุการณหนึ่งจะมี
โอกาสเกิดขึ้นมากนอยเทาไร  ในบรรดาเหตุการณทั้งหลายที่เปนไปได 
 จากแนวคิดดังกลาว  จะเห็นไดวาเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย ก็นาจะมี           
การพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลแบบนามธรรมได  ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาถึงความสามารถใน           
การคิดอยางมีเหตุผลกับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตอไป 
 

องคประกอบของการคิดอยางมีเหตุผล 
 บิลเลห  และซาคาริแอดส  (Billeh and Zakhariades 1975 : 155-1560,  อางถึงใน          
วิไลลักษณ  บุญเคลือบ 2538 : 19)  กลาวถึงความมีเหตุผลวา  เปนองคประกอบหนึ่งของทัศนะคติ
ทางวิทยาศาสตร  และสรุปวาผูที่มีเหตุผลจะมีพฤติกรรม  6  ประการ  ดังนี้ 
 1. เชื่อใจในคุณคาของเหตุผล  ยอมรับการทดสอบ  คําวิพากษวิจารณ  ที่มีเหตุผลและ          
ทาทายใหมีการพิสูจนตามเหตุผล  และขอเท็จจริง 
 2. มีความอยากรูอยากเห็น  ตองการเขาใจสถานการณใหม ๆ  ซ่ึงไมสามารถอธิบาย 
ไดดีดวยความรูเดิม  และตองการที่จะหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 3. มีใจกวางยอมรับความคิดเห็นหรือวิธีการแปลก ๆ 
 4. ไมเชื่อโชคลางหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ 
 5. มีความซื่อสัตย  และมีใจเปนกลางปราศจากความลําเอียง 
 6. พิจารณาอยางรอบคอบ  กอนตัดสินใจ  กอนจะสรุปผลตองมีหลักฐานเพียงพอและ
มีขอสนับสนุนพิสูจนใหเห็นจริง 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 159-160)  กลาววา  การคิดอยางมี
วิจารณญาณเปนการคิดอยางมีเหตุผล  มีความสัมพันธกับการแกปญหา  การแกปญหาสวนใหญตอง
ใชการคิดอยางมีวิจารณญาณ   การคิดอยางมีเหตุผลจึงเปนทักษะสําคัญของการแกปญหา                       
มีองคประกอบ 6 ประการ  (ทิศนา  แขมมณี  และคณะ 2544 : 151)  ดังนี้ 
 1. จุดมุงหมาย  คือ  เปาหมาย  หรือวัตถุประสงคของการคิด  คือ  คิดเพื่อหาแนวทาง
แกปญหา  หรือคิดเพื่อหาความรู 
 2.   ประเด็นคําถาม  คือ  ปญหาหรือคําตอบที่ตองการรู  คือ  ผูคิดสามารถระบุปญหา
คําถามตาง ๆ   รวมทั้งระบุปญหาสําคัญ  ที่ตองการแกไข  หรือคําถามสําคัญที่ตองการรู 
 3. สารสนเทศ  คือ  ขอมูลความรูตางๆ  เพื่อใชประกอบการคิด  ขอมูลตาง ๆ  เพื่อใช
ประกอบการคิด  ขอมูลตาง ๆ  ที่ไดมาควรมีความกวาง  ลึก  ชัดเจน  ยืดหยุนและมีความถูกตอง 
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 4. ขอมูลเชิงประจักษ  คือ  ขอมูลที่ไดมานั้นตองเชื่อถือได  มีความชัดเจนถูกตอง  และ
มีความเพียงพอตอการใชเปนพื้นฐานของการคิดอยางมีเหตุผล 
 5. แนวคิดอยางมีเหตุผล  คือ  แนวคิดทั้งหลายที่มี  อาจรวมถึง  กฎ  ทฤษฎี  หลักการ              
ซ่ึงแนวคิดดังกลาว มีความจําเปนสําหรับการคิดอยางมีเหตุผล และแนวคิดที่ไดมานั้น  ตองมี             
ความเกี่ยวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบ  และตองเปนแนวคิดที่ถูกตองดวย 
 6. ขอสันนิษฐาน  เปนองคประกอบสําคัญของทักษะการคิดอยางมีเหตุผล  เพราะผูคิด
ตองมีความสามารถในการตั้งขอสันนิษฐานใหมีความชัดเจน  สามารถตัดสินใจไดเพื่อประโยชน 
ในดานการหาขอมูลมาใชในการคิดอยางมีเหตุผล 
 7. การนําไปใชและผลที่ตามมา  เปนองคประกอบสําคัญของการคิดอยางมีเหตุผล     
ซ่ึงผูคิดตองคํานึงถึงผลกระทบ  คือ  ตองมีความสามารถคิดไกล  คือ  มองถึงผลที่ตามมารวมกับ                  
การนําไปใชไดหรือไมเพียงใด 
 สรุปไดวา   การคิดอยางมีเหตุผลเกิดจาก  ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ขอมูลของปรากฏการณหนึ่ง ๆ  เพื่อนําสูการสรุปผลที่จะเกิดขึ้นอยางถูกตอง ตรงตามขอเท็จจริง  
 

กระบวนการและขั้นตอนของการคิดอยางมีเหตุผล 
 เรนเนอร และสแตมฟอรด (Renner and  Stafford  1979,  อางถึงใน  กมลทิพย  ตอคิด 
2544 : 44-45) อธิบายถึงลักษณะการคิด  ดังนี้ 
 1. การระลึกได (Recalling)  เปนขั้นแรกของการคิด  ซ่ึงเกิดจากการสะสมความรู
พื้นฐาน 
 2. การเปรียบเทียบ (Comparing)  เปนการเปรียบระหวางของสองสิ่งหรือของหลายสิ่ง 
 3. การลงความเห็น (Inferring)  เปนขั้นตอนการอธิบายการกระทําหรือเหตุการณที่ได
รวบรวมไว 
 4. การสรุปความ (Generalizing)  เปนการสรุปการลงความเห็น 
 5. การคิดในทางตรงกันขาม (Deducing)  เปนการคิดยอนกลับ จากเหตุมาสูผล เมื่อผล
เกิดจะมีสาเหตุมาจากอะไร 
 6. การจําแนกหมวดหมู (Classifying)  เปนการแบงขอมูลเพื่องายตอการสรุปความ 
 7. การวิเคราะห  (Analyzing)  เปนการแบงแยกและตรวจสอบขอมูล 
 8. การจินตนาการ (Imagining) เปนการนึกถึงหรือเห็นภาพของสิ่งที่ไดรับรูจะ
สัมพันธกับการคิดแบบสังเคราะห  ซ่ึงเปนสวนที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค 
 9. การสังเคราะห  (Synthesizing)  เปนการนําความรูตาง ๆ  มาประมวลหรือสรุป
เพื่อใหเกิดความรูใหม 
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                  10. การประเมินผล (Evaluating)  เปนการพิจารณาความรูตาง ๆ  ที่ไดรับและสรุปเปน
กฎเกณฑ 
 

 นอกจากนี้การคิดอยางมีเหตุผลตองอาศัยกระบวนการ  ดังนี้ 
 1. การพิจารณาอยางชัดเจนถึงเหตุการณ  หรือส่ิงที่เกิดขึ้น 
 2. การพิจารณาเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกอนผลนั้นอยางสม่ําเสมอ  และมีเหตุการณ 
สัมพันธกับผล 
 3. การพิจารณาความสัมพันธอยางสม่ําเสมอ  แตละเหตุการณหรือส่ิงที่เกิดขึ้นกอน  
และตัดสินโดยสรุปอางอิงจากความรู  และประสบการณเดิม 
 4. การเลือกระบุเหตุการณ  หรือส่ิงที่พิจารณาและตัดสินแลววา  เปนสิ่งที่ทําใหเกิดผล 
กําหนดไว 
 

 ปยวรรณ  สันชุมศรี (2547 : 16)  ไดสรุปกระบวนการสอน  เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผล 2 ระดับ  คือ 
 1. ระดับการสอนรูจักคิดเปน  ซ่ึงเปนการคิดจากสิ่งงาย ๆ ไปสูส่ิงซับซอน  มีดังนี้ 
  1.1 การเปรียบเทียบ (Comparing)  การใชเหตุผลเปรียบเทียบระหวางสองสิ่งหรือ  
หลายสิ่งอยางดีที่สุด 
  1.2 การสรุป (Summarizing)  การนําผลของการเปรียบเทียบมาสรุป 
  1.3 การสังเกต (Observation)  การรูจักใชเหตุผลที่ไดมาพิจารณาประกอบขอมูล
หลักฐานตางๆ  เพื่อรวบรวมประกอบการตัดสินใจ 
  1.4 การจําแนกหมวดหมู (Classifying)  การใชประสบการณจากการเปรียบเทียบ     
สรุปสังเกต  มาจัดจําแนกเปนหมวดหมู  ซ่ึงตองใชความสามารถทั้งเชิงวิเคราะหและสังเคราะห 
  1.5 การตีความ  (Interpretation)  การรูจักความหมาย  และสามารถอธิบายได    
โดยอาศัยการสังเกต  การเปรียบเทียบมาสรุป  และตรวจสอบเพื่อความถูกตองชัดเจน 
  1.6 การวิพากษวิจารณ (Criticizing)  การรูจัก  แสดง  หรือรับฟงความคิดเห็น     
เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของตน 
 2. ระดับการสอนใหรูจักคิดในการแกปญหาการคิดอยางมเหตุผลตองอาศัยการสอน
ใหรูจักคิด 6 ประการ  ที่กลาวขางตนเปนพื้นฐาน  ควรรูจักการคิดตามขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 สภาวะปญหา 
  2.2 การวินิจฉัย  วาอะไรคือปญหา 
  2.3 การหาวิธีการแกปญหา 
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  2.4 การศึกษาสมมุติฐาน  และสามารถนําปฏิบัติ 
  2.5 การตรวจสอบเพื่อแนใจวาวิธีแกปญหาใดดีที่สุด 
  2.6 การสรุปผลจากการแกปญหา ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว และนําเสนอเปนหลักการ 
 สรุปไดวา  กระบวนการขั้นตอนในการคิดอยางมีเหตุผล  ตองใชลักษณะการคิดหลาย ๆ  
อยางประกอบ เชน การระลึกไดการเปรียบเทียบ การลงความเห็น การสรุป การคิดในทาง       
ตรงกันขาม  การจําแนกหมวดหมู  การวิเคราะห  การจินตนาการ  การสังเคราะห  การประเมินผล  
ประกอบการพิจารณาความสัมพันธและจัดลําดับความสําคัญ  ในการเลือกและตัดสินเปนแนว    
การสอนมี 2 แนวทาง คือ การสอนใหรูจักคิดเปน  และการสอนใหคิดแกปญหา 
  

พัฒนาการทางความคิดอยางมีเหตุผล 
 เกวิท (Gawith, อางถึงใน นิตยา  หัตถสินโยธิน 2536 : 36)  กลาววา  การคิดเปนอาวุธ
ภายในตัวมนุษยที่ชวยใหประสบความสําเร็จดานการศึกษา  จึงควรฝกความคิดใหมีประสิทธิภาพ  
ดวยเทคนิคการคิด 10 ประการ  ดังนี้ 
 1. การระดมความคิด  การมีอิสระทางความคิดจากความรูที่มีอยูเดิม  โดยไมคํานึง    
จะเปนความคิดที่ถูกหรือผิด 
 2. การทําแผนผัง  เปนเทคนิคที่เชื่อมสัมพันธกับการระดมความคิด  เพื่อทราบถึง
ขอบเขต ขนาด และภาพกวาง ๆ ของเรื่องราวดวยการจัดประเภทลําดับของขอมูลใหเปนหมวดหมู 
 3. การจัดความสําคัญของเนื้อเรื่อง  เปนการตัดสินความสําคัญของเนื้อเรื่องหรือ
ความคิดวาเรื่องใดมีความสําคัญมากที่สุดและนอยที่สุด 
 4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางกันโดยหาเหตุผลสนับสนุน
และคัดคาน  หลักสําคัญ  คือ  อยามีอคติและมีความยืดหยุน 
 5. การแยกความสําคัญและความคิดหลัก 
 6. การตั้งคําถาม  จะทําใหเคาโครงของเรื่องชัดเจน มีความสมบูรณมากขึ้น ดวยคําถาม
คือ  ใคร  ทําอะไร  เพราะเหตุใด  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร  โดยเฉพาะคําวา  “เพราะเหตุใด”         
เปนคําถามที่ตองอาศัยขอมูลตางๆ  มาวิเคราะหหาคําตอบ 
 7. การตั้งปญหาและสมมุติฐาน  เปนการมองสถานการณของปญหา  “ จะเปนอยางไร              
ถา...”   ผลสรุปของสถานการณจะเปนทักษะสําคัญของการพัฒนาความคิด 
 8. การวิ เคราะห   การวินิจฉัย   การตีความเปนการพิจารณาตามความเปนจริง           
เพื่อแยกแยะ  อธิบายคาดการณ  คัดคาน  แนะนํา  โตเถียง  ลงความเห็น  พิสูจน  และตรวจขอมูล 
  8.1 การวิ เคราะห   จากการศึกษาสาระของหลักถามและบอกเหตุและผล  
ขอเท็จจริงความคิดเห็น 
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  8.2 การวินิจฉัย  สาระของหลักธรรมควรปฏิบัติลักษณะและเวลาใด 
  8.3 การตีความ   เปนการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ที่ไดรูจากสาระของ
หลักธรรม 
 9. การหาเหตุผลมาสนับสนุน  เปนการพิจารณา  ตัดสินเรื่องราว  โดยใชเหตุผลจาก
ขอมูลที่หาได 
                 10. การคิดขางเคียง  จะเกิดในขั้นสุดทายของกระบวนการแกไขปญหา  จึงตองสะสม
ขอมูลคนที่มีความคิดสรางสรรค  จะเกิดความคิดขางเคียงไดงาย  เพราะมีอิสระทางความคิด   
 

 บรรยากาศการสรางใหเกิดการคิดอยางมีเหตุผล  ครูตองจัดบรรยากาศแสดงวา  การให
เหตุผลเปนส่ิงสําคัญการไดเพียงคําตอบที่ถูกตอง  ตองไมทําใหผู เรียนรูสึกหวาดกลัว  เปน
บรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนพูด  แสดงแนวคิด (Rowan and Morrow 1993 : 16-18,  อางถึงใน  
เสาวนีย  อุนประเสริฐสุข 2546 : 12)  การจัดกิจกรรมเพื่อสรางบรรยากาศการคิดอยางมีเหตุผล  เชน  
การใชคําถาม  การสังเกต  เปรียบเทียบและใชความคิด  ตลอดจนการฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 : 656-657)  และสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลดังนี้ 
 1. ใชคําถามกระตุนใหเกิดการคิด  การเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเมื่อเด็กมี
ปญหา 
 2. จัดสื่ออุปกรณประเภทตาง ๆ  ใหเด็กเกิดการคิดหรือดัดแปลงได 
 3. จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิดอยูเสมอ  รวมทั้งเด็กได
คนควาจากประสบการณตรง 
 4. คาํนึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก 
 สรุปไดวา  พัฒนาการทางความคิดอยางมีเหตุผล  มีแนวทางการพัฒนาความคิด       
รวบยอด  ความคิดหาเหตุผล  ความคิดแบบวิเคราะห  ความคิดแบบโยงสัมพันธ  ความคิด
สรางสรรค  ความคิดเชิงวิจารณ  ดวยการจัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม  ลงมือปฏิบัติจริงดวย
ประสาทสัมผัส  ใชคําถามกระตุนใหคิดแกปญหาแสดงเหตุผล  และแนวคิดของตน 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 พจนารถ  บัวเขียว (2535 : ก)  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความสามารถ
ในการวิเคราะหตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนวิชาจริยธรรมกับบุคคลโดย
สถานการณแบบแกปญหา  ที่ ใชคิดวิ ธีคิดแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนตามคูมือครู              
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา โดยกลุมทดลองไดรับการสอนแบบแกปญหาที่ใชวิธีคิดแบบ
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โยนิโสมนสิการรวมกับการฝกอานาปานสติ  สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนโดยการสอนตามคูมือ
ครูของหนวยศึกษานิเทศก และฝกทักษะการเรียนรูตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก           
มีขั้นตอนวิธีคิดแบบโยนิมนสิการ 6 ขั้น  คือ 1) ขั้นสรางศรัทธา ครูจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลอง
กับเนื้อหา 2) ขั้นมอบหมายงาน แบงกลุมนักเรียน เลือกเลขานุการ  3) ขั้นแกไขปญหาตามวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ  4) ขั้นเสนอผลการอภิปราย  นักเรียนแตละกลุมนําเสนอ  5) ขั้นปฏิบัติ  
นักเรียนแตละกลุมรวมเลนเกม  และ 6) ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป พรอมวัดและ
ประเมินผล ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริยธรรมกับบุคคลของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนความสามารถในการวิเคราะหตนเองของ 
กลุมทดลอง  และกลุมควบคุมกอนการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และ
ความสามารถในการวิเคราะหตนเองของกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 
 อังษณา  ปุรินทราภิบาล (2537 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลการใชชุดการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ในวิชาพลังงานกับสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร มี 3 ขั้นตอนคือ 1) กิจกรรมกอน       
การเรียนการสอน นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบงกลุม  2) กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครูสนทนา แจกเอกสาร ตัวแทนกลุมรายงานผลกิจกรรม ครูและนักเรียนชวยกันสรุป วิเคราะห 
วิจารณกิจกรรม  และ 3) กิจกรรมหลังการเรียนการสอน  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ครูและ
นักเรียนชวยกันเฉลยแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบวาหลังทดลองใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิดแบบโยนิโสมนสิการในวิชาพลังงานกับสิ่งแวดลอม ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการของ
นักเรียน กลุมที่มีผลการเรียนสูงและกลุมที่มีผลการเรียนต่ําสูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ในวิชาพลังงานกับส่ิงแวดลอม ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 อาลัย  พรหมชนะ (2541 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทักษะ        
การคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ โดยวิธีสอนตามแนว      
โยนิโสมนสิการดวยกิจกรรมการสอนดังนี้  1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ครูเลาเรื่องและนักเรียน        
รวมกิจกรรมการเลาเรื่อง  2) ขั้นสอน  นักเรียนศึกษาและชวยกันคิดพิจารณาเรื่องที่เรียน  และ        
3) ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง แสดงใหเห็นวาการสอนตาม
แนวโยนิโสมนสิการสามารถนําไปใชสอนนักเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาไดอยางเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 52

 สุปราณี  การพึ่งตน (2542 : 8)  วิจัยผลการสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ           
ตอความสามารถในการแกปญหาทางพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล  มีขั้นตอนการสอน  3  ขัน้ตอน  
คือ  1) ขั้นเตรียม  เปนการสรางศรัทธาใหกับนักศึกษาเกิดศรัทธาในตัวครู  สาระและวิธีการเรียน
การสอนโดยครูเปนกัลยาณมิตร  2)  ขั้นฝกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 3 วิธี  คือ  2.1) การฝกแบบ
แยกแยะสวนประกอบ  2.2) การฝกคิดแบบอรรถสัมพันธ  2.3) การฝกคิดแบบคุณโทษและทางออก  
และ 3)  ขั้นสรุปและประเมินผล  พบวา นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการแกปญหาทาง
พยาบาลหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 เมตตา  สิงหกระโจม (2545 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลการใชกิจกรรมการฝกการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
บานลาดใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยกลุมทดลองไดรับการฝกการคิดแบบโยนิโสมนสกิาร  
กลุมควบคุมใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ของกรมสุขภาพจิต และชุดกิจกรรมฝกการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีขั้นดําเนินการดังนี้          
1) ขั้นเตรียมการชี้แจงและแบงกลุม  2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมของแตละกลุม  3) ขั้นวิเคราะหแสดง
ความคิดเห็น   และ  4) ขั้นสรุปและนําไปใชทบทวนแกไขใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต  พบวา   
นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการมีความฉลาดทางอารมณสูงกวากอนไดรับการฝกคิด
แบบโยนิโสมนสิการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  มีความฉลาดทางอารมณสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ศิริทรัพย  สุขกระจาง (2548 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลการใชกิจกรรมฝกการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักศึกษาชั้นปที่ 1  โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยกลุมทดลองไดรับการฝกการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  กลุมควบคุมไมไดรับการฝกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยมีวิธีการดําเนินการ
ดังนี้  1) ขั้นเตรียมการ  ครูเลาสถานการณ  2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนแตละกลุมทําใบงาน               
3) ขั้นวิเคราะห  นักเรียนทุกคนแสดงความคิดในเอกสารที่ครูแจก  และ 4) ขั้นสรุปและนําไปใช    
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขอควรนําไปปฏิบัติ พบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมีคะแนน
ความสามารถในการคิดแกปญหาสูงกวากอนการทดลอง  และสูงกวานักศึกษาที่เปนกลุมควบคุม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 พระชาติชาย  บุญบาล  (2549 : บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองเบญจศีลที่สอนตามวิธีสอนแบบไตรสิกขากับแบบโยนิโสมนสิการ  
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เครื่องมือประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบไตรสิขา แผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโส
มนสิการ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยจัด
กระบวนการเรียนรูดังนี้  1) ขั้นนํา  ครูเลากรณีตัวอยางและชี้แจงแนะนํา  2) ขั้นสอน  ตามขั้น ศีล 
สมาธิ ปญญา  และ 3) ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป พบวา การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เร่ือง เบญจศีลที่สอนตามวิธีโยนิโสมนสิการสูงกวาแบบไตรสิกขา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นวพร  ถึงประเสริฐ  (2549 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน              
โดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  ในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ   เครื่องมือประกอบดวย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   แบบวัดการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาและ
แบบบันทึกการเรียนรู  โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแกปญหาการใชเหตผุล
เชิงจริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน  โดยมีรูปแบบการสอนโดยการสราง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ดังนี้  1) ขั้นนํา  สรางเจตคติที่ดี  2) ขั้นสอน  กิจกรรมมอบหมายงาน 
นําเสนอเนื้อหา ฝกทักษะการคิด นําเสนอผลงาน  และ 3) ขั้นสรุป รวมกันสรุป วัดและประเมินผล 
พบวา  นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน  โดยสรางศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการมีความสามารถในการคิดแกปญหาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ดวงรัตน  ย่ิงสบาย (2549 : บทคัดยอ)  ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณดวยการจัดการเรียนรู  ตามแนวโยนิโสมนสิการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
โดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ ในดานการวิเคราะห  การสังเคราะห  การโยงความสัมพันธ และการประเมินคา 
แบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ  พบวา  ความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังการจัดการเรียนรู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  โดยความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัด        
การเรียนรูเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ความสามารถในการวิเคราะห  การสังเคราะห  และ        
การประเมินคา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  สวนการโยงความสัมพันธ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  และมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ     
โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากสามารถนํากิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได  ครูมีความเปนกันเองกับนักเรียน  ทําใหนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
 ศศิกิตต  มีเกาะ (2535 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมี
เหตุผลในการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนดวยการสอนโดยใช
เทคนิคพยากรณ  โดยกลุมทดลองเรียนตามแผนการสอนใชเทคนิคการพยากรณ 6 ขั้น ดังนี้            
1) ความคิดรวบยอด 2) จุดประสงคการเรียนรู 3) เนื้อหา 4) ส่ือการสอน 5) กิจกรรมการเรียน         
การสอนแบง 4 ขั้น คือ  5.1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 5.2) ขั้นสอน 5.3) ขั้นสรุป 5.4) ขั้นประเมินผล   
และ  6) การวัดและประเมินผล  และกลุมควบคุมเรียนตามแผนการสอนคูมือครู  ของ                  
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และวัดความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผลที่มีลักษณะการคิดขั้นนามธรรม ไดดังนี้ 1) การคิดอยางมีเหตุผลแบบสัดสวน  หมายถึง 
ความสามารถในการพิจารณาถึงสัดสวนระหวางปรากฏการณหนึ่งกับอีกปรากฏการณหนึ่ง             
2) การคิดอยางมีเหตุผลแบบผสม หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเหตุผลอยางมีระบบ       
เพื่อนําไปสูการแกปญหา  3) การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล  หมายถึง การคาดการณเปนขั้น ๆ 
ที่มีการควบคุมตัวแปรตัวหนึ่งแลวใหตัวแปรตัวอ่ืน ๆ  เปนตัวทดลองไปเรื่อย ๆ  เพื่อหาคําตอบ        
4) การตั้งสมมติฐานการใชเหตุผลแบบอนุมาน หมายถึง การใชเหตุผลแบบคาดคะเน มีคําตอบ
ลวงหนาเพื่อใชในการแกปญหาโดยนําหลักการที่เปนประสบการณเดิมไปสัมพันธกับหลักการที่
เปนประสบการณยอย   และ 5) ความนาจะเปน  หมายถึง  ขอความอยางใดอยางหนึ่งที่มีโอกาส
เกิดขึ้นมากหรือนอย ในบรรดาขอความทั้งหลายที่เปนไปได  พบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิค
พยากรณและนักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู  มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และพบวานักเรียนทั้งสอนกลุมมีความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผลหลังการทดลอง  สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วิไลลักษณ  บุญเคลือบ (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผล         
ในการเรียน วรรณคดี  เร่ือง ขุนชางขุนแผน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยใชรูปแบบ
การสอนกระบวนการพัฒนาความคิด เพื่อเปรียบเทียบความสามารถโดยใชรูปแบบการสอน
กระบวนการพัฒนาความคิดดังนี้  ขั้นที่ 1 อานโดยใชหลักการอานแบบจิ๊กซอว  ขั้นที่ 2 ระดมสมอง
เพื่อวางเคาโครงโดยแยกประเภทและจัดกลุม ทําแผนผังเชื่อมโยงความคิด ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบความ
แตกตางของเรื่องที่คนควา ขั้นที่ 4 ตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล ตั้งสมมติฐาน รวบรวมขอมูล ขั้นที่ 5 
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาขอมูล และขั้นที่ 6 อนุมานหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดและ
ขยายความคิดไปจากที่ศึกษา กับกลุมทดลองใชรูปแบบการสอนกระบวนพัฒนาความคิด   สวน
กลุมควบคุมเรียนตามปกติ  โดยกําหนดคุณลักษณะที่แสดงถึงความมีเหตุผลดังนี้  1) ตระหนักถึง
การใชความคิดอยางมีเหตุผล  2) อธิบายสิ่งตาง ๆ ในแงของเหตุผล  3) สรุปสิ่งตาง ๆ เมื่อมีหลักฐาน
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และขอเท็จจริงมาสนับสนุนเพียงพอ  4) ยอมรับหลักการของความนาจะเปนและยอมรับในขอสรุป
ที่มีเหตุผล  5) เชื่อในคุณคาของเหตุผล  6) มีความสงสัยในสิ่งตาง ๆ ในทันทีและไมตัดสินใจ          
เชื่อส่ิงใดสิ่งหนึ่งรวดเร็วเกินไป  7) มีความเขาใจ ยอมรับในขอตกลงตางๆ และเต็มใจที่จะเปลี่ยน
ความคิด  เมื่อไดหลักฐานใหมที่ดีกวามาสนับสนุน  8) ยินยอมใหมีการพิสูจนตามเหตุผลและ
ขอเท็จจริง โดยการทดลอง  9) มีความหนักแนนและมั่นคงตอผลการทดลองที่ผิดพลาดหรือ
ลมเหลว 10) มีแนวโนมที่จะทดสอบความเชื่อเกา ๆ  11) ตองการรูและแสวงหาสาเหตุวา
ปรากฏการณตาง ๆ เปนอยางไร ทําไมจึงเปนเชนนั้น 12) เลือกสรรขาวที่ไดรับ  13) ตัดสินไดวา    
ส่ิงใดเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ  และ 14) ไมเชื่อโชคลาง คําทํานายหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ที่อธิบาย
โดยวิ ธีการทางวิทยาศาสตรไมได   พบวา   นักเรียนกลุมที่ เ รียนโดยใช รูปแบบการสอน
กระบวนการพัฒนาความคิด มีความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  และบทเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอน
กระบวนการพัฒนาความคิด มีความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผลสูงกวานักเรียนที่เรียน
ตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วิชุดา  งามอักษร (2541 : 104)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ขั้นบูรณาการและความสามารถในการคิดอยางม เหตุผลของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3  โดยการสอนแบบ  เอส  เอส  ซี เอส ตามขั้นตอนดังนี้   1) ขั้นคนปญหา                
2) ขั้นแกปญหา  3) ขั้นสรางคําตอบ  และ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดกับการสอนตามคูมือครูของ 
สสวท. ตามขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นอภิปรายกอนทดลอง 2) ขั้นทดลอง และ 3) ขั้นอภิปรายหลังทดลอง 
โดยวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดังนี้ 1) การคิดอยางมีเหตุผลแบบสัดสวน หมายถึง 
ความสามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางขอมูลสองจํานวนที่ เปนสัดสวนกัน             
2) การคิดอยางมีเหตุผลแบบผสม  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาเหตุผลอยางมีระบบ โดย
รวบรวมเหตุผลที่อาจเปนไปไดเพื่อนําไปสูการแกปญหา  3) การแยกแยะและควบคุมตัวแปร 
หมายถึง ความสารมารถในการแยกแยะตัวแปรตัวหนึ่งออกจากตัวแปรอื่น ๆ และพิจารณาถึง        
ผลที่เกิดในขณะที่มีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   4) การอางเหตุผลเชิงตรรกะวิทยา  
หมายถึง  การใหเหตุผลที่ประกอบดวยขอความสองประการและขอสรุปวาขอความที่ไดมานั้น    
เปนจริงหรือสมเหตุผลหรือไม   5) การสันนิษฐานการเปนเหตุเปนผล หมายถึง การใหเหตุผล
อธิบายปญหาที่ตองพิสูจน โดยการคิดคาดการณเปนขั้น ๆ  มีการควบคุมตัวแปรหนึ่งไวแลวใช      
ตัวแปรอื่นตัวอ่ืน ๆ ทดลองไปเรื่อย ๆ  จนสามารถหาคําตอบได   และ  6) การตั้งสมมติฐานเชิงให
เหตุผลแบบอนุมาน หมายถึง การใหเหตุผลแบบการคาดคะเนการใหคําตอบลวงหนา เพื่อใชใน             
การแกปญหา โดยการนําหลักการใหญที่เปนประสบการณเดิม ไปสัมพันธกับหลักการยอย พบวา 
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ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยาง  
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
 ระพินทร  ครามมี  (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดย
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ตามขั้นตอนดังนี้  1) ความคิดรวบยอด 2) จุดประสงคการเรียนรู   
3) เนื้อหา  4) ขั้นนํา  5) กิจกรรมการเรียนการสอน แบงเปน  5.1) ขั้นสังเกต  5.2) ขั้นสรางความรู  
5.3) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู  5.4) ขั้นตรวจสอบประเมิน  6) ขั้นสรุป   และ  7) การประเมินผลกับ 
การสอนแบบแกปญหา ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ความคิดรวบยอด  2) จุดประสงคการเรียนรู  3) เนื้อหา             
4) ขั้นนํา   5) กิจกรรมการเรียนการสอน  แบงเปน  5.1  ขั้นกําหนดปญหา  5.2 ขั้นนิยามปญหา            
5.3 ขั้นคนหาแนวทางการปญหา  5.4 ขั้นแกปญหา  6) ขั้นสรุป และ 7) การประเมินผลและวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดังนี้  1) การวิเคราะหคําอธิบาย  หมายถึง  ความสามารถใน
การอธิบายความสัมพันธและโยงความสัมพันธเรื่องราวใด ๆ โดยเขาใจความหมายและพิจารณา
อยางมีเหตุมีผล เลือกตัดสินใจได  และ 2) เหตุผลเชิงตรรกะ  หมายถึง ความสามารถในการใช
เหตุผลอยางมีวิจารณญาณ จากขอเท็จจริงที่กําหนดให คนหาสิ่งที่เกี่ยวของจากขอความที่ให      
แลวตัดสินใจเลือก  พบวา  นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
กับที่เรียนโดยการสอนแบบแกปญหา มีผลทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
เชิงวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 กนกอร  กวานสุพรรณ (2547 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยใชกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรางความรูดวย
ตนเอง  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบานยอดชาดวิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  
เขต 1 ดังนี้  1) ขั้นทบทวนความรูเดิม  2) ขั้นเกิดความขัดแยงทางปญญา  3) ขั้นศึกษาคนควา       
เพื่อสรางความรูใหม  4) ขั้นตรวจสอบความเขาใจ  5) ขั้นสรุปความรู  และ 6) ขั้นประยุกตใชความรู 
และวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห ดังนี้ 1) การสรางและใชความคิดรวบยอด  
2) การมองเห็นความสัมพันธและโยงความสัมพันธ  3) การใชเกณฑการพิจารณา  4) การสราง
ขอสรุป  และ 5) การตัดสินและประเมินปญหา พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวน 
การเรียนการสอนตามแนวคิดการสรางความรูดวยตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
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กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการสรางความรูดวยตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กลมณัฏฐ  ศรีพนม (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาผลการสอนโดยใชผังกราฟกที่มีตอการคิด
อยางมีเหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน           
บานหนองฉิม  (สิงหจันทรบํารุง) จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีการใชผังกราฟกประกอบดวยข้ันตอน          
8 ขั้นตอน ดังนี้   1) ชี้แจงจุดมุงหมายของบทเรียน  2) นําเสนอผังกราฟกที่เหมาะสมกับลักษณะ 
ของเนื้อหา 3) ทบทวนหรือกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิมเพื่อเตรียมสรางความสัมพันธกับ
ความรูใหม  4) เสนอเนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู  5) เชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่เรียนกับ
ผังกราฟกและใหผูเรียนนําเนื้อหาสาระใสลงในผังกราฟกตามความเขาใจของตน  6) อธิบายและ 
ใหความรูเชิงกระบวนการโดยชี้แจงเหตุผลในการใชผังกราฟกและวิธีการใชผังกราฟก  7) ผูเรียน
อภิปรายผลการใชผังกราฟกกับเนื้อหา  และ 8) การทําความเขาใจใหกระจางชัดและสรุป ซ่ึงมี
ลักษณะการคิดอยางมีเหตุผล โดยใชหลักการแบบอุปนัย คือ คิดจากขอเท็จจริงยอย ๆ ไปสูหลักการ
ทั่วไป หรือแบบนิรนัย คือ การคิดจากหลักการทั่วไปไปสูขอเท็จจริงยอย ๆ ซ่ึงมีกระบวนการคิด
เปนขั้นเปนตอนที่ซับซอน ประกอบดวย การจําแนกขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและความคิดเห็นออก
จากกัน แลวพิจารณาเรื่องที่คิดบนพื้นฐานขอขอเท็จจริงโดยใชหลักเหตุผล  
 จากการศึกษา  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา  นักการศึกษาหลาย ๆ ทาน        
ใชรูปแบบการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาความคิดได
อยางมีระบบมีเหตุและผล  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้  1)  ขั้นนํา     
การสรางเจตคติที่ดีตอครู  วิธีการเรียน  โดยจัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเหมาะสมและสรางสัมพนัธทีด่ี
ระหวางครูกับนักเรียน  การเสนอสิ่งเราและแรงจูงใจ  2)  ขั้นสอน ไดแก 2.1)  ครูเสนอสถานการณ
ปญหาของบทเรียน  2.2) แนะนําแหลงขอมูล  2.3) ฝกรวบรวมขอมูล  2.4) กระตุนใหผูเรียนคิดตาม
หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   2.4.1) คิดแบบสาวเหตุปจจัย   2.4.2) คิดแบบแยกแยะ
สวนประกอบ  2.4.3) คิดแบบคุณโทษและทางออก  2.4.4) คิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม            
2.5) เสนอผลงาน    และ  3)  ขั้นสรุป ไดแก   3.1) ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปบทเรียน   
3.2) วัดและประเมินผล 
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บทท่ี  3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง   การพัฒนาผลการเรียนรู  เรื่อง   หลักธรรมของพระพุทธศาสนา           
และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ดวยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  แบบแผนการวิจัยแบบ  One 
Group  Pretest  Posttest  Design โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 

การดําเนินการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียด
ของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   การจัดเตรียมโครงการวิจัย  โดยศึกษาเอกสาร  ตํารา วรรณกรรม  และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวของ การพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงเครื่องมือ  และเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2  ดําเนินการตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือที่
พัฒนาจากขั้นตอนที่ 1 นําไปทดลองใชจัดกิจกรรมการเรียนรูและรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยาง     
มาตรวจสอบความถูกตอง  วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3   การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนเสนอรายงานผลการวิจัยตอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  จัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับราง  
ปรับปรุงแกไขตามทัศนะที่กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  และสงรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร   ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน            
สายธรรมจันทร  อําเภอดําเนินสะดวก   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  2              
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552   จํานวน 7 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 267 คน 
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 กลุมตัวอยาง   ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552  โรงเรียนสายธรรมจันทร  อําเภอดําเนินสะดวก  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต  2  จํานวน 1 หองเรียน รวม  45  คน ที่ ไดมาจากการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling)  ดวยวิธีการจับสลากหองเรียน   
 ระยะเวลา    ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ผูวิจัยไดกําหนด  ระยะเวลาในการทดลอง
ทั้งส้ิน 12  ชั่วโมง  เปนระยะเวลา 6 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง ของภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552 
 เนื้อหา  ที่ใชในการทดลอง คือ สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หนวยการเรียนรู
ที่ 5 เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ไดแก อปริหานิยธรรม 7 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
อริยวัฑฒิ 5  ปากณิกธรรม 3  โลกธรรมจิตไมหวั่นไหว  จิตไมเศราโศก จิตไมมัวหมอง และจิตเกษม 
 

ตัวแปรที่ศึกษา     
                 ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรในการวิจัย  ดังนี้ 
 1.   ตัวแปรตน  คือ  วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ   
 2.   ตัวแปรตาม  คือ   
  2.1  ผลการเรียนรู  เร่ือง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา    
  2.2  ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   
  2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

การออกแบบการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผน        
การวิจัยแบบ Pre-Experimental Design) แบบหนึ่งกลุม ทดสอบกอน และทดสอบหลัง (One  
Group  Pretest  Posttest  Design)  ซ่ึงมีแบบแผน  ดังนี้  (มาเรียม  นิลพันธุ 2549 : 144) 
 
     T1               X  T2

 
  เมื่อ T1 แทน  ทดสอบกอนจัดการเรยีนรู 
   X แทน  การจดัการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ 
   T2 แทน  ทดสอบหลังการเรียนรู 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ดังนี ้
 1 แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนโิสมนสิการ จํานวน 6 แผน ๆ ละ           
2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง และจดักิจกรรมเรานักเรียนใหเกิดการคิดวิธีตาง ๆ เพือ่พิจารณาขอมูล    
โดยการวิเคราะหการโยงความสําคัญ  และการประเมินคาซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจทีเ่หมาะสม 
 

ตารางที่ 6  แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนโิสมนสิการ 
 

 

แผนที ่
 

หลักธรรม 
 

วิธีคิดจากวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 อปริหานิยธรรม 7  
(คุณธรรมหมูคณะไมเลื่อม) 

วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 
 

2 

2 ทิฏฐธัมมิกตัถสังวัตตนิกธรรม 4  
(ขอปฏิบัตินําสูผลที่รับในปจจุบัน) 

วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 
 

2 

3 โภคอาทิยะ 5 
(ดูแลรักษาโภคทรัพย) 

วิธีคิดแบบคุณ โทษ และทางออก 
 

2 

4 อริยวัฑฒิ 5 
(ความเจริญอยางประเสริฐ) 

วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม 
 

2 

5 ปาปณิกธรรม 3 
(คุณสมบัติที่ดีของพอคา) 

วิธีคิดแบบคุณ โทษ และทางออก 2 

6 มงคล 38 
(ธรรมนําความสุขความเจริญ) 

วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม 
 

2 

 
 2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เปนแบบ 
ทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  (Pretest – Posttest)  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน 1 ฉบับ  ชนิดใชตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน      
20 ขอ  ใชเวลา 20 นาที  กําหนดการใหคะแนน คือ ถูกได 1คะแนน ผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน 
 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง  ใชทดสอบเพื่อหาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน 1 ฉบับ  ชนิดใชตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ  ใชเวลา 20 นาที  
กําหนดการใหคะแนน คือ ถูกได 1 คะแนน ผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน 
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 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอน
แบบโยนิโสมนสิการ  แบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ จํานวน 15 ขอและแบบปลายเปด 2 ขอ 
 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ  ดังนี้ 
 1. การสรางเครื่องมือ  แผนการเรียนรูดวยวิธีสอน แบบโยนิโสมนสิการ จํานวน          
6 แผน 10 ชั่วโมง สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  หนวยการเรียนรูที่ 5  เรื่อง  มรรค      
(ธรรมที่ควรเจริญ)  ไดแก    อปริหานิยธรรม 7  ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  โภคอาทิยะ 5   
อริยวัฑฒิ 5   ปาปณิกธรรม 3  และมงคล 38  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ผูวิจัยได
ดําเนินการ  ดังนี้ 
  1.1  ศึกษารายละเอียดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 : กลุมสาระ           
การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู              
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
  1.2  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการคิดอยางมีเหตุผลและ      
การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ   
  1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรู  นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 3 คน   
  1.4  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนแผนการสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอน  การกําหนดเกณฑในการประเมินใบงานตามคําแนะนําของอาจารย              
ผูควบคุมวิทยานิพนธ 
  1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน  ประกอบดวย  ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา  1  คน  ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน  1  คน  และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล  1  คน   ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  1  คน  ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน  1  คน  และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล  1  คน   
ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  ของแผนการจัดการเรียนรูแลวนําไป
วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC )  คาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต  .50  ขึ้นไปถือวาสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับไดโดยมีการกําหนด
คะแนนในการประเมิน  ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ 2549 : 177) 
    +1   หมายถึง  แนใจวาสอดคลองตามจุดประสงค 
        0    หมายถึง  ไมแนใจวาสอดคลองตามจุดประสงค 
    -1    หมายถึง  แนใจวาไมสอดคลองตามจุดประสงค 
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   จากสูตร 
 

       IOC   =   
N

R∑   
 
   IOC      แทน  ดัชนีความสอดคลองคําถามกับจุดประสงคหรือกับลักษณะ 
       พฤติกรรม 
   ∑R    แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N        แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  1.6  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 3 คน  และนํา
ขอมูลความคิดเห็นมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  
ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 (ดังแสดงในตารางที่ 13 ภาคผนวก ก  : 100) 
  1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 
โรงเรียนสายธรรมจันทร อําเภอดําเนินสะดวก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 
จํานวน 45 คน  ซ่ึงเปนประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู               
นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ 3 
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น

นําแผนการจัด
แลวนําไปว

โรงเรียนส

นํา

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 3 ข

 
 
 
 

 
 
 

 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544
และผลการเรียนรูที่คาดหวัง   สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 

สรางแผนการจัดการเรียนรู 

ําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหขอเสนอแนะ 

การเรียนรูใหผูเช่ียวชาญ 3  คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  
ิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนํา 

ของผูเช่ียวชาญ 

ร 

 

 

 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/2 
ายธรรมจันทร อําเภอดําเนินสะดวก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  

 จํานวน 45 คน  ซึ่งเปนกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
ศึกษาเอกสาร  หนังสืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิกา
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
แผ

ั้น
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  3 คน 
นการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุมตัวอยาง 

ตอนการสรางแผนการจดัการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
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 2. การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา           
ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้  
  2.1 กําหนดผลการเรี ยนรูที่ คาดหวัง   และขอบเขตเนื้ อหาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
  2.2 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบ  วัดผลการเรียนรูทางการเรียน  จากหนังสือและ
เอกสารที่วาดวยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
  2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรู          
ที่ตองการวัดแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  รวม  40  ขอ 
  2.4 นําแบบทดสอบไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 3 คน และผูเชี่ยวชาญ 3 คน  
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดาน        
การวัดผล 1 คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และนําตารางวิเคราะห 
คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต  .50  ขึ้นไปซึ่งเปนเกณฑที่ยอมรับได โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00              
(ดังแสดงในตารางที่ 16  ภาคผนวก ก  : 103) 
 2.5 นําแบบทดสอบที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบ
แลวมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดสอบคาความยากงายตามเกณฑ  คือ  คาความยากงายอยูระหวาง  
.20-.80  คัดเลือกแบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ   ไดแก  ขอที่ 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 
25, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39 และ 40  ซ่ึงมีคาความยากงายระหวาง .31-.83 
 2.6 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2  ภาคเรียนที่ 1       
ปการศึกษา 2552 โรงเรียนสายธรรมจันทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  
จํานวน 45 คน  ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อหาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ โดยใชสูตรของคูเดอร ริชารดสัน  
จากสูตร KR-20  โดยเลือกใชขอสอบที่ผานเกณฑคาความเชื่อมั่นตั้งแต .80 ขึ้นไป ซ่ึงแบบทดสอบ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .74   
 2.7 นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยการตรวจใหคะแนน 1 คะแนน           
ถาตอบคําถามนั้นถูกตอง  และถาตอบคําถามผิดหรือเวนวางไว  หรือ  ตอบเกินกวา  1  คําตอบ       
ให  0  คะแนน 
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ตารางที่ 7  เกณฑระดับคะแนนจากแบบทดสอบผลการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

คะแนน ระดับความสามารถ 
18  -  20 ดีมาก 
14  -  17 ดี 
10  -  13 พอใช 

0  -  9 ปรับปรุง 
 

 การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการมีขั้นตอน  
แสดงดังแผนภาพที่ 4 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางแบบท

 
 
 
 

แผนภาพที่ 4    ขั้นตอน
 

 
 
 
 

 
 
 

 

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ในการสรางแบบทดสอบ
 

ดสอบวัดผลการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ แบบเลือกตอบ 
ชนิด  4  ตัวเลือก  รวม  40  ขอ 

ศึกษาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อสรางแบบทดสอบ 

 

 

นําแบบทดสอบไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    และผูเช่ียวชาญ   ตรวจสอบความถูกตอง
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก คัดเลือกขอสอบ 20 ขอ 
 

 
นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5/2  โรงเรียนสายธรรมจันทร
จํานวน  45  คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  แลวนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น  
นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
 

การสรางแบบทดสอบผลการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโยนโิสมนสิการ 
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 3.  การสรางทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวของกับความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
  3.2 ศึกษาหลักและวิธีสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
จากเอกสารและงานวิจัย 
  3.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ตามที่ไดนิยามไว  
คือ  กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธขอมูลของปรากฏการณหนึ่ง ๆ เพื่อนําสูการสรุปผลการคิด
อยางมีเหตุผล โดยแบงออกเปน  4 ประเภท  ไดแก  1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย จํานวน 10 ขอ  
2. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ จํานวน 10 ขอ  3. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก จํานวน               
10 ขอ  
 4.  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม จํานวน 10 ขอ  รวม 40 ขอ   
  4.1 นําแบบทดสอบไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 3 คน และผูเชี่ยวชาญ           
3  คน  ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  1  คน  ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 1  คน  และผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาและการวัดผล  1  คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  และ
นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  แลวเลือก
ขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.50  ขึ้นไป  ซ่ึงเปนเกณฑที่ยอมรับได โดยไดคาดัชนี                     
ความสอดคลอง 1.00   (ดังแสดงในตารางที่ 16  ภาคผนวก ก : 96) 
  4.2 นําแบบทดสอบที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผู เชี่ยวชาญ  3 คน  
ตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดสอบคาความยากงายตามเกณฑ  คือ  คาความยากงาย 
(P)  อยูระหวาง .20-.80  คัดเลือกแบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายระหวาง .31- .77    
ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (r)  โดยใชเกณฑอํานาจจําแนกตั้งแต  .20-.80  ซ่ึงแบบทดสอบที่ไดมีคา
อํานาจจําแนกระหวาง .20-.54   
  4.2 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2  ภาคเรียนที่  1 
ปการศึกษา 2552  โรงเรียนสายธรรมจันทร   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2  
จํานวน 45 คน ซ่ึงเปนประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ โดยใชสูตรของคูเดอร ริชารดสัน  
จากสูตร KR-20 โดยเลือกใชขอสอบที่ผานเกณฑคาความเชื่อมั่นตั้งแต  .74  ขึ้นไป  ซ่ึงแบบทดสอบ
ที่ใชมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .74 
  4.3 นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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ตารางที่ 8    เกณฑระดับคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
 

คะแนน ระดับความสามารถ 
18  -  20 สูงมาก 
14  -  17 สูง 
10  -  13 พอใช 

0  -  9 ปรับปรุง 
 

 การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล มีขั้นตอนแสดง          
ดังแผนภาพที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางแบบท

ศึกษาหลักและวิธ

 

 
 
 

แผนภาพที่  5 ขั้นต

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
ดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลตามที่ไดนิยามไว  จํานวน 40 ขอ 

ีสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลจากเอกสารและงานวิจัย 

 

นําแบบทดสอบไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   และผูเช่ียวชาญ   ตรวจสอบความถูกตอง 
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาความยากงายและคาอํานาจจําแนก คัดเลือกขอสอบ 20 ขอ 

 

 

 
นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5/2  โรงเรียนสายธรรมจันทร
จํานวน  45  คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  แลวนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น  
นําแบบทดสอบไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

อนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
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 5. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธี
สอนแบบโยนิโสมนสิการ  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
  5.1 ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวัดผลและประเมินผล 
  5.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธี
สอนแบบโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ประโยชนที่ไดรับ    
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ           
ประกอบดวยความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
ดานบรรยากาศการเรียนรู   ดานกิจกรรมการเรียนรู  และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม
จัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
      เห็นดวยมากทีสุ่ด 5 คะแนน 
      เห็นดวยมาก  4 คะแนน 
      เห็นดวยปานกลาง 3 คะแนน 
      เห็นดวยนอย  2 คะแนน 
      เห็นดวยนอยที่สุด 1 คะแนน  
   ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปด 
  

ตารางที่ 9 เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็น 
 

ชวงคะแนน เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียความคิดเห็น 
ระหวาง  4.50– 5.00 เห็นดวยมากที่สุด 
ระหวาง  3.50 – 4.49 เห็นดวยมาก 
ระหวาง  2.50 – 3.49 เห็นดวยปานกลาง 
ระหวาง  1.50 – 2.49 เห็นดวยนอย 
ระหวาง  1.00 – 1.49 เห็นดวยนอยที่สุด 

   
  5.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล 1 คน ตรวจสอบ
ความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ นําผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง  ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑ
ยอมรับไดโดยใชเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
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    +1   หมายถึง   แนใจวาขอคําถามเปนตัวแทนพฤติกรรม 
      0    หมายถึง   ไมแนใจวาขอคาํถามเปนตัวแทนพฤติกรรม 
    -1    หมายถึง   แนใจวาไมขอคาํถามเปนตัวแทนพฤติกรรม 
โดยไดคาดัชนคีวามสอดคลอง 1.00   (ดังแสดงในตารางที่ 17 ภาคผนวก ก : 102) 
  5.4 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เกี่ยวกับการจัดลําดับของขอคําถามปรับปรุงภาษาที่ใชให
ชัดเจนเหมาะสม  เพิ่มคําชี้แจงในแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด  และนําแบบสอบถามความ
คิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย  ดังรายละเอียด  แสดงแผนภาพที่ 6 
 

ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวัดผลและประเมินผล 
 

สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคซึ่งแบงเปน  2  ตอน  คือ 
ตอนที่  1  แบบมาตรสวนประมาณคา  5  ระดับ  โดยใช   เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ 
การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  ดานบรรยากาศการเรียนรู   ดานกิจกรรมการเรียนรู   

และดานประโยชนที่ไดรับ ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด 
 

นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอง 
และปรับปรุงแกไข และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

 
 

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
 

 

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 
การดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลอง  ดังนี้ 
 1. กอนการทดลอง   เตรียมความพรอม  ดังตอไปนี ้
  1.1 สรางเครื่องมือในการวิจัย  คอื 
   1.1.1 แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนโิสมนสิการ 
   1.1.2 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
   1.1.3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
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   1.1.4 แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอการจัดการเรียนรูดวยวิธี
สอนแบบโยนโิสมนสิการ 
  1.2  ใหกลุมตวัอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 2. การทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางไว  ดังนี้ 
  2.1 ระยะเวลาในการทดลองใชทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552 
  2.2 เนื้อหาที่ใชทดลอง  คือ   สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม  ส  1.3  
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ            
มีคานิยมที่ดีงามและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน  บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  
ส่ิงแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  หนวยการเรียนรูที่  5 เ ร่ือง  มรรค  ( ธรรมที่ควรเจริญ  )  ไดแก   อปริหานิยธรรม  7             
ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4   โภคอาทิยะ 5  อริยวัฑฒิ  5  ปาปณิกธรรม 3  และมงคล 38         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ดังรายละเอียดของเนื้อหาที่ใชในแผนการจัดการเรียนรู  ตารางที่ 10 
 

ตารางที่  10   เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรู หนวยที่ 5  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

แผนการจัด 
การเรียนรู เนื้อหา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จํานวน 

(ชั่วโมง) 
1 อปริหานิยธรรม  7  (คุณธรรม 

หมูคณะไมเสื่อม)  เรื่อง  
หมั่นประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
ยึดกฏเกณฑและบัญญัติเดิม  
อารักขาพระอรหันต  เคารพรับฟง 
คําแนะนําผูใหญ   ดูแลปกปองสตรี 
  เด็ก และศิลปวัฒนธรรม   

มีความรู ความเขาใจ รูและจําแนก 
แยกแยะ องคประกอบ ของหลักการ      
สรางความสามัคคี  ใหเกิดขึ้นใน
สังคม 

2 

2 ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
(ขอปฏิบัตินําสูผลที่รับในปจจุบัน) 
เรื่อง ขยันหา รักษาดี  และคบคนดี  
เลี้ยงชีพพอเพียง 

 มีความรู ความเขาใจ และสามารถนํา
หลักธรรม ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม 4 ไปเปนแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได 

2 
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ตารางที่  10   (ตอ) 
 

แผนการจัด 
การเรียนรู เนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 

(ชั่วโมง) 
3 โภคอาทิยะ 5 (ดูแลรักษาโภคทรัพย)   

เรื่อง  เลี้ยงตัว ดูครอบครัว  
มิตรสหาย ปองกันภัย ทําภัย และ  
พลีกรรม  อุปถัมภพระสงฆ
ประพฤติชอบ   

มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
ความหมายและองคประกอบของ 
โภคอาทิยะ 5 และนําแนวทางไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

2 

4 อริยวัฑฒิ  5 (ความเจริญอยาง
ประเสริฐ)  เรื่องศรัทธา  ศีล  สุตะ  
จาคะ  ปญญา   

มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
ความหมายและองคประกอบของ 
อริยวัฑฒิ  5 และเสนอแนวทา 
การนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

2 

5 ปาปณิกธรรม  3 (คุณสมบัติที่ดีของ
พอคา)  เรื่อง  ตาดี  จัดเจน  ธุรกิจ 
นาไวใจในการรวมทุน 

มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
ความหมายและองคประกอบของ 
ปาปณิกธรรม  3  และเสนอแนว
ทางการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ได 

2 
 

6 มงคลชีวิต 38 (ธรรมนําความสุข
ความเจริญ)  เรื่อง  จิตไมหว่ันดวย
โลกธรรม  จิตไมเศราโศก           
จิตไมมัวหมอง  จิตเกษม) 

มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
ความหมายและองคประกอบของ 
มงคลชีวิต 38  จิตไมหว่ันดวยโลก
ธรรม  จิตไมเศราโศก  จิตไมมัวหมอง  
จิตเกษม   พรอมเสนอแนวทางใน 
การนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  

2 

 
   2.3 การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการดําเนินการวิจัย  เพื่อพัฒนาดวยวิธี
สอนแบบโยนิโสมนสิการ  ผูวิจัยดําเนินการสอนตามขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นนํา  สรางเจตคติที่ดีตอนักเรียน วิธีการเรียนโดยจัดบรรยากาศชั้นเรียนให
เหมาะสมและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน  การเสนอสิ่งเราและแรงจูงใจ 
 

   ขั้นสอน   
   -  ครูเสนอสถานการณที่เปนปญหา 
   -  แนะนําแหลงขอมูล 
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   -  ฝกรวบรวมขอมูล 
   -  กระตุนใหนักเรียนคิดตามหลักโยนิโสมนสิการดวย  1) วิธีคิดแบบสืบสาว
เหตุปจจัย  2) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  3) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  4) วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเราคุณธรรม 
   -  เสนอผลงาน 
 

   ขั้นสรุปผลและประเมินผล 
   -  ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปบทเรียน 
   -  วัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนํา 
ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยนําเสนอสิ่งเราและแรงจูงใจใหนักเรียน โดยดูภาพจากหนังสือพิมพ 

สนทนาขาว เหตุการณบานเมือง แสดงความคิดเห็นและรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ 
ทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรมจรรยาที่เกิดขึ้นในสังคม ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

ขั้นสอน 
ครูเสนอสถานการณที่เปนปญหา แนะนําแหลงขอมูล และฝกรวบรวมขอมูล 
จัดกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 4 วิธีไดแก การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  

การคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ  การคิดแบบคุณโทษและทางออก  การคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม 
นักเรียนเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปแนวคิดถึงเหตุผลของแตละกลุมและรวมกันสรุปบทเรียน 
 วัดและประเมินผล นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและรวมกันเฉลยคําตอบ 

 
แผนภาพที่ 7   สรุปขั้นตอนแนวการสอนดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
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 3.   หลังทดลอง เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองผูวิจัยนําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)      
ไปทดสอบกับนักเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  ดวยวิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิการ และนําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวย 
วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ดังแผนภาพที่ 7 สรุปขั้นตอนแนวการสอนดวยวิธีโยนิโสมนสิการ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย  ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective  Congruence)  
ของแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ           
การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 2. การวิเคราะหขอมูลจากการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง  
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  กอนและหลัง                 
การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ โดยใชคาเฉลี่ย   (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และคา  t-test  Dependent   
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ดานบรรยากาศการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรู  และประโยชนที่ไดรับจาก
การจัดการเรียนรู  ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  ใชคาเฉลี่ย  (Χ )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คารอยละ (%)  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content) 
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บทท่ี  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง  หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอน
และหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ  3 คน    นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/1   โรงเรียนสายธรรมจันทร  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2   ที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน 45 คน  โดยทดสอบวัดผล
การเรียนรู เร่ือง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา   วัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ทดสอบ
กอนเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  ทดสอบหลังเรียนและสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงค
และขอคําถามในการวิจัย   ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยแบงเปน 3 ตอน  ตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ 
 ตอนที่ 2   การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
      ตอนที่ 3   การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
ปที่ 5 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
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ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ือง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน 
 แบบโยนิโสมนสิการ 
      การวิเคราะหขอมูล  เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1  ผลการเรียนรูเร่ือง  หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ  แตกตางกันหรือไม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.   การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ือง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ในภาพรวม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
มีรายละเอียดดังตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน 
 แบบโยนิโสมนสิการ   
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม Χ  S.D. ระดับ
ความสามารถ 

t-test Sig. 

         กอนเรียน 45 20 13.02 1.64 พอใช 
         หลังเรียน 45 20 17.13 2.51 ดี 

 
8.39 

 
.000 

 
 จากตารางที่  11  พบวา  ผลการเรียนรูเรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  โดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนผลการเรียนรูเร่ือง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู      
อยูในระดับดี (Χ = 17.13, S.D. = 2.51)  สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรูเร่ือง หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา ของนักเรียนกอนการจัดการเรียนรู  ซ่ึงอยูในระดับพอใช   (Χ = 13.02,       
S.D. = 1.64)  
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ตารางที่ 12  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาของ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จําแนกตามหลักธรรม 
 

หลักธรรม 
 

คะแนนเต็ม 
 

Χ  
 

S.D. คาเฉล่ีย 
รอยละ ลําดับที ่

1. อปริหานิยธรรม  7   3 2.80 0.40 93.33 1 
2. ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  4    3 2.58 0.54 86.00 3 
3.โภคอาทิยะ  5   3 2.80 0.50 93.33 1 
4. อริยวัฑฒิ 5 3 2.29 0.55 76.73 4 
5. ปาปณิกธรรม  3   3 2.22 0.74 70.33 5 
6. มงคล 38 5 4.44 0.69 65.40 6 

   

 จากตารางที่ 12  พบวา  ผลการเรียนรูเร่ือง หลักธรรมของพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จําแนกตามหลักธรรม เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้ อปริหานิยธรรม 7    
(Χ = 2.80, S.D. = 0.40 ) โภคอาทิยะ 5  (Χ = 2.80 , S.D. = 0.50)  ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4   
(Χ = 2.58, S.D. = 0.54 ) อริยวัฑฒิ 5 (Χ = 2.29, S.D. = 0.55) ปาปณิกธรรม 3 (Χ = , S.D. = 0.51)   
และมงคล 38 (Χ = .13, S.D. = 0.51)  ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาของ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จําแนกตามประเภทของวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

 

วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

 

คะแนนเต็ม 
 

Χ  
 

S.D. คาเฉล่ีย 
รอยละ 

 

ลําดับที ่

1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย    3 2.80 0.40 93.33 1 
2. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 3 2.57 0.54 85.92 2 
3. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก   6 5.02 0.91 83.70 4 
4. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม   8 6.73 0.91 84.16 3 

 

 จากตารางที่ 13  พบวา  ผลการเรียนรูเร่ือง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้    วิธีคิด
แบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (Χ = 17.13, S.D. = 2.51)   วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (Χ = 17.13, 
S.D. = 2.51)    วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ   (Χ = 17.13, S.D. = 2.51)   วิธีคิดแบบคุณโทษ
และทางออก  (Χ = 17.13, S.D. = 2.51)  ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2   การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ     
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5       
มีความสามารถในการคิดอยางมี เหตุผลกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ          
โยนิโสมนสิการ  แตกตางกันหรือไม  รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5    
                  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม Χ  S.D. ระดับ
ความสามารถ 

t-test Sig. 

กอนเรียน 45 20 13.57 1.76 พอใช 
หลังเรียน 45 20 16.86 1.78 สูง 

 
8.06 

 
.000 

 

 จากตารางที่ 14  พบวา   ความสามารถในการคิดอยางมี เหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  โดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูอยูในระดับสูง  
(Χ = 16.86, S.D. = 1.78)  สูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
 

ตารางที่ 15  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  ปที่ 5  จําแนกตามประเภทวิธีคิดวิธีคิดของความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
 

คะแนนหลัง
เรียน 

 

วิธีคิด 
 

 

คะแนนเต็ม 

Χ  S.D. 

คาเฉล่ีย 
รอยละ 

 

ลําดับที ่

1. การคิดอยางมีเหตุผลแบบสัดสวน 4 3.82 0.39 95.5 1 
2.  การคิดอยางมีเหตุผลแบบผสม 4 3.17 0.78 79.25 4 
3. การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล 4 2.89 0.44 72.25 5 
4 .การตั้งสมมติฐานใชเหตุผลแบบอนุมาน 4 3.49 0.73 87.25 2 
5.  ความนาจะเปน 4 3.49 0.69 87.25 2 
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 จากตารางที่ 15  พบวา  คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  เรียงลําดับคะแนนจาก
มากไปนอยได ดังนี้   การคิดอยางมีเหตุผลแบบสัดสวน (Χ = 3.82, S.D. = 0.39, คาเฉลี่ยรอยละ 
95.5)  การตั้งสมมติฐานใชเหตุผลแบบอนุมาน (Χ = 3.49, S.D. = 0.73, คาเฉลี่ยรอยละ 87.25)   
ความนาจะเปน (Χ = 3.49, S.D. = 0.73, คาเฉลี่ยรอยละ 87.25)   การคิดอยางมีเหตุผลแบบผสม     
(Χ = 3.17, S.D. = 0.78, คาเฉลี่ยรอยละ 79.25)  การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล (Χ = 2.89,   
S.D. = 0.44, คาเฉลี่ยรอยละ 72.25) ตามลําดับ 
   

ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5   
 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
      การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5     
มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ อยูในระดับใด รายละเอียด     
ดังตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
  ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
 

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู 
แบบโยนิโสมนสิการ 

 

Χ  
 

S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับ  
    ท่ี 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่อง  
    ชวยในการเรียนรู 

 
3.89 

 
0.61 

 
มาก 

 
11 

2. การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนทําไดงายไมสับสน 3.62 0.71 มาก 15 
3. สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลใน 
    ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู 

4.22 0.73 มาก 1 

4. สงเสริมใหนักเรียนคนหาคําตอบในสิ่งที่ตองการรู 4.14 0.57 มาก 4 
5. สงเสริมการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ  4.04 0.79 มาก 8 

รวม 4.04 0.87 มาก 1 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู 
แบบโยนิโสมนสิการ 

 

Χ  
 

S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับ  
    ท่ี 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
6. นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม 

 
4.14 

 
0.68 

 
มาก 

 
4 

7. นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน 3.86 0.73 มาก 14 
8. นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟง 
     ความคิดเห็นของเพื่อน 

3.89 0.74 มาก 11 

9. นักเรียนและเพื่อนมีความผูกพันและคุนเคยกันมากขึ้น 4.14 0.61 มาก 4 
10. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 4.16 0.63 มาก 2 

รวม 4.02 0.88 มาก 3 
ดานประโยชนท่ีไดรับ 

11. กิจกรรมการเรียนรูชวยพัฒนาความสามารถในการคิด  
      อยางมีเหตุผลของนักเรียน 

 
4.16 

 
0.63 

 
มาก 

 
2 

12. เทคนิคการจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรู 
       ความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

3.89 
 

0.68 มาก 11 

13. นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการแลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็นกับเพื่อน 

3.93 0.69 มาก 10 

14. นักเรียนไดพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลจากเทคนิค 
       การจัดการเรียนรู 

4.14 0.68 มาก 4 

15. นักเรียนสามารถนํากิจกรรมการคิดอยางมีเหตุผล 
      ไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.04 0.87 มาก 8 

                                               รวม 4.03 0.87             มาก       2 
                                             ภาพรวม 4.03 0.87             มาก       - 

 

