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52253406 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ 

คาํสาํคญั :  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ/ การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  
 เพญ็พิชชา  มนัคง : การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการเรียนรู้เรือง 
พลเมืองดีของสงัคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ. อาจารย์    

ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั และ ผศ.ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี.  213 หนา้. 
 

 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ  1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสงัคมก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการเมือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนบา้นหนองกะโดน  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1 จาํนวน 30 คน  ใชแ้บบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลงั ( One - Group  Pretest - Posttest Design) เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดี
ของสงัคม  3)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent และ ค่าการทดสอบค่า t-test แบบ One sample 

t-test และการวเิคราะห์เนือหา ( Content Analysis) 
 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1)  ผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสงัคมของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมี
คะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ สูงกวา่เกณฑ ์80% อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 และความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 3) ความคิดเห็น
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั   

เห็นดว้ยมาก  โดยนกัเรียนเห็นดว้ยมากในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะนกัเรียนไดฝึ้กคิดร่วมกบัเพือนๆตาม
สถานการณ์  ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ  นกัเรียนมีความเห็นวา่ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สามารถนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้และดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ นกัเรียนมีความเห็นวา่ ครูมีความเป็นกลัยาณมิตรกบันกัเรียน 
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52253406 : MAJOR : CURRICULUM AND  SUPERVISION 
KEY WORD :  CRITICAL  THINKING ABILITIES  /  YONISOMANASIKARN   APPROACH.  

 PENPITCHA MONKONG : THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ABILITIES 

AND LEARNING OUTCOMES IN GOOD CITIZEN OF SOCIETY OF THE  THIRD GRADE        

STUDENTS TAUGHT BY YONISOMANASIKARN APPROACH. THESIS ADVISORS : SIRIWAN 

VANICHWATANAWORACHAI  Ph.D. AND ASST. PROF. WATCHARA  LOWRIENDEE  Ph.D.  213  pp. 
 

 The purposes of this experimental research were to: 1)  compare learning outcomes on addition 

and  subtracting after applying the yonisomanasikarn approach, 2) compare critical thinking abilities after 

applying the yonisomanasikarn approach comparing to 80% level, 3) study the students’ opinion towards  the 

application of the yonisomanasikarn approach. The sample consisted of 30 of  the third grade students  during 

the 2011 academic year of Nongadon School, Nakorn Pathom Educational Service Area Office 1.  The research 

design  was the one-group pretest-posttest design. The research instruments were lesson plans taught by 

yonisomanasikarn approach, learning outcomes test, critical thinking abilities  test, and a questionnaire . The 

statistical  analysis employed were percentage (%) ,mean ( ),standard deviation (S.D.), t-test  dependent , one 

sample t-test  and content analysis.    
 

          The research finding revealed : 1)  The learning outcomes in  good citizen of society of  the third 

grade students before and after applying the yonisomanasikarn approach were statistically  significant different 

at the level of .05 whereas the learning outcomes  after applying the yonisomanasikarn approach were higher.    

2) The students’ critical thinking abilities after applying yonisomanasikarn approach were statistically  

significant different at the level of .05 whereas the critical thinking abilities after applying the 

yonisomanasikarn approach were higher than 80% level and the students’ critical thinking abilities were 

enhanced a  good level.  3) The students’ opinions toward the yonisomanasikarn approach were at a very high  

level of agreement.  On the aspect of learning activities they could think with their friends on various situations.  
On the aspect of learning usefulness they were able to use critical thinking in daily life. And on the aspect of 

learning environments,  the teacher was  friendly to students. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลงได้  ดว้ยความอนุเคราะห์ และการให้ คาํปรึกษาแนะนาํ                   

อยา่งดียงิ  จากอาจารย ์ดร. ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั  และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรา เล่าเรียนดี  

เป็นอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ตงัแต่เริมตน้จนสาํเร็จเรียบร้อย  ได้ใหค้าํปรึกษา  ตลอดจนให้
ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการทาํวทิยานิพนธ์เล่มนีสมบูรณ์ยงิขึน  ผูว้จิยักราบ
ขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของคณาจารยทุ์กท่านไวด้ว้ยความเคารพอยา่งสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  ประธานกรรมการ  

ตรวจสอบวทิยานิพนธ์  และอาจารย ์ดร.มนตช์ยั  พงศกรนฤวงษ์   ผูท้รงคุณวฒิุ  ทีใหค้าํแนะนาํตรวจ
แกไ้ขขอ้บกพร่องและใหค้วามกระจ่างในเชิงวชิาการเพือความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ  คุณนุดี  รุ่งสวา่ง   ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ สาํนกังานเขตพืนที
การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  อาจารย์อภิญญา  สิงห์สมบติั  ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียน สิรินธร     
ราชวทิยาลยั และอาจารย ์ดร.โชติมา  หนูพริก  นกัวชิาการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา  สาํนกั
ทดสอบทางการศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทีกรุณา
เป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือและใหข้อ้แนะนาํทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ  ผูบ้ริหาร  คณะครูโรงเรียน วดับา้นยาง และโรงเรียนบา้นหนองกะโดน    
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา นครปฐม  เขต 1  ทีใหค้วามอนุเคราะห์ทดลองเครืองมือและเก็บรวม
รวบขอ้มูล เป็นอยา่งดี รวมทงัขอขอบใจนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3   ทีใหค้วามร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี  
 ขอขอบคุณเพือนร่วมรุ่นหลกัสูตรและการนิเทศ “ 52” โครงการพิเศษ และโครงการ
ความร่วมมือทุกคน ทีเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา 
 ทา้ยสุดนี ขอนอ้มระลึกถึงพระคุณของบิดา  มารดา  ทีเป็นผูว้างรากฐานในการศึกษา  
ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่วทิยานิพนธ์ฉบบันีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนและผูส้นใจโดยทวัไป 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การศึกษานนัถือวา่เป็นเครืองมือในการพฒันาซึงมีความสาํคญัและจาํเป็นทีสุดต่อการ
พฒันาคน พฒันาประเทศ ดงัพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงกล่าวไวเ้มือวนัที  

12 ธนัวาคม 2510 ดงันี “การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาการพฒันาชีวติมนุษย์   การศึกษาเป็น
เครืองมือทีสาํคญัในการพฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพ  ใหเ้ป็นทรัพยากรทางปัญญาทีมีค่าของชาติ   งาน
ดา้นการศึกษาเป็นงานสาํคญัทีสุดอยา่งหนึงของชาติ ทงันีเพราะความเจริญและความเสือมของชาติ
นนัขึนอยูก่บัการศึกษาของพลเมืองเป็นขอ้ใหญ่  ตามขอ้เทจ็จริงทีทราบกนัดีแลว้ระยะนีบา้นเมือง
ของเรามีพลเมืองเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว ทงัมีสัญญาณบางอยา่งเกิดขึน  ดว้ยวา่พลเมืองของเราบางส่วน
เสือมโทรมลงไปในความประพฤติและจิตใจ  ซึงเป็นอาการทีน่าวติก  ถา้หากยงัคงเป็นอยูต่่อไป  เรา
อาจจะเอาตวัไม่รอด  ปรากฏการณ์เช่นนีนอกจากเหตุอืนแลว้ตอ้งมีเหตุมาจากการจดัการศึกษาดว้ย
อยา่งแน่นอน เราตอ้งจดังานดา้นการศึกษาใหเ้ขม้แขง็ยงิขึน” (กระทรวงศึกษาธิการ 2541 : 35)  
 เพือใหท้นัต่อการเปลียนแปลงและรองรับการเปลียนทีจะเกิดขึนอยา่งรวดเร็วของสังคม  
ทาํใหเ้ราไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่อะไรคือความรู้ทีจาํเป็นอยา่งแทจ้ริงสาํหรับอนาคต                  

ซึงการศึกษามีหนา้ทีในการเตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมสาํหรับความเปลียนแปลง ดงันนัการจดัการศึกษา
ของประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที  10 (พ.ศ.2550 - 2554)ไดชี้ใหเ้ห็นถึง
ความจาํเป็นในการปรับเปลียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให ้มีคุณธรรมและมี
ความรอบรู้อยา่งเท่าทนั  ใหมี้ความพร้อมทงัดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
กา้วทนัการเปลียนแปลงเพือนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมนัคง แนวการพฒันาคนดงักล่าว      

มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนใหมี้พืนฐานจิตใจทีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทงัมีสมรรถนะ ทกัษะและ
ความรู้พนืฐานทีจาํเป็นในการดาํรงชีวติ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยงัยนื  ประกอบกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545ได้
กาํหนดการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทย ใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย  จิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติอยูใ่นสังคม และ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ  2545 : 2) และเพือตอบสนอง
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช  2551 ทีมุ่งใหผู้เ้รียนเกิด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคซึ์งแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
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การพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษที 21  เบญจลกัษณ์  นาํฟ้า ( 2553 : 10 ) กล่าวถึงการ
จดัการเรียนรู้ในสาระวชิาต่างๆควรมีการประสานเรืองทกัษะในศตวรรษที  21 เขา้ไปดว้ยซึงทกัษะ
เหล่านนัประกอบดว้ย 3 กลุ่มคือ 1) ก ลุ่มของ ทกัษะเกียวกบั การเรียนรู้และนวตักรรมทกัษะ 
(Learning and  Innovation Skills) ประกอบดว้ย การสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  (Creativity and 

Innovation) การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา( Critical  Thinking and Problem Solving) 
และการสือสาร การทาํงานอยา่งร่วมแรงร่วมใจ(Communica tion and Collaboration)  2) กลุ่มของ
ทกัษะเกียวกบัขอ้มูล สือและเทคโนโลยี (Information, Media & Technology Skills)  3) กลุ่มของ
ทกัษะเกียวกบัอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบดว้ย ความสามารถในการยดืหยุน่และการ
ปรับตวั(Flexibility and Adaptability)  ความมุ่งมนัในการทาํงาน  และการควบคุมตนเอง (Initiative 

and Self-direction)ทกัษะทางสังคมและการอยูร่่วม กนัท่ามกลางความหลากหลาย (Social and 

Cross-culture Skills ) ทกัษะการมุ่งเนน้ผลงานและการนบัได้ (Productivity and Accountability) 
ความเป็นผูน้าํและความรับผดิชอบ(Leadership and  Accountability)  
 จากจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช 2551 กล่าววา่เมือ
จบการศึกษาขนัพืนฐาน ผูเ้รียนตอ้งมีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

ยดึมนัในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  
และมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ  คือ ความสามารถในการสือสาร ความสามารถใน    

การคิด  ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  และความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลย ี   ซึงการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ การดาํรงชีวติของมนุษยท์งัในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนัใน
สังคมการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม  การจดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เขา้ใจถึงการพฒันา 
เปลียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  เกิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอื้น มีความ
อดทน อดกลนั ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนิน
ชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ที 2  หนา้ทีพลเมือง 
วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติ   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและความสาํคญัของการเป็นพลเมืองดี
ของสังคม ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม ความเชือ ปลูกฝังค่านิยมดา้น
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หนา้ที เสรีภาพการดาํเนินชีวติอยา่ง     

สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:2)    
 ปัจจุบนัการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศยงัไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ เนืองจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจอยา่งชดัเจนในสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ที ความ
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รับผดิชอบ และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของประเทศ  และสาเหตุสาํคญันนัประชาชนขาด
ความรู้และความเขา้ใจในความหมายอยา่งแทจ้ริง รวมทงัคุณค่าและแก่นแทข้องประชาธิปไตย 
ความไม่เขา้ใจในเรืองดงักล่าว ทาํใหป้ระชาชนไม่ตระหนกัชดัในความสาํคญัและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารดูแลประเทศ การพฒันาประชาธิปไตยของไทยจึงเป็นไปอยา่งล่าชา้ และไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ทีแทจ้ริงตามหลกัการของระบอบประชาธิปไตย (กระทรวงศึกษาธิการ  2552 : บทนาํ)  
สอดคลอ้งกบัปริญญา เทวานฤมิตรกุล (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2553 : 51-52) กล่าวไวใ้นบทความ “การศึกษาเพือความเป็นพลเมือง ( Civic Education) : แกปั้ญหา
การเมืองไทยโดยการสร้างประชาธิปไตยที “คน” วา่ทุกวนันีโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยสอน
แต่การแข่งขนั   แข่งขนักนัเพือเขา้มหาวทิยาลยัจนเด็กตอ้งไป “เรียนพิเศษ ”กนัตงัแต่ชนั
อนุบาล   ความจริงแลว้การแข่งขนัมิใช่เรืองเลวร้ายหากเป็นเครืองมือทีสาํคญัในการกระตุน้ใหเ้ด็ก
พฒันาศกัยภาพของตนเอง   แต่การสอนใหแ้ข่งขนักนัแต่เพียงอยา่งเดียวโดยไม่สอนเรืองความ
รับผดิชอบและการอยูร่่วมกบัผูอื้นจะนาํมาซึงความเห็นแก่ตวั   เมือจบจากโรงเรียนมาเขา้
มหาวทิยาลยัก็จะพบกบัระบบการศึกษาแบบแยกส่วน  เรียนทีละวชิา  เรียนครบก็จบได้  ไม่ได้
เชือมโยงกบัความเป็นไปนอกหอ้งเรียนแลว้ก็มกัจะสอนแต่ “ความรู้ ” ในตาํราไม่ค่อยไดส้อน 
“ความจริง ” และความเป็นไปของสังคม ระบบการศึกษาของประเทศไทยตงัแต่โรงเรียนจน
มหาวทิยาลยัจึงไม่สามารถสร้าง “พลเมือง” ทีมีความรับผดิชอบต่อสังคมไดอ้ยา่งทีควรจะเป็น  เมือ
ไม่มี “พลเมือง” ประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงลม้เหลวมาโดยตลอด   ประชาชนส่วนใหญ่มิได้
เป็น “พลเมือง ” ทีมีอิสรภาพหากอยูภ่ายใต ้ “ระบบอุปถมัภ์ ”ของนกัการเมืองทีมาจากการ
เลือกตงั  จิตสาํนึกประชาธิปไตยก็คือความเป็น “พลเมือง” นนัเอง และความเป็น “พลเมือง” นีเอง
คือรากฐานของประชาธิปไตย นอกจากนี วชิาหนา้ทีพลเมือง ทีผา่นเนน้เนือหามากเกินไป และเป็น
เรืองน่าเบือสาํหรับผูเ้รียนและครู  ซึงไม่ไดผ้ลประการใดในการสร้างพลเมือง  มีเสนอของ บวรศกัดิ  
อุวรรณโนและปริญญา เทวานฤมิตรกุล(สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  2553 : 21 - 37) วา่ใหจ้ดัการศึกษาเพือความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
เพือแกปั้ญหาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิปไตยทีความเป็นพลเมือง  (Citizenship) ทีสมาชิกมี
อิสรภาพควบคู่กบัความรับผดิชอบ มีสิทธิเสรีภาพควบคู่กบัหนา้ที โดยมีความสามารถในการ
ยอมรับความแตกต่างและเคารพกติกาในการอยูร่่วมกนั พร้อมทงัมีส่วนร่วมต่อความเป็นไปและ
การแกปั้ญหาของสังคมของตนเอง 

 จากนโยบายและจุดเนน้ของคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐานและการสร้างสาํนึก
พลเมือง (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 4) ประเด็นการปฏิรูป
ดา้นคุณภาพการศึกษา สรุปผลวา่หลกัสูตรออกแบบไดถู้กตอ้ง เอือต่อการคิดวเิคราะห์แลว้ ปัญหา
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คุณภาพจึงน่าจะอยูที่การจดัการเรียนรู้ ซึงในการพฒันาการคิด ผูเ้รียนไม่มีแผนทีนาํทางทีชดัเจน 
การปล่อยใหคิ้ดเองทาํใหส้าํเร็จยาก  จึงไดก้าํหนดประเด็นการจดัหลกัสูตรทีส่งเสริมการคิดอยา่ง
เป็นขนัตอน และสอดคลอ้งกบัการพฒันาสมองผูเ้รียน  (Brain-bases Learning) ซึงกาํหนดทกัษะ
การคิด  4 ลาํดบั คือ ทกัษะการคิดพืนฐาน  ทกัษะการคิดแกน ทกัษะการคิดขนัสูง และทกัษะ
กระบวนการคิด ซึงวชัรา   เล่าเรียนดี ( 2552 : 1) กล่าวถึงความสาํคญัของทกัษะการคิด ( Thinking  

Skills) ในยคุศตวรรตที 21 วา่ทกัษะทีสาํคญัทีสุด คือทกัษะการคิดของบุคคลและทกัษะชีวติ      

(Life skills)  เพือจะไดด้าํรงชีวติไดอ้ยา่งสันติสุขในสังคมโลกทีมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วใน
ทุกดา้น ดงันนัสิงทีสาํคญัและจาํเป็นทีสุดในการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในยคุปัจจุบนั 
คือ การส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีทกัษะในการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณและคิดสร้างสรรค ์( Critical and Creative Thinking) สอดคลอ้งแนวคิดของ            
ประพนัศิริ  สุเสารัจ ( 2553 : 301) กล่าววา่การคิดและการสอนคิดมีความสาํคญัมากในการจดั
การศึกษาในปัจจุบนั ประเทศต่างๆทวัโลกไดห้นัมาสนใจและเห็นความสาํคญัในการสอนคิด 
อยา่งไรก็ตามการสอนคิดยงัไม่เป็นทีเขา้ใจกนักระจ่างแจง้ ครูจาํนวนมากไม่รู้วา่สอนใหน้กัเรียนคิด
อยา่งไรอีกทงัยงัไม่เขา้ใจวา่การสอนคิดคืออะไร เนืองจากลกัษณะการสอนคิดนนัมิไดมี้เนือหาที
ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน จึงควรทาํความเขา้ใจกบัการจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดคิ้ดและ
คิดเป็น จึงจะสามารถพฒันาความสามารถในการคิดใหแ้ก่เด็กได ้  
 ดงันนั การจดัการศึกษาเพือใหมี้คุณภาพสูง  ประเทศต่างๆทวัโลกไดมี้การศึกษาเรือง
ของการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพทุกดา้น  ทงัดา้นสติปัญญา  คุณธรรม  และความเป็น
พลเมืองดีของประเทศโดยเนน้การฝึกคิด  และกระบวนการคิด  และเป็นเป้าหมายสาํคญัของการจดั
การศึกษา  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545   
ซึงการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  (Critical thinking) เป็นกระบวนทีสาํคญัทีสุดกระบวนการหนึง  เป็น
องคป์ระกอบสาํคญัของความฉลาด และเป็นรากฐานสาํคญัของการเรียนรู้ทีดี รวมถึงใชเ้ครืองมือใน
การทาํงานและการดาํเนินชีวติในโลกปัจจุบนัอยา่งมีคุณค่าและเดินไปในทางทีถูกตอ้ง  เดวดิ       
เพอร์กินส์  (David Perkins 1985 , อา้งถึงใน  ศนัสนีย์ ฉตัรคุปต์ และ อุษา ชูชาติ 2544 : 9) จาก
การศึกษาของกรมวชิาการ  (2542 : 20) ในเรืองการพฒันาศกัยภาพของเด็กไทยไดร้ะบุการคิดไว้                       
2 กระบวนการคิด คือ กระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ละกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ซึงการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณถือเป็นทกัษะการคิดทีจาํเป็นสาํหรับนกัเรียนและตอ้งไดรั้บการพฒันาตงัแต่     

วยัเด็ก เพราะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตอ้งมีการสะสมประสบการณ์ทีละเล็กละนอ้ย  ไม่ใช่เกิดขึน
ภายในระยะเวลาอนัสัน  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( 2540 : 159)ไดส้รุปวา่การคิด
อยา่งมีวจิารณญาณเป็นกระบวนการทีทาํใหผู้คิ้ดมีความสามารถคิดกวา้ง คิดลึก คิดถูกทาง คิด
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ชดัเจน คิดถูกตอ้งอยา่งมีเหตุผลและเป็นทกัษะสาํคญัในการแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( 2544 : 28 – 30) และวชัรา เล่าเรียนดี (2552 : 36) ทีวา่ทกัษะ     

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นประเภทหนึงของทกัษะการคิดระดบัสูง  (Higher order thinking)      
ทีอยูบ่นพืนฐานของการใชห้ลกัการและเหตุผล มีการศึกษาวจิยัเกียวกบัการคิดไดข้อ้สรุปวา่  การคิด
วจิารณญาณเป็นทกัษะการคิดทีมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้และการดาํเนินชีวติ ดงันนัการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณจึงถือเป็นส่วนสาํคญัในการเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อตวันกัเรียน  ช่วยทาํให้
เขา้ใจสิงทีเรียนรู้ไดดี้ยงิขึน สามารถทีจะคิดไดด้ว้ยตนเอง และเกิดความสาํเร็จในการเรียนรู้อีกดว้ย 

 การฝึกคิดอยา่งมีวจิารณญาณนนั  สามารถพฒันาไดจ้ากการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทีสัมพนัธ์กบัการคิด
และการแกปั้ญหาและการดาํรงชีวติ  ซึงเป็นการหาเหตุผลเพือแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติประจาํวนั
ไดใ้นทีสุด  อีกทงัช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจใน การดาํรงชีวติของมนุษยท์งัในฐานะปัจเจก
บุคคลและการอยูร่่วมกนัในสังคม   การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม  การจดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่ง
จาํกดั  เขา้ใจถึงการพฒันา การเปลียนแปลงตามยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ เกิดความ
เขา้ใจในตนเอง และผูอื้น มีความอดทน อดกลนั ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถ
นาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก โดยเฉพาะ
สาระการเรียนรู้ที 2  หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวติ   ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ลกัษณะและ
ความสาํคญัของการเป็นพลเมืองดีของสังคม ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ค่านิยม ความเชือ ปลูกฝังค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ 
หนา้ที เสรีภาพการดาํเนินชีวติอยา่ง  สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ
2551:2)   
 ในปีการศึกษา  2552 โรงเรียนบา้นหนองกะโดนไดรั้บการประเมินระบบคุณภาพ
การศึกษาเพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากขอ้สังเกตและในขอ้เสนอแนะทีไดบ้นัทึกเพมิเติมไวว้า่ “ ผูเ้รียนระดบัประถม
ศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ขาดความสามารถในการคิดวเิคราะห์   คิดสังเคราะห์ คิดวจิารณญาณ       

คิดสร้างสรรค ์และคิดไตร่ตรอง   ขาดความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ขาดทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง ”  ค่าคะแนน
เฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนัพืนฐาน ( Ordinary National Educational Test หรือ 
O-NET) วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชนัประถมศึกษาปีที 6  ปีการศึกษา 2553  มีค่าเฉลีย
ร้อยละ 36.77 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องคก์รมหาชน) 2553:5) ซึงคะแนนเฉลีย
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ดงักล่าวตาํกวา่ระดบัเขตพืนทีการศึกษา และระดบัชาติ  อีกทงัประเมินทกัษะการอ่าน เขียน และ     