 จากตารางที่ 16  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  (Χ = 4.04, S.D. =  0.87)  เมื่อแยกพิจารณา
เปนรายดานพบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ในดานการจัดกิจกรรม         
การเรียนรูเปนลําดับที่ 1 (Χ = 4.04, S.D. =  0.87) โดยมีรายละเอียดเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู (Χ =  4.22, 
S.D. = 0.73)  สงเสริมใหนักเรียนคนหาคําตอบในสิ่งที่ตองการรู (Χ = 4.14, S.D. = 0.57)   สงเสริม
การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  (Χ = 4.04, S.D. =  0.79) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
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การเรียนรูเปนลําดับตอเนื่องชวยในการเรียนรู   (Χ = 3.89, S.D. = 0.61)   และการปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนทําไดงายไมสับสน (Χ =  3.62, S.D. = 0.71)  นักเรียนเห็นดวยมากดานประโยชนที่
ไดรับเปนลําดับที่ 2  (Χ =  4.03, S.D. = 0.87) โดยมีรายละเอียดเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้   
กิจกรรมการเรียนรูชวยพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน (Χ = 4.16,      
S.D. = 0.63)    นักเรียนไดพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลจากเทคนิคการจัดการเรียนรู   (Χ =  4.14,      
S.D. = 0.68)   นักเรียนสามารถนํากิจกรรมการคิดอยางมีเหตุผลไปใชในชีวิตประจําวันได            
(Χ = 4.04, S.D. = 0.87)   นักเรียนไดรับความรูใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน   
(Χ = 4.02, S.D. = 0.69)   เทคนิคการจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหา  
มากยิ่งขึ้น (Χ = 3.89, S.D. =  0.68)    และนักเรียนเห็นดวยมากในดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู
เปนลําดับที่ 3 (Χ = 4.02, S.D. = 0.88)  โดยมีรายละเอียดเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  ครูและ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน (Χ = 4.16, S.D. = 0.63)   นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางาน
รวมกันเปนกลุม (Χ = 4.14, S.D. = 0.68)   นักเรียนและเพื่อนมีความผูกพันและคุนเคยกันมากขึ้น
(Χ = 4.14, S.D. = 0.61)  นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 
(Χ =3.89, S.D. = 0.74)   นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน   (Χ = 3.84,            
S.D. =  0.73) ตามลําดับ   
     ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปด  พบวา  ในการปฏิบัติกิจกรรม  
การเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ปญหาที่นักเรียนพบมากที่สุด คือ  เพื่อนในกลุมไมชวยกันแสดง
ความคิดเห็น มีจํานวน 21คน  คิดเปนรอยละ 41.20  และการทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด มีจํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 28.36 ตามลําดับ 
      ดานขอเสนอแนะของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ 
พบวา  นักเรียนมีขอเสนอแนะมากที่สุดในดานการเพิ่มระยะเวลาในการเรียน จํานวน 32 คน        
คิดเปนรอยละ 71.11    
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บทท่ี  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาผลการเรียนรู  เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ดวยวิธีสอนแบบ      
โยนิโสมนสิการ  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research)  แบบแผนการวิจัยแบบ  One 
Group  Pretest  Posttest  Design โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู   เร่ือง หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา   กอนและหลังการจัดการเรียนรู  ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  กอนและ
หลังการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   และ        
3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ   
ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนสายธรรมจันทร  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1  
โรงเรียนสายธรรมจันทร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2  จํานวน 45 คน  ที่ไดมา
จากการจับสลากหองเรียน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  1)  แผนการจัดการเรียนรูแบบ
โยนิโสมนสิการ จํานวน 6 แผน  ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00  2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
ดวยวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ที่ใชทดสอบทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรู จํานวน           
1  ฉบับ  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือ   มีคาความยากงาย (P)  ระหวาง 
.31-.83  คาความเชื่อมั่น .74  จํานวน 20 ขอ  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผล เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  ใชทดสอบเพื่อหาความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผล  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน 1 ฉบับ  ชนิดใชตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จํานวน 20 ขอ  ใชเวลา 20 นาที  กําหนดการใหคะแนน  คือ ถูกได 1 คะแนน  ผิดหรือไมตอบได      
0  คะแนน  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ จํานวน 15 ขอและ
แบบปลายเปด 2 ขอ การวิเคราะหขอมูล  ใชคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  และการทดสอบคาที (t-test)  แบบ  dependent  สรุปผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัย   เรื่อง  การพัฒนาผลการเรียนรู  เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ดวยวิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.   ผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  โดยคาเฉลี่ยของคะแนน        
ผลการเรียนรูเร่ือง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา   ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอน
การจัดการเรียนรู  โดยผลการเรียนรู เ ร่ือง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  อยูในระดับสูง             
เมื่อพิจารณาตามหัวขอหลักธรรม  พบวา  ผลการเรียนรูเรื่อง  อปริหานิยธรรม  และโภคอาทิยะ 5  
อยูในระดับสูงเปนลําดับที่ 1  และหลักธรรมมงคล 38  มีคะแนนอยูในลําดับสุดทาย   และเมื่อ
พิจารณาตามประเภทของวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  พบวา  คะแนนผลการเรียนรูจากวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปจจัย   มีคาเฉลี่ยสูงเปนลําดับที่ 1  และคะแนนผลการเรียนรูจากวิธีคิดแบบคุณโทษและ
ทางออกมีคาเฉลี่ยสูงเปนลําดับสุดทาย 
 2.   ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู โดยระดับ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลอยูในระดับสูง   และเมื่อพิจารณาตามประเภทของการคิด
อยางมีเหตุผล พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลแบบสัดสวนอยูใน
ลําดับที่ 1  และคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลแบบการสันนิษฐาน   
ความเปนเหตุเปนผลอยูในลําดับสุดทาย 
 3. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ โดยภาพรวม  
พบวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียน
มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก  ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนลําดับที่ 1   รองลงมา  
ไดแก ดานประโยชนที่ได รับ  และดานการบรรยากาศการจัดการเรียนรู เปนลําดับสุดทาย             
เมื่อพิจารณาดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก    เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่อง  สงเสริมความสามารถ
ในการคิดอยางมีเหตุผลในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู  เปนลําดับที่ 1  และการปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนทําไดงายไมสับสนเปนลําดับสุดทาย  เมื่อพิจารณาดานประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวม
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พบวานักเรียนเห็นดวยมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่องกิจกรรม
การเรียนรูชวยพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน  เปนลําดับที่ 1  และเทคนิค
การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เปนลําดับสุดทาย         
เมื่อพิจารณาดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู   โดยภาพรวมพบวานักเรียนเห็นดวยมาก                
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่อง ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
เปนลําดับที่ 1  และนักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน  เปนลําดับสุดทาย     
 จากการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
โยนิโสมนสิการ พบวา  ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ปญหาที่นักเรียนพบ
มากที่สุด คือ  เพื่อนในกลุมไมชวยกันแสดงความคิดเห็น  และการทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด  นักเรียนมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการใน
ดานการเพิ่มระยะเวลาในการเรียน 
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจัยเรื่อง   การพัฒนาผลการเรียนรู   เรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา             
และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ดวยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 
 1.   จากผลการวิจัย  พบวา  ผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา   ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ         
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  โดย
คาเฉลี่ยของคะแนน  ผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนหลังการจัด 
การเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู  โดยผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา   
อยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการเปน
ลําดับ  ดังนี้ 1) ขั้นนํา การสรางเจตคติตอครู วิธีการเรียนและบทเรียน โดยจัดบรรยากาศชั้นเรียนให
เหมาะสม  และสรางสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน  การเสนอสิ่งเราและแรงจูงใจ 2) ขั้นสอน   
ไดแก 2.1) ครูเสนอสถานการณที่เปนปญหา  2.2) แนะนําแหลงขอมูล 2.3) ฝกรวบรวมขอมูล                
2.4)  กระตุนใหผูเรียนคิดตามหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผล  2.5) เสนอผลการคิด   3) ขั้นสรุป ไดแก  3.1) ครูและนักเรียนรวมอภิปราย
และสรุปบทเรียน   3.2) วัดและประเมินผล  จึงอาจเปนสงเสริมใหวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
เปนวิธีการเรียนรูที่สรางใหผูเรียนเกิดศรัทธาในกระบวนการเรียนรูโดยมีครูเปนกัลยาณมิตร          
จัดส่ิงแวดลอมโนมนําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู  ฝกคิดอยางมีระบบใชเหตุผลใน     
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การคิดพิจารณาจนสามารถแกปญหาไดอยางเหมาะสมดวยปญญา  อีกทั้งประยุกตมาจากวิธีคิดตาม
หลักพุทธธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงไว  โดยมีลักษณะบูรณาการหลักจิตวิทยาการเรียนรู  
หลักการแนะแนวและหลักการสอนที่เหมาะสมกลมกลืนไดสัดสวน  มุงเนนการสรางศรัทธาใหเกิด
กับผูเรียน  ศรัทธาที่เกิดขึ้นนี้จะนําไปสูวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่สําเร็จผลอยางแทจริง           ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ กัญญา  คงคานนท (2534 : 9) ที่กลาววา ส่ิงแวดลอมที่อบอวลไปดวย
คุณธรรมจะเปนสิ่งจูงใจใหเด็กๆมีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจและจะกระทําสิ่งที่ดีโดยไมมีใครบังคับ  
และยังสอดคลองกับทฤษฎีทางจิตวิทยาของ ธอรนไดค ที่กลาววา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อมี 
การฝกฝน (วิไลวรรณ  จันณรงค 2530 : 110)  เพราะเมื่อผูเรียนเกิดความเขาใจและมีความ
แคลวคลองในขั้นตอนของการคิดแลว จะทําใหผูเรียนรูจักคิดและแกปญหา  โดยใชวิธีการและ
ขั้นตอนเหลานั้นจนติดเปนนิสัยเมื่อประสบปญหาจะไมตกใจ แตจะสามารถนึกถึงวิธีการแกปญหา
และขั้นตอนของการคิดได สามารถแกปญหาไดตามควรแกกรณี (สาโรช  บัวศรี 2523 : 10)  การที่
นักเรียนไดฝกคิดตามกระบวนการดังกลาวมีความเหมาะสมกับวัย  ระดับชั้น และสอดคลองกับ
ทฤษฎีการเรียนรูอันจะนําไปสูความสําเร็จในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น   นอกจากนี้ยังใชกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะทดลองปฏิบัติ โดย
ผูวิจัยไดสรางสถานการณที่เราใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน  โดยใชกรณีตัวอยางที่เกี่ยวของ
กับบทเรียนมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานตาง ๆ กับนักเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ สุมิตร คุณานุกร (2518 : 97) ที่มีความเห็นวา  การปฏิบัติจากกิจกรรมที่ นาสนุกจะทําให
นักเรียนเกิดความพอใจ  เมื่อเกิดความพอใจก็จะนําไปสูทัศนคติที่ดีตอการเรียนและเสริมใหผูเรียน
รักในวิชานั้น  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  อาลัย  พรหมชนะ (2541 : บทคัดยอ) ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพนมทวน      
ชนูปถัมภ โดยวิธีสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง         
การเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง แสดงใหเห็น
วาการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการสามารถนําไปใชสอนนักเรียนในวิชาพระพุทธศาสนาได    
อยางเหมาะสม  และพระชาติชาย  บุญบาล  (2549 : บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระ           
การเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เร่ืองเบญจศีลที่สอนตามวิธีสอนแบบไตรสิกขากับ
แบบโยนิโสมนสิการ  พบวา การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เร่ือง
เบญจศีลที่สอนตามวิธีโยนิโสมนสิการสูงกวาแบบไตรสิกขาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.   จากผลการวิจัย  พบวา  ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  โดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอน        
การจัดการเรียนรู   โดยระดับความสามารถในการคิดอยางมี เหตุผลอยูในระดับสูง  ทั้งนี้                
อาจเนื่องมาจากวิธีคิดของวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการที่ผูวิจัยเลือกใชในการทําวิจัย  ไดแก  วิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปจจัยที่มุงใหนักเรียนพิจารณาโยงจากเหตุไปหาผลและผลไปหาเหตุได   ซ่ึงใน  
การวิจัยครั้งนี้เปนการสอบสวนสืบสาวหาสาเหตุของสภาวการณที่เปนจริงของเรื่องราวหรือ
เหตุการณซ่ึงเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ดวยการแสวงหาความรูมาประกอบการพิจารณาอยางมี
เหตุผล  สวนวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบซึ่งมุงสงเสริมความสามารถในการพิจารณาแยกแยะ
ใหเห็นวา  องคประกอบใหญเกิดจากการทําหนาที่ขององคประกอบยอยที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน    
ในการวิจัย คร้ังนี้ฝกใหรูจักแยกแยะถึงการปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อแสดงออกถึงการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมที่ถูกตอง   วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  ชวยใหนักเรียนสามารถพิจารณา         
ส่ิงตาง ๆ  ทั้งสวนดีและสวนไมดีพรอมหาแนวทางแกปญหา  ในการวิจัยคร้ังนี้มุงใหเลือกปฏิบัติ   
ในสิ่งที่ถูกตองตามหลักธรรม  และวิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  มุงสงเสริมความสามารถ    
ในการพิจารณาสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา  สงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม  
ในการวิจัยคร้ังนี้มุงใหเกิดความคิดและการกระทําในสิ่งที่ถูกตองและดีงาม  โดยในแตละวิธีคิด
ผูวิจัยไดนําเรื่องราวและสถานการณตางในปจจุบันมาใหนักเรียนไดฝกคิด   เพื่อใหนักเรียนคิดเปน  
ทําเปนและแกปญหาไดถูกตอง  เปนการสอนที่มีขั้นตอนตอเนื่องเปนลําดับตามแนวทางของเหตุผล  
โดยครูจะทําตนเปนกัลยาณมิตรของศิษยและสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน โดยอาศัยการสราง
บรรยากาศ สรางแรงจูงใจทําใหอยากเรียน ครูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม จากสถานการณที่เปนปญหา
นักเรียนจะฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการ  โดยครูที่เปนกัลยาณมิตรจะเปนผูชี้นําแนวทางที่ถูกตอง  
โดยครูจะเอื้ออํานวยใหสมาชิกแตละคนไดรับขอมูลยอนกลับ  โดยมุงพฤติกรรมที่สมาชิกแตละคน
ไดกระทําโดยสวนรวม  เปนการใหขอมูลในเชิงแนะนํา ไมใชการวิจารณหรือตัดสินผิดถูกจาก    
การกระทํา  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุมน  อมรวิวัฒน (2528 : 60) ไดกลาววาการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเปนกระบวนการฝกการคิดวิเคราะหที่ลึกซึ้งเปนเหตุเปนผล  มีขั้นตอนเปนระบบ
กอใหเกิดปญญา  ที่จะชวยใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมาย  จากแนวคิดดังกลาวนี้ผูวิจัยไดยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติในการวิจัยครั้งนี้  ซ่ึงเปนผลทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผลหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู   นอกจากนี้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ
เปนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  นักเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรมอยางทั่วถึง  มีการอภิปราย
ปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ทําใหเกิดความคิดกวางขวาง  ฝกการรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  และฝกความสามารถเสนอวิธีแกปญหาไดอยางมีเหตุผล   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิ
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ของ สงา  วุฒิประจักษ (2532 : 79) ที่กลาววา การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการสอนที่มุงให
ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  แกปญหาดวยตนเอง  ฝกทักษะการทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืน    
ฝกการวิเคราะหส่ิงตาง ๆ อยางมีเหตุผล  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ         
บุญเคลือบ (2538 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผล ในการเรียนวรรณคดี  
เรื่อง ขุนชางขุนแผน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โดยใชรูปแบบการสอนกระบวนการ 
พัฒนาความคิด  พบวา  นักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนกระบวนการพัฒนาความคิด    
มีความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01  และบทเรียนที่ เ รียนโดยใชรูปแบบการสอนกระบวนการพัฒนาความคิด                  
มีความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผลสูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01  และงานวิจัยของ ระพินทร  ครามมี  (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชา
สังคมศึกษา โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  พบวา  นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดย  
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับที่เรียนโดยการสอนแบบแกปญหา มีผลทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 3. จากผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
เปนลําดับที่ 1   รองลงมา  ไดแก ดานประโยชนที่ไดรับ  และดานการบรรยากาศการจัดการเรียนรู
เปนลําดับสุดทาย    เมื่อพิจารณาดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวม  พบวานักเรียนมีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่อง  
สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู  เปนลําดับที่ 1   
และการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนทําไดงายไมสับสนเปนลําดับสุดทาย   เมื่อพิจารณาดาน
ประโยชนที่ไดรับ โดยภาพรวมพบวานักเรียนเห็นดวยมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   พบวา  
นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่อง กิจกรรมการเรียนรูชวยพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
ของนักเรียน  เปนลําดับที่ 1    และเทคนิคการจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจใน
เนื้อหามากยิ่งขึ้น เปนลําดับสุดทาย   เมื่อพิจารณาดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  โดยภาพรวม
พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  นักเรียนเห็นดวยมากในเรื่อง  ครูและ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เปนลําดับที่ 1    และนักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม      
ทุกขั้นตอน  เปนลําดับสุดทาย     
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           เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก         
ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนลําดับที่ 1   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ
มีวิธีสอนคิดที่หลากหลาย  จึงเปนวิธีการสําคัญที่จะพัฒนาการคิดของผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองตาม
แนวคิดของ สุมน  อมรวิวัฒน ที่กลาวไววา วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการเปนการจัดการเรียน      
การสอนที่สําคัญประการหนึ่ง คือ เปนวิธีสอน  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิด “ความคิดในระดับสูง”  
โดยการสอนใหผูเรียนมองเห็นปญหา  รูจักถาม    รูจักพิจารณา  คิดหาเหตุผลและเสาะแสวงหา
ความรูเพื่อเชื่อมความคิดไปสูแนวทางที่จะแกปญหาดวยตนเอง (สุมน  อมรวิวัฒน 2535 : 38)  
นอกจากนี้วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ   ยังชวยฝกใหผูเรียนรูจักคิดพิจารณา  วิเคราะหแยกแยะ
เรื่องราวพิจารณาขอมูล โดยใชการวิเคราะห การจําแนก การโยงความสัมพันธ  และการประเมินคา  
โดยใชเหตุผลคิดพิจารณาปญหาอยางรอบคอบตอเนื่องเปนลําดับตามเหตุผล ซ่ึงจะนําไปสูการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ 
เกี่ยวกับปญหาพบวา  ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม  เพื่อนบางคนไมชวยแสดงความคิดเห็น  จึงทําให
ไดรับขอมูลไมหลากหลาย    ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนขาดการวางแผนที่ดีในการทํางานกลุม     
นอกจากนี้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมไมเพียงพอ  ทั้งนี้อาจเกิดจาก   การแบงงาน และการแบงเวลา
ไมเหมาะสมกับกิจกรรมในแตละขั้นตอน   สอดคลองกับ  กรมวิชาการ  (2547 : 17, อางถึงใน      
ชลธิชา  จันทรแกว 2549 : 136)  ที่ไดศึกษาศักยภาพของเด็กไทย   ดานทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอ
การทํางาน  ประกอบดวย  ทักษะการจัดการ  (การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การประเมินผลงาน  
และสรุปผลงาน)  การทํางานรวมกับผูอ่ืน  และความขยัน  อดทน  อดออม  และประหยัด  ที่พบวา  
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการจัดการต่ําสุด 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ เห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัด          
การเรียนรูและการศึกษาครั้งตอไป  ซ่ึงประกอบดวย  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช  และ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  ดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
 1.   จากผลการวิจัย  พบวา  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด 
การเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เกี่ยวกับปญหาพบวา  ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม  เพื่อนบางคน      
ไมชวยแสดงความคิดเห็น  จึงทําใหไดรับขอมูลไมหลากหลาย     ครูจึงควรใหความรูเกี่ยวกับทักษะ
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การจัดการ  (การวางแผน  การปฏิบัติงาน  การประเมินผลงาน  และสรุปผลงาน)  การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน   
 2.  จากผลการวิจัย   พบวา  ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน             
มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น  โดยครูเลือกสถานการณตางๆ  มาใหนักเรียนฝกคิดพิจารณา  ดังนั้น   
การเลือกเนื้อหาที่จะนํามาใชเปนสื่อการสอน  ควรเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของนักเรียน   
  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.   ควรมีการศึกษาวิจัยการนําการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ไปใชจัดการ
เรียนรูใหนักเรียนในระดับชั้นที่  1 และชั้นที่ 2   เพื่อสงเสริมการศึกษาและพัฒนาความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผลใหกับนักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
                  2.   ควรมีการศึกษาวิจัยการนําการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ไปใชจัดการ
เรียนรูใหนักเรียน เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอื่น ๆ  เชน  การควบคุมตนเอง   ความรับผิดชอบ   
หรือใชโยนิโสมนสิการพัฒนาความสามารถในการคิดประเภทอื่น ๆ เชน คิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ เปนตน 
 3.   ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาผลการเรียนรู  เรื่อง หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา    และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  กับนักเรียนที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติ 
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ตารางที่ 17  คาดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 
                    ขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูท้ัง 6   แผนการเรียนรู จากผูเชี่ยวชาญ   

       จํานวน 3 คน 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 

∑R 
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
1.  สาระสําคัญ 

     

     1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.  จุดประสงคการเรียนรู      
     2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
3.  เนื้อหา      
     3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
     3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
     4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
     5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
     6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 

∑R 
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
1.  สาระสําคัญ 

     

     1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.  จุดประสงคการเรียนรู      
     2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
3.  เนื้อหา      
     3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
     3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
     4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
     5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
     6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 

∑R 
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
1.  สาระสําคัญ 

     

     1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.  จุดประสงคการเรียนรู      
     2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
3.  เนื้อหา      
     3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
     3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
     4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
     5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
     6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 

∑R 
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
1.  สาระสําคัญ 

     

     1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.  จุดประสงคการเรียนรู      
     2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
3.  เนื้อหา      
     3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
     3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
     4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
     5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
     6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 

∑R 
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
1.  สาระสําคัญ 

     

     1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.  จุดประสงคการเรียนรู      
     2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
3.  เนื้อหา      
     3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
     3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
     4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
     5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
     6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 

∑R 
 

IOC 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
1.  สาระสําคัญ 

     

     1.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     1.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.  จุดประสงคการเรียนรู      
     2.1 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     2.3 สอดคลองกับการเรียนรูและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
3.  เนื้อหา      
     3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     3.2 สอดคลองกับสาระและมาตรฐาน +1 +1 +1 3 1.00 
     3.3 สอดคลองกับการวัดและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู      
     4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     4.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     4.3 สอดคลองกับการวัดผลและประเมนิผล +1 +1 +1 3 1.00 
5.  สื่อการจัดการเรียนรู      
     5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     5.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
6.  การวัดและประเมินผล      
     6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     6.2 สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     6.3 สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 18  คาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง 
      ขององคประกอบของแผนการเรียนรู  จากผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3  คน 

 
                                                      แผนการเรียนรูที่ 
      1          2          3         4           5         6 

      คาดัชน ี
ความสอดคลอง 

      1.00        1.00       1.00       1.00        1.00       1.00 
 

ตารางที่ 19  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดอยางมีเหตุผล 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

ขอท่ี  
     คนที่ 1      คนที่ 2 คนท่ี 3 

 

∑R 
 

IOC 

1 +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 +1 +1 +1 3.00 1.00 
6 +1 +1 +1 3.00 1.00 
7 +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 +1 +1 +1 3.00 1.00 
10 +1 +1 +1 3.00 1.00 
11 +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 +1 +1 +1 3.00 1.00 
14 +1 +1 +1 3.00 1.00 
15 +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 +1 +1 +1 3.00 1.00 
17 +1 +1 +1 3.00 1.00 
18 +1 +1 +1 3.00 1.00 
19 +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 19   (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

ขอท่ี  
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 

∑R 
 

IOC 

21 +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 +1 +1 +1 3.00 1.00 
24 +1 +1 +1 3.00 1.00 
25 +1 +1 +1 3.00 1.00 
26 +1 +1 +1 3.00 1.00 
27 +1 +1 +1 3.00 1.00 
28 +1 +1 +1 3.00 1.00 
29 +1 +1 +1 3.00 1.00 
30 +1 +1 +1 3.00 1.00 
31 +1 +1 +1 3.00 1.00 
32 +1 +1 +1 3.00 1.00 
33 +1 +1 +1 3.00 1.00 
34 +1 +1 +1 3.00 1.00 
35 +1 +1 +1 3.00 1.00 
36 +1 +1 +1 3.00 1.00 
37 +1 +1 +1 3.00 1.00 
38 +1 +1 +1 3.00 1.00 
39 +1 +1 +1 3.00 1.00 
40 +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 20  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรยีนที่มีตอ 
       การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนโิสมนสิการ 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 

∑R 
 

IOC 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่อง 
     ชวยในการเรียนรู 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2.  การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนทําไดงายไมสับสน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.  สงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลใน 
     ทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4.  สงเสริมใหนักเรียนคนหาคําตอบในสิ่งที่ตองการรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.  สงเสริมการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ  +1 +1 +1 3.00 1.00 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
6.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

7.  นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน +1 +1 +1 3.00 1.00 
8.  นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟง 
     ความคิดเห็นของเพื่อน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9.  นักเรียนและเพื่อนมีความผูกพันและคุนเคยกันมากขึ้น +1 +1 +1 3.00 1.00 
10. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน +1 +1 +1 3.00 1.00 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
11. กิจกรรมการเรียนรูชวยพัฒนาความสามารถในการคิด 
      อยางมีเหตุผลของนักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

12. เทคนิคการจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรู 
      ความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการแลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็นกับเพื่อน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. นักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมี 
      เหตุผลจากเทคนิคการจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15. นักเรียนสามารถนํากิจกรรมพัฒนาความสามารถใน 
      การคิดอยางมีเหตุผลไปใชในการเรียนวิชาอื่น ๆ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 21  คาความยากงาย  (P)  และคาอํานาจจําแนก  (r)   ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู    
                    เรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 

ขอที่ P r ขอที่ P r 
 1 0.54 0.20 21* 0.82 0.50 
2* 0.48 0.10 22* 0.97 0.21 
 3* 0.63 0.47 23 0.42 0.33 
4* 0.73 0.11 24* 0.17 0.42 
 5* 0.90 0.13 25 0.50 0.25 
6 0.60 0.29 26* 0.15 0.29 
 7 0.83 0.37 27 0.83 0.17 
8 0.63 0.42 28 0.63 0.42 

  9* 0.77 0.19 29* 0.87 0.34 
10* 0.31 0.18 30* 0.91 0.38 
 11 0.63 0.41 31 0.63 0.37 
12 0.50 0.50 32 0.50 0.50 
13 0.54 0.33 33* 0.94 0.33 

 14* 0.31 0.16 34 0.31 0.54 
15 0.33 0.33 35* 0.83 0.33 
16 0.39 0.54 36* 0.13 0.44 
17* 0.58 0.17 37 0.58 0.27 
18 0.69 0.11 38* 0.19 0.21 
19* 0.40 0.18 39 0.42 0.34 
20 0.73 0.29 

 

40 0.63 0.39 
หมายเหตุ 
 1.   ขอสอบขอที่ 21, 22, 29, 30, 33, 35  มีคา p  มากกวา 0.80  ถือเปนขอสอบที่งาย  และขอที่ 24, 
26, 36, 38 มีคา p นอยกวา 0.20  ถือเปนขอสอบที่ยาก 
 2.   ขอสอบขอที่ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14,  17, 18, 19  มีคา r  นอยกวา 0.20  เปนขอสอบที่ไมมีอํานาจ
จําแนก 
 3.   เนื่องจากจํานวนขอสอบมีเกินจํานวนที่ตองการ  จึงตัดออกแบบเจาะจง  ไดแก  ขอที่ 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 33, 35, 36, 38 
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ตารางที่ 22  คาความยากงาย  (P)  และคาอํานาจจําแนก  (r)   ของแบบทดสอบวัดความสามารถ  
                    ในการคิดอยางมีเหตุผล 
 

ขอที่ P r ขอที่ P r 
 1* 0.54 0.00 21* 0.12 0.50 
2 0.48 0.20 22* 0.97 0.21 

 3* 0.83 0.47 23* 0.12 0.33 
4* 0.83 0.21 24 0.50 0.42 
 5* 0.90 0.13 25 0.67 0.25 
6 0.60 0.29 26* 0.15 0.29 

 7* 0.83 0.37 27 0.83 0.17 
8 0.63 0.42 28 0.63 0.42 

  9* 0.77 0.19 29 0.77 0.34 
10 0.31 0.38 30* 0.91 0.38 

 11* 0.83 0.41 31 0.63 0.37 
12 0.50 0.50 32 0.50 0.50 
13 0.54 0.33 33 0.54 0.33 

 14* 0.31 0.16 34 0.31 0.54 
15 0.33 0.33 35* 0.83 0.33 
16 0.39 0.54 36 0.49 0.44 
17* 0.58 0.17 37 0.58 0.27 
18* 0.69 0.11 38* 0.19 0.21 
19 0.40 0.38 39* 0.12 0.34 
20* 0.13 0.29 

 

40* 0.13 0.39 
หมายเหตุ 
 1.   ขอสอบขอที่ 3, 4, 7, 11, 22, 30, 35  มีคา p  มากกวา 0.80  ถือเปนขอสอบที่งาย  และขอที่ 20 
21, 23, 26, 38 มีคา p นอยกวา 0.20  ถือเปนขอสอบที่ยาก 
 2.   ขอสอบขอที่ 1, 5, 9, 14,  17  มีคา r  นอยกวา 0.20  เปนขอสอบที่ไมมีอํานาจจําแนก 
 3.   เนื่องจากจํานวนขอสอบมีเกินจํานวนที่ตองการ  จึงตัดออกแบบเจาะจง  ไดแก  ขอที่ 1, 3, 4, 5, 
7, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 35, 38, 39, 40 
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ภาคผนวก  ข 
 

การตรวจสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่ 23   คะแนนผลการเรียนรูเรื่อง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  ของนักเรยีน 
                    ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจดัการเรียนรูดวยวธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

 
คนท่ี 

ทดสอบ 
กอนเรียน 

(20) 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

(20) 

 
คนท่ี 

ทดสอบ 
กอนเรียน 

(20) 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

(20) 
1 10 15 24 11 19 
2 14 15 25 14 19 
3 8 17 26 15 18 
4 10 17 27 14 18 
5 8 18 28 16 19 
6 10 12 29 12 15 
7 14 20 30 15 17 
8 12 16 31 15 18 
9 14 19 32 15 16 
10 14 15 33 14 17 
11 15 17 34 16 17 
12 16 17 35 13 19 
13 15 19 36 17 16 
14 10 15 37 16 13 
15 13 19 38 14 19 
16 5 15 39 15 17 
17 9 18 40 14 15 
18 13 18 41 16 17 
19 13 19 42 14 18 
20 10 16 43 14 17 
21 15 18 44 11 15 
22 14 18 45 9 15 
23 13 16 
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ตารางที่ 24  เปรียบเทียบคะแนนผลการเรยีนรูเรื่อง  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)  ของนกัเรียน  
                   ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5   กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

Paired Samples Statistics 
POST-PRE Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
PRETEST 13.02 45 2.51 .375 

POSTTEST 17.13 45 1.64 .245 
 
 

Paired Samples Correlations 
POST-PRE N Correlation Sig. 

PRETEST & POSTTEST 45 .209 .168 
 
 

Paired Samples Test 
Paired Differences 

9% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 
 

POST-PRE 
 
 

Mean 

 
Std. 

Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

  

 
 
t 

 
 
f 

 

 
Sig. 

(2-tailed) 

PRETEST 
POTTEST 

4.11 3.28 .489 3.12 5.09 8.39 44 .000 
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ตารางที่ 25   คะแนนวดัผลความสามารถการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5  
          กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนโิสมนสิการ 
 

 
คนท่ี 

ทดสอบ 
กอนเรียน 

(20) 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

(20) 

 
คนท่ี 

ทดสอบ 
กอนเรียน 

(20) 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

(20) 
1 13 18 24 14 17 
2 11 13 25 13 19 
3 11 18 26 15 16 
4 10 17 27 13 16 
5 15 16 28 14 19 
6 13 15 29 13 16 
7 11 19 30 15 13 
8 12 18 31 15 15 
9 12 17 32 14 18 
10 15 19 33 15 16 
11 16 14 34 14 16 
12 13 18 35 13 16 
13 11 17 36 15 17 
14 13 17 37 14 12 
15 13 18 38 15 17 
16 13 18 39 18 17 
17 10 18 40 13 15 
18 14 19 41 11 16 
19 12 18 42 13 17 
20 12 18 43 16 16 
21 18 17 44 15 19 
22 13 18 45 14 18 
23 16 14 
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ตารางที่ 26  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                   ปที่ 5   กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนโิสมนสิการ 
 

Paired Samples Statistics 
POST-PRE Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
PRETEST 13.57 45 1.76 .266 

POSTTEST 16.86 45 1.78 .263 
 
 

Paired Samples Correlations 
POST-PRE N Correlation Sig. 

PRETEST & POSTTEST 45 .184 .227 
 
 

Paired Samples Test 
Paired Differences 

9% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 
 

POST-PRE 
 
 

Mean 

 
Std. 

Deviation 

 

Std. 
Error 
Mean 

  

 
 
t 

 
 
f 

 

 
Sig. 

(2-tailed) 

PRETEST 
POTTEST 

3.28 2.73 .407 2.46 4.11 8.065 44 .000 
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ภาคผนวก  ค 
 

รายการปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่ 27   รายการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ                      
                     ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ความเดิม ขอความท่ีปรับปรุงแกไข 
2 
 

1-6 

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 
เฉลยขอ ง มากเกินไป 

ขนาดตัวอักษรไมเหมาะสม 

ปรับขอเฉลยโดยจดัเรียงใหม 
 
ปรับปรุงขนาดตัวอักษร 

 
ตารางที่ 28   รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง หลักธรรมของ 
        พระพุทธศาสนา  กอน-หลังการจัดการเรียนรู ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

แบบทดสอบขอท่ี ความเดิม ขอความท่ีปรับปรุงแกไข 
5 
 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17 
 

คบบัณฑิตบณัฑิตพาไปหาผล 
พระพุทธเจาทรงสอนแนวทางใน 
การใชโภคทรพัย เกดิผลดีตามขอใด 
(การนําไปใช) 
ก. ประชาชนมีเงิน  ประเทศชาติ 
     มีเศรษฐกิจดี 
ข. มีเงินทองไวใชในยามเจบ็ปวยหรือ 
     ตกงาน 
ค. มีเงินตอนรบัเลี้ยงดูเพื่อน ๆ ที่มา 
     เยือนบาน 
ง. ตนมีฐานะ  มิตรสหายเปนสุข  
    ไดทําบุญทําทาน  
ทุกขอเปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติตน
ตามจิตไมหวัน่ไหวตอโลกธรรม 

คบบัณฑิต   บณัฑิตพาไปหาผล 
พระพุทธเจาทรงสอนหลักการใช
จายทรัพยตามโภคอาทิยะ 5เพื่อ
อะไร (สังเคราะห) 
ก. เพื่อใหมีทรัพยเล้ียงมิตรสหาย 
ข. เพื่อใหมีทรัพยทํานุบํารุง 
    พุทธศาสนา 
ค. เพื่อใหมีทรัพยไวใชในยาม 
     ขาดแคลน 
ง. เพื่อใหบุคคลรูจักใชจายทรัพย 
    ในทางที่เปนประโยชน 
 
การปฏิบัติตนตามจิตไมหวัน่ไหว
ตอโลกธรรมกอให 

 ยกเวนขอใด  (ความรูความจาํ) 
ก. จิตผองใสสบาย 
ข. ใบหนาสดชื่นแจมใส 
ค. ผิวพรรณเตงตึงไมเหีย่วยน 
ง. จิตไมฟูและฟุบตามความโลภ 

เกิดผลดีอยางไร ( คิดวิเคราะห) 
ก. จิตผองใสสบาย 
ข. ไมเชื่อคนอ่ืนงาย ๆ 
ค. ใบหนาสดใสไรริ้วรอย 
ง.  ผิวพรรณเตงตึงไมเหีย่วยน 
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ตารางที่ 28   (ตอ) 
 

แบบทดสอบขอท่ี ความเดิม ขอความท่ีปรับปรุงแกไข 
19 การปฏิบัติตามมงคล  38  ชีวิตใน 

ขอใดที่ทําใหชีวิตมีความสขุ  
(ความรู-ความจํา) 
 
 

ก. รูวาตนเองมีสติปญญาดี 
 
ข. รูวาจะตองปรับตัวใหเขากับ 
     ผูอ่ืนได 
ค. รูวาควรจะเลือกคนบุคคล  เพื่อให 
    เกิดประโยชน 
ง. รูจักหาสาเหตุของสิ่งทั้งหลายที ่
    เกิดขึ้นกับตวัเรา 

การปฏิบัติตามมงคล  38  ทําให
ชีวิตมีความสขุ   ทานเห็นดวย
หรือไม  เพราะเหตใุด 
(สังเคราะห) 
ก. ไมเหน็ดวย  ไมไดชวยให 
     จิตเกษม 
ข. ไมเห็นดวยไมไดชวยใหจติ 
     ไมหวัน่ไหว 
ค.  เห็นดวย เพราะปฏิบัติตาม 
     มงคล 38 นําไปสูความเจริญ 
ง.  เห็นดวย เพราะปฏิบัติตาม 
     มงคล 38 ทําใหไมเศราหมอง 

 
ตารางที่ 29   รายการปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดอยางมีเหตผุล 
                     ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 

แบบทดสอบขอท่ี ความเดิม ขอความท่ีปรับปรุงแกไข 
 4 
 

 8 
 
 

 14 
 

เราควรใหเหตผุลใดกับเพื่อนตาม 
ขอใด 
ง. การรูจักตนทําใหเขาในสถานการณ 
    ดานตาง ๆ ของตนเองอยางถูกตอง 
 
ง. ประเทศขาดความสงสุขและวุนวาย 

เราควรใหเหตผุลกับเพื่อนตาม 
ขอใด 
ง. การรูจักตนทําใหเขาใน 
    สถานการณดานตาง ๆ ของ 
    ตนเองอยางถูกตอง 
ง. ประเทศขาดความสงบสุขและ 
    วุนวาย 
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                                                                         ภาคผนวก  ง 
 
               เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่ 30    การวิเคราะหหลักธรรม   จุดประสงคการเรียนรู  และเวลา 
 

แผนการจัด 
การเรียนรู 

 

หลักธรรม 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

เวลา/ชั่วโมง 

1 อปริหานิยธรรม  7
  
  
         

1.  บอกความหมายของอปรหิานิยธรรม 7  
     ได        
2.  บอกแนวปฏิบัติของอปริหานิยธรรม 7  
      ฝายศาสนจักรได 
3.  บอกแนวปฏิบัติของอปริหานิยธรรม 7  
      ฝายอาณาจักรได 
4.  อธิบายหลักอปริหานยิธรรม 7 ที่สราง 
     ความสามัคคีใหเกดิขึ้นในสังคมได 
5.  สามารถนําเสนอแนวทางการนําหลัก 
     อปริหานิยธรรม 7 ไปใชในชีวิต 
     ประจําวนัได 

          2 

         2 ทิฏฐธัมมิกัตถ 
สังวัตตนิกธรรม 4 

1.  อธิบายความหมายของทฏิฐธัมมิกัตถ 
      สังวัตตนิกธรรม 4  ได 
 2.  อธิบายองคประกอบของหลักธรรม 
      ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ได 
3.  สามารถนําหลักของทิฏฐธัมมิกัตถ 
     สังวัตตนิกธรรม 4 ไปใชในชีวิต 
     ประจําวนัได    

           2 

         3 โภคอาทิยะ  5 
  
                     
   

 

1.  บอกความหมายของโภคอาทิยะ 5 ได      
2.  บอกเรื่องที่สามารถนําหลัก 
     โภคอาทิยะ 5 ไปใชใหเกดิประโยชน 
     ได 
3.  สามารถเสนอแนวทางการนําหลัก 
     โภคอาทิยะ 5  ไปใชในในชีวิต 
     ประจําวนัได 

           2 
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ตารางที่ 30   (ตอ) 
 

แผนการจัด 
การเรียนรู 

 

หลักธรรม 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

เวลา/ชั่วโมง 

         4 อริยวัฑฒิ  5 1.  บอกความหมายและองคประกอบของ 
     อริยวัฑฒิ 5 ได       
2. วิเคราะหแนวทางปฏิบัตแิตละ 
     องคประกอบของอริยวฑัฒิ 5  ได 
3.  สามารถนําหลักธรรมอริยวัฑฒิ 5   
     ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวนัได 

           2 

         5 ปาปณิกธรรม 3 1.  บอกความหมายและองคประกอบของ 
     ปาปณิกธรรม 3 ได    
2.  วิเคราะหคณุสมบัติของพอคาแมคา 
      ตามหลักปาปณิกธรรม 3 ได 
 3.  สามารถนําคุณสมบัติของพอคาแมคา 
      ตามหลักปาปณิกธรรม 3 ไปใชใน 
      ชีวิตประจาํวันได 

            2 

         6 มงคล  38  1.  บอกความหมายของมงคลชีวิตได  
2.  บอกความหมายและประโยชนของจิต 
     ไมหวัน่ไหวดวยโลกธรรมได 
3.  บอกความหมายและประโยชนของจิต 
     ไมเศราโศกได 
4.  บอกความหมายและประโยชนของจิต 
     ไมมัวหมองได 
5.  บอกความหมายและประโยชนของจิต 
     เกษมได 
6.  สามารถนําหลักธรรมมงคลชีวิต เร่ือง 
     จิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม จิตไม 
      เศราโศก  จิตไมมัวหมอง จิตเกษม  
     ไปใชในชวีิตประจําวันได 

            2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 118

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1 
 

สาระการเรียนรู        พระพุทธศาสนา                               ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี  5 
หนวยการเรียนรู      เร่ือง  มรรค 
เร่ือง    อปริหานิยธรรม  7       เวลา   2   ชั่วโมง 
 

 

1.  สาระสําคัญ 
 อปริหานิยธรรม 7   เปนหลักธรรมสําคัญในการปฏิบัติเพื่อนําความสุข   ความเจริญมาสู
หมูคณะ  อันประกอบดวยการมีสวนรวมรับผิดชอบ   ความสามัคคีพรอมเพรียง   การยอมรับนับถือ
และการใหความคุมครอง 
 

2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 รูและเขาใจ จําแนกแยกแยะองคประกอบของหลักการสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้น     
ในสังคม 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
        3.1 บอกความหมายของอปริหานิยธรรม 7 ได 
        3.2 บอกแนวปฏิบัติของอปริหานิยธรรม 7 ฝายศาสนจักรได 
        3.3 บอกแนวปฏิบัติของอปริหานิยธรรม 7 ฝายอาณาจกัรได 
        3.4 อธิบายหลักอปริหานิยธรรม 7 ที่สรางความสามัคคีใหเกดิขึ้นในสังคมได 
        3.5 สามารถนําเสนอแนวทางการนําหลักอปริหานิยธรรม 7 ไปใชในชวีิตประจําวนัได 
 

4.  สาระการเรียนรู 
       4.1 ความหมายของอปริหานิยธรรม 7 
     4.2 อปริหานิยธรรม 7 ฝายศาสนจักร 
       4.3 อปริหานิยธรรม 7 ฝายอาณาจักร 
       4.4 หลักอปริหานยิธรรม 7 ที่สรางความสามัคคีใหเกดิขึ้นในสังคม 
 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1. ขั้นนํา 

  1.1 นักเรียนทุกคนดูภาพเกีย่วกบัการประชุมรัฐสภา  2  ภาพ  ดังนี ้
  -  ภาพที่ 1  การประชุมที่สมาชิกขาดประชมุเปนจํานวนมาก 
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  -  ภาพที่ 2  ภาพการโตเถียงระหวางการประชุม 
                      ครูอภิปรายซักถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับภาพที่ 1  และภาพที่ 2     
ที่ครูแสดงใหดู แลวถามนักเรียนวา  “มีความรูสึกอยางไรกับภาพ” 
  1.2 ครูสุมนักเรียน   1-2  คน  ใหอภิปรายภาพแตละภาพในแนวทาง  ดังนี้ 
   -  นักเรียนไดแงคิดอะไรบางจากการกระทําในภาพ 
   -  จากแงคิดดังกลาวใหประโยชนและแนวทางในการนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง 
  1.3 แจงจุดประสงคการเรียนรู  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน  5 ขอ 

 

 2. ขั้นสอน    
  2.1 ใหนักเรียนแบงกลุม  6   กลุม ๆ  ละ 7 คน โดยความสมัครใจ  ใหแตละกลุม
ศึกษาใบความรูที่ 1.1  เรื่อง   อปริหานิยธรรม 7 และปฏิบัติใบงานที่ 1.1 เร่ือง อปริหานิยธรรม 7    
เวลา  10   นาที    
  2.2 ครูสุมตัวแทนนักเรียน  1-2  คน  ใหอธิบายความหมายและหลักของ              
อปริหานิยธรรม 7   ครูอธิบายเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
  2.3 ครู เสนอสถานการณเกี่ยวกับการประชุมรัฐสภาที่สมาชิกมาประชุมไม      
พรอมเพรียงกันและใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายสถานการณที่กําหนดใหใชเวลา 20  นาที   
  2.4 สุมตัวแทนนักเรียน 1-2 กลุม  เสนอผลงานหนาช้ันเรียน โดยใหสมาชิกกลุมอืน่
รวมแสดงความคิดเห็น  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

   2.5 ใหนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการไมมาประชุมและผล        
ที่เกิดขึ้นจากการไมมาประชุมรัฐสภา จากหนังสือพิมพรายวัน มติชนรายสัปดาห  สยามรัฐ           
รายสัปดาห  และอินเตอรเน็ต   บันทึกขอมูลลงในสมุดนําสงครูในชั่วโมงตอไป 

   2.6 นักเรียนแตละกลุมรวบรวมขอมูลที่สืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยแตละ
กลุมฝกคิดแยกแยะสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหสมาชิกไมเขาประชุม และจําแนกถึงผลที่เกิดขึ้นจาก    
การที่สมาชิกไมเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  

   2.7 สุมตัวแทนนักเรียน จํานวน 2 กลุม เสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยใหสมาชิก       
กลุมอื่นรวมแสดงความคิดเห็น  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 

 3. ขั้นสรุป 
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของหลักอปริหานิยธรรม 7  นักเรียน
บันทึกลงในสมุด 
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  3.2 นักเรียนวิเคราะหสถานการณที่กําหนดรวมกันเฉลย   และทําแบบทดสอบหลัง
เรียน จํานวน 5 ขอ 
 

6.  บูรณาการ 
 
  

บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในเรื่องการอาน การเขียน 
 

7.  สื่อ/แหลงเรียนรู 
       7.1 ส่ือการเรียนการสอน 
                7.1.1  ภาพการประชุมที่สมาชิกขาดประชมุเปนจํานวนมาก 
  7.1.2  ภาพการโตเถียงระหวางการประชุม 
                7.1.3  ใบความรูที่ 1.1   เรื่อง  อปริหานิยธรรม  7 
  7.1.4  ใบงานที่ 1.1   เรื่อง   อปริหานิยธรรม  7 
  7.1.5  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง  การประชุมรัฐสภา ที่สมาชิกมาประชุมไมพรอมเพรียงกนั 
 7.2 แหลงเรียนรู 
                จรัส  พยัฆราชศักดิ์  และกวี  อิศริวรรณ. พระพุทธศาสนา  ชวงชั้นที่ 4.  กรุงเทพฯ :  
   ไทยวัฒนาพานิชย, 2547. 

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหา 
   จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 
  พระมหาวุฒิชยั  วชิรเมธี.  พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2547. 
  มหามกุฏราชวทิยาลัย. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
   มหามกุฏราชวทิยาลัย, 2539. 
  วิทย   วิศทเวทย  และเสฐยีรพงษ  วรรณปก.  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา
   ปที่ 5. กรุงเทพฯ : อักษรเจรญิทัศน, 2547. 
  ไสว   มาลาทอง. คูมือการศึกษาจรยิธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2542. 
  

8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1 เครื่องมือวัดผล 
               8.1.1  แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน   
  8.1.2  ใบงานที่ 1.1  เรื่อง  อปริหานิยธรรม 7 
  8.1.3  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง  การประชุมรัฐสภา ที่สมาชิกมาประชุมไมพรอมเพรียงกนั 
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       8.2 วิธีการวัดและประเมินผล 
                8.2.1  ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน     
  8.2.2  ตรวจใบงานที่ 1.1  เรื่อง  อปริหานิยธรรม 7 
  8.2.3  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง  การประชุมรัฐสภา ที่สมาชิกมาประชุมไมพรอมเพรียงกนั 
 8.3 เกณฑการวดัและประเมินผล 
                8.3.1  แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน   ใชเกณฑการตัดสินดังนี ้
       คะแนน  5    คะแนน อยูในระดับดมีาก 
       คะแนน  3 – 4  คะแนน อยูในระดับด ี
       คะแนน  1 – 2  คะแนน อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน  0     คะแนน อยูในระดับตองปรับปรุง 

   8.3.2  ใบงานที่ 1.1   เรื่อง  อปริหานิยธรรม 7  
 

       ตอนที่ 1 ใชเกณฑการตัดสิน ดังนี ้
     คะแนน  9 – 10  คะแนน อยูในระดับดมีาก 

       คะแนน  7 – 8    คะแนน อยูในระดับด ี
       คะแนน  5 – 6    คะแนน อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน  0 – 4    คะแนน อยูในระดับตองปรับปรุง 
 

       ตอนที่ 2  ใชเกณฑการตดัสิน ดังนี้  
     3   คะแนน  สามารถอธิบายถึงการนําหลักอปริหานิยธรรม 7 ไปใชใน 
     ชีวิตประจําวันไดถูกตอง เหมาะสม ชัดเจน 
     2   คะแนน  สามารถอธิบายถึงการนําหลักอปริหานิยธรรม 7 ไปใชใน  
     ชีวิตประจําวันไดถูกตอง เหมาะสม 
     1   คะแนน ไมสามารถอธิบายถึงการนําหลักอปริหานิยธรรม 7 ไปใชใน 
     ชีวิตประจําวันไดถูกตอง 

  8.3.3  ใบงานที่ 1.2  เรื่อง การประชุมรัฐสภา ที่สมาชิกมาประชุมไมพรอมเพรียงกนั 
     คะแนน  9 – 10  คะแนน อยูในระดับดมีาก 

       คะแนน  7 – 8    คะแนน อยูในระดับด ี
       คะแนน  5 – 6    คะแนน อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน  0 – 4     คะแนน อยูในระดับตองปรับปรุง 
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ใบความรูท่ี  1.1 
เร่ือง    อปริหานิยธรรม 7 

 

 
 
 
 อปริหานิยธรรม 7 หมายถึง หลักปฏิบัติที่นําความสุขความเจริญมาสูตนเองและ
สวนรวม   ซ่ึงประกอบดวยหลักของการมีสวนรวมรับผิดชอบ   ความสามัคคีพรอมเพรียงกัน        
การยอมรับนับถือ   และการใหความคุมครอง   พระพุทธเจาทรงหวงใยตอความตั้งมั่นของบานเมือง
และพระพุทธศาสนา   จึงทรงวางหลักปฏิบัติเพื่อความไมเสื่อมไว   ทั้งดานศาสนจักรและอาณาจักร
ดังตอไปนี้ 
 1.   อปริหานิยธรรมฝายศาสนจักร หรือภิกขุอปริหานิยธรรม   เปนธรรมที่พระพุทธเจา
ตรัสแกคณะสงฆสาวก  มี  7  ประการ  ดังนี้ 
  1.1 หมั่นประชุมกันอยูเสมอ 
  1.2 มีความพรอมเพรียงกันทั้งในการประชุม   การเลิกประชุม  และพรอมเพรียงกัน
กระทําในสิ่งที่ควรทํา 
  1.3 ไมบัญญัติส่ิงที่พระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ไมยกเลิกส่ิงดีงามที่พระพุทธเจาทรง
บัญญัติไวแลว   และธํารงในสิ่งดีงามตามที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว 
  1.4 สักการะและเคารพนับถือเชื่อฟงถอยคําและปฏิบัติตามพระภิกษุสงฆผูเปน
ประธาน 
  1.5 ไมลุอํานาจแกความอยากที่เกิดขึ้น 
  1.6 ยินดีในเสนาสนะปา   กลาวคือ  ผูหวังความสงบควรอยูอาศัยในที่อันสงบ  อาทิ  
ปาเขา  ลําเนาไพร   เพื่อปฏิบัติธรรมใหบรรลุสัจธรรม 
  1.7 ตั้งใจอยูวา  เพื่อนพระภิกษุสามเณรซึ่งเปนผูมีศีล  ซ่ึงยังไมมาสูอาวาสขอใหมา   
ที่มาแลวขอใหอยูเปนสุข   ทั้งนี้เพื่อมุงใหพระภิกษุสามเณรเปนผูมีเมตตาตอเพื่อนรวมธรรมวินัย   
ไมกีดกันอาหารและที่พัก 
 2. อปริหานิยธรรมฝายอาณาจักร  หรือวัชชีอปริหานิยธรรม  หรืออปริหานิยธรรม
สําหรับผูรับผิดชอบตอบานเมือง  เปนธรรมที่พระพุทธเจาตรัสถามพระอานนททีละขอ ถึงธรรม 7 
ประการที่ชาววัชชีประพฤติกัน เมื่อวัสสการพราหมณมาทูลถาม ซ่ึงเปนธรรมที่สรางความเจริญ
ความสามัคคี มีดังนี้ 
  2.1 หมั่นประชุมกันอยูเสมอ 
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  2.2 พรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่    
พึงทํา 
  2.3 ไมถืออําเภอใจบัญญัติส่ิงที่มิไดทรงบัญญัติไว  ไมลมลางสิ่งที่ไดทรงบัญญัติ  
ถือปฏิบัติมั่นในธรรมของผูรับผิดชอบตอบานเมือง 
  2.4 ทานเหลาใดเปนใหญเปนประธานในที่ประชุม   ตองเคารพเชื่อฟงทานผูนั้น  
ตองยึดถอยคําของทานวาเปนสิ่งจําเปนที่จะพึงรับฟง 
  2.5 ไมยอมใหสตรีทั้งหลายถูกขมเหงรังแก 
  2.6 สักการะและเคารพนับถือปูชนียสถานทั้งภายในเมือง  นอกเมือง และไมยกเลิก
หลักธรรมอันชอบธรรมที่เคยกระทําตอปูชนียสถานเหลานั้น 
  2.7 ใหความอารักขาคุมครองโดยธรรมแกนักบวชทั้งหลายดวยการตั้งความหวังวา
ทานเหลานั้นที่ยังมิไดมาพึงมาสูแวนแควน  ที่มาแลวพึงอยูโดยผาสุก 
 อปริหานิยธรรมทั้ง 7  นี้   เปนหลักปฏิบัติซ่ึงผูปฏิบัติยอมไดรับความเจริญ 
 

หลักอปริหานิยธรรม 7  ท่ีสรางความสามคัคีใหเกิดขึ้นสงัคม 
 หลักอปริหานยิธรรม 7  ตามที่กลาวมาแลว   อาจแบงไดเปน  2  กลุม  คือ 
 1. หลักประสานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน    อปริหานิยธรรมสอนหลักการประสาน
สังคมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวยวิธีการ  3  วิธี  คือ 
  1.1 การประชุม  ไดแก  หลักอปริหานิยธรรม  ขอ 1  กับขอ 2   ซ่ึงสามารถทําความ
เขาใจกันไดในที่ประชุม   ลักษณะของการประชุมที่ดีตองมีความพรอมเพรียงกิจจึงจะสําเร็จได   
ไมใชตางคนตางประชุม   ตางคนตางเลิก  และตางเกี่ยงงานกันทํา 
  1.2 การใชธรรมเปนหลักยึด ไดแก  หลักอปริหานิยธรรมขอ 6   และขอ 7 หลักขอ 
6ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกยึดมั่นในการกระทําความดีนั้นรวมกัน  หลักขอ 7   เปนหลักการ  
ใหความสําคัญแกนักบวชซึ่งเปนผูมีธรรมะ   ซ่ึงเปนการอบรมใหประชาชนเกิดความเคยชินกับ   
การรักษาธรรมะและระลึกถึงธรรมะวาเปนสิ่งสําคัญ 
  1.3 หลักการเคารพอาวุโส   หลักการนี้เปนหลักความสัมพันธของคนในสังคม   
การเคารพกันทําใหไมเกิดความขัดแยง   โดยมีหลักเกี่ยวกับวุฒิอ่ืน   ประกอบดวย 
   1.3.1 วัยวุฒิจะมีความสําคัญก็ เมื่อความอาวุโสโดยวัยนั้นรวมถึงการมี
ประสบการณและคุณธรรมดวย   ผูใหญตองไมปดบังความรู   ตองตักเตือนผูนอยเมื่อเห็นวาจะเกิด
อันตราย  คือ  มีเมตตาจิต   มีไมตรีจิตตอผูที่อายุนอยกวา   ผูนอยก็ใหความเคารพในฐานะเปนผูมี
ประสบการณตาง ๆ มากอน ไมกาวราวดูหมิ่น  หลักการขอนี้จึงมิใชมุงใหพิจารณาแตอายุอยางเดียว   
ผูอาวุโสที่จะใหผูอ่ืนเคารพจะตองมีส่ิงที่ควรแกการเคารพดวย   ไมใชมีแตอายุซ่ึงแกไปวันหนึ่ง ๆ  
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ตามธรรมชาติเทานั้น   สวนในพระพุทธศาสนานั้นจะถือพระภิกษุสงฆผูเจริญดวยอายุพรรษาเปน
สําคัญ พระภิกษุสงฆผูมีพรรษานอยตองเคารพพระภิกษุสงฆผูมีพรรษามาก ไมไดถืออายุหรือถือ
ศักดิ์เหมือนทางฝายอาณาจักร 
   1.3.2 ชาติวุฒิความสูงสงโดยชาติกําเนิดนั้นจะมีความสําคัญก็ดวยการทํา
หนาที่ตามที่ชาติกําเนิดอํานวยอยางสมบูรณ   เชน  เกิดในตระกูลสูง  มีโอกาสทางสังคมมาก           
มีฐานะดี  ก็ควรจะใชส่ิงเหลานั้นชวยสังคม  เชน  พระมหากษัตริยซ่ึงทรงฐานะชั้นสูง จะตองทรงใช
ฐานะนั้นยังความสุขใหเกิดแกราษฎร กลาวคือ  ยิ่งฐานะสูงยิ่งคิดถึงผูดอยมากกวายิ่งเสียสละใหแก  
ผูดอยฐานะและแกสังคมมาก 
   1.3.3 คุณวุฒิ   เปนลักษณะที่สําคัญที่สุดแมดวยในเรื่องวัยและชาติตระกูล   
แตถาคุณวุฒิสูงก็ควรสักการะ  เชน   คนที่บวชเปนพระภิกษุสงฆแมชาติตระกูลต่ําอายุนอย            
แตปฏิบัติศีลธรรมเครงครัด   ก็ควรที่ผูมีวัยสูงและชาติตระกูลสูงจะตองเคารพกราบไหว 
   1.3.4 ปญญาวุฒิ เปนลักษณะสําคัญของมนุษยที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆในทางที่เปนจริง  เชน  การฝกฝนฝกปฏิบัติในสิ่งตางๆจนมีความเขาใจอยางถองแท    
  ผูมีคุณวุฒิในที่นี้ไมไดหมายเฉพาะผูไดปริญญาสูง ๆ  แตหมายถึง  คุณความดี   
เพราะหากไดปริญญาสูงๆ   แตปราศจากคุณงามความดี  ก็อาจเปนโทษมากกวาเปนคุณ 
  เมื่อพิจารณาโดยนัยนี้แลว   การเคารพอาวุโสกันตามลําดับนั้น   ซ่ึงถาอาวุโสเปน
ฝายใหส่ิงที่เปนคุณประโยชนดวยความเมตตา   ฝายผูนอยใหความเคารพนับถือผูอาวุโสกวา   จึงทํา
ใหคนตางวัยกัน   ตางชาติตระกูล   ตางคุณสมบัติสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขและงดงาม 
 2.   หลักปองกันความแตกแยก   หลักอปริหานิยธรรมที่ชวยปองกันความแตกแยกของ
คนในสังคม  ไดแก  หลักขอ 3  และขอ 5   กลาวคือ  หลักขอ 3  นั้น   หมายถึงการไมบัญญัติอะไร
ตามอําเภอใจ  หากเปนความเห็นรวมกันในที่ประชุมยอมบัญญัติได  การที่ตางคนตางบัญญัติยอม
ไมเปนที่พอใจของผูอ่ืนที่จะถูกบังคับใชขอบัญญัติทําใหเกิดความแตกแยกหรือการทะเลาะวิวาท 
ขึ้นได 
 สวนขอบัญญัติที่ดีแลว  คนเห็นพองกันแลว หากยกเลิกยอมทําใหเกิดความไมพอใจขึ้น   
ยิ่งถาบัญญัติอะไรใหมซ่ึงผูคนเห็นวาดอยกวาของเดิมดวยแลวก็จะยิ่งไมยอมรับความไมพอใจก็จะ
ยิ่งเพิ่มขึ้น  ดังนั้น อะไรที่ดีแลวควรรักษาไวใหมั่นคง   เพราะจะเปนหลักยึดผูคนไวดวยกัน 
 สําหรับหลักขอ 5  น้ัน   ในทางฝายอาณาจักรจะทําใหสตรีมีความสุขขึ้น   ซ่ึงตางกับ
หลักมนูธรรมศาสตรของพราหมณที่สตรีมีฐานะดอยกวาบุรุษมาก   และตองอยูในความปกครอง
ของบุรุษ  หรือในอินเดียโบราณเมื่อสามีตาย  ภรรยาตองเขากองไฟตายตามดวยลักษณะเชนนี้        
เปนการบังคับปกครองสตรี 
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 นอกจากนี้  การขมขืนบังคับสตรียังอาจทําใหเกิดความไมพอใจขึ้นแกผูที่ปกครองสตรี
นั้นอยู ทําใหเกิดการวิวาทบาดหมางกันไดงาย 
 สวนทางฝายศาสนจักร   พระพุทธศาสนาสอนวาการปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบของหมู
คณะและของตน ผูปฏิบัติตองมีความอดกลั้นตอความเยายวน ความไมผาสุก และความหิวกระหาย
ทั้งปวง  การปฏิบัติจึงจะมีพอ 
 ดวยเหตุดังกลาวแลว  อปริหานิยธรรม 7   จึงเปนหลักธรรมที่จะรักษาสังคมใหอยู
รวมกันดวยความสามัคคี  นับเปนหลักธรรมเพื่อสังคมที่สําคัญ 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  จรัส  พยัฆราชศักดิ์  และกวี  อิศริวรรณ. พระพทุธศาสนา ชวงชั้นที่ 4.  กรุงเทพฯ :  
ไทยวัฒนาพานิช, 2547. 
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ใบงานที่  1.1 
เร่ือง   อปริหานิยธรรม 7 

 
 
 
 
กลุมที่................   รายช่ือสมาชิก ........................................................................................................ 
 
ตอนที่ 1  (10 คะแนน) 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนเตมิคําลงในชองวางใหถูกตองสมบูรณ 
 

1.  อปริหานิยธรรม 7  หมายถึง _____________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________ 

 

2.  แนวทางปฏิบัติของอปริหานิยธรรม 7  ฝายศาสนจักร  ไดแก 
     2.1  ________________________________________________________________________ 
     2.2  ________________________________________________________________________ 
     2.3  ________________________________________________________________________ 
     2.4  ________________________________________________________________________ 
     2.5  ________________________________________________________________________ 
     2.6  ________________________________________________________________________ 
     2.7  ________________________________________________________________________ 
 

3.  แนวทางปฏิบัติของอปริหานิยธรรม 7  ฝายอาณาจกัร  ไดแก 
     3.1  ________________________________________________________________________ 
     3.2  ________________________________________________________________________ 
     3.3  ________________________________________________________________________ 
     3.4  ________________________________________________________________________ 
     3.5  ________________________________________________________________________ 
     3.6  ________________________________________________________________________ 
     3.7  ________________________________________________________________________ 
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4.  การสรางความสามัคคีตามหลักอปริหานิยธรรม 7   สามารถปฏิบัติไดอยางไรและกอใหเกิด 
     ประโยชนตอสังคมสวนรวมอยางไรบาง 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
 
ตอนที่ 2  (3 คะแนน) 
 

1.  นักเรียนเขยีนเรื่องราวทีแ่สดงถึงการนําหลักอปริหานยิธรรม 7 ไปใชในชีวิตประจาํวันที่สรางให 
     เกิดความสามัคคีตอเครือขายบําเพ็ญประโยชนของนกัเรียน 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
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เฉลย 
ใบงานที่  1.1 

เร่ือง   อปริหานิยธรรม 7 

 
 
 
 
 
ตอนที่ 1  (10 คะแนน) 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนเตมิคําลงในชองวางใหถูกตองสมบูรณ 
 

1.  อปริหานิยธรรม 7  หมายถึง   หลักปฏิบัติที่นําความสุขความเจริญมาสูตนเองและสวนรวม   
 ซ่ึงประกอบดวยหลักของการมีสวนรับผิดชอบ  ความสามัคคี  การยอมรับนับถือและให 
 ความคุมครอง
 

2. แนวทางปฏิบัติของอปริหานิยธรรม 7  ฝายศาสนจักร  ไดแก 
 2.1 หมั่นประชุมกนัอยูเสมอ
 2.2 พรอมเพรียงกนัในการประชมุ  การเลิกประชุมและการกระทําส่ิงที่ควรทํา 
 2.3 ไมบัญญัติส่ิงที่พระพุทธเจาไมบัญญัติ  ธํารงสิ่งที่ดีงามที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว 
 2.4 สักการะและเคารพนับถือตามพระภกิษุสงฆผูเปนประธาน 
 2.5 ไมลุอํานาจแกความอยากทีเ่กิดขึ้น 
 2.6 ยินดใีนเสนาสนะปา 
 2.7 ยินดีรับรองพระภิกษุผูมาสูอาวาสใหอยูเปนสุข 

 

3.    แนวทางปฏิบัติของอปริหานิยธรรม 7  ฝายอาณาจักร  ไดแก 
 3.1 หมั่นประชุมกับอยูเสมอ 
 3.2 พรอมเพรียงกันประชุม  เลิกประชุม  และพรอมเพรียรียงทํากิจที่พึงทํา 
 3.3 ไมบัญญัติและไมลมลางสิ่งที่ทรงบัญญัติตามอําเภอใจ  ถือมั่นในความของผูรับชอบ
บานเมือง 
 3.4 ใหความเคารพเชื่อฟงทานผูเปนประธานในที่ประชุม 
 3.5 ไมยอมใหสตรีทั้งหลายถูกขมเหงรังแก 
 3.6 สักการะและเคารพนับถือพรอมทั้งปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของปูชนียสถานทั้งภายในเมือง
และนอกเมือง 
 3.7 ใหอารักขาคุมครองโดยธรรมแกนักบวชทั้งหลาย 
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4.    อธิบายหลักอปริหานิยธรรม 7 ที่สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในสังคม  ไดแก 
 4.1  หลักประสานใหเปนอันหนึ่งอันเดยีว 
   4.1.1  การประชุมลักษณะการประชุมที่ดีตองมีความพรอมเพรียงงานจึงสําเร็จ 
   4.1.2  การใชหลักธรรม  ควรยืดมั่นในการกระทําความดีสวนรวมและใหความสําคัญแก   
นักบวชซึ่งเปนผูมีธรรม 
   4.1.3  การเคารพผูอาวุโส  ทําใหไมเกิดความขัดแยง 
 4.2   หลักปองกันความแตกแยก 
   การไมบัญญัติอะไรตามอําเภอใจควรเปนความเห็นรวมกันของที่ประชุม  และไมขมขืน
บังคับสตรีเพราะทําใหเกิดความไมพอใจขึ้นแกผูปกครองของสตรี 
 
ตอนที่ 2  (3 คะแนน) 
 

1.  นักเรียนเขยีนเรื่องราวทีแ่สดงถึงการนําหลักอปริหานยิธรรม 7 ไปใชในชีวิตประจาํวัน  
     ที่สรางใหเกิดความสามัคคีตอเครือขายบําเพ็ญประโยชนของนักเรียน 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     (ตัดสินตามเกณฑการวดั  และประเมนิผล) 
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ใบงานที่  1.2 
เร่ือง  การประชุมรัฐสภาที่สมาชิกมาประชมุไมพรอมเพรียงกัน 

 
 
 
 
 

กลุมที่................ รายช่ือสมาชิก ......................................................................................................... 
 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนอานสถานการณตอนี้พรอมทั้งแยกแยะเหตุและผลตามหลักอปริหานิยธรรม 
     (10 คะแนน) 
 

สถานการณ   การประชุมรัฐสภาที่สมาชิกมาประชุมไมพรอมเพรียงกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 เมื่อเวลา 20.30 น.  วันที่ 6 พฤษภาคม. 2552  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปน         
ผูเสนอ  และราง พ.ร.บ. ในทํานองเดียวกัน ที่เสนอโดย  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ส.ส. พัทลุง      
พรรคประชาธิปตย ทั้งนี้คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา  ผูวาการ สตง. ไดเสนอหลักการและเหตุผล 
สภามีการอภิปรายของสมาชิกเพียงเล็กนอย และประธานสั่งพักการประชุม 10 นาที จากนั้น พ.อ.
อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาฯ ทําหนาที่ประธานไดกดสัญญาณเรียกสมาชิกเขามาลงมติ   
ในวาระแรก ปรากฏวาหลังการกดเสร็จ    พ.อ.อภิวันท แจงวามีสมาชิกสภาอยูไมครบองคประชุม 
จึงขอเลื่อนการลงมติไปเปนวันที่ 7 พฤษภาคม 2552  นี้   และสั่งปดการประชุมในเวลา 21.00 น. 
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ที่มา  :   หนังสือพิมพคมชัดลึก    วันที่  6  พฤษภาคม  2552 
ขอที่ 1. สาระสําคัญของสถานการณนี้  คือ.......................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
ขอที่ 2. เหตุของเรื่องเกิดจาก 
             ............................................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
ขอที่ 3. ผลที่เกิดขึ้น 
             ............................................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
 
                                                                  ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐  
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เฉลย 
ใบงานที่  1.2 

เร่ือง  การประชุมรัฐสภาที่สมาชิกมาประชมุไมพรอมเพรียงกัน 

 
 
 
 
 

กลุมที่................ รายช่ือสมาชิก .......................................................................................................... 
 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนอานสถานการณตอนี้พรอมทั้งแยกแยะเหตุและผลตามหลักอปริหานิยธรรม 
     (10 คะแนน) 
 

สถานการณ   การประชุมรัฐสภาที่สมาชิกมาประชุมไมพรอมเพรียงกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 เมื่อเวลา 20.30 น.  วันที่ 6 พฤษภาคม. 2552  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปน         
ผูเสนอ  และราง พ.ร.บ. ในทํานองเดียวกัน ที่เสนอโดย นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง    
พรรคประชาธิปตย ทั้งนี้คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา  ผูวาการ สตง. ไดเสนอหลักการและเหตุผล 
สภามีการอภิปรายของสมาชิกเพียงเล็กนอย และประธานสั่งพักการประชุม 10 นาที จากนั้น พ.อ.
อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาฯ ทําหนาที่ประธานไดกดสัญญาณเรียกสมาชิกเขามาลงมติ  
ในวาระแรก ปรากฏวาหลังการกดเสร็จ     พ.อ.อภิวันท แจงวามีสมาชิกสภาอยูไมครบองคประชุม 
จึงขอเลื่อนการลงมติไปเปนวันที่ 7 พฤษภาคม 2552  นี้   และสั่งปดการประชุมในเวลา 21.00 น. 
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ที่มา  :   หนังสือพิมพคมชัดลึก    วันที่  6  พฤษภาคม  2552 
 

ขอที่ 1. สาระสําคัญของสถานการณนี้  คือ.......................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................... 
ขอที่ 2. เหตุของเรื่องเกิดจาก 
               ............................................................................................................................................. 
               ............................................................................................................................................. 
               ............................................................................................................................................. 
ขอที่ 3.   ผลที่เกิดขึ้น 
               ............................................................................................................................................. 
               ............................................................................................................................................. 
               ............................................................................................................................................. 
 