คิดวเิคราะห์ ของนกัเรียน ชนัประถมศึกษาปีที  3 ในปีการศึกษา 2553 จาํนวนนกัเรียนทีไดค้ะแนน
ในระดบัดีเยยีมและระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 55  ซึงตาํกวา่เป้าหมายของโรงเรียน ทีตงัไวร้้อยละ 65  
(โรงเรียนบา้นหนองกะโดน  2554 : 15)  จากปัญหาดงักล่าวเป็นสาเหตุหนึงทีแสดงใหเ้ห็นวา่   การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ท่องจาํและจดจาํมากกวา่การคิดโดยการพิจารณาอยา่งมีเหตุผลใน
การแกปั้ญหา  เพือหาขอ้สรุป  และประการสาํคญัอีกประการหนึงคือ  การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนทีเนน้กระบวนการคิดเป็นสิงนามธรรมทีมีความซบัซอ้นคลุมเครือ  มองเห็นไม่ชดัเจน  จึงเป็น
สิงทียากในการสอน  รวมทงัการวดัและประเมินผลก็ไม่ไดที้มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการ
คิดเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของประพนัศิริ สุเสารัจ ( 2553 : 305) ทีกล่าววา่ในประเทศ
ไทยไดมี้จดัการสอน เพือใหเ้ด็กและเยาวชนคิดเป็นมาเป็นเวลานานแลว้ แต่ยงัมิไดแ้พร่หลายและ
ปัจจุบนัยงัไม่สามารถสอนใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ทงันีอาจมีสาเหตุหลายประการ เช่นรูปแบบและวธีิ
สอนทีเนน้ครูเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน   หลกัสูตรยงัไม่สามารถเสริมสร้างและ
พฒันาการคิดใหแ้ก่นกัเรียนได ้ นกัเรียนไม่สามารถสรุปเป็นหลกัการของความรู้ไดด้ว้ยตนเอง
เพราะขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์เนือหาสาระในสิงทีไดเ้รียนรู้รวมทงัมิไดมี้การส่งเสริมและปฏิบติั
อยา่งจริงจงัในโรงเรียน ตลอดจนครูส่วนมากยงัไม่เขา้ใจในวธีิจดัการเรียนการสอนเพือส่งเสริม
ทกัษะและกระบวนการคิดใหก้บันกัเรียน การไม่ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปลูกฝังและ
เสริมสร้างทกัษะการคิดวา่เป็นพืนฐานทีสาํคญัต่อการพฒันาสติปัญญาของนกัเรียน 

 การพฒันาความสามารถในการคิดนนัมีหลายวธีิ  เช่น  การใชแ้บบฝึก  การพฒันา
โปรแกรมการสอน   วธีิการสอนทีเนน้การคิด ไดแ้ก่ วธีิการสอนสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  

การสอนแบบอริยสัจ  การจดัประสบการณ์แบบปฏิบติัการทดลอง  กระบวนการสืบสอบ  

กระบวนการวางแผน  ปฏิบติั  ทบทวน  การจดัประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต์  และ
แบบจาํลองสถานการณ์การพฒันาความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของเพญ็พิศุทธิ  เนคมานุรักษ์  การจดั
ประสบการณ์แบบโครงการ  การสอนคิดโดยใชเ้ทคนิคหมวกหกใบ  วธีิการสอนแบบการคิด
แกปั้ญหาอนาคต  วธีิสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ  เป็นตน้ นอกจากนีสุคนธ์ สินธพานนทแ์ละ
คณะ ( 2551 : 79 - 80) ไดส้รุปวา่กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณนนั มีขนัตอนการฝึกการคิด
หลายรูปแบบ ตามหลกัการและแนวคิดของนกัการศึกษาต่างๆทีไดผ้า่นการทดลองมาแลว้ ดงันนั
ครูผูส้อนสามารถเลือกกระบวนการคิดทีมีขนัตอนต่างๆตามทีเหมาะสมกบัเรืองทีจะสอนหรือให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีจดัการเรียนรู้ ซึงขนัตอนส่วนใหญ่จะมีหวัขอ้ทีสามารถสรุปไดว้า่มีความ
คลา้ยคลึงกนัในเรืองต่อไปนี คือ การทาํความเขา้ใจกบัปัญหา การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มูล และการสรุปเพือนาํไปสู่การตดัสินใจ   
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 ผูว้จิยัมีความสนใจทีจะนาํแนวคิดตามแนวพุทธวธีิ  คือวธีิการสอนตามแนวโยนิโส
มนสิการมาพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน โดยมีผลงานวจิยัของ
อรุณี  ไทยบณัฑิตย ์ ( 2545 ,อา้งถึงใน สายณั  โพธิสุวรรณ 2548 : 4) ไดว้เิคราะห์วธีิคิดตามแนว
โยนิโสมนสิการและกระบวนการคิดอยา่งวจิารณญาณมีลกัษณะ ดงันี  คือ ขนักาํหนดปัญหาของ
การคิดวจิารณญาณ  จะสัมพนัธ์กบัวธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั อริยสัจ วภิชัชวาท  ขนัรวบรวม
ขอ้มูลสัมพนัธ์กบัวธีิคิดแบบอริยสัจ สืบสาวเหตุปัจจยั ขนัการพิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูล 
สัมพนัธ์กบัวธีิคิดแบบแยกแยะองคป์ระกอบ วภิชัชวาท  ขนัแยกแยะความแตกต่างของขอ้มูล 
สัมพนัธ์กบัวธีิคิดแบบแยกแยะองคป์ระกอบ  คุณโทษและทางออก  คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม  ขนัสรุป
สัมพนัธ์กบัวธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั อริยสัจ อรรถธรรมสัมพนัธ์ วภิชัชวาท  ขนันาํไปใช้
ประโยชน์สัมพนัธ์กบัอรรถธรรมสัมพนัธ์ คุณโทษและทางออก  อุบายปลุกเร้าคุณธรรม   เป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม เป็นตน้ เช่นเดียวกบัทิศนา แขมณี ( 2544 :135) ไดก้ล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการคิดอยา่งมีวจิารณญาณกบัโยนิโสมนสิการวา่ “ความถูกตอ้งของการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณนนัขึนอยูก่บัความพอเพียงและความถูกตอ้งของขอ้มูล ดงันนัขนัตอนการ
แสวงหาขอ้มูลและการประเมินขอ้มูล จึงเป็นขนัตอนสาํคญัทีตอ้งทาํใหช้ดัเจน โดยพิจารณาถึง
คุณค่าแท ้คุณค่าเทียม การตดัสินใจเลือกความคิดหรือทางเลือกทีเหมาะสมโดยควรเป็นไปตามหลกั
โยนิโสมนสิการ” และพระธรรมปิฎก ( 2542 : 30) กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการไวว้า่ในทางพระพุทธศาสนา ถือวา่โยนิโสมนสิการเป็นตวันาํทีทาํใหก้ารศึกษา
เริมตน้หรือเป็นแกนนาํของการพฒันาปัญญาในการศึกษา จึงควรใหค้วามสาํคญัแก่โยนิโสมนสิการ
ใหม้าก โดยพฒันาวธีิเรียนวธีิสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่งเสริมกระตุน้เร้าใหผู้เ้รียนได้
ฝึกฝนใชโ้ยนิโสมนสิการอยูเ่สมอ นอกจากจะทาํใหเ้ด็กเกิดความรู้ความเขา้ใจชดัเจนต่อสิงที
พิจารณาตลอดถึงสิงทงัหลายทีเป็นปัจจยัเกียวโยงกนัทงัหมดแลว้ ยงัทาํใหเ้กิดความหยงัรู้ ตระหนกั
ความจริง ถึงขนัทีส่งผลเปลียนแปลงต่อทศันคติและบุคลิกภาพไดด้ว้ย เช่น เกิดความหยงัรู้และ
ตระหนกัความจริงวา่ ชีวติของเราเป็นอยูด่ว้ยดีและมีความสุขแทจ้ริงไดน้นัจะตอ้งเกือกลูกบั
ธรรมชาติและเพือนมนุษย ์ตลอดจนรู้จกัใช ้รู้จกัสงวนทรัพยากรดว้ยความไม่ประมาท เป็นตน้     

คนทีมีโยนิโสมนสิการ รู้จกัคิด รู้จกัมอง ยอ่มมองเห็นและหาแง่เป็นประโยชน์  มาใชใ้นการพฒันา
ส่งเสริมความเจริญงอกงามของชีวติไดต้ลอดเวลาในทุกสถานการณ์   เมือใดทีเด็กมีโยนิโสมนสิการ
อยา่งแทจ้ริงแลว้  เด็กจะสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากทุกสิงทุกอยา่งเพราะโยนิโสมนสิการที
ประกอบดว้ยวธีิคิดหลายแบบ แต่ก็มีสาระความสาํคญัสองอยา่ง คือ 1) สามารถมองและคิดพิจารณา
ใหเ้ขา้ถึงความเป็นจริงของสิงนนัๆ  2) สามารถเฟ้นประโยชน์จากสิงนนัๆได ้ไม่วา่มนัจะเลวร้ายแค่
ไหน ก็เรียนรู้เอามาศึกษาเพือสร้างคนใหเ้กิดโยนิโสมนสิการซึงนบัเป็นปัจจยัภายในอนัเป็นพืนฐาน
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ของการพฒันาตวับุคคลนนั แรงจูงใจทีถูกตอ้งในการศึกษาก็ใชโ้ยนิโสมนสิการ  จิตสาํนึกใน
การศึกษาจะทาํใหค้นรู้จกัรับรู้  แทนทีจะรับรู้สิงต่างๆ  ในรูปทีมากระทบตวัตนบีบคนัจิตใจของ
ตนเองหรือทาํใหเ้กิดความขดัแยง้  รับรู้ในลกัษณะทีเขา้มาเป็นขอ้มูลของความรู้และเป็นขอ้มูลใน
การนาํมาฝึกฝนพฒันาตน จิตสาํนึกเกิดขึนของบุคคลได ้เพราะมีโยนิโสมนสิการ  

 โยนิโสมนสิการเป็นองคห์ลกัของการศึกษาทีจะตอ้งเนน้กนัอยูต่ลอดเวลา  บุคคลทีรู้จกั
ใชโ้ยนิโสมนสิการจะทาํใหเ้ขาเกิดความเขา้ใจในสิงต่างๆ  ไดง่้าย และฉบัไว  เนืองจากคนส่วนใหญ่
จะถูกสังคมกาํหนด  เพราะสังคมนนัหล่อหลอมชีวติบุคคลดว้ยปัจจยัจากสิงแวดลอ้มภายนอก           
(ปรโตโฆษะ) การถ่ายทอดทางวฒันธรรมโดยผา่นสือมวลชนหลายดา้น ทาํใหค้นส่วนมากถูกสังคม
หล่อหลอม  แต่คนทีมีโยนิโสมนสิการจะกลบัเป็นผูเ้ปลียนวถีิของสังคมและกาํหนดสังคมได้  ผูที้
เป็นผูน้าํการเปลียนแปลงของสังคม  ก็คือผูมี้โยนิโสมนสิการ ซึงนกัการศึกษา สุมน อมรววิฒัน์ 
(2530 : 84; สุคนธ์  สินธพานนท ์2551 : 131;สุวทิย ์  มูลคาํและอรทยั  มูลคาํ 2552 : 137 และ       
เสฐียรพงษ ์ วรรณปก 2553 : 3 – 8 ) ไดน้าํเสนอวา่วธีิคิดตามแนวโยนิโสมนสิการเป็นแนวทางการ
สอนทีสามารถ พฒันาความสามารถในการคิดของผูเ้รียนในแนวเดียวกนั วา่เป็นการฝึกคิดทีถูกวธีิ 
และสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวติประจาํวนั ยอ่มส่งผลใหผู้เ้รียนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ ดงันนัผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวธีิการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการมาใชเ้พือ
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน โดยมีกรอบแนวคิด ดงันี                 
                                                                        

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัวธีิสอนตามแนว
โยนิโสมนสิการ ของ สุมน อมรววิฒัน์ ( 2530 : 84) ไดก้ล่าวถึงการประยกุตก์ารสอนตามแนว      