                                                                  ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 
 
(ตัดสินตามเกณฑการวัดและประเมนิผล) 
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
เร่ือง   อปริหานิยธรรม 7 

-------------------------------- 
คําสั่ง     จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวกากบาท  (X)   ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1.  อปริหานิยธรรมมีความหมาย  ตรงกับขอใด  (ความรู-ความจํา) 
 ก. หลักปฏิบัตใิหเกิดความสาํเร็จ 
 ข. หลักปฏิบัติใหเกิดความสามัคคี 
 ค. หลักปฏิบัติที่เกิดแกผูครองเรือน 
 ง. หลักปฏิบัติที่เปนแนวทางของหัวหนางาน 
2.  หนวยงานในขอใดที่ถือวาไดปฏิบัติตามหลักการของอปริหานิยธรรม (การนําไปใช) 

ก. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจะเขาประชุมกันอยางพรอมเพรียงทกุครั้ง 
ข. นายกองคการบริหารสวนตําบลออกระเบียบเพิ่มเติมจากที่ประชุมอยูเสมอ 
ค. สมาชิกบางคนไมคอยรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนเนื่องจากมีความรูระดับสูงกวาผูอ่ืน 
ง. คุณครูบางคนเลือกสอนเนื้อหาเฉพาะบางเรื่องเนื่องจากนักเรียนไมคอยตั้งใจเรียนและ 
      เรียนรูไดชา 

3.  หลักอปริหานิยธรรมชวยปองกันความแตกแยกของคนในสังคมไดเพราะเหตใุด  (คิดวิเคราะห) 
              ก.  มุงสอนใหเกดิภาวะผูนาํ 

ข.  มุงสอนในเรื่องความจงรกัภักด ี
              ค.  มุงสอนใหมนษุยเคารพผูทรงศีล 

ง.   มุงสอนใหมนุษยมีความเคารพกันทางกาย วาจา ใจ 
4.  องคประกอบของหลักอปริหานิยธรรม 7  เปนหลักธรรมที่นําความสุขความเจริญสูหมูคณะ 
     ยกเวนขอใด (ความรู-ความจํา) 

ก.  สังคมมีความเจริญ 
ข.  สังคมขาดความสามัคคี 
ค.  ผูแทนราษฎรขาดจิตสํานึก 
ง.  ในที่ประชมุมคีวามคิดเหน็สอดคลองกัน 
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5.  “การประชุมคณะกรรมการสมคมมหาวทิยาลัยพระพทุธศาสนานานาชาติ (สมพน.) ที่ประชุม 
     ไดดี   มต ิ  ใหจดัตั้งศูนยภาษาขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในกากรแลกเปลี่ยน  ความรูทางภาษาโบราณ 
      ที่มีใชในพระพุทธศาสนาทั้งภาษาจนีโบราณ  ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี”   จากขอความคําที ่
      ขีดเสนใตแสดงใหเห็นถึงหลักการใดของ อปริหานิยธรรม 7 (ความเขาใจ)  

ก. หลักการใชธรรมเปนหลักยดึ 
ข. หลักการปองกนัความแตกแยก 
ค. หลักการแสดงความเคารพตามคุณวุฒ ิ
ง. หลักประสานใหเปนอนัหนึง่อันเดียวกนั 

 
 
 เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน   

เร่ือง   อปริหานิยธรรม 

 
1.   ข 
2.   ก 
3.   ง 
4.   ค 
5.   ข 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 
 

สาระการเรียนรู        พระพุทธศาสนา                                   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 
หนวยการเรียนรู      เร่ือง  มรรค 
เร่ือง    ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4                   เวลา   2   ชั่วโมง 
 

1.  สาระสําคัญ 
 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 เปนหลักธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชน
ปจจุบัน การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมขอนี้จะทําใหชีวิตมีความสุข 
 

2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู  ความเขาใจ  และสามารถนําหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4        
ไปเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
        3.1 อธิบายความหมายของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  ได 
        3.2  อธิบายองคประกอบของหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ได 
 3.3  สามารถนําหลักของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ไปใชในชวีิตประจําวันได    
 

4.   สาระการเรียนรู 
       4.1 ความหมายของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
       4.2 องคประกอบของหลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  
 

5.   กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ขั้นนํา 

      1.1  นักเรียนดูขอความ  “ขยันหา  รักษาดี”  และรวมกนัอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย    
ชวยกันยกตวัอยางพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งขอความดังกลาว 

      1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรู   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 5 ขอ 
 

 2.  ขั้นสอน 
      2.1  ใหนักเรียนแบงกลุม 6 กลุม ๆ ละ 7 คน โดยคละความสามารถ เกง ปานกลาง 

และออน โดยความสมัครใจ  ใหแตละกลุมศึกษา ใบความรูที่ 2.1  เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิ 
ธรรม 4   ปฏิบัติใบงานที ่2.1  เรื่อง  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  เวลา 10 นาที   
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  2.2 ครูสุมนักเรียน 1-2 คน  ใหอธิบายความหมายและหลักของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัต
ตนิกธรรม 4   ครูอธิบายเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

  2.3 ใหสมาชิกแตละกลุมสนทนาเกี่ยวกับขอผิดพลาดของตนเองในอดีต รวมทั้ง
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้น  เวลา 10 นาที  สุมตัวแทนนักเรียน  จํานวน 1 กลุม  นําเสนอขอมูลหนา     
ชั้นเรียน เวลา 3-5 นาที 
  2.4 นักเรียนศึกษาสถานการณเกี่ยวกับประวัติชีวิตที่ ผิดพลาดที่ครูกําหนด   
วิเคราะหสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น  เวลา 10 นาที   สุมตัวแทนนักเรียน  จํานวน 1-2 กลุม นําเสนอ
ขอมูลหนาช้ันเรียน เวลา 3-5 นาที 

  2.5 ใหนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลและสัมภาษณบุคคลในชุมชนที่ดําเนินชีวิต
โดยไมยึดและยึดหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  4   

  2.6 นักเรียนแตละกลุมรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลในชุมชน  และ
รวมกันวิเคราะหสืบสาวเหตุปจจัยอะไรที่ทําใหชีวิตของบุคคลเหลานั้นประสบความสําเร็จและผลที่
เกิดขึ้น จากการปฏิบัติและไมปฏิบัติตามหลักธรรม  บันทึกขอมูลลงในสมุด 
  2.7 สุมตัวแทนที่ยังไมไดนําเสนองาน  2  กลุม  นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน    
กลุมละ 3-5 นาที  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 3. ขั้นสรุป 
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก
ธรรม 4  

  3.2 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 5 ขอ 
 

6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 6.1 ส่ือการเรียนการสอน 

  6.1.1  ใบความรูที่ 2.1  เร่ือง  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
  6.1.2  ใบงานที่ 2.1  เรื่อง  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรม 4 
  6.1.3  สถานการณ  เรื่อง  ประวัติชวีิตที่ผิดพลาด 

 6.2 แหลงเรียนรู 
         จรัส  พยัฆราชศักดิ์  และกวี  อิศริวรรณ. พระพุทธศาสนา  ชวงชั้นที่ 4. 
                          กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ, 2547. 
  บรรเจิด สังขเสริญ. โลกสวยดวยศีลธรรม. กรุงเทพฯ : บริษัท ดี.เอ็ม ซัพพลาย  
   จํากัด, 2541. 
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  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธธรรม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.  
   กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, 2546. 
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7.   การวัดและประเมินผล 
 7.1 เครื่องมือวัดผล 

  7.1.1  แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
  7.1.2  ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรม 4 

 7.2 วิธีการวัดและประเมินผล 
  7.2.1  ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 
  7.2.2  ตรวจใบงานที่ 2.1 เร่ือง ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 

 7.3 เกณฑการวดัและประเมินผล 
  7.3.1  แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน   ใชเกณฑการตัดสินดังนี ้

      คะแนน 5 คะแนน  อยูในระดับดมีาก 
      คะแนน 3 – 4 คะแนน  อยูในระดับด ี
      คะแนน 1 – 2 คะแนน  อยูในระดับปานกลาง 
      คะแนน 0 คะแนน  อยูในระดับตองปรับปรุง 

  7.3.2  ใบงานที่ 2.1  เรื่อง  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรม 4  
  

     ตอนที่ 1  ใชเกณฑการตดัสิน ดังนี ้
       คะแนน 5 คะแนน  อยูในระดับดมีาก 
       คะแนน 3 – 4 คะแนน  อยูในระดับด ี
       คะแนน 1 – 2 คะแนน  อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน 0 คะแนน  อยูในระดับตองปรับปรุง 
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    ตอนที ่2  ใชเกณฑการตดัสิน ดังนี ้
  3   คะแนน สามารถอธิบายถึงการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  
        ไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง เหมาะสม ชัดเจน 
  2   คะแนน สามารถอธิบายถึงการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  
        ไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง เหมาะสม 
  1   คะแนน ไมสามารถอธิบายถึงการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก 
        ธรรม 4 ไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง 
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ใบความรูท่ี  2.1 

เร่ือง   ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
 
 
 
 
 ทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4   แปลวา  ธรรมที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนใน
ปจจุบัน   ซ่ึงหมายถึง  ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการ  หรืออาชีพที่สุจริต   ถูกตอง
ทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม   ผลประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจนั้น   เปนผลที่ไดทันตาเห็น   
ไมตองรอถึงภายภาคหนา   ซ่ึงมีอยู  4  ประการ  ดังนี้ 
 1.   ความขยันหมั่นเพียร (อุฎฐานสัมปทา)  หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียรอยาง
ตอเนื่องในกิจการที่ทําทุกประการ   รูจักใชสติปญญาไตรตรองพิจารณาหาวิธีการที่แยบคายในการ
ทํากิจการงานตาง ๆ  ตองขวนขวาย  แสวงหา อาศัยความขยันหมั่นเพียรตอสูกับความยากลําบาก   
หนัก เอา เบาสู  มีความคิด ริ เ ร่ิมสร างสรรค  รู จั กคิด   รู จั กทํ า ถึงจะประสบความสํ า เร็ จ                    
ความขยันหมั่นเพียรถือเปนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่สําคัญ   ประการแรกของการศึกษาเลาเรียน        
การทํางาน  หรือการทํากิจการใด ๆ 
 2.   ความพึงพรอมดวยการรักษา (อารักขสัมปทา) หมายถึง การรูจักเก็บรักษา
ทรัพยสินที่หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร   หรือทรัพยสินที่มีอยูแลวดวยเหตุใดก็ตาม   ไมใหเกิด
อันตรายสูญหาย   หรือหมดไป   นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรักษาสถานภาพทางตําแหนงหนาที่การ
งานมิใหตกต่ําไปดวย   หมายถึง   การหลีกเลี่ยงการกระทําความชั่ว   หรือการมัวเมากับอบายมุข  
เชน  ไมดื่มสุรา  ไมเสพยาเสพติด   ไมเลนการพนันทุกประเภท   เปนตน   สวนการรักษาทรัพยนั้น  
หมายถึง  การรูจักใชจายอยางฉลาด  ไมฟุมเฟอย   รูจักเก็บหอมรอมริบ 
 3.    การคบคนดีเปนมิตร  (กัลยาณมิตตตา)  หมายถึง  การรูจักคบหาสมาคมกับคนดีที่
มีความรูและความประพฤติดี   ถาคบคนชั่วเปนมิตรอาจทําใหเราตกไปอยูในทางที่ชั่ว  หรือพบ กับ
ความหายนะได   สวนคนดียอมจะแนะนําสิ่งที่เปนประโยชน   มีแตจะทําใหเราเจริญกาวหนาและ  
มีฐานะความเปนอยูมั่นคงขึ้น 
 4.   การดํารงชีพที่เหมาะสม (สมชีวิตา) หมายถึง การเลี้ยงชีวิตตามสมควรแกทรัพยสิน
ที่หามาไดหรือที่มีอยู โดยไมทําใหตนฟุมเฟอยหรือฝดเคืองเกินไปนัก การใชจายที่เกินฐานะจะ    
ทําใหทรัพยสินที่หามาไดหมดไปอยางรวดเร็ว   สวนการใชจายอยางประหยัดมากเกินไป   ควรจะ
เดินสายกลาง  คือ  ไมมากจนฟุมเฟอย   และไมนอยจนเปนการตระหนี่   ซ่ึงถาหากเราไมรูจักใชจาย
ทรัพยใหเหมาะสมกับรายไดแลว   ก็ยอมจะทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งแกตนเองและครอบครัว 
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 หลักปฏิบัติทั้ง 4 ประการนี้ หากใครปฏิบัติไดอยางครบถวนก็จะไดรับผลอยาง           
ทันตาเห็นในปจจุบัน   ทําใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   มีทรัพยสินเงินทอง   และพึ่งตนเองได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  วิทย   วิศทเวทย  และเสฐียรพงษ  วรรณปก.  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.  
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2547. 
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ใบงานที่  2.1 
เร่ือง   ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  

 
กลุมที่................ รายช่ือสมาชิก .......................................................................................................... 

 

ตอนที่ 1  (5 คะแนน) 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเติมคําลงในชองวางใหถูกตองสมบูรณ 
 

1.  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  หมายถึง __________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
 
2.  องคประกอบหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  ไดแก 

2.1 ____________________________________________________________________ 
2.2 ____________________________________________________________________ 
2.3 ____________________________________________________________________ 
2.4 ____________________________________________________________________ 

ตอนที่ 2  (3 คะแนน) 
 

1.  นักเรียนสามารถนําหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรม 4 ไปใชในชีวิตประจาํวันได  
      อยางไร  และจะเกิดประโยชนอยางไรบาง 
      ___________________________________________________________________________  
      ___________________________________________________________________________      
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 143

 
 

 
 

 

เฉลย 
ใบงานที่  2.1 

เร่ือง   ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 

 
 

ตอนที่ 1  (5 คะแนน) 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเติมคําลงในชองวางใหถูกตองสมบูรณ 
 

1.  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  หมายถึง  ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการ  หรือ 
      อาชีพที่สุจริต  ถูกตองทั้งทางกฏหมายและศีลธรรม 

 

2.  องคประกอบหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  ไดแก 
2.1 ความขยันหมัน่เพียร   (อุฎฐานสัมปทา)    
2.2 ความพึงพรอมดวยการรักษา   (อารักขสัมปทา) 
2.3 การคบคนดีเปนมิตร  (กัลยาณมิตตตา) 
2.4 การดํารงชีพทีเ่หมาะสม   (สมชีวิตา) 
 

ตอนที่ 2  (3 คะแนน) 
 

1.  นักเรียนสามารถนําหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรม 4 ไปใชในชีวิตประจาํวันได  
     อยางไร  จงอธิบาย 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________ 
      (ตัดสินตามเกณฑการวดั  และประเมนิผล) 
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ประวัติชวีิตที่ประวัติชวีิตที่ประวัติชวีิตที่ ผิดพลาดผิดพลาดผิดพลาด    

 
 
 
 

 
 ครอบครัวของชางหยก  นางบุญมา  หอทรัพย มีอาชีพรับจางทํางานชางไมซอมแซมเรือ  
โดยฝายสามีทํางานแตเพียงคนเดียว  นางบุญมาทําหนาที่แมบานเลี้ยงลูกสาว 2  คน  ซ่ึงมีอายุหางกัน 
1 ป  ซ่ึงชางหยกมีรายไดวันละ 12 บาท ในสมัยนั้น ตกตอนเย็นชางหยกก็จะนั่งรวมวงดื่มสุรากับ
เพื่อนฝูง  ใชจายรายไดแตละวันไปกับคาสุราทุกวัน  เงินมีเหลือจึงจะนําไปใหครอบครัวเปน
คาใชจาย ทําใหครอบครัวเกิดความขัดสน และเกิดเปนความทุกขในครอบครัวเพราะรายไดไมพอ
กับการใชจาย  เนื่องจากการไมรูจักใชจายของชางหยก  ถาวันไหนนางบุญมามาตามที่วงสุรา      
เรียกใหหยุดดื่มและกลับบาน  ก็จะทําใหเกิดการทะเลาะตบตีใชกําลังกับนางบุญมาเปนประจํา  
ความทุกขระทมของครอบครัวเกิดตลอดชีวิต  จวบจนบั้นปลายชีวิตชางหยกก็เสียชีวิตลง เพราะ   
เปนโรงตับแข็ง นางบุญมาและลูกสาวก็ยายไปอยูถ่ินฐานอื่น และไมมีใครไดขาวครอบครัวนี้อีกเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  เรียบเรยีงโดย  นางสาวปญญา อ.โพธ์ิทอง 
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
เร่ือง   ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  4 

-------------------------------- 
คําสั่ง     จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวกากบาท  (X)   ลงในกระดาษคาํตอบ 
1.   ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรม 4  มีความหมายตรงกับขอใด  (ความรู  -  ความจาํ) 
 ก.   ขยันหาจึงมีเงินใชและใสใจออม 
 ข.   ขยันหาและคบเพื่อนทีด่ีเปนแนวทาง 

ค.   ขยันหาและรูจักอดออมเก็บรักษาทรัพย 
 ง.   ขยันหา  รักษาดี  มีเพื่อนดี  ใชชีวิตเหมาะสม 
2.   ทุกขอเปนการนําหลักทฏิฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรม 4  ไปปฏิบัติ ยกเวน ขอใด   (การนําไปใช) 
 ก.   น้ําขึ้นใหรีบตัก  
 ข.   เข็นครกขึ้นภูเขา     
 ค.   กวาถ่ัวจะสุกงาก็ไหม         
 ง.   มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท 
3.   หลัก อารักขสัมปทา ในหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรม  4  สอดคลองกับหลักธรรมในขอใด 
      (คิดวิเคราะห) 
 ก.   พละ  5        
 ข.   ศรัทธา  4 

ค.   อบายมุข  6    
 ง.   พรหมวหิาร  3          
4.   “ คบบัณฑติบัณฑิตพาไปหาผล ”   สุภาษิตนี้ตรงกับหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนกิธรรม  4  
       ในขอใด   (ความเขาใจ) 
 ก.     สมชีวิตา 

ข.    อุฎฐานสัมปทา 
 ค.    อารักขสัมปทา 
 ง.    กัลยาณมติตตา 
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5.   บุคคลใดที่ปฏิบัติตนตามหลัก สมชีวิตาในหลักทิฏฐธมัมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4   (การนําไปใช) 
 ก.   ตนเปนผูทีม่ีความตระหนี่ถ่ีเหนยีว 
 ข.   ตองเปนคนใชจายสุรุยสุราย 

ค.   ตั๊มเลี้ยงชีพสมควรแกทรัพยสิน 
 ง.    ตุมมีหนี้สินเนื่องจากการดําเนินกจิการ 
 
 
 
 เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน   

เร่ือง   ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  4 

 
1.  ง 
2.  ง  
3.  ค  
4.  ง  
5.  ค  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3 
 

สาระการเรียนรู        พระพุทธศาสนา                               ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี  5 
หนวยการเรียนรู      เร่ือง  มรรค 
เร่ือง    โภคอาทิยะ  5                                 เวลา   2   ชั่วโมง 
 

1.   สาระสําคัญ 
 โภคทรัพย  เปนทรัพยส่ิงของตางๆที่ใชในการอุปโภคบริโภคซึ่งมนุษยตองหามาดวย
ความขยันหมั่นเพียรในทางสุจริต  ชอบธรรม   และนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม
อยางสูงสุด 
 

2.   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของโภคอาทิยะ 5   และนํา
แนวทางไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
 

3.   จุดประสงคการเรียนรู 
       3.1  บอกความหมายของโภคอาทิยะ 5 ได       
        3.2 บอกเรื่องที่สามารถนําหลักโภคอาทิยะ 5 ไปใชใหเกิดประโยชนได 
        3.3 สามารถเสนอแนวทางการนําหลักโภคอาทิยะ 5  ไปใชในในชีวิตประจําวันได 
 

4.   สาระการเรียนรู 
        4.1  ความหมายของโภคอาทิยะ 5        
        4.2  เรื่องที่สามารถนําหลักโภคอาทิยะ 5 ไปใชใหเกิดประโยชน 
 

5.   กระบวนการจัดการเรียนรู 
        1.  ขั้นนํา 
         1.1 นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับเงินตราและรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการหาเงินตรา
ในทางที่สุจริต  ครูสรุปเพิ่มเติม 
  1.2 นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการหาเงินตราในทางที่สุจริต 
  1.3 แจงจุดประสงคการเรียนรู และนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 5 ขอ 
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        2.  ขั้นสอน 
         2.1 ใหนักเรียนแบงกลุม 6  กลุม ๆ ละ 7 คน  คละความสามารถ เกง  ปานกลาง  
และออน  ศึกษาใบความรูที่ 3.1  เรื่อง โภคอาทิยะ 5 และปฏิบัติใบงานที่ 3.1  เรื่อง โภคอาทิยะ 5      
เวลา 10- 20  นาที  สุมตัวแทนนักเรียน  1-2  คน  นําเสนอความหมายและองคประกอบของ         
โภคอาทิยะ 5   ครูสรุปเพิ่มเติม 
  2.2 นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหสถานการณ  เร่ือง  การไมรูจักใชจายทรัพย   
ตามหัวขอที่กําหนด   เวลา  8-10  นาที   
  2.3 สุมตัวแทนนักเรียน  1-2  กลุม  นําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน  เวลา  3-5  นาที   
ครูสรุปเพิ่มเติม  นักเรียนบันทึกขอมูลลงในสมุด 
  2.4  ครูแนะนําบุคคลที่มีเงินทองแลวไมรูจักใชจายจนหมดเนื้อหมดตัว  โดยให
นักเรียนสืบคนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณและโทษจากสิ่งที่ปฏิบัติไดจากนิตยสารตาง ๆ/อินเตอรเน็ต
เกี่ยวกับคุณและโทษจากสิ่งที่เขาปฏิบัติและบันทึกขอมูลลงในสมุด  นําสงครูในชั่วโมงตอไป 

  2.5 นักเรียนฝกคิดหาทางออกของสถานการณที่ไดสืบคนมาโดยใหนักเรียน
นําเสนอวิธีการใชจายทรัพยที่ถูกตองเหมาะสม สุมตัวแทนนักเรียน 2 กลุม ที่ยังไมเคยนําเสนอ

ั้นเรียน    ครูสรุปเพิ่มเติม ผลงานนําเสนอผลงานหนาช    

        3.   ขั้นสรุป 
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของหลกัโภคอาทิยะ 5  
  3.2  วัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใหนักเรียนปฏิบัติใบงานที่ 3.1  เร่ือง         
โภคอาทิยะ 5   และทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน  5  ขอ  
 

6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 6.1  ส่ือการเรียนการสอน 

  6.1.1  ภาพเกี่ยวกับเงินตรา 
  6.1.2  สถานการณที่เปนปญหา  เร่ือง การไมรูจักใชจายทรัพย 

  6.1.3  ใบความรูที่  3.1  เรื่อง  โภคอาทิยะ 5  
  6.1.4  ใบงานที่  3.1  เรื่อง  โภคอาทิยะ 5  

 6.2  แหลงเรียนรู 
         จรัส  พยัฆราชศักดิ์  และกวี  อิศริวรรณ.  พระพุทธศาสนา ชวงชั้นที่ 4. กรุงเทพฯ:  
   ไทยวัฒนาพานิช, 2547. 
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  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธธรรม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
   กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 
  พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2547. 
  มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน.  กรุงเทพฯ :  
   โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539. 
  วนิดา  สรอยบริสุทธิ์. อยูอยางไรใหไดบุญ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 
   2534. 
  วิทย   วิศทเวทย  และเสฐียรพงษ  วรรณปก.  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา 
   ปที่ 5. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2547. 
  ไสว   มาลาทอง. คูมือการศึกษาจริยธรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2542. 

 

7.   การวัดและประเมินผล 
         7.1  เครื่องมือวัดผล 
                 7.1.1  แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
                 7.1.2  ใบงานที่ 3.1  เรื่อง  โภคอาทิยะ 5  
        7.2  วิธีการวัดและประเมินผล 
                 7.2.1  ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
                 7.2.2  ตรวจใบงานที่ 3.1  เรื่อง  โภคอาทิยะ 5  
 7.3  เกณฑการวัดและประเมินผล               
        7.3.1   แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  
       คะแนน 5 คะแนน  อยูในระดับดีมาก 
       คะแนน 3 – 4 คะแนน  อยูในระดับดี 
       คะแนน 1 – 2 คะแนน  อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน 0 คะแนน  อยูในระดับตองปรับปรุง 

        7.3.2   ใบงานที่ 3.1  เรื่อง  โภคอาทิยะ 5  
        ตอนที่ 1  ใชเกณฑดังนี้ 
       คะแนน 5 – 6 คะแนน  อยูในระดับดีมาก 
       คะแนน 3 – 4 คะแนน  อยูในระดับดี 
       คะแนน 1 – 2 คะแนน  อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน    0 คะแนน  อยูในระดับตองปรับปรุง 
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    ตอนที่ 2  ใชเกณฑดังนี้ 
    3   คะแนน เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  บอกผลดีผลเสียไดถูกตองเหมาะสม 

   และหลากหลาย 
    2   คะแนน เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  บอกผลดีผลเสียไดถูกตองเหมาะสม 

   แตไมหลากหลาย 
    1   คะแนน เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  บอกผลดีผลเสียไดถูกตอง 
         ไมเหมาะสมและไมหลากหลาย 
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ใบความรูท่ี 3.1 
เร่ือง    โภคอาทิยะ  5 

 
  
 
 
 

 โภคอาทิยะ   หมายถึง  ประโยชนที่ควรถือเอาจากการมีโภคทรัพย   หรือแนวทางใน
การใชโภคทรัพย   โภคทรัพย  คือ  ทรัพยสินสิ่งของตาง ๆ ที่ใชในการอุปโภคบริโภค  เชน เงินทอง  
ของใช  เปนตน   โภคทรัพยเหลานี้หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียรในทางที่สุจริต   ชอบธรรม   
ควรนํามาใชใหเกิดประโยชนในเรื่องตอไปนี้ 
 1.   ใชเล้ียงดูตัวเอง    ครอบครัว   บิดามารดา   และคนที่อยูในความรับผิดชอบทั้งหลาย
ใหมีความสุข   หรืออยูดีกินดี 
 2.   ใชบํารุงเลี้ยงมิตรสหายและผูรวมงานใหมีความสุข 
 3.   เก็บไวใชเปนหลักประกันในยามจําเปนเพราะอาจจะมีเภทภัย   อุบัติเหตุ   หรือ   
เหตุสะดุดในการทํางานประกอบอาชีพขึ้น  เชน  เจ็บปวย  หรืออาจจะตกงานทันทีทันใด   เปนตน 
 4.   ใหทําพลี  คือ  การสละทรัพยสินเพื่อบํารุงสงเคราะห  5  อยาง  ไดแก 
  4.1  ใชสงเคราะหญาติ  (ญาติพลี) 
  4.2  ใชตอนรับแขก  คนที่ไปมาหาสู  เปนเรื่องของปฏิสันถาร  (อติถิพลี) 
  4.3  ใชบํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร   เปนตน  (ราชพลี) 
  4.4  ใชบํารุงถวายเทวดา  คือ  ส่ิงที่ เคารพนับถือตามลัทธิความเชื่อหรือตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม   (เทวดาพลี) 
  4.5  ใชทําบุญอุทิศใหบุพการีชนที่ลวงลับไปแลว  (ปุพพเปตพลี) 
 5.  ใชอุปถัมภบํารุงสมณพราหมณ  คือ  พระสงฆผูประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ   ผูฝกฝน
พัฒนาตนเอง  ไมประมาทมัวเมา   ผูดํารงธรรมไวใหแกสังคม 
 จะเห็นวา   การใชจายทรัพยสินเพื่อทําประโยชนในเรื่องเหลานี้   ถึงแมทรัพยสินจะ
หมดสิ้นไป   ก็กอใหเกิดความสบายใจเพราะถือวาไดใชทรัพยสินนั้นใหเปนประโยชนถูกตองตาม
เหตุผลแลว   ถามีทรัพยสินเพิ่มขึ้นก็สบายใจเชนเดียวกัน   เปนอันวาไมตองเดือดรอนใจในทั้งสอง
กรณี 
 
 
ที่มา :  วิทย   วศิทเวทย  และเสฐียรพงษ  วรรณปก.  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.  
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2547. 
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ใบงานที่ 3.1 
เร่ือง   โภคอาทิยะ 5 

 
 
 
 
 

กลุมที่ ......................... รายช่ือสมาชิก................................................................................................. 
 
ตอนที่ 1   (6 คะแนน) 
คําชี้แจง    จงเติมขอความในชองวางใหถูกตองสมบูรณ   
 
 

1.  โภคอาทิยะ 5   หมายถึง 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

2.  จงนําเสนอแนวทางการนาํหลักธรรมโภคอาทิยะ 5  ไปปฏิบัติในชีวติประจําวนั  
     พรอมบอกประโยชนที่จะไดรับ 

       2.1  …………………………………………………………………………………… 
       2.2  …………………………………………………………………………………… 
       2.3  …………………………………………………………………………………… 
       2.4  …………………………………………………………………………………… 
       2.5  …………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2  (3  คะแนน) 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานสถานการณแลวตอบคําถามลงในตารางโดยพจิารณาถึงคุณโทษของ 

  การปฏิบัติในสถานการณ ที่กําหนดและเสนอแนวทางในการปฏิบัตทิี่ถูกตองเหมาะสม 
  ตามหลักธรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บุญมี เรืองรัศมี หรือ ระพิน ภูไท  เปนบุตรคนที่ 5 ในจํานวนพี่นอง 8 คน เมื่อโต
ครอบครัวเขายายมาอยูที่พิษณุโลกพอมีอาชีพถีบสามลอรับจาง  ซ่ึงเขาก็รับชวงตอตอมาไดเขา
รวมวง  “รวมดาวกระจาย”   โดยเปนนักรอง  ใชชื่อวา  “เพชร พิษณุโลก”  แตไมประสบ
ความสําเร็จจึงออกจากวงพรอมกับภรรยาที่พบรักกันในวงมาถีบสามลอขณะที่ภรรยาขายของ   
ตอมาเขาไดเปนนักรองในวงบรรจบ เจริญพร  ใชชื่อวา “ยอดเพชรราชสีมา” แตอยูประมาณ 1 ป 
ก็ลาออก ป 2514 ครูฉลอง ภูสวางนักแตงเพลงชื่อดังชอบในน้ําเสียงของเขาจึงแตงเพลงใหรอง  
โดยใชชื่อวา ระพิน ภูไท  โดยไดนายประกิจ ศุภวิทยาโภคี มาเปนนายทุน จนระพินโดงดัง   
แตเมื่อเขาจึงไดขอขึ้นคาตัว แตนายทุนไมยอม   เขาจึงลาออกมาตั้งวงเองเมื่อป 2515 และ   
มีผลงานเพลงออกมามากมาย  

 ป 2516-2517 ระพินรุงเรืองสูงสุด เขาเปนนักรองที่มีชื่อเสียงมาก และมีคาตัวแพง
ที่สุด วงของ เขามีงานถึงคืนละ 3 ที่ตลอดป จนตองทําวงเพิ่มขึ้นเปน 3 วง  ระพินไดรับ   
เงินทองและความสุขสบายมากมาย ดวยความสุรุยสุรายของเขา  เขามีรถยนตถึง 4 คัน คือ   
แลนเซีย บีเอ็ม  ดับเบิ้ลยู ซีตรอง และโตโยตา ถึงขั้นตองจับไมส้ันไมยาววาแตละวันจะใช   
คันไหน เขามีภรรยาถึง 3 คน แตเพราะการบริหารเงินไมเปนเขาไดเที่ยวแจกเงินแกคนอื่น   
จนทรัพยสินรอยหรอลงอยางรวดเร็ว ในระยะหลัง เมื่อความนิยมตกต่ํา ระพิน ภูไท เร่ิมประสบ
ปญหาชีวิตมากมายจนกลายเปนคนดื่มเหลาจัด จนตองเลิกวงประมาณป 2520 เพราะเมาจน   
รองเพลงไมได ภรรยาก็แบงสมบัติ และเลิกราแยกยายกัน ไป ตอมาเมื่อมีคนชวยเหลือโดยให
เขาไปรองเพลงแตเขาก็ยังเอาเงินที่ไดไปซื้อเหลา จนตองเขาโรงพยาบาลและเสียชีวิตในวัย 35ป  
ดวยโรคเสนเลือดในสมองแตกไมมีเงินแมแตซ้ือโลงศพตองเรี่ยไรจากคนในวงการ 

 

ที่มา :  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=103726
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คุณ โทษ แนวทางปฏิบตัิท่ีถูกตอง 
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เฉลย 

ใบงานที่  3.1 
เร่ือง   โภคอาทิยะ 5 

 
 
 

 
 

ตอนที่ 1   (6 คะแนน) 
คําชี้แจง    จงเติมขอความในชองวางใหถูกตองสมบูรณ   
 
 

1.  โภคอาทิยะ 5   หมายถึง   
  ประโยชนทีค่วรถือเอาจากการมีโภคทรัพยหรือ แนวทางในการใชโภคทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 

2.  จงบอกเรื่องที่สามารถนําหลักธรรมโภคอาทิยะ ไปใชใหเกดิประโยชน 
       2.1  ใชเล้ียงดูตัวเอง ครอบครัว  บิดามารดา  คนที่อยูในความรับผิดชอบใหมีความสุข 
       2.2  ใชบํารุงเลี้ยงมิตรสหายและผูรวมงานใหมีความสุข 

2.3  ใชเปนหลักประกนัในยามจําเปนเชนเจบ็ปวย  อุบัติเหตุ 
2.4  ใชทําพลีดานสงเคราะหญาติ  ตอนรบัแขก  เสียภาษีอากร  บํารุงถวายเทวดา 
        บุญเพิ่มใหบุพการีผูลวงลับ 
2.5  ใชอุปถัมภพระสงฆผูประพฤติดี  ประพฤติชอบ 
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ตอนที่ 2   (3  คะแนน) 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนอานสถานการณแลวตอบคําถามลงในตารางโดยพจิารณาถึงคุณโทษของ 

  การปฏิบัติในสถานการณ ที่กําหนดและเสนอแนวทางในการปฏิบัตทิี่ถูกตองเหมาะสม 
  ตามหลักธรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 บุญมี เรืองรัศมี หรือ ระพิน ภูไท    เปนบุตรคนที่ 5 ในจํานวนพี่นอง 8 คน เมื่อโต
ครอบครัวเขายายมาอยูที่ พิษณุโลกพอมีอาชีพถีบสามลอรับจางซึ่งเขาก็รับชวงตอตอมาไดเขา
รวมวง  “รวมดาวกระจาย”    โดยเปนนักรอง  ใชชื่อวา    “เพชร พิษณุโลก ”  แตไมประสบ
ความสําเร็จจึงออกจากวงพรอมกับภรรยาที่พบรักกันในวงมาถีบสามลอขณะที่ภรรยาขายของ   
ตอมาเขาไดเปนนักรองในวงบรรจบ เจริญพร  ใชชื่อวา “ยอดเพชรราชสีมา” แตอยูประมาณ 1 ป 
ก็ลาออก  ป 2514 ครูฉลอง ภูสวางนักแตงเพลงชื่อดังชอบในน้ําเสียงของเขาจึงแตงเพลงใหรอง  
โดยใชชื่อวา ระพิน ภูไท  โดยไดนายประกิจ ศุภวิทยาโภคี มาเปนนายทุน จนระพินโดงดัง   
แตเมื่อเขาจึงไดขอขึ้นคาตัว แตนายทุนไมยอม  เขาจึงลาออกมาตั้งวงเองเมื่อป 2515 และ   
มีผลงานเพลงออกมามากมาย  

 ป 2516-2517 ระพินรุงเรืองสูงสุด เขาเปนนักรองที่มีชื่อเสียงมาก และมีคาตัวแพง
ที่สุด วงของ เขามีงานถึงคืนละ 3 ที่ตลอดป จนตองทําวงเพิ่มขึ้นเปน 3 วง  ระพินไดรับ   
เงินทองและความสุขสบายมากมาย ดวยความสุรุยสุรายของเขา  เขามีรถยนตถึง 4 คัน คือ   
แลนเซีย บีเอ็ม  ดับเบิ้ลยู ซีตรอง และโตโยตา ถึงขั้นตองจับไมส้ันไมยาววาแตละวันจะใช   
คันไหน เขามีภรรยาถึง 3 คน แตเพราะการบริหารเงินไมเปนเขาไดเที่ยวแจกเงินแกคนอื่น   
จนทรัพยสินรอยหรอลงอยางรวดเร็ว ในระยะหลัง เมื่อความนิยมตกต่ํา ระพิน ภูไท เร่ิมประสบ
ปญหาชีวิตมากมายจนกลายเปนคนดื่มเหลาจัด จนตองเลิกวงประมาณป 2520 เพราะเมาจน  
รองเพลงไมได ภรรยาก็แบงสมบัติ และเลิกราแยกยายกัน ไป ตอมาเมื่อมีคนชวยเหลือโดยให
เขาไปรองเพลงแตเขาก็ยังเอาเงินที่ไดไปซื้อเหลา จนตองเขาโรงพยาบาลและเสียชีวิตใน   
วัย 35ป  ดวยโรคเสนเลือดในสมองแตกไมมีเงินแมแตซ้ือโลงศพตองเรี่ยไรจากคนในวงการ 

 

ที่มา  :  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=103726
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คุณ โทษ แนวทางปฏิบตัิท่ีถูกตอง 
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(ตัดสินตามเกณฑการวัด  และประเมินผล) 
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
เร่ือง   โภคอาทิยะ  5 

-------------------------------- 
คําสั่ง     จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวกากบาท  (X)   ลงในกระดาษคาํตอบ 
1.   โภคอาทิยะ  5  มีความหมายตรงกับขอใด  (ความรู  -  ความจํา) 
 ก.  ใชทรัพยทีห่ามาไดเพื่อการทําบุญ 
 ข.  ใชจายทรพัยที่ไดมาดวยความสุจริต       
 ค.  ใชทรัพยทีห่ามาไดเพื่อประโยชนสวนรวม    
 ง.   หาทรัพยดวยความสุจริต ใชจายเพื่อตนและสวนรวมอยางเหมาะสม       
2.   ทุกขอเปนองคประกอบของ  โภคอาทิยะ  5  ยกเวน ขอใด  (ความรู  -  ความจํา) 
 ก.  ใชทรัพยเล้ียงดูตนเอง 
 ข.   ใชทรัพยเล้ียงดูมิตรสาย 
 ค.   ใชทรัพยบริจาคแกสาธารณะ 
 ง.   ใชทรัพยทาํบุญแกสตรีที่ลวงลับ 
3.   การปฏิบัติตามหลัก โภคอาทิยะ 5 ในขอใดที่เปนการอุปถัมภศาสนา (คิดวิเคราะห) 
 ก.   ชวยสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 ข.   ชวยใหพระสงฆมีสถานที่สําหรับจําวัด 
 ค.   ชวยใหวดัมีอุปกรณเครื่องใชบริการชุมชน 
 ง.   ชวยใหมีสถานที่สําหรับประกอบศาสนพิธี 
4.   การใชทรัพยตามหลักโภคอาทิยะ 5  กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในขอใด (การนาํไปใช) 
 ก.   ชวยใหมฐีานะมั่นคง 
 ข.   กอใหเกิดความสุขใจ 
 ค.   ชวยใหมีมติรสหายมาก 
 ง.   ชวยใหทรัพยสินเพิ่มพูน 
5.   ประโยชนของโภคอาทิยะ  5   ในขอใดกลาวไดครอบคลุมมากที่สุด (คิดวิเคราะห) 
            ก.   การใชทรัพยใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 ข.   การใชทรัพยใหเกดิประโยชนตอตนเอง 
 ค.   การใชทรัพยใหเกดิประโยชนตอครอบครัว 
 ง.   การใชทรัพยใหเกดิประโยชนตอประเทศชาติ 
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 เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน   

เร่ือง   โภคอาทิยะ  5 

 
1.   ง 
2.   ง 
3.  ก  
4.  ก 
5.  ก  
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4 
 

สาระการเรียนรู        พระพุทธศาสนา                               ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี  5 
หนวยการเรียนรู      เร่ือง  มรรค 
เร่ือง    อริยวัฑฒิ  5                                              เวลา   2   ชั่วโมง 
 

1.   สาระสําคัญ 
 ความเปนอารยชน   จะตองปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม  เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม  
และความเจริญกาวหนาในชีวิต                         
 

2.   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของอริยวัฑฒิ 5   และเสนอ
แนวทางในการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
 

3.   จุดประสงคการเรียนรู 
        3.1   บอกความหมายและองคประกอบของอริยวัฑฒิ 5 ได       
        3.2   วิเคราะหแนวทางปฏิบัติแตละองคประกอบของอริยวัฑฒิ 5  ได 
        3.3   สามารถนําหลักธรรมอริยวัฑฒิ 5  ไปปฏิบัติในชีวติประจําวนัได 
 

4.   สาระการเรียนรู 
       4.1   ความหมายและองคประกอบของอริยวัฑฒิ 5          
       4.2   แนวทางปฏิบัติแตละองคประกอบของอริยวัฑฒิ 5   
 

5.   กระบวนการจัดการเรียนรู 
        1.  ขั้นนํา 
          1.1 นักเรียนดูภาพการทําบุญตักบาตร  ภาพการทําความสะอาดสถานที่  ภาพการ
แขงขันกีฬา   และรวมกันอภิปรายภาพแตละภาพเกี่ยวกับการทําความดี 
  1.2 แจงจุดประสงคการเรียนรู   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน   จํานวน  5  ขอ 
        2.  ขั้นสอน 
          2.1  ใหนักเรียนแบงกลุม 6 กลุมๆ ละ 7 คน คละความสามารถเกง  ปานกลาง  และ
ออน   ศึกษาใบความรูที่  4.1  เร่ือง อริยวัฑฒิ 5  ปฏิบัติตามใบงานที่ 4.1 เรื่อง  อริยวัฑฒิ 5  เวลา     
10 - 15  นาที  สุมนักเรียน  1-2  คน  นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน    ครูสรุปเพิ่มเติม 
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  2.2 ครูเสนอสถานการณ  เรื่อง  ชีวิตลมเหลว  และใหนักเรียนแตละกลุมวิเคราะห
สถานการณ   โดยครูกระตุนนักเรียนแตละกลุมคิดปลุกเราคุณธรรมจากสถานการณและสมาชิก   
แตละกลุมรวมกันอภิปรายพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติในสถานการณ รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นและแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักธรรม     

  2.3 สุมตัวแทนนักเรียน  1-2  กลุม  นาํเสนอผลงานหนาช้ันเรยีน   ครูสรุปเพิ่มเติม 
  2.4 ครูแนะนํานักเรียนศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดจาก

วารสารตาง ๆ/อินเตอรเน็ต   โดยใหนักเรียนบันทึกขอมูลที่ไดศึกษา  สงครูในชั่วโมงตอไป 
        3.   ขั้นสรุป 
  3.1 นักเรียนทกุกลุมปฏิบัติ ใบงานที่ 4.2  เรื่อง  เมื่อมีความประมาท  เวลา  3-5  นาที   
ครูและนักเรยีนรวมกนัเฉลยใบงานที่  4.2  เรื่อง  เมื่อมีความประมาท   
  3.2  ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปความหมายองคประกอบของหลักธรรมอริยวัฑฒิ 5   
  3.3 นักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 5 ขอ 
 

6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 6.1  ส่ือการเรียนการสอน 

  6.1.1 ภาพการทําบุญตักบาตร   
  6.1.2 ภาพการทําความสะอาดสถานที่   
  6.1.3 ภาพการแขงขันกฬีา    
  6.1.4 ใบความรูที่ 1  เร่ือง อริยวัฑฒิ 5  
  6.1.5 สถานการณ เร่ือง  ชีวิตลมเหลว 
  6.1.6 ใบงานที ่4.1 เรื่อง อริยวัฑฒิ 5  
  6.1.7 ใบงานที ่4.2  เรื่อง  เมื่อมีความประมาท 

 6.2  แหลงเรียนรู 
         จรัส  พยัฆราชศักดิ์  และกวี  อิศริวรรณ. พระพุทธศาสนา ชวงชั้นที่ 4.  
   กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานชิ,  2547. 

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธธรรม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.  
   กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย, 2546. 
  พระมหาวุฒิชยั  วชิรเมธี.  พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2547. 
  มหามกุฏราชวทิยาลัย. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : 
   โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539. 
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  วิทย   วิศทเวทย  และเสฐยีรพงษ  วรรณปก.  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา 
   ปที่ 5.  กรุงเทพฯ : อักษรเจรญิทัศน, 2547. 
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7.   การวัดและประเมินผล 
         7.1  เครื่องมือวัดผล 
                7.1.1  แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

   7.1.2  ใบงานที่ 4.1  เรื่อง   อริยวัฑฒิ 5  
   7.1.3  ใบงานที่ 4.2  เรื่อง  เมื่อมีความประมาท 

         7.2  วิธีการวัดและประเมนิผล 
                 7.2.1  ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
                 7.2.2  ตรวจใบงานที่ 4. 1  เรื่อง  อริยวัฑฒิ 5 

   7.2.3  ตรวจใบงานที่  4.2  เรื่อง  เมื่อมีความประมาท 
         7.3  เกณฑการวัดและประเมนิผล               
        7.3.1   แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  
       คะแนน   5 คะแนน  อยูในระดับดมีาก 
       คะแนน 3 – 4 คะแนน  อยูในระดับด ี
       คะแนน 1 – 2 คะแนน  อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน   0 คะแนน  อยูในระดับตองปรับปรุง 

        7.3.2   ใบงานที่ 4.1  เรื่อง  อริยวัฑฒิ 5 
       คะแนน 5 – 6 คะแนน  อยูในระดับดมีาก 
       คะแนน 3 – 4 คะแนน  อยูในระดับด ี
       คะแนน 1 – 2 คะแนน  อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน   0 คะแนน  อยูในระดับตองปรับปรุง 

        7.3.3   ใบงานที่ 4. 2  เรื่อง  เมื่อมีความประมาท 
       3   คะแนน  วิเคราะหตามสถานการณทีก่ําหนดไดถูกตองเหมาะสมและ 
         เดนชัดตรงประเด็น 
       2   คะแนน  วิเคราะหตามสถานการณทีก่ําหนดไดถูกตองเหมาะสม 
        แตไมเดนชัดตรงประเด็น 
       1   คะแนน  วิเคราะหตามสถานการณทีก่ําหนดไมถูกตองเหมาะสมและ 
                 ไมตรงประเด็น 
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ใบความรูท่ี 4.1 
เร่ือง    อริยวัฑวัฒิ  5 

 

 
 
 
 
 อริยวัฑวัฒิ หมายถึง  หลักปฏิบัติที่นําไปสูความเจริญงอกงาม   หรือความเปนอารยชน  
มี 5 ประการ  ไดแก 
 1.   งอกงามดวยศรัทธา  หมายถึง   มีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ   เชื่ออยางมีเหตุผล    
เชื่อวาทําดีไดดี   ทําชั่วไดชั่ว   เชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา   ความเชื่อหรือศรัทธาชั้น
สูงขึ้นไปก็คือความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยและในหลักความจริง ความดีงามอันมีเหตุผล ความเชื่อ
จึงนับวาเปนสื่อสําคัญที่จะทําความเจริญใหเกิดขึ้น 
  ส่ิงที่ควรเชื่อ  4  ประการ  มีดังตอไปนี้ 
  1)  กัมมศรัทธา   คือ   ความเชื่อเกี่ยวกับการกระทํา   เชื่อวาส่ิงดีส่ิงชั่วมีจริง   บุญ
บาปมีจริง  เพราะสามารถเห็นไดแมในปจจุบันนี้  เชน  การทําดีใหผลดี  คือ  จิตไมถูกบีบคั้น         
ไมมัวหมองขุนมัว  ปลอดโปรง  เกิดความสุขทางใจ   ตรงกันขามกับการทําชั่ว  จิตเรารอน            
ไมสะอาด  คิดอะไรไมปลอดโปรง   เกิดทุกขใจ 
  2)  วิปากศรัทธา คือ ความเชื่อเกี่ยวกับผลของกรรม  เชื่อวากรรมที่บุคคลทําไวยอม
ใหผลแน   เชื่อวากรรมที่บุคคลทําไวยอมใหผลแน   ผูทํากรรมดียอมไดรับผลดี  ผูทํากรรมชั่วยอม
ไดรับผลชั่ว   ผูที่มองอยางผิวเผินอาจเขาใจผิดคิดวา   ผูทํากรรมชั่วยอมไดรับผลดี   แตถามองอยาง
ลึกซึ้งก็จะเขาใจวา   ผูใดทํากรรมใดไว   ยอมไดรับผลตอบสนองอยางแนนอน   ไมในปจจุบันนี้ก็
ในอนาคต 
  3)  กัมมันสกตาศรัทธา   คือ  ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่วาทุกคนมีกรรมเปนของตน   
ความดีความชั่ว   ความบริสุทธิ์   ความเศราหมองไมอาจทําแทนกันได   ผูใดทําอยางใด  ก็ยอม
ไดรับผลอยางนั้น  ผูใดทําดี   แมจะถูกใสรายเพียงใด   ก็ยังเปนคนดีอยูนั่นเอง   ผูที่ทําช่ัวแมจะไดรับ
ยกยองเทิดทูนกันเพียงใด   ผูนั้นก็ยังคงเปนคนชั่วอยูนั่นเอง   และเมื่อถึงคราวที่ผลกรรมตอบสนอง  
จริง  ๆ แลวก็ไมอาจจะหลีกเลี่ยงหรือใหผูอ่ืนรับกรรมนั้นแทนกันได   ตัวอยางปจจุบันที่เห็นไดชัด  
เชน  สติปญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนนั้น   เปนผลของการขยันหมั่นเพียรของตนเอง   ไมมีผูใดจะ
ทําแทนกันไดเลย  เปนตน 
  4)  ตถาคตโพธิศรัทธา   คือ  เชื่อมั่นในการตรัสรูของพระพุทธเจา  การเชื่อเชนนี้  
หมายถึงการเชื่อในพระรัตนตรัย    คือเมื่อเชื่อการตรัสรูก็หมายถึงเชื่อในพระธรรมคําสอนทั้งหมด   
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เชื่อกัมมศรัทธาวิปากศรัทธา   และกัมมัสสกตาศรัทธา  หมายถึงเชื่อในพระพุทธเจาผูตรัสรู         
พระธรรม    รวมไปถึงพระสงฆอันหมายถึงคณะบุคคลผู รักษาและสืบทอดพระธรรมของ
พระพุทธเจานั้นดวย  ดังนี้ 
    (1)  ความชื่อมั่นในพระพุทธเจา  ไดแก   การเชื่ออยางมีเหตุผลวาพระพุทธเจา
เปนมนุษยที่ผูที่คนพบสัจธรรมดวยสติปญญาและความสามารถของพระองคเอง   ซ่ึงแสดงวามนุษย
สามารถที่จะพัฒนาตนเองใหมีปญญาพรอมสมบูรณจนสามารถหยั่งรูสัจธรรม   บรรลุความดีงาม
สูงสุดไดดวยความพากเพียรของมนุษยเอง   ไมตองอาศัยทานผูมีฤทธานุภาพมาชวยดลบันดาลให
แตประการใด 
        เมื่อมีความมั่นใจโดยมีพระพุทธเจาเปนแบบอยางเชนนี้   ก็พยายามปฏิบัติ
และพัฒนาใหมีความดียิ่ง ๆ ขึ้น   จนกวาจะสามารถบรรลุสัจธรรมที่พระพุทธเจาทรงคนพบและ
นํามาแสดงไวแลว 
   (2)  ความเชื่อมั่นในพระธรรม   ไดแก     การเชื่ออยางมีเหตุผลวาสัจธรรมที่
พระพุทธเจาทรงแสดงไวนั้นเปนสิ่งที่พระองคไดปฏิบัติและเห็นผลมาแลว   จึงนํามาเปดเผยไวให
เปนประโยชนแกชาวโลก 
          อนึ่ง  สัจธรรมนี้มิไดเกิดจากพระพุทธเจา   สัจธรรมมีอยูแลวในโลกแต
พระพุทธเจาทรงเปนผูคนพบไดเปนพระองคแรกของโลกและนํามาส่ังสอนมนุษยชาติ   หากผูใดมี
ความเพียรอบรมตนจนมีปญญาแกกลาพอก็จะสามารถรูแจงดวยตนเอง   และเมื่อรูแลวก็สามารถ
แกปญหาของชีวิตดับทุกขไดโดยส้ินเชิง   และแมยังไมสามารถพัฒนาตนจนมีความสามารถเชนนั้น   
เมื่อปฏิบัติตามที่ทรงสอนไวก็ไดรับผลตามสมควรแกการปฏิบัติจริง   อันแสดงวาพระธรรมที่
พระพุทธเจาทรงแสดงไวนั้น   มีคุณคาควรแกการนํามาปฏิบัติตามอยางยิ่ง 
   (3)  ความเชื่อมั่นในพระสงฆ คือ  อยางมีเหตุมีผลวา  พระสงฆเปนคณะบุคคล
ที่ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาดวยการศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรม    แลวนํามา
ส่ังสอนใหคนทั่วไปไดศึกษาและปฏิบัติตามดวย   ถาหากไมมีพระสงฆเชนนี้แลวเราคงไมมีโอกาส
ไดทราบและไดรับรสพระธรรมของพระพุทธเจาเปนแน   จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนาจะ
แพรหลายจนเปนประโยชนแกชาวโลกก็เพราะอาศัยพระสงฆเปนหลัก 
  สรุปไดวา   ศรัทธา  หมายถึง  การไตรตรองดวยเหตุผลแลวเชื่อมั่นวาพระพุทธเจา
ทรงรูดีจริง   เชื่อวาธรรมที่พระองคทรงตรัสรูดีจริง   เชื่อวาธรรมที่พระองคทรงตรัสรูดีจริง   และ
เชื่อวาชุมชนที่มีความเปนอยูดวยธรรมนั้นมีไดจริง 
 2.   งอกงามดวยศีล   หมายถึง  รักษากาย  วาจาใหเรียบรอยเปนปกติ   ไมสรางความ
เดือดรอนแกตนเอง  ผูอ่ืน  และสังคม   ศีลถือเปนหลักปฏิบัติเบื้องตนของความดีงาม   จะเห็นวา
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กอนการทําบุญทุกครั้งจะตองมีการรับศีล 5  ศีลในความหมายที่กวางออกไปคือ  วินัย   วินัยทาง
ศาสนา  ไดแก  ศีล  วินัยของบานเมือง  ไดแก  กฎหมาย  วินัยของสังคม  ไดแก  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศีลหรือวินัยทําใหผูปฏิบัติตามเปนคนนารัก   สังคมสงบเรียบรอยเพราะสมาชิกมีระเบียบ
วินัย  รักใครสามัคคีกัน 
  ศีลในพระพุทธศาสนา  มีระดับตาง ๆ คือ ศีล 5  ศีล 8  สําหรับผูครองเรือน  ศีล 10   
สําหรับสามเณร และศีล 227 สําหรับพระภิกษุ   ศีลทั้งหมดนี้มีลักษณะที่สําคัญตรงกัน  คือ  
  1)  ทําใหเกิดสภาพความเปนอยูผาสุก  ไมสรางความเดือดรอนหรือส่ิงรายใหแกตน
และผูอ่ืน   ชวยใหตนและผูอ่ืนปฏิบัติกิจการตาง ๆ  ไดสะดวกและมีผลดียิ่งขึ้น 
  2)  ทําใหสมาชิกของชุมชนอยูรวมกันดวยดีมีสุข  ทําใหสังคมมีระเบียบเรียบรอย   
สมาชิกของชุมชนแตละคนสามารถปฏิบัติกิจการของตนและดํารงชีวิตไดอยางผาสุก 
  3)  ชวยฝกหัดขัดเกลาจิตใจใหรูจักควบคุมยับยั้งชั่งใจในการกระทํา  และการพูด  
ปรับกายและวาจาใหเรียบรอยเหมาะสมที่จะอยูรวมกัน    นอกจานี้ยังเปนพื้นฐานของสมาธิหรือ
คุณธรรมทางจิตใจขั้นสูงอีกดวย 
  ศีลแมจะมีหลายระดับ  แตที่เปนพื้นฐานของศีลอ่ืน ๆ  ทั้งหมดไดแก  ศีล 5  ถา
รักษาศีล 5  ไมไดสมบูรณก็ไมอาจรักษาศีลอ่ืนใหสมบูรณได   และก็ไมอาจสรางคุณธรรมอื่น ๆ  ให
เกิดขึ้นอยางสมบูรณไดอีกดวย 
  ความเจริญกาวหนาทั้งในสวนตัวและสวนชุมชนในดานวัตถุดานเดียว  ยังไมนับวา
เปนความเจริญกาวหนาทางศีลธรรม  ดังจะเห็นไดวา  ผูที่มีความรู สูง  มีทรัพย สินร่ํ ารวย                
กลับกลายเปนคนที่ไมนาคบและไมนาไววางใจ   หรือชุมชนที่เจริญแตไรศีลธรรมควบคุม   
กลายเปนสังคมที่นาสะพรึงกลัวและไมนาอยูอาศัย   เปนตน  ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาจึงไดทรง
กําหนดศีลไวเปนหลักปฏิบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งของอารยชน 
 3.   งอกงามดวยสุตะ  หมายถึง    หมั่นศึกษาหาความรู    เอาใจใสในการสดับตรับฟง   
และรักการอานหนังสือ   ปจจุบันมีส่ือหลากหลายที่ทําใหเกิดสุตะ  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  โทรศัพท  
หนังสือพิมพอินเตอรเน็ต  เปนตน  คนที่มีสุตะดี  เปนคนที่มีโอกาสดี  เปนคนทันคน  ทันโลก  และ
ทันเหตุการณ 
  สุตะในความหมายทั่วไป หมายถึง การเรียนรูวิชาการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการ     
ครองชีพ  จุดมุงหมายก็เพื่อแกปญหาความเปนอยูของชีวิต  คือ  เมื่อรูวิชาอยางใดอยางหนึ่งดีแลวก็
สามารถนํามาแกปญหา  เชน  เร่ืองปากทองได  แตบางคนนําความรูมาใชในทางที่ผิด  เชน  ผูเรียนรู
วิชากฎหมาย  แตใชความรูหากินในทางที่ผิด   โดยใชเปนเครื่องมือฉอโกงเพราะรูชองโหวของ
กฎหมาย  เปนตน   ทําใหเสียศักดิ์ศรีและเปนภัยตอผูอ่ืน   ทําลายภาพพจนของผูมีอาชีพเดียวกัน 
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  ในทางพระพุทธศาสนา   ความรูในวิชานับวาเปนสุตะ   แตตองมีสุตะอีกอยางหนึ่ง
กํากับ   สุตะที่จําเปนสําหรับทุกคน  ไดแกความรูเกี่ยวกับที่จะดําเนินชีวิตในทางที่ดีงาม ซ่ึงหมายถึง
สุตะเกี่ยวกับศีลธรรมหรือจริยธรรม  สุตะนี้จะทําใหสุตะที่เปนวิชาชีพ  ดําเนินไปในทางดีงาม    
เปนประโยชนทั้งแกตนและผูอ่ืน   เปนสวนปดกั้นโทษราย   ทําสุตะที่เปนวิชาชีพใหมีคาสมบูรณ   
เปนเครื่องมือแกปญหาไดอยางแทจริง  คือ  มีคุณดานเดียว   ไมมีโทษ 
  การที่พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องศีล 5  ธรรม 5   อิทธิบาท 4  พละ 5  เปนตน ซ่ึงเปน
คุณธรรมที่เหมาะกับชีวิตและการงานดวยทรงมีความมุงหมายที่จะเพิ่มสุตะที่จําเปนนี้     เพื่อทําให     
สุตะในวิชาตาง ๆ  มีคาสมบูรณ   สุตะในวิชาศีลธรรมมิใชศึกษาเพื่อรูเทานั้น   ตองนําไปพิจารณา
ดวยปญญาและวินิจฉัยประกอบกันไปดวยวา   วิชาอยางนี้เมื่อจะนําไปใชควรมีศีลธรรมอะไร
ประกอบกันบางจึงจะดีงาม   ไมเปนโทษเปนภัยแกตนและคนอื่นแลวนําไปปฏิบัติใหเหมาะสม     
จึงจะไดรับผลสมตามที่มุงหมาย 
  ในพระไตรปฎกภาษาไทย   เลม 21  ขอ  6  หนา  7  พระพุทธเจาไดตรัสถึง
ความสัมพันธระหวางสุตะกับศีลธรรมไวดังนี้ 
  1)  ผูที่มีสุตะ (ความรูที่ไดจากการศึกษา) นอย  และไมตั้งอยูในศีลธรรม (ความ
ประพฤติดี)   นักปราชญยอมติเตียนเขาทั้งในเรื่องสุตะและในเรื่องศีลธรรม 
  2)  ถาเขาเปนผูมีสุตะนอย  แตมั่นคงในศีลธรรม   นักปราชญยอมสรรเสริญเขาใน
เรื่องของศีลธรรม 
  3)  ถาเขามีสุตะมากและตั้งมั่นอยูในศีลธรรม   นักปราชญยอมสรรเสริญเขาทั้งใน
เรื่องของสุตะและศีลธรรม 
  กลาวโดยสรุป  อารยชนตามแบบพระพุทธศาสนาตองมีสุตะดีและมีความประพฤติ
ดีตามหลักศีลธรรมดวย 
 4.   งอกงามดวยจาคะ หมายถึง รูจักเสียสละ แบงปนสิ่งของที่มีอยูแกผูอ่ืน การเสียสละ  
เปนการแสดงถึงความมีน้ําใจ   ความรักความเคารพ  ความเห็นอกเห็นใจ   เชน พอแมใหลูก  ลูกให
พอแม  หรือเพื่อนชวยเหลือเพื่อน   เปนตน   การเสียสละตองเปนสิ่งของที่เรามีอยู   อยาใหเกินกําลัง   
ขอสําคัญ  คือ  ตองมีความจริงใจและเต็มใจเสียสละจึงจะมีผลดี   การใหที่แทจริงเปนการเผื่อแผ   
หรือการเสียสละทั้งภายนอกและภายใน   ภายนอกสละวัตถุ   ภายในสละกิเลสคือ  ความโลภ   ไมมี
ความรูสึกตระหนี่หวงแหน   ไมปรารถนาผลตอบแทนในการกระทําเชนนั้น   และเนื่องจากทาน
มิไดกระทํา   เพราะมุงหวังผลตอบแทนแกตนจึงไมเกิดความทุกขเดือดรอน   หรือมีความเศราโศก
ภายหลังวาทําแลวไมเปนอยางนั้นอยางนี้   เพราะเมื่อไมมีความโลภ  ไมหมายใจที่จะคิดเอา   ไมมี
ความหวงแหนปดบังใจ   ก็เปดใจกวาง  มีความเขาใจผูอ่ืนเกิดขึ้น   เห็นความทุกขเดือดรอนของ
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ผูอ่ืน   จิตใจก็โนมไปในทางที่จะใหมุงแตจะสงเคราะหชวยเหลือ   ชวยใหเขาไดรับประโยชน
แกปญหาใหเขา  ทําใหเขามีความสุขยินดีในการใหและการเสียสละนั้น ๆ 
  การสละ  คือ  การให   แมจะไมหวังผลตอบแทนใด ๆ  แตผูใหก็ไดรับผลตอบแทน  
คือไดความสุขใจที่ไดกระทําสิ่งที่ดีงาม   ไดความดีงาม   ความมีใจบริสุทธิ์และความมีจิตผองใส   
ทําใหกิเลส  เชน  ความโลภลดนอยลง   ไดรับความกาวหนาในคุณธรรม 
 5.   งอกงามดวยปญญา   หมายถึง   มีความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ   จนสามารถนํา
ความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนได  ทําใหเปนคนมีเหตุผล  รูจักผิด  ชอบ  ชั่ว  ดี  คุณ  โทษ  
ประโยชน  มิใชประโยชน   ผูที่มีปญญาสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขและความเจริญ   
พระพุทธเจาจึงตรัสสรรเสริญวา   ปญญาเปนแสงสวางในโลก   ความรูความเขาใจมี  2 ประการ  คือ 
  1)  รอบรูในสิ่งที่ควรรู  ไดกลาวมาแลวในหัวขอสุตะขางตนวา  สุตะหรือความรูที่
ไดรับจากการศึกษาวิชาตาง ๆ  บางวิชาก็เปนวิชาหลัก  บางวิชาก็จําเปนสําหรับการทํามาหาเลี้ยงชีพ   
บางวิชาก็จําเปนสําหรับการทํามาหาเลี้ยงชีพ   บางวิชาก็เปนวิชาเสริม   ในการพิจารณาวาวิชาใด
เปนวิชาหลักนั้นเปนเรื่องที่ตองใครครวญอยางมาก เพราะขึ้นอยูกับความถนัดของแตละคน แตก็พอ
มีแนวกวาง ๆ ที่ควรระลึกในการพิจารณา  คือ  คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาวชิานัน้ ๆ  
การพิจารณาวาจะสามารถนําวิชานั้นไปประกอบอาชีพใดไดบาง   ก็ตองนําความถนัดของตนเขามา
ประกอบการพิจารณาดวย   ผลที่ไดรับก็คือ  จะทราบวาวิชาหลักคือวิชาใด   และวิชาหลักนี้เองที่เรา
ควรอุทิศเวลาศึกษาใหจริงจังและตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดความชํานาญที่สามารถนําไปประกอบอาชีพ   
หรือทํากิจการที่ตองการไดในอนาคต 
  2)  รูคิด  รูพิจารณา   สุตะที่ไดรับจากทางศาสนาหรือทางธรรมอาจนํามาพิจารณา
ถึงความเปนจริงของชีวิตและเขาใจชีวิตได   จนถึงขนาดที่วาเมื่อมีทุกขหรือความพลาดหวังเกิดขึ้น   
ก็สามารถระงับความโศกได   หรือสุตะทางโลกโดยเฉพาะประสบการณเกี่ยวกับชีวิตตาง ๆ  ที่เคย
ผานมา   ถานํามาพิจารณาก็จะพบวาที่ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวนั้น   ถารูจักนําบทเรียน
ในอดีตมาเปนคติสอนใจก็อาจชวยใหชีวิตประสบความสําเร็จไดมากขึ้น 
  ความจริงหลักปฏิบัติทั้ง  5  ประการนี้   เราลวนแตไดประพฤติปฏิบัติกันอยูแลว  
แตยังขาดความถูกตอง  จริงจังและตอเนื่อง  ดังนั้นผูที่หวังความสุข  ความเจริญ  หรือความเปน
อารยชนจะตองปฏิบัติใหถูกตอง  จริงจัง  และตอเนื่อง 
 
   
 

ที่มา  :  วิทย   วิศทเวทย  และเสฐียรพงษ  วรรณปก.  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.  
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2547. 
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           3. วิเคราะหเกี่ยวกับผลดีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักธรรมอริยวัฑฒิ 5  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

 

 
 
 
กลุมที่ ......................... รายช่ือสมาชิก................................................................................................. 
 

คําชี้แจง     เตมิขอความลงในชองวางใหถูกตอง  (6  คะแนน) 

ใบงานที่ 4.1 
เร่ือง   อริยวัฑฒิ 5 

 อริยวัฑฒิ  5  

      
 
 
 
 
 
                  1. ความหมาย ………………………………………………………………….……….. 
                   
  
                2. แนวทางปฏิบัตใินแตละองคประกอบของอริยวัฑฒิ 5  
                   2.1  ………………………………………………………………………………… 
                   2.2  ………………………………………………………………………………… 
                   2.3  ………………………………………………………………………………… 
                   2.4  ………………………………………………………………………………… 
                   2.5  ………………………………………………………………………………… 
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เฉลย 
ใบงานที่  4.1 

เร่ือง   อริยวัฑฒิ 5 

 

 
 
 
 

 
คําชี้แจง     เตมิขอความลงในชองวางใหถูกตอง  (6 คะแนน) 
      
 
 
 

 อริยวัฑฒิ  5   
 
 
 
               1.  ความหมาย   หลักปฏิบัติที่นําไปสูความเจริญงอกงาม 
 

        
 
 
 
                 

 2.   แนวทางปฏิบตัิในแตละองคประกอบของอริยวัฑฒิ 5  
      2.1  งอกงามดวยศรัทธา  เชือ่อยางมีเหตุผล  เชื่อวาทําดีไดดี  ทําชั่วไดชัว่ 

                    2.2  งอกงามดวยศีล  รักษากายวาจาใหเรียบรอย  ไมสรางความเดือดรอนแกตนเอง  
       ผูอ่ืนและสังคม 

  2.3  งอกงามดวยสุตะ  หมั่นศึกษาหาความรู  เอาใจใส  ควรสดับตรับฟง                    
 2.4  งอกงามดวยจาคะ  แบงปนสิ่งของที่มีอยูแกผูอ่ืน  เปนการแสดงถึงความมีน้ําใจ  

                    2.5  งอกงามดวยปญญา  มีความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ  
         สามารถนําความรูนั้นไปใชประโยชนได 
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คําชี้แจง    จงวเิคราะหสถานการณตอไปนีแ้ลวตอบคําถามในประเด็นตอไปนี ้ (3 คะแนน) 

ใบงานที่ 4.2 
เร่ือง   เมื่อมีความประมาทคณุธรรม

 

สุภรณ  ตรงเจริญ  เปนเด็กที่มีนิสัยดี   ตั้งใจเรียน   เมื่อเธอเรียนจบ   
ชั้นประถมศึกษาและเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เธอไดรับทุนเรียนดี   
จนจบมหาวิทยาลัย  ดวยความเปนผูมีความประพฤติและมีผลการเรียนดีอยาง
สม่ําเสมอ  จึงเปนที่รักใครเอ็นดูและไดรับความเมตตาจากครูอาจารยทุกทาน   
เมื่อเรียนจบ ไดเขาทํางานเปนลูกจางประจําของธนาคาร  เธอดีใจมากเพราะเปน
งานที่ตรงกับที่เธอเรียนมาและคิดวาเปนการหาประสบการณเบื้องตน  เธอมี
ความสุข   ตื่นเตนและดีใจมาก  จึงรีบเดินทางกลับบานเพื่อเลาใหพอแมฟง  ดวย
ความดีใจจนลืมระวังตัวเธอเดินขามถนนดวยความรีบรอนจึงถูกรถยนตพุงชน
อยางแรงลมศีรษะกระแทกพื้นถนนจนสลบ   เธอตองเขารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาลแตทวาสมองของเธอไมสามารถรับรูอะไรไดอีก การดําเนินชีวิตอยาง
ประมาทจึงสงผลดั่งเรื่องนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  เรียบเรยีงโดย  นางสาวปญญา  อ.โพธ์ิทอง 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 171

คําสั่ง  จงวิเคราะหสถานการณที่กําหนดให ในประเด็นตอไปนี้  (3 คะแนน) 
 
 
 
 

 เม่ือมีความประมาท  
 
 
 

1. พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ    
   ………………………………………………………………………………..……… 

                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

2. ผลท่ีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ    
   ………………………………………………………………………………..……… 

                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

3. แนวทางปฏบิัติท่ีถูกตองควรปฏิบัติอยางไร    
   ………………………………………………………………………………..……… 

                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
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เฉลย 
ใบงานที่  4.2 

เร่ือง   เมื่อมีความประมาท 

 
 
 
 
 

คําสั่ง  จงวิเคราะหสถานการณที่กําหนดให ในประเด็นตอไปนี้  (3 คะแนน) 
 

 
 
  เม่ือมีความประมาท 
 
 
 

1. พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ    
   ………………………………………………………………………………..……… 

                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

2. ผลท่ีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ    
   ………………………………………………………………………………..……… 

                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

3. แนวทางปฏบิัติท่ีถูกตองควรปฏิบัติอยางไร    
   ………………………………………………………………………………..……… 

                    ……………………………………………………………………………………….. 
                    ……………………………………………………………………………………….. 
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
เร่ือง   อริยวัฑฒิ  5 

-------------------------------- 
คําสั่ง     จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวกากบาท  (X)   ลงในกระดาษคาํตอบ 
1.   อริยวัฑฒิ 5  มีความหมายตรงกับขอใด (ความรู-ความจํา) 
 ก.  สุ จิ ปุ ลิ   
 ข.  สุตะ จาคะ ปญญา สติ สมาธิ 
 ค.  ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา       

ง.   ศรทัธา ปญญา จาคะ สมาธิ  ลิขิต 
2.   คุณธรรมที่ชวยใหเกิดความเจริญงอกงามในชีวติมีหลายประการ  ยกเวน ขอใด (คิดวิเคราะห) 
 ก.   งอกงามดวยศีล                  
 ข.   งอกงามดวยจาคะ 
 ค.   งอกงามดวยโลภะ                  
 ง.   งอกงามดวยศรัทธา            
3.   ผูที่งอกงามดวยศรัทธา  จะชวยใหมีคณุลักษณะอยางไร (การนําไปใช) 
 ก.   เชื่อวาส่ิงดส่ิีงชั่วมีจริง 
 ข.   เชื่อการทําความดีความชัว่ 
 ค.   เชื่อวาทุกคนมีกรรมเปนของตนเอง 
 ง.   เชื่ออยางมเีหตุผลของสิ่งที่เกิดคณะนัน้            
4.   ทุกขอแสดงถึงลักษณะของผูที่งอกงามดวยปญญา ยกเวน  ขอใด (คิดวิเคราะห) 
 ก.   รูคิดรูพิจารณา  
 ข.   รูคิดในสิ่งที่ควรรู              
 ค.   รอบรูในทุกๆ เร่ือง                
 ง.   รอบรูในสิ่งที่ควรรู            
5.   ถาปวีณาเชื่อวา บญุมีจรงิ บาปมีจริง เธอควรปฏิบัติตนตามหลักอรยิวัฒ 5  ในขอใด   
      (ความเขาใจ) 
 ก.   เชื่อในผลของกรรม           
 ข.   เชื่อวาบุคคลมีกรรม        
 ค.   เชื่อวาผูทํากรรมชั่วยอมไดผลชั่ว        
 ง.   เชื่อวาผูทํากรรมยอมสงผลตอตน 
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 เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน   

เร่ือง   อริยวัฑฒิ  5 

 
1.   ค 
2.   ค 
3.   ก 
4.   ค 
5.  ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 175

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5 
 

สาระการเรียนรู        พระพุทธศาสนา                               ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี  5 
หนวยการเรียนรู      เร่ือง  มรรค 
เร่ือง    ปาปณกิธรรม 3                                                          เวลา   2   ชั่วโมง 
 

1.   สาระสําคัญ 
 การประกอบธุรกิจ  จะตองอาศัยความซื่อสัตย  จริงใจ  และการใชสติปญญา  เพื่อให
การคาเจริญกาวหนา  และประสบความสําเร็จในทางที่ดีงาม   
 

2.   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของปาปณิกธรรม 3   และ
เสนอแนวทางในการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
 

3.   จุดประสงคการเรียนรู 
       3.1 บอกความหมายและองคประกอบของปาปณิกธรรม 3 ได    
      3.2  วิเคราะหคณุสมบัติของพอคาแมคาตามหลักปาปณิกธรรม 3 ได 
        3.3 สามารถนําคุณสมบัติของพอคาแมค าตามหลักปาปณิกธรรม  3  ไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 

4.   สาระการเรียนรู 
       4.1 ความหมายและองคประกอบของปาปณิกธรรม 3       
       4.2  คุณสมบัติของพอคาแมคาตามหลักปาปณิกธรรม 3  
 

5.   กระบวนการจัดการเรียนรู 
        1.   ขั้นนํา 
          1.1 นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการคาขายวาพอคาแมคาจะตองมี
ความรูและประสบการณอะไรบางในการประกอบอาชีพคาขาย  
  1.2  แจงจุดประสงคการเรียนรู   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน   จํานวน  5  ขอ 
        2.   ขั้นสอน 
                2.1 นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 5.1  เร่ือง  ปาปณิกธรรม 3 แลวปฏิบัติตามใบงาน    
ที่ 5.1  เร่ือง  ปาปณิกธรรม  3  จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันเฉลยและสรุปสาระสําคัญ 
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  2.2 ครูเสนอสถานการณ  เร่ือง   พอคาเครื่องประดับ  นักเรียนรวมกันอภิปรายสรุป
สาระสําคัญ 

  2.3 ครูแนะนําแหลงขอมูลเกี่ยวกับการไมรูเทาทันการคาขาย และการรูเทาทัน     
การคาขาย จากวารสาร/เร่ืองสั้น/หนังสือพิมพ/อินเตอรเน็  รวบรวมขอมูลโดยแยกโทษของการไมรู   
เทาทันการคาขายและคุณของการรูเทาทันการคาขายโดยครูกระตุนใหนักเรียนคิดหาแนวทางที่
จะตองปฏิบัติถาตองกระทําการคาขาย  บันทึกขอมูลลงในสมุดนําสงครูในชั่วโมงตอไป 
  2.4 สุมนักเรียน 2-3 คน นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
สาระสําคัญ 
       3.   ข้ันสรุป 
  3.1 นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมาย   องคประกอบและคุณสมบัติของ
พอคา แมคาตามหลักปาปณิกธรรม 3   
  3.2 ครูเนนย้ําใหนักเรียนนําคุณสมบัติของพอคาแมคาตามหลักปาปณิกธรรม 3     
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

  3.3 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 5 ขอ และรวมกันเฉลยคําตอบ 
  

6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 6.1  ส่ือการเรียนการสอน 

  6.1.1 สถานการณเรื่อง  ไมรูเทาทันการคาขาย      
  6.1.2 ใบความรูที่ 5.1   เรื่อง  ปาปณิกธรรม 3   
  6.1.3  ใบงานที่ 5.1   เรื่อง   ปาปณิกธรรม 3 

 6.2  แหลงเรียนรู 
         จรัส  พยัฆราชศักดิ์  และกวี  อิศริวรรณ. พระพุทธศาสนา ชวงชั้นที่ 4.  
   กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2547. 