พุทธวธีิวา่ ครูเป็นบุคคลสาํคญัทีสามารถจดัสภาพแวดลอ้ม แรงจูงใจ และวธีิสอนใหศิ้ษยเ์กิดความ
รัก ความศรัทธาทีจะเรียนรู้และไดฝึ้กฝนวธีิการโดยแยบคาย นาํไปสู่การปฏิบติัจนประจกัษจ์ริง   
การสอนตามแนวโยนิโสมนสิการนีใชส้อนไดทุ้กระดบัการศึกษา มุ่งเนน้ใหค้รูและศิษย ์                      
มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และศิษยไ์ดมี้โอกาสคิด แสดงออก ปฏิบติัอยา่งถูกวธีิ จนสามารถใช้
ปัญญาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  ซึงมีขนัตอนการสอนดงันี 1) ขนันาํ การสร้างเจตคติทีดีต่อ
วธีิการเรียน  และบทเรียน   การจดับรรยากาศในชนัเรียนใหเ้หมาะสมบุคลิกภาพของครู  และการ
สร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน  การเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ 2) ขนัสอน   2.1) ครู
เสนอปัญหาทีเป็นสาระสาํคญัของบทเรียน  2.2 ) ครูแนะแหล่งวทิยาการและแหล่งขอ้มูล  2.3) 
ผูเ้รียนฝึกรวบรวมขอ้มูล ความรู้และหลกัการ 2.4) จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิดวธีิต่างๆ 2.5) ฝึก
การสรุปประเด็นของขอ้มูลความรู้ เปรียบเทียบประเมินค่า โดยการแลกเปลียนความคิดเห็น ทดลอง 
ทดสอบ เป็นทางเลือกของการตดัสินใจ  2.6) การพิจารณาเลือกทางเลือกและตดัสินใจ                  
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2.7) กิจกรรมฝึกปฏิบติัเพือพิสูจน์การเลือกและตดัสินใจ   และ 3) ขนัสรุป  ครูและผูเ้รียนตรวจสอบ  
ปรับปรุง แกไ้ขการปฏิบติัใหถู้กตอ้ง สรุปบทเรียน การวดัและประเมินผล      
 จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัวธีิสอนตามแนวโยนิโสมนสิการของปัญญา                
อ.โพธิทอง ( 2552 : 8) และดวงรัตน์  สบายยงิ ( 2549 : 11) ใชว้ธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการ              
มี  3 ขนัตอนการสอน  ดงันี 1) ขนันาํ  การสร้างเจตคติทีดีต่อวธีิการเรียน  และบทเรียน  การจดั
บรรยากาศในชนัเรียนใหเ้หมาะสม  บุคลิกภาพของครู  และการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครู
กบันกัเรียน  การเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ   2) ขนัสอน  2.1) ครูเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหา          
2.2 ) แนะนาํแหล่งขอ้มูล  2.3) ฝึกรวบรวมขอ้มูล 2.4) กระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ
เพือใหน้กัเรียนมีความคิดอยา่งมีเหตุผล 2.5) เสนอความคิด 2.6) การพิจารณาเลือกทางเลือกและ
ตดัสินใจ และ3) ขนัสรุป  3.1) ครูและผูเ้รียนร่วมอภิปราย และสรุปบทเรียน 3.2) วดัและประเมินผล 
และใชท้กัษะการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ จาํนวน 4 วิธี คือ  1) วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  2) 
วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ   3) วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก และ 4) วธีิคิดแบบปลุกเร้า
คุณธรรม ส่วนดวงรัตน์  สบายยงิ (2549 : 11) ใชท้กัษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 5 วิธีคิด คือ 
1) วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั   2) วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  3) วธีิคิดแบบอรรถธรรม
สัมพนัธ์ 4) วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก  5) วธีิคิดแบบคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม  สาํหรับงานวจิยั
ของ  เฉลิมพงค์  ทาํงาน (2551 : 6 - 7) ใชว้ธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการเพือพฒันาความสามารถ
ทางการพดูภาษาองักฤษ 4 ขนัตอน ดงันี 1) ขนัเตรียมการ เป็นขนัทีผูส้อนจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์
ทีดีระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  สร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง  นาํเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ  2) ขนั
การสอน เป็นขนัทีผูส้อนนาํหลกัการคิดแบบโยนิโสมนสิการทงั  4  วธีิคิด ไดแ้ก่วธีิคิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจยั วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วธีิคิดแบบอริยสัจ และวธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก  

ใชฝึ้กการคิดเพือหาคาํตอบ  และฝึกทกัษะการพดูภาษาองักฤษตามหนา้ที  และในสถานการณ์ต่าง  ๆ 
3) ขนัการฝึกปฏิบติั เป็นขนัทีผูส้อนจดักิจกรรมการพดูภาษาองักฤษผา่นกระบวนการคิด  และแกไ้ข
ปัญหาตามแนวโยนิโสมนสิการ  4) ขนัสรุปผลการเรียนรู้  เป็นขนัทีผูส้อนจะอภิปราย  และ
ประเมินผลการใชภ้าษาของผูเ้รียน    
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัเกียวกบั วธีิสอนและวธีิคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ  
ผูว้จิยัพบวา่เป็นวธีิการสอนทีมุ่งเนน้ใหค้รูเป็นกลัยาณมิตรของศิษย์  จดัปัจจยัภายนอกทีเหนียวโนม้  

ส่งเสริม จูงใจและปลุกเร้าใหเ้กิดความเชือถือในตวัครูผูส้อน  ในสาระทีเรียนและวธีิการเรียนใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนโดยเนน้การฝึกใชค้วามคิดทีถูกวธีิ มีระบบระเบียบ คิดอยา่งมีเหตุผล และ
คิดใหเ้กิดผลผูว้จิยัจึงนาํแนวคิดตามแนวโยนิโสมนสิการมาจดัการเรียนรู้ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระที 2 หนา้ทีพลเมืองวฒันธรรมและการดาํเนินชีวติในสังคม
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ตามมาตรฐาน ส 2 .2  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมนั ศรัทธาและธาํรง
รักษา ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  โดยมีขนัตอน
การจดัการเรียนรู้แนวโยนิโสมนสิการ ทีสังเคราะห์ได ้ดงันี 1) ขนันาํ การสร้างความสัมพนัธ์ทีดี
ระหวา่งครูกบันกัเรียน  การเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ และทบทวนความรู้เดิม  2) ขนัสอน  2.1) ครู
เสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญัของบทเรียน  2.2 ) ฝึกรวบรวมขอ้มูล 2.3) จดั
กิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 2.4) การพิจารณาเลือกทางเลือก  สรุป
ประเด็นและตดัสินใจ 2.5) การใหเ้หตุผลในการเลือกทางเลือก  3) ขนัสรุป  3.1) ครูและ นกัเรียน
ร่วมอภิปราย และสรุปบทเรียน 3.2) วดัและประเมินผล การจดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิดตาม
แนวโยนิโสมนสิการนนั สามารถมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดซึ้งมีวธีิการคิดทงัหมดอยู ่    

10 วธีิ แต่ในการศึกษาวจิยัครังนีผูว้จิยัไดเ้ลือกวธีิคิดเพียง 4 วธีิมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริม
การคิดทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551  คือ วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ (การนิยามปัญหา  การคิดวเิคราะห์) วธีิคิด
แบบอริยสัจ/คิดแบบแกปั้ญหา (การนิยามปัญหา  คิดวเิคราะห์   คิดสังเคราะห์  และการประเมินค่า) 
วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ (คิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์ และการประเมินค่า) และวธีิคิดแบบคุณ
โทษและทางออก (คิดวเิคราะห์  และการประเมินค่า)  ซึงสามารถพฒันาความสามารถในการคิด
วจิารณญาณของผูเ้รียน ดา้นการนิยาม การวเิคราะห์  การสังเคราะห์ และการประเมินค่า และผลการ
เรียนรู้  เรือง พลเมืองดีของสังคม  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3โรงเรียนบา้นหนองกะโดน  
ผูว้จิยัไดน้าํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัแผนภาพที 1   ในหนา้ถดัไป 
                                                                                                                    

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1.  เพือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

 2.  เพือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  หลงัการจดัการเรียนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิการ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 เมือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 
 3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ 
 

คําถามของการวจัิย 
 1. ผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 แตกต่างกนัหรือไม่ 
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 2.  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3    
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 หรือไม่ 
 3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ          
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 อยูใ่นระดบัใด        
 

 

การจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวโยนิโสมนสิการ 

1)  ขนันํา  
       การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบั
นกัเรียน การเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ และ      
ทบทวนความรู้เดิม 

2) ขนัสอน 
     2.1 เสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือ
สาระสาํคญัของบทเรียน 

     2.2  ฝึกรวบรวมขอ้มูล 

     2.3  จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิด ดว้ยวธีิคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบ วธีิคิดแบบอริยสัจ      
วธีิคิดแบบอรรถสัมพนัธ์และวธีิคิดแบบคุณโทษ
และทางออก 

     2.4  การพิจารณาเลือกทางเลือก สรุปประเด็น 
และตดัสินใจ 

     2.5  การใหเ้หตุผลในการเลือกทางเลือก   
3) ขันสรุป 
     3.1  ครูและนกัเรียนร่วมอภิปราย                    
และ สรุปบทเรียน 

     3.2  วดัและประเมินผล 

 
 
 

 

 
แผนภาพที 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
ผลการเรียนรู้ 

เรือง  พลเมืองดีของสังคม  
ความสามารถในการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ 

ดา้นการนิยาม 

ดา้นการวเิคราะห์  
ดา้นการสังเคราะห์   
ดา้นการประเมินค่า 
ความคิดเห็นของนักเรียน 

ทมีีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
โยนิโสนสิการ 

ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้  
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้   
ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บจาก        

การเรียนรู้ 
 
 

   ส
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สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  ผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 แตกต่างกนั 
 2.  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 หลงั
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ สูงกวา่เกณฑที์ตงัไวร้้อยละ 80 

 3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  อยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตของการวจัิย    
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั 

 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3ในเขตตาํบล      

บา้นยาง อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  จาํนวน 3โรงเรียน  คือ โรงเรียนวดับา้นยาง  จาํนวน 30 คน 
โรงเรียนบา้นคลองยาง จาํนวน 19 คน และโรงเรียนบา้นหนองกะโดน จาํนวน 30 คน จาํนวน         

79 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  โรงเรียน      

บา้นหนองกะโดน  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม  เขต 1  จาํนวน 30 คน ไดม้าโดย
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย ( Simple  Random  Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลาก  โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม  
 2. ตวัแปรทีศึกษา  
  2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 

   2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

   2.2.1  ผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสังคม 

   2.2.2  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
   2.2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ 

 3. เนือหาทีใชใ้นการทดลอง   คือ สาระที 2 หนา้ทีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนิน
ชีวติในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มาตรฐาน ส 2 .2  เขา้ใจ
ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมนั ศรัทธาและธาํรงรักษาไวซึ้งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตามหลกัสูตรโรงเรียน                      

บา้นหนองกะโดน พุทธศกัราช   2553 หน่วยที  4  เรือง พลเมืองดีของสังคม  จาํนวน 3 ตวัชีวดั      
คือ ส 2.2  ป. 3/1  ป. 3/2  และ ป.3/3    

   ส
ำนกัหอ
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 13 

  4.  ระยะเวลา   ผูว้จิยัไดก้าํหนดระยะเวลาในการทดลองทงัสิน  10 ชวัโมง เป็นเวลา               
5  สัปดาห์ ๆละ 2 ชวัโมง ในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2554 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  หมายถึง การจดักิจกรรมทีเร้าผูเ้รียนให้
เกิดวธีิคิดวธีิต่างๆโดยใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพือพิจารณาขอ้มูล โดยสามารถระบุปัญหา        
การวเิคราะห์ การสังเคราะห์  การโยงความสัมพนัธ์ และการประเมินค่า  โดยใชเ้หตุผล ความคิด
พิจารณาเหตุการณ์ ปัญหาอยา่งรอบคอบ ต่อเนืองเป็นลาํดบั ตามเหตุผล ซึงนาํไปสู่การตดัสินใจที
เหมาะสม โดยมีขนัตอนการสอน  3 ขนัตอน คือ 1) ขนันาํ การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบั
นกัเรียน  2)  ขนัสอน  เสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญัของบทเรียน  ฝึกรวบรวม
ขอ้มูล  จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ  โดยใชว้ธีิคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ   วธีิคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปั้ญหา   วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  และวธีิคิด
แบบเห็นคุณโทษและทางออก  การพิจารณาเลือกทางเลือก สรุปประเด็น และตดัสินใจ และการให้
เหตุผลในการเลือกทางเลือก 3) ขนัสรุป ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายและ สรุปบทเรียน 
  1.1 วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หมายถึง การพิจารณาเรืองต่าง ๆ ใหต้รงตาม
สภาพเป็นจริงวา่เรืองนนัๆมีองคป์ระกอบยอ่ยอะไรบา้ง  ทีมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกนัโดยตลอด 
นกัเรียนสามารถสังเกตความแตกต่าง ความเหมือนของสิงต่างๆทีกาํหนดขึน 