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธธรรม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
   กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 
 พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2547. 
 มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน.  กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539. 
 วิทย   วิศทเวทย  และเสฐียรพงษ  วรรณปก.  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.  
  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2547. 
 ไสว   มาลาทอง. คูมือการศึกษาจริยธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2542. 
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7.   การวัดและประเมินผล 
         7.1  เครื่องมือวัดผล 
                 7.1.1  แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

  7.1.2  ใบงานที่ 5.1  เรื่อง ปาปณิกธรรม 3   
         7.2  วิธีการวัดและประเมินผล 
                 7.2.1  ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

   7.2.2  ตรวจใบงานที่ 5.1  เรื่อง  ปาปณิกธรรม 3   
 7.3  เกณฑการวัดและประเมินผล               
        7.3.1   แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  
       คะแนน    5 คะแนน  อยูในระดับดีมาก 
       คะแนน 3 – 4 คะแนน  อยูในระดับดี 
       คะแนน 1 – 2 คะแนน  อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน    0 คะแนน  อยูในระดับตองปรับปรุง 

        7.3.2  ใบงานที่ 5.1  เรื่อง  ปาปณิกธรรม 3   
       ตอนที่ 1  ใชเกณฑ  ดังนี้ 
       คะแนน 4 คะแนน  อยูในระดับดีมาก 
       คะแนน 3 คะแนน  อยูในระดับดี 
       คะแนน 2 คะแนน  อยูในระดับปานกลาง 
          คะแนน     0  -  1 คะแนน  อยูในระดับตองปรับปรุง 

       ตอนที่ 2   ใชเกณฑ  ดังนี้ 
       3   คะแนน  เสนอแนะแนวทางปฏิบัติผลดีผลเสียของการเปนพอคาแมคา 

ไดเหมาะสมและหลากหลาย 
       2   คะแนน  เสนอแนะแนวทางปฏิบัติผลดีผลเสียของการเปนพอคาแมคา 

ไดเหมาะสมแตไมหลากหลาย 
       1   คะแนน เสนอแนะแนวทางปฏิบัติผลดีผลเสียของการเปนพอคาแมคา 

ไมเหมาะสมและไมหลากหลาย 
        
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 178

 
ใบความรูท่ี  5.1 

เร่ือง   ปาปณิกธรรม 3 
 
 
 
 

 ปาปณิกธรรม 3  คือ หลักของพอคา-แมขาย หรือนักธุรกิจ พระพุทธศาสนามิไดสอน
แตโลกุตตรธรรม ยังสอนเร่ืองธรรมดาสําหรับชาวบานดวย ณ ที่นี้จะพูดเรื่องการเปนพอคา-แมขาย
ที่ดีซ่ึงตองมีคุณสมบัติ 3  ประการ 
 

 1. จักขุมา  แปลวา  ตาดี  หมายถึง พอคา-แมขาย หรือนักธุรกิจทุกคน จะตองมีความ
รอบรูและประสบการณทางการคามากพอสมควร ตองรูจักสินคา ดูสินคาเปน รูวาของมีตําหนิ
หรือไม แคไหน สามารถเก็งราคาไดวาซ้ือไปแลวจะไปขายไดราคาเทาใด จึงจะสามารถทําการคาได 
กลาวคือ 
  1.1 ตองรูจักและเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  สวนประกอบ
ของตัวสินคา ซ่ึงมีที่มา 2 ระบบ  คือ  ผลิตไดเองและผูอ่ืนผลิตใหแลวนํามาขาย 
  1.2 ตองรูจักและเขาใจอยางแจมแจงเกี่ยวกับวิธีการคาขายสินคาอยางถองแท ดวย
วิธีการปรับใช  ประยุกตใหเหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ 
  1.3 ตองรูจักและเขาใจอยางแจมแจงเกี่ยวกับปจจัยคน คือ ผูซ้ือ  หรือผูจะใชบริการ
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  ในเรื่องรสนิยมของลูกคา ลักษณะอุปนิสัย กําลังซ้ือ 
 

 2. วิธูโร  แปลวา  จัดเจนธุรกิจ หรือเชี่ยวชาญการคา หมายถึง พอคา-แมขาย หรือนัก
ธุรกิจ ตองชํานาญหรือเชี่ยวชาญเรื่องการคา โดยเฉพาะเรื่องทุนและกําไร จึงควรรูปจจัยดําเนินการ
คา ดังนี้ 
  2.1 ปจจัยคน  คือ  ลูกคา และบุคคลที่เกี่ยวของ 
  2.2 ปจจัยเงิน  คือ  เงินทุนการคาของเรา  กําลังซื้อของลูกคา  เงินที่จะตองเสียคา
ภาษีอากร  และผลกําไร 
  2.3 ปจจัยวัตถุ  คือ  วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช ในสวนที่เกี่ยวของทุกรายการ 
  2.4 ปจจัยการจัดการ  เปนระบบการทํางานเพื่อการคา  เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสมผลสําเร็จที่ทุกฝายพึงพอใจ 
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 3. นิสสยสัมปนโน  แปลวา  ถึงพรอมดวยนิสัย  หมายถึง  รูจักหลักแหลงที่อาศัย 
แหลงเงินทนุ แหลงตนทุนการผลิต แหลงทรัพยากร และแหลงบุคลากรในดานตาง ๆ ดังนี้   
  3.1 ตอนรับดี  ตองใหความสําคญัแกลูกคา 
  3.2 มีวจีไพเราะ  ใชวาจาไพเราะ  มีความจริงใจ 
  3.3 สงเคราะหดวยน้ําใจ  เชิญเขามาในราน  เชิญชมสินคา  เชิญดื่มน้ํา  เปนตน      
ซ่ึงลวนแลวแตเปนเครื่องมอืดึงดูดลูกคาไดด ี
 
  

 3.4 ใหความเปนกนัเอง  ตองบริการทุกระดับประทับใจ  ใหแกลูกคาทุกราย 

 ปาปณิกธรรม 3 คือ คณุสมบัติของพอคาทั้ง 3 ประการ  ที่มุงประโยชนทางการคาแก       
ผูประกอบกิจการการคา  เพราะมีจักขุมา  วิธูโร  นิสสยสัมปนโน  คือ  สายตาดี  มีความขยนั         
มุงประสานสัมพันธดี  จัดการธุรกิจดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  จรัส  พยัฆราชศักดิ์  และกวี  อิศริวรรณ. พระพทุธศาสนา ชวงชั้นที่ 4.  กรุงเทพฯ :  
ไทยวัฒนาพานิช, 2547. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 180

 
 
 
 
ชื่อ           ชั้น  เลขที่    
 

ตอนที่ 1  (4 คะแนน)   
คําชี้แจง   จงเติมขอความลงในชองวางใหถูกตองสมบูรณ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่  5.1 
เร่ือง   ปาปณิกธรรม 3  

ปาปณิกธรรม 3 

ความหมาย 
...................................................
...................................................
...................................................
.................................................. 

คุณสมบัติของพอคาแมคา 
ตามหลักปาปณิกธรรม  3   

1.  ................................................ 
     ................................................ 
     ................................................ 
2.  ................................................ 
     ............................................... 
     ................................................ 
3.  ................................................ 
     ................................................ 
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ตอนที่ 2  (3  คะแนน) 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเขยีนแนวทางปฏิบัตขิองการเปนพอคาแมคาตามหลักปาปณกิธรรม  3 
    และวิเคราะหผลที่เกิดขึ้น 
 

แนวทางปฏิบัติ ผลดีของการปฏิบัติ ผลเสียของการละเวนการปฏิบัติ 
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ตอนที่ 1  (4 คะแนน)   
คําชี้แจง   จงเติมขอความลงในชองวางใหถูกตองสมบูรณ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาปณิกธรรม 3 

ความหมาย 
 

หลักธรรมพอคาแมขาย
หรือนักธุรกิจที่ด ี

คุณสมบัตขิองพอคาแมคา 
ตามหลักปาปณิกธรรม  3 

   
1.  จักขุมา  แปลวาตาดี  พอคาแมขาย  
หรือ นักธุรกิจจะตองมีความรูและ 
ประการณทางการคา 
 

2.  วิธูโร  แปลวา  เจนจัดธุรกจิ  พอคา
หรือนักธุรกิจ  ตองชํานาญหรือเชี่ยวชาญ
การคา 
 

3.  นิสสยสัมปนโน ถึงพรอมดวยนิสัย  
พอคาแมคาหรือนักธุรกิจ ตองรูจักแหลง
ที่อยูอาศัย  เงนิทุน  การผลิตทรัพยากร 
และแหลงบุคคล 

เฉลย 
ใบงานที่  5.1 

เร่ือง   ปาปณิกธรรม 3  
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ตอนที่ 2  (3  คะแนน) 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนเขียนแนวทางปฏิบัติของการเปนพอคาแมคาตามหลักปาปณกิธรรม  3 
      และวิเคราะหผลท่ีเกิดขึ้น 
 

แนวทางปฏิบัติ ผลดีของการปฏิบัติ ผลเสียของการละเวนการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

(ตัดสินความเกณฑ  การวัดและประเมนิผล) 
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สถานการณ  ไมรูเทาทันการคาขาย    
 
 
 

เร่ือง พอคาเครื่องประดับ 
 

 มีพอคา 2 คน ชื่อเสริวะเหมือนกัน  อยูในเสริวะประเทศ  ทั้งสองอยูในตําบลเดียวกัน  
ไปคาขายรวมกันเสมอ  ครั้นวันหนึ่งชวนกันไปคาขายในตําบลหนึ่ง  คนหนึ่งไปทางตะวันตก      
อีกคนไปทางตะวันออก  คนที่ไปทางตะวันตกไปพบเรือนเศรษฐีตกยาก  มียายกับหลานสาวเทานั้น  
เมื่อหลานสาวเห็นเครื่องประดับที่พอคาเรขาย  ก็นึกอยากไดถึงกับรองไห  ยายจึงนําถาดเกาครําครา
ใบหนึ่งมาขอแลก  พอคาจึงเอาเข็มกรีดดูก็รูวาเปนทองคํา  ชั่งน้ําหนักดู  ปรากฏวามีราคาแสนบาท  
จึงดีใจคิดอยากไดเปลา  จึงวางถาดนั้นเสีย  แลวบอกวาถาดของยายไมมีราคาเลย  แลวเดินออกไป  
ดวยหวังจะยอนกลับมาก็จะไดถาดนั้นเปลา ๆ หรือไมก็แลกในราคายอมเยา 
 แตพอเดินไปครูใหญ  พอคาคนที่ไปทางทิศตะวันออกก็เดินทางถึงเรือนเศรษฐีตกยาก  
ยายกับหลานก็นําถาดออกแสดงและขอเปลี่ยนเปนเครื่องประดับ  พอคาใชเข็มกรีดดูก็ทราบวาเปน
ทองคํา  จึงบอกความจริงวาถาดใบนี้เปนทองคํา  มีราคาถึงแสนบาท  สวนสินคาของขาพเจามีราคา
เพียงหาหมื่นบาท  ไมควรคูกันเลย  ยายจึงบอกวา  สักครูนี้มีพอคาคนหนึ่งมาดูแลวบอกวาไมมีราคา  
แตเจาบอกวาเปนทองคํา  ยายจึงขอแลกกับเครื่องประดับเถิด  ยายออนวอน  พอคาจึงยอกยกสินคา
ทั้งหมด  ซ่ึงมีราคาหาหมื่นบาทกับเงินสดอีกหาหมื่นบาท  แลวรับถาดทองใบนั้นไป 
 ตอมาอีกไมชาพอคาคนแรกก็ยอนกลับมาหมายจะเอาถาดทองคํา  พอทราบวาพอคา  
อีกคนไดไปแลว ถึงกับเสียใจเปนลมลมทั้งยืน  เมื่อฟนคืนสติ  จึงวิ่งไลตามไปทันพอคาคนที่ไดถาด
ทองคําไป  กําลังลงเรือถึงฝงแมน้ําแลว  จึงรองเรียกใหกลับมา  พอคาคนนั้นไมฟง  และไมกลับมา  
จึงเสียใจ แคนเคือง  ถึงขนาดกระอักเลือด ขาดใจตาย 
 เร่ืองนี้สอนใหรูวา  คนพาลสันดานชั่วยอมปรารถนาเอาเปรียบ  โกงซึ่งหนา  แมใน
บุคคลผูยากจนอนาถา  ตรงกันขามบัณฑิตมีแตจิตประกอบดวยเมตตา  ซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือตรง         
คงประสบความสําเร็จเสมอ 
 
 
 
ที่มา  :  ไสว   มาลาทอง.  คูมือการศึกษาจริยธรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2542. 
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
เร่ือง   ปาปณิกธรรม 3 

-------------------------------- 
คําสั่ง     จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวกากบาท  (X)   ลงในกระดาษคาํตอบ 
1.   ปาปณิกธรรม 3  มีความหมายตรงกับขอใด  (ความรู – ความจํา)  
 ก.  ตาดี  รูธุรกจิ  นาไวใจลงทุน         
 ข.  ลูกคารัก  สินคาถูก  มีคุณภาพ            
 ค.  ดูสินคาเปน  สินคาถูก  นาเชื่อถือ            
 ง.   รูแหลงซ้ือ  ดูสินคาเปน  สินคามีคุณภาพ     
2.   ทุกขอเปนองคประกอบของ ปาปณิกธรรม 3  ยกเวน  ขอใด  (ความรู – ความจํา)  
 ก.  ตาด ี
 ข.  มีแหลงทุน 
 ค.  จัดเจนธุรกจิ 
 ง.   เปนมิตรกบัผูซ้ือ          
3.  พอคาแมคาตองมีคณุสมบัติในการรูจกัซื้อและขายสินคา เพราะเหตุใด   (ความเขาใจ)    
 ก.  ทําใหลูกคาพึงพอใจ                
 ข.  ทําใหกจิการคามีผลกําไร            
 ค.  ทําใหหาเงนิมาลงทุนไดงาย  
 ง.  ทําใหกจิการคาเจริญกาวหนา 
4.   ถาไมปฏิบัติตามหลัก ปาปณิกธรรม 3    จะกอใหเกิดโทษตามขอใด (คิดวิเคราะห)          
 ก.  ขาดความเชื่อถือจากลูกคา      
 ข.  ขาดความเชื่อถือจากพอคา        
 ค.  ขาดความเชื่อถือจากลูกจาง      
 ง.  ขาดความเชื่อถือจากหุนสวน             
5.  พอคาคนใดที่นําหลักการจักขุมาในปาปณิกธรรม 3  ไปใช ในการประกอบธุรกจิการคา   
      (การนําไปใช) 
 ก.   ดนันมีความจริงใจตอลูกคา           
 ข.   ดนุพลมีความซื่อสัตยตอลูกคา                  
 ค.   ดําเกิงรูความเคลื่อนไหวของตลาด 

ง.   ดํารงชัยดสิูนคาเปน รูวาของมีตําหนิหรือไม                 
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 เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน   

เร่ือง   ปาปณิกธรรม  3 

 
 1.  ก 
2.  ง   
3.  ข   
4.  ก   
5.  ง   
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6 
 

สาระการเรียนรู        พระพุทธศาสนา                                   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 
หนวยการเรียนรู      เร่ือง  มรรค 
เร่ือง    มงคล  38                                                            เวลา   2   ชั่วโมง 
 

1.   สาระสําคัญ 
 มงคลชีวิต   เปนแนวทางแหงการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสุข  ความเจริญ  ความมั่นคงใน
การดําเนินชีวิต                             
 

2.   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของมงคล  38  เร่ือง  จิต     
ไมหวั่นดวยโลกธรรม  จิตไมเศราโศก  จิตไมมัวหมอง  จิตเกษม พรอมเสนอแนวทางในการนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 

3.   จุดประสงคการเรียนรู 
        3.1 บอกความหมายของมงคลชีวิตได    
        3.2 บอกความหมายและประโยชนของจิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมได 
        3.3  บอกความหมายและประโยชนของจิตไมเศราโศกได 
       3.4  บอกความหมายและประโยชนของจิตไมมัวหมองได 
        3.5  บอกความหมายและประโยชนของจิตเกษมได 
        3.6  สามารถนําหลักธรรมมงคลชีวิต เร่ือง จิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม จิตไมเศราโศก  
จิตไมมัวหมอง จิตเกษม ไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

4.   สาระการเรียนรู 
        4.1  ความหมายของมงคลชีวิต    
        4.2  ความหมายและประโยชนของจิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม 
        4.3  ความหมายและประโยชนของจิตไมเศราโศก 
        4.4  ความหมายและประโยชนของจิตไมมัวหมอง 
        4.5  ความหมายและประโยชนของจิตเกษม 
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5.   กระบวนการจัดการเรียนรู 
        1.   ขั้นนํา 
          1.1  นักเรียนศึกษาภาพเหตุการณ 2 ภาพ    
              ภาพที่ 1   คนที่กําลังมีความทุกขโศก 
              ภาพที่  2  คนที่กําลังมีความสุข 
  1.2  นักเรียนรวมกันอภิปรายภาพแตละภาพตามแนวทาง  ดังนี้  
        1.2.1  จากภาพนักเรียนไดแนวคิดอะไร 
        1.2.2  จากแนวคิดดังกลาว  นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
หรือไม อยางไร 
  1.3  แจงจุดประสงคการเรียนรู   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน   จํานวน  5  ขอ 
        2.   ขั้นสอน 
  2.1  นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 6.1 เร่ือง มงคล 38 และปฏิบัติใบงานที่ 6.1 เร่ือง 
มงคล 38 รวมกันเฉลยและสรุปใบงานที่ 6.1  
               2.2  ครูเสนอสถานการณ เรื่อง  จิตที่หวั่นไหว  เพิ่มเติมจากใบความรูและใบงาน
แลวรวมกันสรุป 
               2.3  ครูแนะนํานักเรียนอานนวนิยาย  เร่ือง น้ําพุ  เพื่อฝกรวบรวมขอมูลจากที่ศึกษา
ถึงการปฏิบัติตนของตัวละครในเรื่อง น้ําพุ  บันทึกขอมูลลงในสมุด 
               2.4   สุมนักเรียน 2 – 3 คนนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน  กระตุนนักเรียนคิดปลุกเรา
คุณธรรมที่ถูกตอง  โดยครูซักถามนักเรียนวาน้ําพุควรปฏิบัติตัวอยางไรจึงจะถือไดวาเปนการปฏิบัติ  
ตามจิตไมหวั่นไหว ตามหลักมงคล  38 
        3.   ขั้นสรุป 
  3.1  นักเรียนและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญของมงคลชีวิต หัวขอจิตไมหวั่นไหว
ตอโลกธรรม จิตไมเศราโศก   จิตไมมัวหมอง  จิตเกษม  
  3.2  เสนอแนวทางการนําหลักธรรมมงคล 38    ไปใชในชีวิตประจําวัน 

  3.3 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 5 ขอ  จากนั้นรวมกันเฉลยคําตอบ 
 

6.   สื่อ/แหลงเรียนรู 
 6.1  ส่ือการเรียนการสอน 
  6.1.1  ภาพที่ 1   คนที่กําลังมีความทุกขโศก 
  6.1.2  ภาพที่  2  คนที่กําลังมีความสุข 
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  6.1.3  สถานการณ  เร่ือง  จิตที่หวั่นไหว 
  6.1.4  นวนิยาย  เรื่อง น้ําพุ   
  6.1.5  ใบความรูที่ 6.1   เรื่อง  มงคล  38    
  6.1.3  ใบงานที่ 6.1   เรื่อง   มงคล  38    

 6.2  แหลงเรียนรู 
         จรัส  พยัฆราชศักดิ์  และกวี  อิศริวรรณ. พระพุทธศาสนา ชวงชั้นที่ 4.  
   กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2547. 

  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธธรรม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
   กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. 
  พระโสภนคณาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ). อยูเย็นเปนสุข. กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศ 
   วิหาร, 2535. 
  พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี.  พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : แม็ค, 2547. 
  มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน.  กรุงเทพฯ : 
   โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539. 
  วิทย   วิศทเวทย  และเสฐียรพงษ  วรรณปก.  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา 
   ปที่ 5.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2547. 
  ไสว   มาลาทอง. คูมือการศึกษาจริยธรรม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2542. 
 
 

7.   การวัดและประเมินผล 
         7.1  เครื่องมือวัดผล 
                 7.1.1  แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

   7.1.2  ใบงานที่ 6.1  เรื่อง  มงคล  38      
         7.2  วิธีการวัดและประเมินผล 
                 7.2.1  ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

   7.2.2  ตรวจใบงานที่ 6.1  เรื่อง  มงคล  38      
 7.3  เกณฑการวัดและประเมินผล               
        7.3.1   แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  
       คะแนน 5 คะแนน  อยูในระดับดีมาก 
       คะแนน 3 – 4 คะแนน  อยูในระดับดี 
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       คะแนน 1 – 2 คะแนน  อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน 0 คะแนน  อยูในระดับตองปรับปรุง 

  7.3.2   ใบงานที่ 6.1  เรื่อง  มงคล  38    
       ตอนที่ 1  ใชเกณฑ  ดังนี้ 
       คะแนน 9  -  10   คะแนน อยูในระดับดีมาก 
       คะแนน 7  -    8   คะแนน อยูในระดับดี 
       คะแนน 5  -    6   คะแนน อยูในระดับปานกลาง 
       คะแนน 0  -   4   คะแนน อยูในระดับตองปรับปรุง 
 

       ตอนที่ 2   ใชเกณฑ  ดังนี้ 
       3   คะแนน  สามารถเขียนบรรยายการใชในชีวิตประจําวันตามหลัก 

 จิตไมหวั่นไหวตอโลกธรรม  จิตไมเศราโศก  จิตไมมัวหมอง   
 จิตเกษม  ไดเหมาะสมและหลากหลาย 

       2   คะแนน สามารถเขียนบรรยายการใชในชีวิตประจําวันตามหลัก 
 จิตไมหวั่นไหวตอโลกธรรม  จิตไมเศราโศก  จิตไมมัวหมอง   
 จิตเกษม  ไดเหมาะสมแตไมหลากหลาย 

       1   คะแนน  สามารถเขียนบรรยายการใชในชีวิตประจําวันตามหลัก 
 จิตไมหวั่นไหวตอโลกธรรม  จิตไมเศราโศก  จิตไมมัวหมอง   
 จิตเกษม  ไดไมเหมาะสมและไมหลากหลาย 
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ใบความรูท่ี  6.1 
เร่ือง    มงคล  38 

 
 
 
   
 มงคล  หมายถึงเหตุแหงความเจริญ   ไดแกการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งหลาย   
เพราะการกระทําพิธีตาง ๆ ตามฤกษยามนั้นไมสามารถทําใหเกิดมงคลแกบุคคลอยางแทจริง  
เหมือนกับการปฏิบัติตามมงคล  38  ประการ   ซ่ึงในชั้นนี้จะยกมาศึกษาเพียง  4  ประการ  ตอไปนี้ 
 1.  จิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม: โลกธรรม คือ ธรรมที่ครอบงําสัตวโลก และสัตว
โลกยอมเปนไปตามธรรมนั้น  มี  8  อยาง  คือ 
  ฝายอิฏฐารมณ   อารมณที่นาใครนาปรารถนา 
  1)  มีลาภ   2)  มียศ 
  3)  สรรเสริญ  4)  สุข 
  ฝายอนิฏฐารมณ   อารมณที่ไมนาใครไมนาปรารถนา 4 
  1)  เสื่อมลาภ  2)  เสื่อมยศ 
  3)  ถูกนินทา  4)  ทุกข 
  จิตไมหวั่นไหวตอโลกธรรม  คือ   เมื่ออิฏฐารมณเกิดขึ้นก็ไมดีใจจนเกินเหตุ   เมื่อ
อนิฏฐารมณเกิดขึ้นก็ไมเศราใจเสียใจจนเกินไป พึงพิจารณาใหเห็นวาส่ิงเหลานี้มันเกดิขึน้แลวแกเรา   
แตวามันไมเที่ยง   เกิดขึ้นแกเราเพียงชั่วคราวไมนานก็เปลี่ยนแปรไป   อยาใหมันครอบงําจิตใจได 
 

  ผลของจิตไมหวั่นไหวตอโลกธรรม 
  1)  ไมฟูขึ้น  และฟุบลงไปตามโลก 
  2)  จิตใจผองใสสบาย 
  3)  ไมเศราโศกเสียใจ 
  คนที่มีจิตมั่นคงไมหวั่นไหวเลยนั้นคงหาไดยาก   ปุถุชนยอมมีความหวั่นไหวไม
มากก็นอย   วิธีปรับปรุงคนใหเปนคนมีจิตมั่นคงทําไดดังนี้ 
  1)  อยูหางจากคนชั่ว   คนชั่วทําช่ัวบอย ๆ   เรายอมหวั่นไหวตามไดงาย 
  2)  อยูหางจากสิ่งช่ัว   คนเดินผานบอนพนันทุกวัน   อาจหวั่นไหวไดงาย 
  3)  มีส่ิงยึดเหนี่ยวใจ  เชน   พระรัตนตรัย   กฎแหงกรรม   ความสันโดษ   เปนตน 
  4)  มีความเชื่อในตนเอง   ประกอบไปดวยเหตุผลและปญญา 
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 2.   จิตไมเศราโศก   ความเศราโศกเปนของธรรมดาสําหรับผูที่ยังอยูในโลกียวิสัย  แตก็
เปนสิ่งที่ใคร ๆ  อาจลดลงได   สาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนตองพบกับความเศราโศกก็คือ   ตั้งความหวัง
ไวมากเกินไป   แลวไมไดอยางที่หวัง  อันที่จริงปุถุชนทั่วไปยอมตั้งความหวังไวไมมากก็นอยและ   
ก็อยากสมหวัง   แตความผิดหวังเกิดขึ้นไดเสมอ   เรื่องอยางนี้เปนเรื่องของโลกเราเห็นอยูเปน
ประจํา   ฉะนั้นเราไมควรตั้งความหวังไวจนเกินควร   และตองมีสติระลึกอยูเสมอวา   ความผิดหวัง
เกิดไดเสมอ  ชื่อวา  ความโศก 
  การจะมิใหโศกทวมทับจิตใจได   มีแตพระอรหันต  สําหรับปุถุชนจะพึงบรรเทาได
ดวยการคลายความยึดมั่นความรักความหวงแหนในเบญจขันธนั้น   พึงพิจารณาวาทั้งตัวเราและ   
ส่ิงที่เรารักเปนสิ่งอนิจจังไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตา   มิใชตัวตนเปนธรรมดาของสังขาร
จะตองเกิดตองเสื่อมตองเปนไปอยางนั้น   ไมมีใครจะหามกันได  รางกายเรา  มิใชของเราอันแทจริง
เปนเพียงสมมุติเทานั้น   ดังนี้จะบรรเทาความเศราโศกได 
 

  ผลของจิตไมเศราโศก 
  1)  ผิวพรรณผองใส 
  2)  มีสุขภาพจิตสมบูรณ 
  3)  มีความสุขไดในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ 
  ตองมีสติระลึกถึงสัจธรรมวา   ทุกอยางเปลี่ยนแปลงไดเสมอ   อะไรจะเกิดขึ้นกับ
อะไรก็ได 
  ความยึดมั่น  (อุปาทาน)   มี  4  อยาง  ดังนี้ 
  1)  ยึดมั่นในกาม   คือ   ยึดมั่นในความสุขทางเนื้อหนัง  ทางวัตถุธรรม 
  2)  ยึดมั่นในความเห็น 
  3)  ยึดมั่นในแบบแผน  ในหลักปฏิบัติจนเกินไป 
  4)  ยึดมั่นวามีตัวตน 
  ขอ  1)  กับขอ  4)  มีสวนเปนอยางมากที่ทําใหเราผิดหวังเศราโศก   เราตองพยายาม
นึกถึงสัจธรรม   และมีสติควบคุมเพื่อใหความยึดมั่นเหลานี้นอยลง 
  เราแบงของในโลกนี้ไดเปน  2  อยาง  คือ  ส่ิงที่เราบังคับไมได  กับสิ่งที่เราบังคับได  
เราบังคับความแก  ความชราของเราไมได   กินมะนาวบังคับใหล้ิมรสหวานไมได   มีคนรักบังคับ
เขาไมใหไปสนใจไปเที่ยวกับคนอื่นไมได   แตเราบังคับจิตใจของเรามิใหยึดมั่นถือมั่น   มิใหเกิด
ความผูกพันจนเกินไปกับสิ่งเหลานี้ได   กลาวคือ  เรา  “ปลง”  ได 
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 3.   จิตไมมัวหมอง   จิตมัวหมอง  คือ  จิตที่ไมบริสุทธิ์   ไมผองใส  ไมสะอาด  คนที่จิต
มัวหมองเปนคนที่ไมมีความสุข   ไมมีความสงบ   จิตมัวหมองคือจิตที่มุงราย   ไมสรางสรรคแตคิด
จะทําลาย  จิตมัวหมองทําใหไมเห็นความจริง เหมือนเราใสแวนตาที่ขุนมัว จะมองอะไรไมคอยเห็น   
คนที่จิตมัวหมองรับคุณธรรมไดยากเหมือนผาเปรอะเปอน   ยอรับสีไมไดดี 
  สาเหตุทําใหจิตใจมัวหมองมี  3  ประการใหญ ๆ  คือ 
  1)  ราคะ  คือ  ความกําหนัด  ยินดี  รัก  อยากได 
  2)  โทสะ  คือ  ความโกรธ  ไมชอบใจ  คิดราย  ทําลายผูอ่ืน 
  3)  โมหะ   คือ  ความหลง  มืดมน  ไมรูจักผิดชอบ  ชั่วดี  บุญบาป  คุณโทษ 
  กิเลสทั้ง  3  ประการนี้   เปนธุลีที่เกาะจิตใจใหมัวหมอง   เปรียบเสมือนฝุนที่เกาะ
ส่ิงใดยอมทําใหส่ิงนั้น ๆ  มัวหมอง 
 

  วิธีทําใหจิตไมมัวหมอง 
  การมีจิตไมมัวหมองถือวาเปนมงคลสําหรับชีวิต   มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับ      
ทุกคน  เราจึงควรฝกฝนตนเองไมใหมีจิตมัวหมอง   โดยการปฏิบัติตนดังนี้ 
  1)  รูจักควบคุมตนเอง  มีความอดทน อดกล้ัน ไมลุแกอํานาจ  ราคะ  โทสะ  และ
โมหะ 
  2)  มีสติไตรตรอง   หาเหตุผล  และหนทางแกไขปญหา 
  3)  ไมประมาทในการทําความดี   ตั้งใจทําสมาธิภาวนาเปนประจํา  ไมยอทอ 
  4)  แสวงหากัลยาณมิตรเพื่อปรึกษาขอคําแนะนํา   ไมทําอะไรไปตามอํานาจของ
ราคะ  โทสะ  และโมหะ 
 

  ประโยชนของการมีจิตไมมัวหมอง 
  ผูมีจิตไมมัวหมองยอมเปนมงคลแกชีวิต   คือไดรับผลดีหรือประโยชนดังนี้ 
  1)  จิตใจสะอาด  เบิกบาน  ผองใส 
  2)  มีความสุขและสงบ 
  3)  หลุดพนจากความทุกขทั้งหลาย 
 

 4.   จิตเกษม   คือ  จิตที่สงบ   จิตที่สุขสบาย   ปลอดโปรง  เปนอิสระ  ปลอดภัย  พนภัย  
คําวาพนภัยในที่นี้   หมายความวา   พนภัยทั้งทางโลกและทางธรรม   พนภัยทางโลกก็เชน  พนจาก
ความเจ็บปวย  พนจากความหนาวเย็น   พนจากการนินทา   เปนตน   พนภัยทางธรรมก็เชน พนจาก
ความโลภ  พนจากความโกรธพยาบาท  พูดงาย ๆ  ก็คือ  พนจากกิเลส  พบกับความสุข  ดัง         
พุทธสุภาษิตที่วา   จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ แปลวา จิตที่ฝกดีแลวนําสุขมาให หรือ  จิตฺเต  อสงฺกิลิฏเฐ  
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สุคติ  ปาฏิกงฺขา  แปลวา  เมื่อจิตไมเศราหมอง สุคติเปนอันหวังได และหลักธรรมที่จะชวยใหจิต
ของเราสงบ   และพนภัยระดับกลาง ๆ  คือ  สัปปุริสธรรม 7 
  สัปปุริสธรรม 7  คือ  ธรรมที่จะชวยทําใหเราเปนสัปปบุรุษ  หรือคนดี  มีความสงบ
สุขทั้งทางกายและใจ 
  1)  รูจักเหตุ   คือ   รูจักหาสาเหตุของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวเรา  เชน  รูวาทําไม
เราจึงสอบไดคะแนนต่ํา   ตนเหตุอาจเปนการเปนคนเกียจคราน   ขาดเรียน  เปนตน 
  2)  รูจักผล  คือ  รูวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไมวาจะเปนเรื่องดีหรือภัยตองมีสาเหตุ  ไมมี
อะไรเกิดขึ้นลอย ๆ 
  3)  รูจักตน  คือ  รูสถานภาพของตน  รูวาคนมีสติปญญา ความสามารถ ความอดทน
เพียงใด   อยาเขาใจคนผิด   ตองรับฟงเสียงของผูหวังดีจะไดรูจักคนถูกตองขึ้น 
  4)  รูจักประมาณ  คือ  รูจักทําสิ่งตาง ๆ  หรือดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง  เหมาะสม
กับสภาพของตน 
  5)  รูจักกาล  คือ  รูวาควรทําอะไร  เวลาใด  ไมควรทําอะไรเวลาใด  เชน  รูวาเวลานี้
เราเปนนักเรียนก็ตองเรียน   ไมสนใจอยางอื่นจนเกินขอบเขต 
  6)  รูจักชุมชน  รูวาอยูในชุมชนอยางใดควรทําตัวอยางไร  เชน  นักเรียนกลุมนี้ชอบ
เสพยาเสพติด   ก็ไมเขาไปใกล  เปนตน 
  7) รูจักบุคคล การคบคนตองเลือกอยูใกลคนพาลก็จะพาเราเปนคนพาลไปดวย
เพราะเรายังเปนเด็ก   ถูกชักจูงไดงาย   แมจะไมตั้งใจ 
  ผูที่ปฏิบัติตามหลักธรรมขอนี้ได   จะพนภัยทางโลกอยางแนนอน   และจะมีความ
สงบทางใจ 
 

  ประโยชนของการมีจิตเกษม 
  การมีจิตเกษมถือเปนมงคลสูงสุดสําหรับชีวิต   เพราะหลุดพนจากเครื่องรอยรัดที่
ยึดใหคนเราติดอยูในหวงแหงความทุกข   จึงเทากับมีความสุขอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  จรัส  พยัฆราชศักดิ์  และกวี  อิศริวรรณ. พระพทุธศาสนา ชวงชั้นที่ 4.  กรุงเทพฯ :  
ไทยวัฒนาพานิช, 2547. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง     จงเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ  (10 คะแนน) 
 

 1.   จงบอกความหมายของคําตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่   6.1 
เร่ือง   มงคล  38   

จิตไมหว่ันไหวดวยโลกธรรม 
.......................................................
.......................................................
....................................................... 

จิตไมเศราโศก 
..........................................................
..........................................................
..........................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มงคล 38   หมายถึง .......................................... 
.............................................................................
....................................................................... 

จิตไมมัวหมอง  
..........................................................
..........................................................
..........................................................  

จิตเกษม  หมายถึง 
.......................................................
.......................................................
.......................................................
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2.  จงบอกถึงผลของมงคล 38 ตามหัวขอตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของจิตไมหว่ันไหวดวย 
โลกธรรม............................. 
.......................................................
.......................................................

ผลของจิตไมเศราโศก 
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 

ผลของมงคล 38  ................................................. 
.............................................................................
............................................................................ 

ผลของจิตไมมัวหมอง  
.....................................................
.....................................................
..................................................... 
 

ผลของจิตเกษม  หมายถึง 
.............................................................
.............................................................
............................................................ 
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ตอนที่ 2    (3  คะแนน) 
 

 ใหนักเรียนเขียนบรรยายการนํามงคลชีวิตเกี่ยวกับจิตไมหวั่นไหวตอโลกธรรม  จิตไม
เศราโศก  จิตไมมัวหมอง  จิตเกษม   ไปใชในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
 

 

 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
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เฉลย 
ใบงานที่   6.1 
เร่ือง   มงคล  38   

 
 
 
 

 
คําชี้แจง     จงเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ  (10 คะแนน) 
 

 1.   จงบอกความหมายของคําตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตไมหว่ันไหวดวยโลกธรรม  
หมายถึง ความรูสึกที่ไมดีใจ เสียใจ 
กับสิ่งที่สมหวังและผิดหวัง 

จิตไมเศราโศก  หมายถึง  การระงับ
ความรูสึกเสียใจไว เมื่อไมสมหวัง
กับสิ่งที่ต้ังใจไว 

 
มงคล 38   หมายถึง   เหตุแหงความเจริญ 
 

จิตไมมัวหมอง หมายถึง   
จิตบริสุทธิ์  ผองใส  สะอาด 
 

จิตเกษม  หมายถึง จิตที่สงบ  สุขสบาย 
ปลอดโปรง  เปนอิสระ ปลอดภัย พนภัย 
ทั้งทางโลกและทางธรรม 
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 2.   จงบอกถึงผลของมงคล 38 ตามหัวขอตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของมงคล 38  สามารถทําใหเกิดมงคล 
แกผูที่ปฏิบัติอยางแทจริง 

ผลของจิตไมหว่ันไหวดวย 
โลกธรรม สามารถทําใหผูปฏิบัติ 
มีจิตผองใสสบาย  มั่นคงดวย
เหตุผลและปญญา 

ผลของจิตไมเศราโศก   สามารถทําให
ผูปฏิบัติมีสุขภาพจิตสมบูรณ ผิวพรรณ 
ผองใส มีความรูความสุขในทุกสถาน 
 

ผลของจิตไมมัวหมอง สามารถ
ทําใหผูปฏิบัติมีความสุขสงบ  
สะอาดผองใส สะอาดผองใส  
หลุดพนความทุกข 
 

ผลของจิตเกษม  หมายถึง สามารถทําให
ผูปฏิบัติมีความสุขทางใจ  ชีวิตจะพนภัย
ทางโลกอยางแนนอน 
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ตอนที่ 2  (3  คะแนน) 
 

 ใหนักเรียนเขียนบรรยายการนํามงคลชีวิตเกี่ยวกับจิตไมหวั่นไหวตอโลกธรรม  จิตไม
เศราโศก  จิตไมมัวหมอง  จิตเกษม   ไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
 

(ตัดสินความเกณฑ  การวัดและประเมนิผล) 
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
เร่ือง   มงคล  38  

-------------------------------- 
คําสั่ง     จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวกากบาท  (X)   ลงในกระดาษคาํตอบ 
1.   มงคล 38  เปนหลักธรรมที่สรางความเจริญใหกับชวีิตของผูนําไปปฏิบัติอยางไร  
      (ความรู – ความจํา) 
 ก.  ทําใหสนใจทรัพยสินเงนิทอง 
 ข.  ทําใหมีความโลภ โกรธ หลง นอย     
 ค.  ทําใหสนใจตําแหนงหนาที่การงาน 
 ง.   ทําใหสนใจความสวยงามของเพศตรงขาม  
2.   การปฏิบัติตนตามจิตไมหวั่นตอโลกธรรม  กอใหเกดิผลดีอยางไร   (คิดวิเคราะห)    
 ก.  จิตผองใสสบาย 
 ข.  ไมเชื่อคนอื่นงาย ๆ 
 ค.  ใบหนาสดใสไรร้ิวรอย 
 ง.  ผิวพรรณเตงตึงไมเหีย่วยน 
3.   จิตฺตํ  ทนฺต ํ สุขาวหํ   แปลวาอยางไร  (ความรู-ความจาํ)               
 ก.   จิตที่ฝกดแีลวนําสุขมาให  

ข.   จิตที่ฝกดีแลวนําปญญามาให 
 ค.   จิตที่ฝกดีแลวยอมไมหวัน่ไหว   

ง.   จิตที่ฝกดีแลวนําความสําเร็จมาให        
4.   หากมนษุยตองการมีจิตใจที่ไมมัวหมองควรละเวนการปฏิบัติในขอใด (การนําไปใช) 
 ก.   เวนราคะ 
 ข.   เวนโทสะ 
 ค.   เวนโมหะ 
 ง.   เวนอวิหิงสา 
5.   การปฏิบัติตามมงคล 38 ชีวิตในขอใดที่ทําใหชวีิตมคีวามสุข  (ความเขาใจ)            
 ก.   รูวาตนเองมีสติปญญาดี 
 ข.   รูวาจะตองปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน 
 ค.   รูวาควรจะเลือกคนบุคคลเพื่อใหเกิดประโยชน 
 ง.   รูจักหาสาเหตุของสิ่งทั้งหลายที่เกดิขึ้นกับตัวเรา 
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 เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน   

เร่ือง   มงคล  38 

 
1.   ข 
2.  ก 
3.  ก 
4.  ง  
5.  ง  
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ตารางที่ 30  วิเคราะหขอทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 

เนื้อเร่ือง ความรู
ความจํา 

ความ 
เขาใจ 

การนํา 
ไปใช 

การ 
วิเคราะห 

การ 
สังเคราะห 

การ 
ประเมินคา 

อปริหานิยธรรม 7 2 1 1 1 1 1 
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก 
ธรรม 4 

1 1 2 1 1 1 

โภคอาทิยะ 5 2 - 1 2 1 1 
อริยวัฑฒิ  5 3 1 2 - - 1 
ปาปณิกธรรม  3 3 1 1 1 - 1 
มงคล  38 2 1 1 1 1 1 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  เร่ือง  มรรค 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

................................ 
 

คําชี้แจง   
 1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวัดผลการเรียนรูเร่ือง มรรค  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 2. แบบทดสอบฉบับนี้  เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  มีขอ
คําถามทั้งหมด  20 ขอ  โดยใหนักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ  ขอ  ก.  
ข.  ค.  หรือ  ง.  ที่คิดวาเปนคําตอบที่ถูกตอง 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู  เร่ือง  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
 
คําสั่ง     จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวกากบาท  (X)   ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1.  หนวยงานในขอใดที่ถือวาไดปฏิบัติตามหลักการของอปริหานิยธรรม (การนําไปใช) 
ก. สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทานัดจะเขาประชุมกนัอยางพรอมเพรียงทุกครั้ง 
ข. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกรวยออกระเบียบเพิ่มเติมจากที่ประชุมอยูเสมอ 
ค. สมาชิกบางคนไมคอยรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืนเนื่องจากมีความรูระดับสูงกวาผูอ่ืน 
ง. คุณครูบางคนเลือกสอนเนื้อหาเฉพาะบางเรื่องเนื่องจากนักเรียนไมคอยตั้งใจเรียนและเรียนรู 
      ไดชา 

 

2.  หลักอปริหานยิธรรมชวยปองกันความแตกแยกของคนในสังคมไดเพราะเหตใุด (คิดวิเคราะห) 
ก. มุงสอนใหเกิดภาวะผูนํา 
ข. มุงสอนในเรื่องความจงรักภกัด ี
ค. มุงสอนใหมนษุยเคารพผูทรงศีล 
ง. มุงสอนใหมนษุยมีความเคารพกันทางกาย วาจา ใจ 

 

3.  ส่ิงที่ถือวาเปนลักษณะที่สําคัญที่สุดที่สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในสงัคม คือขอใด 
        (ประเมินคา) 

ก. สมาชิกสามารถทําความเขาใจกันไดในที่ประชุม 
ข. ประธานในทีป่ระชุมสามารถควบคุมการประชุมได 
ค. การประชุมมีความพรอมเพรยีงกัน  ยึดมัน่ในการทําความดีและใหความเคารพกัน 
ง. ผูอาวุโสไมปดบังความรู เสียสละ และตักเตือนผูนอยเมื่อเห็นวาจะเกดิอันตราย 

 

4.  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  มีความหมายตรงกับขอใด  (ความรู  -  ความจํา) 
ก. ขยันหาจึงมีเงนิใชและใสใจออม 
ข. ขยันหาและคบเพื่อนที่ดีเปนแนวทาง 
ค. ขยันหาและรูจกัอดออมเก็บรักษาทรัพย 
ง. ขยันหา  รักษาดี  มีเพื่อนดี  ใชชีวิตเหมาะสม 
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5.  “คบบัณฑิต บณัฑิตพาไปหาผล”  สุภาษิตนี้ตรงกับหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  
   ในขอใด   (ความเขาใจ) 

ก. สมชีวิตา 
ข. อุฎฐานสัมปทา 
ค. อารักขสัมปทา 
ง. กัลยาณมิตตตา 

 

6.   ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 นักเรียนควรดาํรงชีพตามขอใด จึงมีความเหมาะสม 
  ที่สุด (ประเมนิคา)  

ก. ใชจายเงินดวยความสุจริต 
ข. ใชจายเงินดวยความอัตคัต 
ค. ใชจายเงินดวยความอดออม 
ง. ใชจายเงินดวยความตระหนี ่

 

7.  โภคอาทิยะ  5  มีความหมายตรงกับขอใด  (ความรู  -  ความจํา) 
ก. ใชทรัพยที่หามาไดเพื่อการทําบุญ 
ข. ใชจายทรัพยทีไ่ดมาดวยความสุจริต       
ค. ใชทรัพยที่หามาไดเพื่อประโยชนสวนรวม    
ง. หาทรัพยดวยความสุจริต ใชจายเพื่อตนและสวนรวมอยางเหมาะสม 

       
 

8.  ประโยชนของโภคอาทิยะ  5   ในขอใดกลาวไดครอบคลุมมากที่สุด  (คิดวิเคราะห) 
ก. การใชทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ข. การใชทรัพยใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
ค. การใชทรัพยใหเกิดประโยชนตอครอบครัว 
ง. การใชทรัพยใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ 

 

9.  พระพุทธเจาทรงสอนหลักการใชจายทรัพยตามโภคอาทิยะ 5 เพื่ออะไร  (สังเคราะห) 
ก. เพื่อใหมีทรัพยเล้ียงมิตรสหาย 
ข. เพื่อใหมีทรัพยทะนุบํารุงศาสนา 
ค. เพื่อใหมีทรัพยไวใชในยามขาดแคลน 
ง. เพื่อใหบุคคลรูจักใชจายทรัพยในทางทีเ่ปนประโยชน 
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10.  คุณธรรมที่ชวยใหเกิดความเจริญงอกงามในชีวิตมหีลายประการ  ยกเวน ขอใด (คิดวิเคราะห) 
ก. งอกงามดวยศลี                  
ข. งอกงามดวยจาคะ 
ค. งอกงามดวยโลภะ                  
ง. งอกงามดวยศรัทธา            

 

11.  ทุกขอแสดงถึงลักษณะของผูที่งอกงามดวยปญญา ยกเวน  ขอใด (คดิวเิคราะห) 
ก. รูคิดรูพิจารณา  
ข. รูคิดในสิ่งที่ควรรู              
ค. รอบรูในทุกๆ เร่ือง                
ง. รอบรูในสิ่งที่ควรรู        

 
12.  ถาปวีณาเชื่อวา บุญมีจริง บาปมีจริง เธอควรปฏิบัติตนตามหลักอริยวัฒ 5 ในขอใด 
        (ความเขาใจ) 

ก. เชื่อในผลของกรรม           
ข. เชื่อวาบุคคลมีกรรม        
ค. เชื่อวาผูทํากรรมชั่วยอมไดผลชั่ว        
ง. เชื่อวาผูทํากรรมยอมสงผลตอตน 

 

13.  ถาไมปฏิบัติตามหลัก ปาปณิกธรรม 3 จะกอใหเกิดโทษตามขอใด (คิดวิเคราะห)          
ก. ขาดความเชื่อถือจากลูกคา      
ข. ขาดความเชื่อถือจากพอคา        
ค. ขาดความเชื่อถือจากลูกจาง      
ง. ขาดความเชื่อถือจากหุนสวน    

          

14.  พอคาคนใดทีน่ําหลักการจกัขุมาในปาปณกิธรรม 3  ไปใช ในการประกอบธุรกิจการคา   
(การนําไปใช) 
ก. ดนันมีความจริงใจตอลูกคา           
ข. ดนุพลมีความซื่อสัตยตอลูกคา                  
ค. ดําเกิงรูความเคลื่อนไหวของตลาด 
ง. ดํารงชัยดูสินคาเปน รูวาของมีตําหนิหรือไม                 
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15.  ขอใดเปนหลักสําคัญที่สุดของหลักจักขุมา (วิเคราะห) 
ก. รูจักสินคาที่จะนํามาคาขาย 
ข. รูจักสวนประกอบที่ดีของสินคา 
ค. รูจักวิธีการผลิตสินคาของสินคาที่นํามาขาย 
ง. รูจักวัสดุที่ผลิต  วิธีการคาขาย  อุปนิสัยและกําลังซ้ือ 
 

16.  มงคล 38  เปนหลักธรรมที่สรางความเจริญใหกับชวีิตของผูนําไปปฏิบัติอยางไร  
(ความรู – ความจํา) 
ก. ทําใหสนใจทรัพยสินเงินทอง 
ข. ทําใหมีความโลภ โกรธ หลง นอย     
ค. ทําใหสนใจตําแหนงหนาทีก่ารงาน 
ง. ทําใหสนใจความสวยงามของเพศตรงขาม  

 

17.  การปฏิบัติตนตามจิตไมหวัน่ตอโลกธรรม  กอใหเกิดผลดีอยางไร (คดิวิเคราะห)    
ก. จิตผองใสสบาย 
ข. ไมเชื่อคนอ่ืนงาย ๆ 
ค. ใบหนาสดใสไรริ้วรอย 
ง. ผิวพรรณเตงตงึไมเหีย่วยน 

 

18.  บุคคลที่มี  จิตฺตํ  ทนฺตํ  สุขาวหํ   เปนผูมีลักษณะตามขอใด  (การนําไปใช) 
ก. จิตที่ฝกดีแลวนําสุขมาให  
ข. จิตที่ฝกดีแลวนําปญญามาให 
ค. จิตที่ฝกดีแลวยอมไมหวั่นไหว   
ง. จิตที่ฝกดีแลวนําความสําเร็จมาให  

       

19.  การปฏิบัติตามมงคล 38 ชีวิตทําใหชวีิตมคีวามสุข  ทานเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด  
       (สังเคราะห)            

ก. ไมเห็นดวย  ไมไดชวยใหจิตเกษม 
ข. ไมเห็นดวย  ไมไดชวยใหจิตไมหวัน่ไหว 
ค. เห็นดวย  เพราะปฏิบัติตามมงคล 38 นําไปสูความเจริญ  
ง. เห็นดวย  เพราะปฏิบัติตามมงคล 38 ทําใหไมเศราหมอง 
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20.  ขอใดเปนลักษณะของจิตเกษมที่ดีที่สุด (วเิคราะห) 
ก. สุจิตใชชีวิตแบบพอเพียง 
ข. ปรีดีสามารถทนความเจ็บปวยได 
ค. อรทัยสนใจทํางานของตนใหเสร็จ 
ง. สุดใจสนใจชวยงานของหมูบานเสมอ 

 
 
 
 เฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน   

เร่ือง  มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 

 1. ก                                                  11.    ค 
 2.    ง                                        12.  ก    
 3.    ค                                          13.   ก 
 4.    ง                                         14.   ง 
 5.    ง                                        15.   ง 
 6.    ค                                       16.   ข 
 7.    ง                                     17.   ก 
 8.    ก                                                        18.   ก 
 9.    ง                                             19.   ค 

 10.  ค                                            20. ก 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
 
คําชี้แจง   

1. แบบทดสอบฉบับนี้มี  20  ขอ  ใหเวลาทํา  25  นาที 
2. ใหนักเรียนอานคําถามใหเขาใจแลวเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  โดยทํา

เครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรในกระดาษคําตอบ 
3. หามขีดฆา/ทําเครื่องหมาย/เขยีนตวัอักษรใด ๆ ลงในแบบทดสอบ 
4. เมื่อหมดเวลา  ใหนกัเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
.................................... 

 
 

คําสั่ง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดแลวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ครอบครัวของวิวัฒนมีฐานะปานกลาง   เขาเรียนจบชัน้มธัยมศึกษาปที่ 6 แลว แตไมสามารถ
สอบเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยของรัฐได   เขาคิดที่จะไปสมัครเรียนตอที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง แตเพื่อน ๆ ที่สนิทกันชวนใหเขาไปสมัครเรียนตอในมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง  
หากนกัเรียนเปนววิัฒนนกัเรียนจะเลือกเรยีนตอที่ใด 
ก. เรียนตอที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง เพราะ จะไดไปเรียนกบักลุมเพื่อนสนิท 
ข. เรียนตอที่มหาวิทยาลัยรามคาํแหง เพราะสามารถจบการศึกษาไดเร็วกวามหาวิทยาลยัอ่ืน 
ค. เรียนตอที่มหาวิทยาลัยรามคาํแหง เพราะเสยีคาใชจายนอยกวาและสะดวกในการศึกษา 
      ที่บานดวยตนเองได 
ง. เรียนตอที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง เพราะสามารถกูยืมเงินจากโครงการกูยืมเงิน 
      เพื่อการศึกษา (กยศ.)  ได 

(การคิดอยางมเีหตุผลแบบสัดสวน) 
 

 

2. สมสมรกับเพื่อนกําลังเลือกซ้ือเสื้อผาที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง  เพื่อน ๆ บางคนเลือกซื้อ
เสื้อผายี่หอดังจากตางประเทศที่มีราคาแพง   แตในภาวะเศรษฐกิจปจจบุันที่กําลังมีปญหา 
สมสมรควรมีหลักในการเลือกซ้ือเสื้อผาอยางไรจึงจะเปนไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
ก. ใชประโยชนไดดี  สวยงาม  ทันสมัย 
ข. ใชประโยชนไดดี  และมีราคาที่เหมาะสมกบัฐานะนักเรียน 
ค. เลือกซื้อเสือ้ผาที่มียี่หอดังจากตางประเทศเพราะจะไดเหมือนกับเพื่อน ๆ 
ง. เลือกซื้อเสื้อผาที่มียี่หอดังจากตางประเทศเพราะแสดงถึงความเปนผูมีรสนิยมสูง 

(การคิดอยางมเีหตุผลแบบสัดสวน) 
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3. การเลือกรับประทานอาหารเพื่อดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณนั้นควรปฏิบัติ   
ตามขอใด 
ก. รับประทานอาหารครบ 5  หมูทุกมื้อทุกวนั 
ข. รับประทานอาหารครบ 5  หมูทุกมื้อบางวนั 
ค. รับประทานอาหารมีชื่อจากภตัตาคารและรับประทานอาหารเสริม 
ง. รับประทานอาหารที่ตนชื่นชอบและรับประทานอาหารเสริมเพิ่มเติม 

(การคิดอยางมเีหตุผลแบบสัดสวน) 
 
4. เพื่อน ๆ  กฤษณะชวนกันไปเรียนกวดวิชาที่สถาบันกวดวิชาชื่อดังในกรุงเทพฯ  เพื่อเตรียมตัว

สําหรับการสอบเขามหาวิทยาลัยแตเขาปฏิเสธโดยเขาควรใหเหตุผลใดกับเพื่อนตามขอใด 
ก. การเรียนกวดวิชาทําใหส้ินเปลืองเงินทองโดยไมจําเปน 
ข. การเรียนกวดวิชาจะไมบังเกิดผลดีถาไมมีพื้นฐานความรูที่ดีพอ 
ค. การเรียนกวดวิชาจะไมบังเกิดผลดีถาทําไปโดยไมไดตั้งใจที่จะเรียนจรงิ ๆ 
ง. การเรียนกวดวิชาไมมีความจําเปนถาเราตัง้ใจเรียนในขณะเรยีนและหมั่นทบทวนความรู   
     อยูเสมอ 

(การคิดอยางมเีหตุผลแบบสัดสวน) 
 
5. ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกจิทําใหสมชายตองถูกออกจากงาน  เขารูสึกหมดกําลังใจ  ทอแท

ในชีวิตไมรูวาจะแกปญหานีอ้ยางไร  พีรเดชที่เปนเพื่อนสนิทอยากปลอบใจสมชายใหคลาย
กังวล  พีรเดชควรบอกสมชายโดยใชเหตผุลใดมากที่สุด 
ก. มีลาภเสื่อมลาภ  มียศเสื่อมยศ 
ข. เปนเรื่องธรรมดาของโลกที่ทุกคนตองประสบ 
ค. เปนเวรกรรมแตชาติปางกอนที่ตามมาสงผลในชาตินี ้
ง. ความผิดหวังเปนสิ่งที่เกิดขึน้ไดเสมอ  ควรตั้งสติใหมตองมีความอดทนที่จะตอสูตอไป 

(การคิดอยางมเีหตุผล) 
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6. ชิดชนกเปนนกัเรียนทีมีความประพฤติเรียบรอย  เปนที่รักใครของครูอาจารย เธอถูกเพื่อน 
บางคนกลาวหาวาเธอเปนคนประจบสอพลอแตเธอไมไดหวั่นไหวตอคาํกลาวหานั้น  
นักเรียนคิดวาการที่ชิดชนกไมรูสึกหวัน่ไหวตอคํานนิทานั้นเปนเพราะเธอมีเหตุผลใด 
ที่ใดมีสุขที่นั่นก็จะมีทกุขดวยเปนธรรมดา 
ก. ที่ใดมีลาภผลก็ยอมมีความเสื่อมเปนธรรมดา 
ข. ที่ใดมียศก็ยอมตองเสื่อมยศเปนเรื่องธรรมดา  
ค. ที่ใดมีคนนยิมชมชอบที่นั่นก็ยอมตองมีคนเกลียดชังเปนเรื่องธรรมดา 

(การคิดอยางมเีหตุผล) 
 
7. เศรษฐปวยเปนโรคมะเร็ง แตเขาเปนคนทีม่ีจิตใจเขมแขง็ เขาสามารถทําใจเผชิญกับ

สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดโดยไมรูสึกหวั่นไหว  การที่เขามีจิตไมโศกเชนนีเ้พราะ 
เขาคํานึงถึงผลในขอใดมากทีสุ่ด  
ก. การมีจิตไมโศกทําใหผิวพรรณผองใส 
ข. การมีจิตไมโศกทําใหมีสุขภาพจิตสมบูรณ 
ค. การมีจิตไมโศกทําใหไมประมาทในการทําความด ี
ง. การมีจิตไมโศกทําใหมีความสุขไดในทุกสถานในกาลทุกที่ 

(การคิดอยางมเีหตุผล) 
 

8. การที่บุคคลตองรูจักตนเนื่องมาจากเหตุผลตามขอใด 
ก. การรูจักตนทําใหรูวาควรทําอะไร  เวลาใด 
ข. การรูจักตนทําใหรูจักสาเหตขุองสิ่งทั้งหลายที่เกดิขึ้นกับตัวเรา 
ค. การรูจักตนทําใหรูจักทําส่ิงตาง ๆ หรือดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
ง. การรูจักตนทําใหเขาในสถานภาพดานตาง ๆ ของตนเองอยางถูกตองและทําใหสามารถ

ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
(การคิดอยางมเีหตุผล) 
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9.     จากขอความตอไปนี้ขอสรุปในขอใดที่สมเหตุสมผล 
ขอความที่ 1 อนุทินขยันเรียนกวาศภุฤกษ    
ขอความที่ 2 ศุภฤกษขยันเรยีนกวาวชิระ ดังนั้น 
ก. วชิระขยนัเรียนมากที่สุด 
ข. อนุทินขยันเรียนมากที่สุด 
ค. ศุภฤกษขยันเรยีนมากที่สุด 
ง. อนุทินขยันเรียนเทากับวชิระ 

(การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล) 
 
 
 

10.   จากขอความตอไปนี้ขอสรุปในขอใดที่สมเหตุสมผล 
ขอความที่ 1 ไมมีบุคคลใดจะประสบความสําเร็จไดถาไมมีความขยันหมั่นเพยีร 
ขอความที่ 2 วัฒนพงษเปนคนที่มีนิสัยหนักเอาเบาสูและขยันในการทํางาน ดังนั้น 
ก. วัฒนพงษจะเปนคนที่มีชื่อเสียง 
ข. วัฒนพงษจะมฐีานะร่ํารวยเปนเศรษฐ ี
ค. วัฒนพงษจะไดรับการยกยองวาเปนคนด ี
ง. วัฒนพงษจะประสบความสําเร็จในการทํางาน 

(การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล) 
 
11.   จากขอความตอไปนี้ขอสรุปในขอใดที่สมเหตุสมผล 

ขอความที่ 1   บุคคลที่มีฐานะร่ํารวยเปนเศรษฐียอมเปนคนที่รูจักเก็บรักษาทรัพยสินทีห่ามาได 
ขอความที่ 2   สมสวยเปนเศรษฐีมีอาชีพทาํธุรกิจการคา  ดังนั้น 
ก. สมสวยเปนคนที่รูจักใชจายทรัพยทําใหรํ่ารวย 
ข. สมสวยเปนคนที่รูจักเก็บหอมรอมริบทําใหรํ่ารวย 
ค. สมสวยเปนคนที่ไมของเกีย่วกับสิ่งที่เปนอบายมขุทําใหรํ่ารวย 
ง. สมสวยเปนคนที่มีความขยนัหมั่นเพียรในการทํางานทาํใหรํ่ารวย 

(การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล) 
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12.   จากขอความตอไปนี้ขอสรุปในขอใดที่สมเหตุสมผล 
ขอความที่ 1  คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด 
ขอความที่ 2  เพื่อนสนิทของอนุวัฒนชกัชวนอนุวัฒนไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทและทํารายรางกาย 
                     ผูอ่ืนจนทั้งอนวุัฒนและเพื่อนถูกตํารวจจับ ดังนั้น 
ก. อนุวัฒนเปนคนอันธพาล 
ข. อนุวัฒนเปนคนอันธพาลเหมือนเพื่อน 
ค. เพื่อนสนิทของอนุวัฒนคบคนอันธพาล 
ง. อนุวัฒนคบเพือ่นที่เปนคนอนัธพาลจึงทําใหตนเดือดรอน 

(การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล) 
 
13.   หากประชาชนในประเทศเปนผูงอกงามดวยศีล นักเรียนคิดวาในอนาคตประเทศนาจะเปน 
        เชนไร 

ก. ประเทศมีชื่อเสียง 
ข. ประเทศมีเศรษฐกิจด ี
ค. ประเทศมีความเจริญ 
ง. ประเทศมีความสงบสุข 

(การตั้งสมมตฐิานใชเหตุผลแบบอนุมาน) 
 

14.   หากประชาชนในประเทศเปนผูไรศีล  นักเรียนคิดวาในอนาคตประเทศนาจะเปนเชนไร 
ก. ประเทศไมเจรญิกาวหนา 
ข. ประเทศมีภาพลักษณไมด ี
ค. ประเทศมีเศรษฐกิจไมมั่นคง 
ง. ประเทศขาดความสงสุขและวุนวาย 

(การตั้งสมมตฐิานใชเหตุผลแบบอนุมาน) 
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15.   เสวกเปนคนขยันหมัน่ศกึษาหาความรูเพิ่มเติม  นกัเรยีนคิดวาในอนาคตเขาจะเปนเชนไร 
ก.  นักธุรกิจ 
ข.  นักปราชญ 
ค.  นักการเมือง 
ง.  นักวิทยาศาสตร 

(การตั้งสมมตฐิานใชเหตุผลแบบอนุมาน) 
 

16.   กมลเปนคนเกียจครานในการเรยีน  หมกมุนในการเลนเกม  นักเรียนคิดวาในอนาคตเขา 
        จะเปนเชนไร 

ก. ผลการเรียนตกต่ํา 
ข. เรียนหนังส่ือไมรูเรื่อง 
ค. ไมมีสมาธิในการเรียน 
ง. ไมประสบความสําเร็จในการเรียน 

(การตั้งสมมตฐิานใชเหตุผลแบบอนุมาน) 
 
 

17. วรรณีไดรับมอบหมายเปนเลขานุการกลุมตองรวบรวมรายงานสงอาจารยแตสมาชิกในกลุม      
ไมยอมนํางานมาสง  วรรณีควรปฏิบัติตามขอใดจึงจะถูกตองเหมาะสมมากที่สุด 
ก. ตัดชื่อสมาชิกคนที่ไมมาสงออกจากกลุมเพื่อใหถูกอาจารยลงโทษ 
ข. แจงหวัหนากลุมและเรียกประชุมเพื่อหารอืวาสมาชิกมปีญหาอะไร 
ค. รับงานนั้นมาทําเองและสงเองเพื่อจะไดไมถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ 
ง. เตือนสมาชิกใหมีความรับผิดชอบมิเชนนัน้จะถูกตดัคะแนนทั้งกลุม 

(ความนาจะเปน) 
 

18. ดาลัดและเพื่อนมีหนาที่รับผิดชอบทําความสะอาดหองเรียนในวันอังคาร  ทุกคนตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ของตนอยางดีและดวยความเต็มใจ    นักเรียนคิดวาเหตุผลที่ดีทีสุ่ดที่ทําใหดาลัดและ
เพื่อนปฏิบัติตนเชนนัน้นาจะตรงกับขอใด 
ก. เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง 
ข. เปนหนาที่ทีต่องรับผิดชอบ 
ค. เปนการแสดงออกถึงความสามัคคี 
ง. หองเรียนถือเปนสมบัติของสวนรวมที่ตองรับผิดชอบรวมกัน 

(ความนาจะเปน) 
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19. ในวนัที่   12  สิงหาคม  วันแมแหงชาติ  ทางโรงเรียนไดรวมกับทางจังหวัดและแจงใหนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รวมกันปลูกปาเพื่อเปนการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม  นักเรยีนทุกคน
เขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน นกัเรียนคิดวาเหตุผลที่ดีที่สุดที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

        ปที่ 5 ปฏิบัติตนเชนนัน้นาจะตรงกับขอใด 
ก. เขารวมกิจกรรมเพราะเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ข. เขารวมกิจกรรมเพราะสนุกและทําใหมีส่ิงแวดลอมที่สวยงาม 
ค. เขารวมกิจกรรมดวยความภูมใิจที่เปนสวนหนึ่งของการพฒันาสังคม 
ง. เขารวมกิจกรรมเพราะการหลีกเลี่ยงไมวาเปนเพราะเหตผุลใดถือเปนการเอาเปรียบผูอ่ืน 

(ความนาจะเปน) 
 
20. สังคมไทยที่กาํลังวุนวาย  มกีารแบงพรรคแบงพวก  ขาดความสามัคคีอยูในขณะนี้  
        นักเรียนคิดวาแนวทางการแกไขปญหาในขอใดนาจะดีที่สุด 

ก. ตองใชกระบวนการทางรัฐสภาในการแกปญหา 
ข. เลิกแบงพรรคแบงพวกและใชเหตุผลในการแกปญหา 
ค. สมาชิกรัฐสภารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันเพื่อแกปญหา 
ง. หันหนาเขาหากัน  ลดทิฐิ  ใชเหตุผลในการแกปญหาและเหน็แกประโยชนสวนรวม 

(ความนาจะเปน) 
 

เฉลยแบบทดสอบการคิดอยางมีเหตุผล 
 

 1. ค                                                  11.    ข 
 2.    ข                                        12.  ง    
 3.    ก                                          13.   ง 
 4.    ง                                         14.   ง 
 5.    ง                                        15.   ข 
 6.    ง                                       16.   ง 
 7.    ง                                     17.   ข 
 8.    ง                                                        18.   ง 
 9.    ค                                             19.   ค 

 10.  ง                                            20. ง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
.......................................... 

 
ตอนที่ 1    ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย    ลงในชองวาง ตามความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่วกบั 
     การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 

     เกณฑการใหคะแนน 
  เห็นดวยมากทีสุ่ด ใหระดับ   5 
  เห็นดวยมาก  ใหระดับ   4 
  เห็นดวยปานกลาง ใหระดับ   3 
  เห็นดวยนอย  ใหระดับ   2 
  เห็นดวยนอยที่สุด ใหระดับ   1 
 

ระดับความคดิเห็น สําหรับ  

รายการ 
5 4 3 2 1 ผูวิจัย 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู       
1.  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับตอเนื่อง 
     ชวยในการเรียนรู 

      

2.  การปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนทําไดงายไมสับสน       
3.  สงเสริมทักษะการคิดอยางมีเหตุผลในทุกขั้นตอน 
     ของการจัดการเรียนรู 

      

4.  สงเสริมใหนักเรียนคนหาคําตอบในสิ่งที่ตองการรู       
5.  สงเสริมการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรู 
     อื่น ๆ 

      

ดานบรรยากาศการเรียนรู       
1.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน  
     เปนกลุม 

     

2.  นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน       
3.  นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเองและ 
     รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 

      

4.  นักเรียนและเพื่อนมีความผูกพันและคุนเคยกัน 
     มากขึ้น 

      

5.  ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน       
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ระดับความคดิเห็น สําหรับ  

รายการ 
5 4 3 2 1 ผูวิจัย 

ดานประโยชนท่ีไดรับ       
1.  กิจกรรมการเรียนรูชวยพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผล 
     ของนักเรียน 

      

2.  เทคนิคการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรู 
     ความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

      

3.  นักเรียนไดรับความรูใหม ๆ จากการแลกเปลี่ยน 
     ความคิดกับเพื่อน 

      

4.  นักเรียนไดพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลจากเทคนิค 
     การจัดการเรียนรู 

      

5.  นักเรียนสามารถนํากิจกรรมการคิดอยางมีเหตุผล 
     ไปใชในชีวิตประจําวันได 

      

 
ตอนที่ 2    ใหนกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น  จากคําถามที่กําหนดให 
1. นักเรียนพบปญหาใดบางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
2. นักเรียนมีขอเสนอแนะอยางไรบางเกี่ยวกบักิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนโิสมนสิการ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 
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ภาคผนวก  จ 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
........................... 

 
1.  นางสาวยุพา     ถันอาบ             ครูชํานาญการพิเศษ 
                                                   ขาราชการบํานาญ   
                                                   โรงเรียนสายธรรมจันทร   อําเภอดําเนินสะดวก   จังหวัดราชบุรี 
  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 
2.  นายสาโรจน     แกวกอง           ครูชํานาญการพิเศษ 

  ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอน 
 
3.  นางระพีพตัร    จิระชีวะนันท    ครูชํานาญการพิเศษ 
                                                   โรงเรียนสายธรรมจันทร   อําเภอดําเนินสะดวก   จังหวัดราชบุรี 

                                                   โรงเรียนสายธรรมจันทร   อําเภอดําเนินสะดวก   จังหวัดราชบุรี 

  ผูเชี่ยวชาญดานการวดัและประเมินผล 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

หนังสือขอเชญิเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 

 
 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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