  1.2 วธีิคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปั้ญหา  หมายถึง การคิดทีเริมตน้จากปัญหา 
แลว้สืบคน้หาสาเหตุเพือเตรียมแกไ้ข ในเวลาเดียวกนัก็กาํหนดเป้าหมายใหแ้น่ชดั  พร้อมกนันนัจึง
คิดวธีิปฏิบติัทีจะกาํจดัสาเหตุของปัญหาและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามแนวทางทีวางไว ้วธีิคิด
แบบอริยสัจประกอบดว้ยขนัตอนสาํคญั คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธและมรรค  เป็นวธีิคิดทีใชแ้กปั้ญหา
ซึงตรงตามกระบวนการแกปั้ญหาตามหลกัวทิยาศาสตร์ 

  1.3  วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  หมายถึง การคิดแบบหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
หลกัการกบัความมุ่งหมาย เมือวเิคราะห์จนรู้สภาพจริงของปัญหาหรือธรรมชาติของสิงต่างๆ แลว้ก็
พิจารณาวา่ มีจุดมุ่งหมายอยา่งไรมีหลกัการใดจะใหส้ัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายนนั  

   1.4  วธีิคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก  หมายถึง การคิดทีมองตามความเป็นจริง  

เนน้การยอมรับความจริงตามทีสิงนนั ๆ เป็นอยูทุ่กแง่มุม เพือใหรู้้คุณโทษ  ขอ้ดี ขอ้เสียทุกดา้นแลว้
จึงคิดหาทางออกของปัญหาวา่มีอยูจ่ริงหรือเป็นไปไดอ้ยา่งไร เลือกทางออกทีดีทีสุดของปัญหาใน
กรณีนนัๆ แลว้จึงนาํไปปฏิบติั 

 2.  ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ ทีผูว้จิยัสร้างขึนเป็น
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  เรือง พลเมืองดีของสังคม   

   ส
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  3.  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหมายถึงคะแนนทีไดจ้ากการทาํ
แบบทดสอบอตันยัดา้นการนิยาม การวเิคราะห์ การสังเคราะห์  และการประเมินค่า ทีผูว้จิยัสร้างขึน
เอง 

  3.1 การนิยาม หมายถึง การระบุปัญหา  ระบุใจความสาํคญัของขอ้มูล 
        3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล หมายถึง  การรวบรวมขอ้มูล  ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะขอ้มูล 

       3.3 การสังเคราะห์  หมายถึง การสรุปวธีิการเลือกใชข้อ้มูล สรุปวธีิการแกปั้ญหา  
และการคาดเดาเหตุการณ์จากขอ้มูล 

      3.4 การประเมินค่า หมายถึง การระบุขอ้มูลในการคิด การประเมินทางเลือก และ      
การตดัสินใจ 

  4.  ความคิดเห็น หมายถึงระดบัการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนกัเรียนทีมีต่อ          
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  
ประโยชน์ทีไดรั้บ โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น  
 5.  นกัเรียน หมายถึง  ผูที้กาํลงัศึกษาอยูช่นัประถมศึกษาปีที 3   ภาคเรียนที  1               

ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนบา้นหนองกะโดน  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1   
 
 

 
 

   ส
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บทที 2 

 

วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 
 

  การวจิยัเรือง การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที  3 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมที
เกียวขอ้ง  ไดแ้ก่   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองกะโดน  พุทธศกัราช  
2553 การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
ดงันี 

  1.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  และหลกัสูตรโรงเรียน 
บา้นหนองกะโดน พุทธศกัราช 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

  2.  การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
  3.  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  4.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2551  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ การดาํรงชีวติของมนุษยท์งัในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนัในสังคม การปรับตวัตาม
สภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เขา้ใจถึงการพฒันา เปลียนแปลงตามยคุสมยั 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ  เกิดความเขา้ใจในตนเองและผูอื้น มีความอดทนอดกลนั 
ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้นการดาํเนินชีวติ เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
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วสัิยทัศน์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกาํลงัของชาติใหเ้ป็น

มนุษย์ทีมีความสมดุลทงัดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น   
พลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้
และทกัษะพืนฐาน รวมทงั เจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพืนฐานความเชือวา่  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
เตม็ตามศกัยภาพ  

หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มีหลกัการทีสาํคญั  ดงันี 
 1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

 3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอาํนาจ ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทงัดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั           
การเรียนรู้ 

 5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดหมาย 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญ มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพือใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  เมือจบ
การศึกษาขนัพืนฐาน  ดงันี 

  1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 2.  มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและ          
มีทกัษะชีวติ  

   ส
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 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 
 4.   มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมนัในวถีิชีวติและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5.   มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันา  

สิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข    

 สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้

คุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะ                 
อนัพึงประสงค ์ ดงันี 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 1 ประการ ดงันี 
1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการ

ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพือแลกเปลียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม   รวมทงัการเจรจา
ต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกั
เหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการสือสาร  ทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที
เกิดขึน   ต่อตนเอง สังคมและสิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  การทาํงาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการ สร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆอยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้น
ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพือการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้   
การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงันี 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซือสัตยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมนัในการทาํงาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
 

คุณภาพผู้เรียน 

เมือผูเ้รียนจบการเรียนจบชนัประถมศึกษาปีที 3 ผูเ้รียนควรมีความรู้ ความสามารถดงันี     

 1.  ไดเ้รียนรู้เรืองเกียวกบัตนเองและผูที้อยูร่อบขา้ง  ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน       
ทีอยูอ่าศยั  และเชืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกวา้ง 

 2.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะกระบวนการ  และมีขอ้มูลทีจาํเป็นต่อการพฒันาให ้
เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคาํสอนของศาสนาทีตนนบัถือ มี

ความเป็นพลเมืองดี  มีความรับผดิชอบ  การอยูร่่วมกนัและการทาํงานกบัผูอื้น มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของหอ้งเรียน  และไดฝึ้กหดัในการตดัสินใจ 

3.  ไดศึ้กษาเรืองราวเกียวกบัตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชนในลกัษณะการ              
บูรณาการ  ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจแนวคิดเกียวกบัปัจจุบนัและอดีต  มีความรู้พืนฐานทางเศรษฐกิจไดข้อ้คิด
เกียวกบัรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เขา้ใจถึงการเป็นผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค รู้จกัการออมขนัตน้และ
วธีิการเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ไดรั้บการพฒันาแนวคิดพืนฐานเกียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนา้ทีพลเมือง  
เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิปัญญา เพือเป็นพืนฐานในการทาํความเขา้ใจในขนัทีสูงต่อไป 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสารการเรีย นรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วฒันธรรม                 
สาระท ี1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเขา้ใจประวติั  ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาทีตนนบัถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกตอ้ง ยดึมนัและปฏิบติัตาม
หลกัธรรมเพืออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดี และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีตนนบัถือ          

 สาระท ี2  หน้าทพีลเมือง วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธาํรง

รักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคม
โลกอยา่งสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรงรักษา
ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สาระท ี3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจหลกัการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2  เขา้ใจระบอบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท ี4  ประวตัิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลาและยสุมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใช้

วธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์และ

การเปลียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนือง ตระหนกัถึงความสาํคญั และสามารถ
วเิคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน 

มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ 
และธาํรงความเป็นไทย 
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สาระท ี5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพสิงซึงมีผลต่อกนั

และกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา
วเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิดการ
สร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและ
สิงแวดลอ้มเพือการพฒันาทียงัยนื 

 

หลกัสูตรโรงเรียนบ้านหนองกะโดน พุทธศักราช 2553   

โรงเรียนบา้นหนองกะโดน  ตงัอยูเ่ลขที 282 หมู่ 8 ตาํบลบา้นยาง  อาํเภอเมืองนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต  1  เปิดสอนตงัแต่ระดบั อนุบาล  
ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที  3 มีครูจาํนวน 17 ครู นกัเรียน จาํนวน 310  คน 

วสัิยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 

 โรงเรียนบา้นหนองกะโดน  พฒันาการเรียนรู้สู่การปฏิบติั  ตามมาตรฐานของหลกัสูตร
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใชแ้หล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนแสวงหาความรู้                   
เพือประยกุตใ์ชแ้ละเชือมโยงความรู้สู่สากล มีความภูมิใจในทอ้งถินของตนเอง  อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม   
มีนิสัยรักการทาํงาน  มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคม   
ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งมีความสุข   ยดึมนัในเศรษฐกิจพอเพียง 
พนัธกจิ 

1. มุ่งเนน้ความเป็นผูน้าํและความเป็นเลิศทางวชิาการ 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมนาํความรู้ 
3. พฒันาการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพเป็นระบบครบวงจร เนน้การมีส่วนร่วม 
4. พฒันาหาการใชเ้ทคโนโลยหีาความรู้ได ้เนน้ความเป็นไทย อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม รักการ 

ทาํงาน 
เป้าประสงค์ 

1. การบริหารจดัการเป็นระบบ 
2. ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นวชิาการ 
3. การจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู้มากขึน 
4. ครูมีการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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5. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็นทีน่าพอใจมากขึน 
6. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและลกัษณะทีพึงประสงคม์ากขึน 
7. สภาพแวดลอ้มมีการพฒันาและสามารถใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรโรงเรียนบา้นหนองกะโดน พุทธศกัราช 2553  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพือใหส้ามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงันี 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซือสัตยสุ์จริต 
3.   มีวนิยั 
4.   ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมนัในการทาํงาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกะโดน 

เพือใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามหลกัการ  จุดหมาย  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  
คุณลกัษณะทีพึงประสงค์   มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
ศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนบา้นหนองกะโดน จึงกาํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรสถานศึกษา
พุทธศกัราช  2551 ไว ้ดงันี 

ระดับการจัดการศึกษา    

หลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียนบา้นหนองกะโดน  จดัการศึกษา  เป็น 2 ระดบั  
ดงันี 

1  ระดบัประถมศึกษา  จดัการศึกษาเป็นชนัปี  การวดัประเมินผลเพือตดัสินผลการเรียน
ปลายปี  ตงัแต่ชนัประถมศึกษาปีที 1 ถึง ชนัประถมศึกษาปีที 6 

2  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จดัการศึกษาเป็นภาคเรียน การวดัประเมินผลเพือตดัสินผล
การเรียนเมือจบภาคเรียน  คิดเป็นหน่วยกิต  ตงัแต่ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ถึง ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 
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การจัดเวลาเรียน 

กาํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนสาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม สาระเพมิเติมและ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดงันี 

 1.  ระดบัชนัประถมศึกษา (ชนัประถมศึกษาปีที 1-6) จดัเวลาเรียนเป็นรายปี  โดยมี
เวลาเรียน วนัละ  5  ชวัโมง    

 2.  ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3) จดัเวลาเรียนเป็นราย
ภาค มีเวลาเรียน วนัละ  6  ชวัโมง  คิดนาํหนกัของรายวชิาทีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์ 40 ชวัโมง
ต่อภาคเรียน   มีค่านาํหนกัวชิาเท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

สาระการเรียนรู้ 

การจดัสาระการเรียนรู้ประกอบดว้ย องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ความสามารถการอ่าน คิด วเิคราะห์ และเขียน  ซึงกาํหนดใหผู้เ้รียนทุก
คนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงันี 

 1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  
 4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

สาระการเรียนรู้เพมิเติม 

โรงเรียนบา้นหนองกะโดน ไดจ้ดัสาระการเรียนรู้เพิมเติมตงัแต่ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1 
ถึงระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัความพร้อมของสถานศึกษา  ดงันี   

1.  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1 ถึงระดบัชนัประถมศึกษาปีที 3  จดัสาระเพิมเติมบูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาํนวน  40 ชวัโมงต่อปี  

2.  ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 4  ถึง ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จาํนวน  40 ชวัโมงต่อปี  
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3.  ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ จดัสาระการเรียนรู้เพิมเติมไวท้งั 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยใหผู้เ้รียนเลือกเรียน  จาํนวน    100 ชวัโมงต่อภาคเรียน  หรือ  200  ชวัโมงต่อปี  

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

กาํหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้นระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1 ถึง  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปี
ที 3  ปีละ  120  ชวัโมง  เป็นเวลาสาํหรับปฏิบติักิจกรรมแนะแนวนกัเรียน  กิจกรรมชุมนุม   
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  และกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยจดัสรรเวลาให้
ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรม  ดงันี 

  ระดบัประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)  
  กิจกรรมแนะแนว    40 ชวัโมง/ปี  
  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  กิจกรรมชุมนุม 70 ชวัโมง/ปี

   กิจกรรมเพือสังคม สาธารณประโยชน์               10   ชวัโมง/ปี    
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3)  

  กิจกรรมแนะแนว    40 ชวัโมง/ปี  
  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  กิจกรรมชุมนุม 65 ชวัโมง/ปี  
  กิจกรรมเพือสังคม สาธารณประโยชน์               15   ชวัโมง/ปี    

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี 
 1.  กิจกรรมแนะแนว  
      เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง  รู้รักษสิ์งแวดลอ้ม  

สามารถคิดตดัสินใจ  คิดแกปั้ญหา  กาํหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวติทงัดา้นการเรียนและอาชีพ  
สามารถปรับตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากนียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน  ทงัยงัเป็นกิจกรรม
ทีช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 

 2.  กิจกรรมนกัเรียน  
      เป็นกิจกรรมทีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวนิยั  ความเป็นผูน้าํผูต้ามทีดี  ความ

รับผดิชอบ การทาํงานร่วมกนั  การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจทีเหมาะสม  ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกนั  เอืออาทรและสมานฉนัท ์ โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจของผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุกขนัตอน  ไดแ้ก่การศึกษาวเิคราะห์
วางแผน  ปฏิบติัตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทาํงาน  เนน้การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ตาม
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ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน  บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิน  
กิจกรรมนกัเรียนทีสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองกะโดนจดัใหก้บัผูเ้รียน  ประกอบดว้ย 

      2.1  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3.  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
                  เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 

และทอ้งถินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร  เพือแสดงถึงความรับผดิชอบ  ความดีงาม  
ความเสียสละ  ต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม 
 เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

  เกณฑก์ารจบระดบัประถมศึกษา  
  1.  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพืนฐานและรายวชิา/กิจกรรมเพิมเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียน

ทีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนด 
  2.  ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินรายวชิาพืนฐานผา่นเกณฑก์ารประเมินตามที

สถานศึกษากาํหนด    
  3.  ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ในระดบั  “ผา่น” ขึนไป 
  4.  ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบั “ผา่น” ขึนไป 
  5.  ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมิน“ผา่น” ทุกกิจกรรม 
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ตารางที  1  โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนบา้นหนองกะโดน  ชนัประถมศึกษาปีที 3 
รหัสวชิา รายวชิา/กจิกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
ท13101 ภาษาไทย  240 
ค13101 คณิตศาสตร์  200 
ว13101 วทิยาศาสตร์  80 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  80 
ส13102 ประวติัศาสตร์  40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ13101 ศิลปะ  80 
ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 
อ13101 ภาษาต่างประเทศ  40 

รวม 880 
รายวชิาเพมิเติม - 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน                                                                     120 
*กิจกรรมแนะแนว 40 
*กิจกรรมนกัเรียน    ลูกเสือ-เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 70  
* กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทังสิน 1,000 
*กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 ชวัโมง  บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม 

 

สาระ มาตรฐาน และตัวชีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                     
สาระท ี1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาทีตนนบัถือและศาสนาอืน  มีศรัทธาทีถูกตอ้ง ยดึมนัและปฏิบติัตามหลกัธรรม  เพืออยู ่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุข  
ตัวชีวดั 

ป.3/1  อธิบายความสาํคญัของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาทีตนนบัถือ ในฐานะทีเป็น
รากฐานสาํคญัของวฒันธรรมไทย 

ป.3/2  สรุปพุทธประวติัตงัแต่การบาํเพญ็เพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวติัของศาสดาที
ตนนบัถือตามทีกาํหนด 

   ส
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ป.3/3  ชืนชมและบอกแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/      
เรืองเล่า และศาสนิกชนตวัอยา่ง ตามทีกาํหนด 

ป.3/4  บอกความหมาย ความสาํคญัของพระไตรปิฎก หรือคมัภีร์ของศาสนาทีตนนบัถือ   
ป.3/5  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท 3  ใน

พระพุทธศาสนา หรือหลกัธรรมของศาสนาทีตนนบัถือตามทีกาํหนด 
ป.3/6  เห็นคุณค่าและสวดมนต ์แผเ่มตตา มีสติทีเป็นพืนฐานของสมาธิในพระพุทธ    

ศาสนา หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาทีตนนบัถือตามทีกาํหนด  
ป.3/7  บอกชือ ความสาํคญัและปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อศาสนวตัถุ  ศาสนสถาน 

และ ศาสนบุคคลของศาสนาอืนๆ 

มาตรฐาน ส  1.2   เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดี และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาทีตนนบัถือ  
ตัวชีวดั 

ป.3/1  ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวตัถุของศาสนาทีตนนบัถือ 
ตามทีกาํหนดไดถู้กตอ้ง 

ป.3/2  เห็นคุณค่า และปฏิบติัตนในศาสนพิธีพิธีกรรม  และวนัสาํคญัทางศาสนา  ตามที
กาํหนดไดถู้กตอ้ง 

ป.3/3  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาทีตนนบัถือ  
สาระท ี2   หน้าทพีลเมือง  วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมทีดีงามและธาํรง 
รักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 
ตัวชีวดั 

ป.3/1  สรุปประโยชน์และปฏิบติัตนตามประเพณีและวฒันธรรมในครอบครัวและ
ทอ้งถิน 

ป.3/2  บอกพฤติกรรมการดาํเนินชีวติของตนเอง และผูอื้นทีอยูใ่นกระแสวฒันธรรมที
หลากหลาย 

ป.3/3  อธิบายความสาํคญัขอวนัหยดุราชการทีสาํคญั    
ป.3/4  ยกตวัอยา่งบุคคลซึงมีผลงานทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและทอ้งถินของตน 

มาตรฐาน  ส 2.2   เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั  ยดึมนั ศรัทธาและธาํรงรักษา  
ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

   ส
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ตัวชีวดั 
ป.3/1  ระบุบทบาทหนา้ทีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ 

ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
ป.3/2  วเิคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตดัสินใจในชนัเรียน /โรงเรียนและ

ชุมชนโดยวธีิการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง  
ป.3/3  ยกตวัอยา่งการเปลียนแปลงในชนัเรียน/โรงเรียนและชุมชนทีเป็นผลจากการ

ตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม 
สาระท ี3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1    เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ 

ทรัพยากร ทีมีอยูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพือการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  
ตัวชีวดั 

ป.3/1  จาํแนกความตอ้งการและความจาํเป็นในการใชสิ้นคา้และบริการในการดาํรง ชีวติ 
ป.3/2  วเิคราะห์การใชจ่้ายของตนเอง 
ป.3/3  อธิบายไดว้า่ทรัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินคา้และบริการ 

มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและ 

ความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชีวดั 
ป.3/1  บอกสินคา้และบริการทีรัฐจดัหาและใหบ้ริการแก่ประชาชน 
ป.3/2  บอกความสาํคญัของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี 
ป.3/3  อธิบายเหตุผลการแข่งขนัทางการคา้ ทีมีผลทาํใหร้าคาสินคา้ลดลง 

มาตรฐาน ส 4.1    เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลา และยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถ 

ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

ตัวชีวดั 
ป.3/1  เทียบศกัราชทีสาํคญัตามปฏิทินทีใชใ้นชีวติประจาํวนั 
ป.3/2  แสดงลาํดบัเหตุการณ์สาํคญัของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลกัฐานและ

แหล่งขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

28 

มาตรฐาน ส 4.2   เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้นความสัมพนัธ์และ  

 การเปลียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนือง ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถวเิคราะห์ 

ผลกระทบทีเกิดขึน 

ตัวชีวดั 
ป.3/1  ระบุปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตงัถินฐานและพฒันาการของชุมชน 
ป.3/2  สรุปลกัษณะทีสาํคญัของขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของชุมชน  
ป.3/3  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวฒันธรรมของชุมชนตนเองกบัชุมชน

อืนๆ  

มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความ
ภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 

ตัวชีวดั 
    ป.3/1  ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษตัริยไ์ทยที 

เป็นผูส้ถาปนาอาณาจกัรไทย 
                   ป.3/2  อธิบายพระราชประวติัและพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริย ์ในรัชกาล
ปัจจุบนั โดยสังเขป 

ป.3/3  เล่าวรีกรรมของบรรพบุรุษไทยทีมีส่วนปกป้องประเทศชาติ 
สาระท ี5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1    เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพนัธ์ของสรรพสิงซึงมีผลต่อกนั 

และกนั ในระบบของธรรมชาติ  ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์  สรุป  

และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวชีวดั 
ป.3/1  ใชแ้ผนที แผนผงั  และภาพถ่ายในการหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
ป.3/2   เขียนแผนผงัง่ายๆ เพือแสดงตาํแหน่งทีตงัของสถานทีสาํคญัในบริเวณโรงเรียน

และชุมชน 
ป.3/3  บอกความสัมพนัธ์ของลกัษณะกายภาพกบัลกัษณะทางสังคมของชุมชน 
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มาตรฐาน ส 5.2  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีก่อใหเ้กิด                                         
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม  มีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร และสิงแวดลอ้ม                                    
เพือการพฒันาทียงัยนื  
ตัวชีวดั  

ป.3/1  เปรียบเทียบการเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั 
ป.3/2  อธิบายการพึงพาสิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความตอ้งการ

พืนฐานของมนุษย ์ และการประกอบอาชีพ 
ป.3/3  อธิบายเกียวกบัมลพิษและการก่อใหเ้กิดมลพิษโดยมนุษย ์
ป.3/4  อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท 
ป.3/5  ตระหนกัถึงการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในชุมชน   

 

คําอธิบายรายวชิา 

ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
รายวชิาพนืฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ชันประถมศึกษาปีท ี3      เวลา  80  ชัวโมง   
   ศึกษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ รากฐานสาํคญัของวฒันธรรมไทย  พุทธ

ประวติั การบาํเพญ็เพียรจนถึงปรินิพพานหรือประวติัของศาสดาทีตนนบัถือ  พระไตรปิฎกหรือ
คมัภีร์ของศาสนา ศาสนสถาน  ศาสนบุคคลของศาสนาอืน การดาํเนินชีวติของตนและผูอื้นทีอยูใ่น
กระแสวฒันธรรมทีหลากหลาย  วนัหยดุราชการทีสาํคญั บุคคลทีมีผลงานทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
และทอ้งถิน บทบาทหนา้ทีของสมาชิกชุมชน ลกัษณะกายภาพกบัลกัษณะทางสังคมของชุมชน มี
ส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย  การใชจ่้ายของตนเองทรัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัมีผลต่อการ
ผลิตและบริโภคสินคา้และสินคา้บริการทีรัฐจดัแก่ประชาชน เช่น ถนน โรงเรียน สวนสาธารณะ 
ฯลฯ ภาษีบทบาทของประชากรในการเสียภาษี การแข่งขนัทางการคา้ทีมีผลต่อราคาสินคา้ 
เหตุการณ์สาํคญัของโรงเรียน ชุมชน หลกัฐานและแหล่งขอ้มูลทีเกียวขอ้ง  การพึงพาสิงแวดลอ้ม
ทรัพยกรธรรมชาติในการสนองความตอ้งการพืนฐานของมนุษยใ์นการประกอบอาชีพ  การก่อ
มลพิษ ความแตกต่างของเมืองและชนบท จาํแนกความตอ้งการความจาํเป็นในการใชสิ้นคา้และ
บริการในการดาํรงชีวติ 

  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท3ในพระพุทธศาสนา
หรือหลกัธรรมของศาสนาทีตนนบัถือ  ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อศาสนสถานและศาสนบุคคล
ของศาสนาอืน ต่อสาวกศาสนสถาน  ศาสนวตัถุ ปฏิบติัศาสนพิธี  พิธีกรรม วนัสาํคญั ทางศาสนา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปฏิบติัตนตามประเพณีวฒันธรรมในครอบครัวและทอ้งถินวเิคราะห์
ความแตกต่างตวัอยา่งการเปลียนแปลงของกระบวนการตดัสินใจในชนัเรียนโรงเรียนชุมชน วธีิการ
ออกเสียงโดยตรง   และเลือกตวัแทนออกเสียงทีเป็นผลจากการตดัสินใจของบุคคลและกลุ่มใช้   
แผนที แผนผงั ภาพถ่าย ในการหาขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน  เขียนแผนผงัง่าย ๆ แสดงตาํแหน่ง
ทีตงัสถานทีสาํคญับริเวณโรงเรียนชุมชน เปรียบเทียบการเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มของชุมชน
จากอดีตถึงปัจจุบนั 

   ชืนชมแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก เรืองเล่าและ              
ศาสนิกชนตวัอยา่ง   เห็นคุณค่าสวดมนตแ์ผเ่มตตามีสติทีเป็นพืนฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา
หรือการพฒันาจิตตามศาสนาทีตนนบัถือ  พิธีกรรม วนัสาํคญัทางศาสนา  ตระหนกัถึงการ
เปลียนแปลงของสิงแวดลอ้ม 
รหสัตวัชีวดั 

ส1.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7, ป.3/8           
ส1.2      ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ส2.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4             
ส2.2      ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ส3.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3                           
ส3.2      ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 
ส5.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3                           
ส5.2     ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 
รวม  31  ตวัชีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 2 โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
    ศาสนา และวฒันธรรม   รหสั ส13101   ชนัประถมศึกษาปีที 3   

ลาํดบั
ที 

ชือหน่วย    
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน   
การ

เรียนรู้/
ตวัชีวดั 

สาระสาํคญั เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
(คะแนน) 

   1 ประวติัและ 
หลกัธรรม 
ของศาสนา 

ส 1.1 
ป.3/1     
ป. 3/2     
ป. 3/3     
ป. 3/4    
ป. 3/5     
ป. 3/6   
ป. 3/7    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ความสาํคญัของพระพทุธศาสนา  หรือศาสนา
ทีตนนบัถือ ในฐานะทีเป็นรากฐานสาํคญัของ
วฒันธรรมไทย 
2. พทุธประวติัตงัแต่การบาํเพญ็เพียรจนถึง
ปรินิพพาน  หรือประวติัของศาสดาทีตนนบัถือ 
3. แบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจาก
ประวติัสาวก ชาดกเรืองเล่าและศาสนิกชน
ตวัอยา่ง 
4. ความหมาย ความสาํคญัของพระไตรปิฎก 
หรือคมัภีร์ของศาสนาทีตนนบัถือ 
5. การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมโอวาท 3 ใน
พระพทุธศาสนา  หรือหลกัธรรมของศาสนาที
ตนนบัถือ 
6. การสวดมนต ์แผเ่มตตา มีสติทีเป็นพืนฐาน
ของสมาธิในพระพทุธศาสนา หรือการพฒันา
จิตตามแนวทางของศาสนาทีตนนบัถือ 
7. ความสาํคญัและปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม
ต่อศาสนวตัถุศาสนสถาน และศาสนบุคคล
ของศาสนาอืนๆ 

12 10 

2 ศาสนิกชนทีดี ส 1.2 
ป. 3/1    
ป. 3/2      
ป  3/3 

 
 

1. การปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อสาวก ศาสน
สถาน ศาสนวตัถุของศาสนาทีตนนบัถือ 
2. การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาทีตนนบัถือ 
3. การแสดงตนเป็นพทุธมามกะ หรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาทีตนนบัถือ 

 
 

12 8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดบั
ที 

ชือหน่วย   
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตวัชีวดั 

สาระสาํคญั เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
(คะแนน) 

3 หนา้ทีของ
พลเมือง 

ส 2.1 
ป. 3/1    
ป. 3/2     
ป. 3/3  
 ป. 3/4  

 
 

1. ประโยชน์และปฏิบติัตนตามประเพณีและ
วฒันธรรมในครอบครัวและทอ้งถิน 
2. พฤติกรรมการดาํเนินชีวติของตนเอง และ
ผูอื้นทีอยูใ่นกระแสวฒันธรรมทีหลากหลาย 
3. ความสาํคญัของวนัหยดุราชการทีสาํคญั    
4. ตวัอยา่งบุคคลซึงมีผลงานทีเป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและทอ้งถินของตน 

10 8 

4 พลเมืองดี 
ของสงัคม 

ส 2.2    
ป. 3/1    
ป. 3/2     
ป. 3/3  

 

1. บทบาทหนา้ทีของสมาชิกของ ชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 
2. ความแตกต่างของกระบวนการการตดัสินใจ
ในชนัเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวธีิการออก
เสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง 
3. ตวัอยา่งการเปลียนแปลงในชนัเรียน/
โรงเรียนและชุมชนทีเป็นผลจากการตดัสินใจ
ของบุคคลและกลุ่ม 

10 8 

5 ระบบ
เศรษฐศาสตร์
และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส 3.1 
ป. 3/1     
ป. 3/2    
ป. 3/3  

 

1. ความตอ้งการและความจาํเป็นในการใช้
สินคา้และบริการในการดาํรง ชีวติ 
2. การใชจ่้ายของตนเอง 
3. ทรัพยากรทีมีอยูจ่าํกดัมีผลต่อการผลิตและ
บริโภคสินคา้และบริการ 

 

8 5 

6 ความสมัพนัธ์
ระบบ
เศรษฐกิจ 

ส 3.2 
ป. 3/1     
ป. 3/2   
 ป. 3/3   
 ป.3/4 

 

1. สินคา้และบริการทีรัฐจดัหาและใหบ้ริการ
แก่ประชาชน 
2. ความสาํคญัของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสียภาษี 
3. ความสาํคญัของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสียภาษี 
4. เหตุผลการแข่งขนัทางการคา้ ทีมีผลทาํให้
ราคาสินคา้ลดลง 

8 5 

ตารางที 2 (ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลาํดบั
ที 

ชือหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
ตวัชีวดั 

สาระสาํคญั เวลา 
(ชวัโมง) 

นาํหนกั 
(คะแนน) 

โลกของเรา ส 5.1 
ป. 3/1     
ป. 3/2      
ป.3/3  

 

1. แผนที แผนผงั  และภาพถ่ายในการหาขอ้มูล
ทางภูมิศาสตร์ในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. แผนผงัง่ายๆ เพือแสดงตาํแหน่งทีตงัของ
สถานทีสาํคญัในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
3. ความสมัพนัธ์ของลกัษณะกายภาพกบั
ลกัษณะทางสังคมของชุมชน 

10 8 

เฝ้ารักษ์
สิงแวดลอ้ม 

ส 5.2 
ป. 3/1    
ป. 3/2     
ป. 3/3    
ป. 3/4     
ป.3/5 

 

1. การเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มในชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบนั 
2.การพึงพาสิงแวดลอ้มและทรัพยากร  
ธรรมชาติในการสนองความตอ้งการพืนฐาน
ของมนุษย ์และการประกอบอาชีพ 
3. มลพิษและการก่อใหเ้กิดมลพิษโดยมนุษย ์
4. ความแตกต่างของเมืองและชนบท 
5. การเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มในชุมชน   

 

10 8 

รวม 80 60 
ทีมา  :  โรงเรียนบา้นหนองกะโดน,  หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  (นครปฐม : โรงเรียนบา้นหนองกะโดน, 2553), 101 – 106. 

ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีวดั กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชนัประถมศึกษาปีที 3 พบวา่การพฒันาความสามารถ
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ผลการเรียนรู้ เรืองพลเมืองดีของสังคมและตรงกบัหน่วยที 4 ตาม
โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เพือใหผู้เ้รียนนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนั ในการเป็นพลเมืองดีของสังคมตามวธีิประชาธิปไตย 

 

  การจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
 การศึกษาระบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวธีินนั มีสาระและระบบการเรียนการ

สอนทีน่าสนใจอยูม่ากมาย หากจะนาํเอาหลกัการทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษาสมยัใหม่เขา้จบั    
ก็จะพบความสมบูรณ์ความทนัสมยั การสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการนี เป็นวธีิการ
สอนทีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทย และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรปัจจุบนั   ทีเนน้การ
คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น ทงันีเพราะวถีิแห่งวฒันธรรมไทยนนัไดเ้นน้บรรยากาศทีเรียบง่าย     

ตารางที 2 (ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มีลกัษณะทีเหนียวโนม้ใจใหผู้เ้รียนเกิดความปิติและเลือมใส ประเพณีไทยไดมี้พิธีกรรมต่าง ๆที
แสดงถึงความเคารพบูชาครูวา่เป็นปูชนียบุคคล และเทคนิควธีิการต่าง ๆ ในการสอนของครูไทย ได้
เนน้การคิดการปฏิบติัจริงเป็นหลกัใหญ่ ดงัจะเห็นจากการสอนวชิาชีพ วชิาช่าง และวชิาหนงัสือ ที
ครูไทยสมยัก่อนไดฝึ้กหดั ฝึกฝน และฝึกปรือศิษยจ์นเชียวชาญ สามารถประดิษฐคิ์ดคน้ศิลปะ 
วรรณคดี อนัเป็นมรดกลาํค่าของชาติไทยมาทุกยกุตทุ์กสมยั การศึกษาตามแนวโยนิโสมนสิการ 
เป็นวธีิการเรียนรู้แนวหนึงจากหลาย ๆ แนวทีพระพุทธเจา้ไดท้รงวางไวเ้ป็นวธีิการทีสามารถอธิบาย
ดว้ยภาษาทางการศึกษาสมยัใหม่วา่  มีลกัษณะบูรณาการของหลกัจิตวยิาการเรียนรู้ หลกัการแนะ
แนวและหลกัการสอน อยา่งผสมผลานกลมกลืนไดส้ัดส่วนสมดุลกนัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้น
การเรียนการสอนปัจจุบนัได ้นอกจากนนัในแต่ละองคป์ระกอบและขนัตอนในการสอนทีสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ยงัมีหลกัการยอ่ย ๆ ขยายความอีก 

 

ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
 

 โยนิโสมนสิการ  เป็นการคิด ถูกวธีิ   คิดถูกทาง คิดตามเหตุ และคิดใหเ้กิดผล  ซึงมีผูใ้ห้
ความหมายไว ้ดงันี 

 พระธรรมปิฎก (2538 : 667 - 669) กล่าววา่โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใชค้วามคิดอยา่ง
ถูกวธีิและเมือเปรียบเทียบในกระบวนการพฒันาปัญญา โยนิโสมนสิการอยูใ่นระดบัทีเหนือศรัทธา
เพราะเป็นขนัทีเริมใชค้วามคิดของตนเอง เป็นอิสระ เป็นการฝึกการใชค้วามคิด ใหรู้้จกัคิดอยา่งถูก
วธีิ คิดอยา่งมีระเบียบ รู้จกัคิดวเิคราะห์  มองเห็นสิงต่าง ๆ อยา่งโยนิโส กบั มนสิการ โยนิโส  มาจาก    
โยนิ แปลวา่ เหตุตน้เคา้ แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วธีิทาง  มนสิการ แปลวา่ ก ารทาํในใจโดยแยบคาย 
คมัภีร์ชนัอรรถกถาชฎีการไดไ้ขความไวโ้ดยวธีิแสดงไวพจน์ใหเ้ป็นความหมายแยกเป็นแง่ ๆ 
ดงัต่อไปนี 

 1. อุบายทนสิการ แปลวา่ คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอยา่งมีวธีิหรือคิดถูกวธีิ
หมายถึงคิดถูกวธีิทีจะใหเ้ขา้ถึงความจริง สอดคลอ้งเขา้แนวกบัสัจจะ ทาํใหห้ยงัรู้ สภาวะ ลกัษณะ
และสามญัลกัษณะของสิงทงัหลาย 

  2. ปถมนสิการ แปลวา่ คิดเป็นทางหรือคิดอยา่งมีวธีิคิดถูกทาง คือ คิดไดต่้อเนืองเป็น
ลาํดบัจดัลาํดบัได ้หรือมีลาํดบัมีขนัตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบ
ตามแนวเหตุผลเป็นตน้ ไม่ยุง่เหยงิสับสน ไม่ใช่วกเวยีนติดพนัเรืองนี แลว้ เตลิดออกไปเรือ งอืน  
หรือกระโดดไปกระโดดมาต่อเป็นชินเป็นอนัไม่ได ้ทงันีรวมทงัความสามารถทีจะชกัความนึกคิด   
เขา้สู่แนวทางทีถูกตอ้ง 
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 3. การณมนสิการ แปลวา่ คิดตามเหตุ คิดคน้เหตุ คิดตามเหตุ หรือคิดอยา่งมีเหตุผล 
หมายถึงการคิดสืบคน้ตามแนวความสัมพนัธ์สืบทอดนัแห่งเหตุปัจจยั พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ให้
เขา้ใจถึงตน้เคา้หรือแหล่งทีมาซึงส่งผลต่อเนืองมาตามลาํดบั 

 4. อุปปาทกมนสิการ แปลวา่คิดใหเ้กิดผลคือใชค้วามคิดใหเ้กิดผลทีพึงประสงคเ์ล็งถึงการ
คิดอยา่งมีเป้าหมาย ท่านหมายถึงการคิดการพิจารณาทีทาํใหเ้กิด กุศลธรรมเช่น ปลุกเร้าใหเ้กิดความ
เพียร การรู้จกัคิดในทางทีทาํใหห้ายหวาดกลวั ใหห้ายโกรธ การพิจารณาทีทาํใหมี้สติหรือทาํให้
จิตใจเขม้แขง็มนัคง เป็นตน้  

 ทิศนา แขมมณี ( 2540:87; สุวทิย ์มูลคาํ 2548:56)  กล่าวถึง โยนิโสมนสิการไวว้า่ “การคิด
เป็น” เป็นความสามารถทีบุคคลรู้จกัมอง รู้จกัพิจารณาสิงทีทงัปลายตามสภาวะโดยวธีีคิดหาเหตุ
ปัจจยั สืบคน้จากตน้เหตุตลอดทาง จนถึงผลสุดทา้ยทีเกิด แยกแยะเรืองออกใหเ้ห็นตามสภาวะทีเป็น
จริง คิดตามความสัมพนัธ์ทีสืบทอดจากเหตุโดยไม่เอาความรู้สึกอุปทานของตนเองเขา้ไปจบัหรือ
ครอบคลุม บุคคลนนัจะสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยวธีิการแห่งปัญญา 

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ โยนิโสมนสิการ เป็น การคิดอยา่งถูกวธีิ คิดอยา่งมีระเบียบโดยสืบ
คน้หาตน้เหตุไปตามลาํดบัใชเ้หตุผล ความคิดพิจารณาสภาพการณ์ ปัญหาอยา่งรอบคอบ ต่อเนือง
เป็นลาํดบั แยกแยะองคป์ระกอบจนมองเห็นความสัมพนัธ์ ตามเหตุผลทีสืบทอดจากเหตุโดยไม่เอา
ความรู้สึกอุปาทานของตนเอง ซึงจะนาํไปสู่การตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ย
วธีิการแห่งปัญญา 

 

ทฤษฎแีละแนวคิดทเีกยีวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
 

  กระบวนการพฒันาปัญญาตามแนวพุทธวธีิ 
 กระบวนการจดัการศึกษาทีช่วยใหม้นุษย ์ดาํเนินชีวติไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ 

กระบวนการพฒันาปัญญา เพือใหม้นุษยไ์ดมี้ความรู้ ความคิด ความเห็น ความดาํริทีถูกทีชอบอนั
เป็นแก่นสาร พลงัหนุนใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัตนดี และถูกตอ้งตามทาํนองครองธรรมต่อไป 

 สุมน อมรววิฒัน์ ( 2530 : 69) ไดเ้สนอทฤษฎีทีพิจารณาเห็นไดช้ดัเจนจากพระธรรมคาํสัง
สอนของพระพุทธเจา้ไว ้4 ทฤษฎี ซึงแสดงใหเ้ห็นประจกัษว์า่พระปัญญาของพระพุทธเจา้นนัลาํเลิศ 
ความคิดและคาํสังสอนของพระองคน์นัสามารถพิสูจน์ไดว้า่เป็นระบบระเบียบ มีความลึกซึงสูงส่ง
และเป็นสากล ทฤษฎีทีแสดงแนวคิดของพระพุทธศาสนา  4 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 

 1. ทฤษฎีเกียวกบัปฏิจจสมุปบาท แสดงถึงทุกสิงทีเกิดขึน ตงัอยูด่บัไป เพราะปัจจยัทีเป็น 
เหตุเป็นผล สัมพนัธ์เกียวเนือง อิงอาศยัแก่กนัและกนั 

 2.  ทฤษฎีเกียวกบักรรม แสดงถึงผลของกการกระทาํทีตอ้งประจกัษขึ์นแก่ตน ทุกคนมี 
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กรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นทีพึงอาศยั ใครจกัทาํกรรมอนัใดไวต้อ้งไดรั้บผล
กรรมนนั 

 3.  ทฤษฎีเกียวกบัความเปลียนแปลง - อนิจจตา แสดงถึง สภาพของสังขาร และชีวติทงัที 
เป็นบุคคล วตัถุ และธรรมชาติ ยอ่มเปลียนแปลงไปตามเหตุปัจจยัใหเ้สือมสลายไปเป็นธรรมดา 

 4.  ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัอนตัตา ความมิใช่ตวัตนทีจะยดึมนัถือมนัเอาไว ้ชีวติคือกระแสธาร 
ของสภาวะทีเกิดดบัติดต่อกนัมิไดข้าดระยะ เกียวขอ้งสืบต่อเนืองกนัไม่ขาดสาย ทุกอยา่งเป็นปัจจยั
สมมุติรวมตวักนัตามธรรมชาติทงัสิน บุคคลจึงตอ้งยดึติดอยูก่บัอตัตา ตอ้งฝึกหดัและวางได ้          
การสอนโดยสร้างศรัทธาเริมจากหลกัการของพระพุทธศาสนาทีวา่ มนุษยทุ์กคนจะทาํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ถา้มีความมนัใจในตวัเอง มีสติปัญญาและมีความสามารถ พุทธศาสนิกชนจะปฏิบติั
ตนตามพุทธธรรมไดดี้ เมือมีความเชือมนัดว้ยเหตุผลและปัญญาต่อพระรัตนตรัย เชือมนัวา่         
พระธรรมคาํสังสอนของพระองคน์นัเป็นสาระความรู้ทีพระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้ถูกตอ้งดีแลว้ และ
พระสงฆไ์ดสื้บต่อสาระความรู้อนัสูงนีตกทอดมาสู่ตวัเรา ศรัทธาหรือความเชือมนันีเองจึงเป็น     
บ่อเกิดของฉนัทะ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนทาํใหบ้ากบนัพากเพียร ฝึกหดัอบรมตนทงักาย วาจา ใจ เพือ
ความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ ศรัทธา หมายถึงความเชือและความรู้สึกซาบซึง ซึงเกิดจากความมนัใจ
ในเหตุผลเท่าทีตนมองเห็นเป็นความมนัใจใน  3 องคป์ระกอบ คือ 

 1. มนัใจวา่เป็นไปได ้
 2. มนัใจวา่มีคุณค่า 
 3. มนัใจวา่สามารถพิสูจน์ใหเ้ห็นจริง 
 จากหลกัศรัทธาและโยนิโสมนสิการดงักล่าวขา้งตน้  สุมน อมรววิฒัน์ไดน้าํมา 

จดัเป็นระบบการสอน เพือไดม้องเห็นขนัตอนและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ                   
ในกระบวนการสอนตามแนวพุทธวธีิ ดงัแผนภาพที 2 
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ศรัทธา 
 
 
 
 
 

อสิรภาพภายนอก 
 
 
 
 

อสิรภาพภายใน 
 
 
 
 

แผนภาพที 2 กระบวนการสอนตามแนวพุทธวธีิ 
ทีมา:สุมน อมรววิฒัน์ , การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ (กรุงเทพมหานคร :โอเดียน  
สโตร์, 2530), 4. 

 จากกระบวนการสอนตามแนวพุทธวธีิ แผนภาพที 3 ไดจ้ดัเป็นระบบการสอนตามแนว
พุทธวธีี  ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่การสร้างศรัทธามีพืนฐานจากองคป์ระกอบ 2 ประการ  ของปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ สิงแวดลอ้มทีมีบรรยากาศก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ และครูผูเ้ป็นกลัยาณมิตร เมือศรัทธา
ไดเ้กิดขึนแลว้ยอ่มสนบัสนุนใหปั้จจยัภายใน คือ วธีิการแห่งปัญญา (โยนิโสมนสิการ) พฒันาขึน
ตามลาํดบั การสอนตามแนวพุทธวธีิจงัมีลกัษณะสมบูรณ์และสมดุล ดงัแผนภาพที  3 

 
 
 
 
 
 

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายใน 

สมัมาทิฏฐิ  
ความเห็นชอบ 
ความเขา้ใจ      
ทีถูกตอ้ง 

สมัมาญาณ 
ความรู้แจง้ 
ความรู้จริง 

สมัมาวมิุตติ
อิสรภาพ       
ทงัภายนอก   
และภายใน 

- เป็นนายเหนืออิสรภาพและสิงแวดลอ้ม 
- ปรับตวัไดต้่อความเจริญและความเปลียนแปลง 
- พน้จากพนัธนาการของระบบสงัคมทีเบียดเบียน 
- สามารถเสวยประโยชน์จากความเจริญอยา่งประสานกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

- จิตหลุดพน้จากความอยาก ความโกรธ และความหลงผิด 
- เป็นนายเหนือธรรมชาติฌานในตวัเอง 
- จิตใจสงบแจ่มใส 
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              ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                         ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที  3 ระบบการสอนตามแนวพุทธวธีิ 
 
 
 

แผนภาพที  3 ระบบการสอนตามแนวพุทธวธีิ 
ทีมา:สุมน อมรววิฒัน์ , การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ (กรุงเทพมหานคร :โอเดียน  
สโตร์, 2530), 60. 

ครูผูเ้ป็นกลัยาณมิตรจึงเป็นผูส้ร้างศรัทธาใหเ้กิดขึน เมือศรัทธาเกิดแลว้ ตอ้งสร้างแรงจูงใจ
และสิงแวดลอ้ม ใหศิ้ษยเ์กิดความสนใจใคร่ศึกษา (ฉนัทะ) เกิดความตงัใจแน่วแน่ในการเรียน เมือ
ศรัทธาเกิดขึนเป็นแรงผลกัดนั เขา้สู่กระบวนการการเรียนแลว้ ครูก็จะค่อย ๆ เนน้ และเพิมวธีิการ
พฒันาความคิดและการสร้างเสริมปัญญา โยนิโสมนสิการจะเขา้มามีบทบาทมากขึนใน

 
 
 
 
 
       
 
กลัยาณมติร                             สิงแวดล้อมภายนอก 
  - บุคลิกภาพ                                    - บรรยากาศ 
  - คุณธรรม                                      - แรงจูงใจ 
  - ความรู้  
  -วธีิสอน                                         

 
 
 

             คาํสงัสอน 
          (ปรโตโฆสะ) 

ศรัทธา 

 
 
 
 
 
 

คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั         คิดแบบคุณโทษและทางออก 
คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ   คิดแบบคุณค่าแท ้– คุณค่าเทียม    
คิดแบบสามญัลกัษณ์                 คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
คิดแบบอริยสจั                     คิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั 
คิดแบบอรรถสมัพนัธ์                คิดแบบวภิชัชวาท    

 

 
 

วธีิคิดโดยแยบคาย 
(โยนิโสมนสิการ) 

วธีิการแห่งปัญญา 

ความ
เห็นชอบ 

ความรู้
แจง้รู้จริง 

อิสรภาพทงั
ภายนอก
และภายใน 
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กระบวนการเรียน จนกระทงัความฝักใฝ่ศรัทธาจะลดลงตามลาํดบั ในทีสุดก็วางศรัทธาเสียได้
คงเหลือแต่ปัญญาอนับริสุทธิซึงเป็นสาระของการศึกกาทีแทจ้ริง  โดยมีกระบวนการสร้างศรัทธา    
ทีเริมตน้ดว้ยการเป็นกลัยาณมิตร ดว้ยแผนภาพที  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที  4  กระบวนการเป็นกลัยาณมิตร 
ทีมา:สุมน อมรววิฒัน์ , การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ (กรุงเทพมหานคร :โอเดียน 
สโตร์, 2530) , 66. 

การเรียนการสอนทีเริมตน้ดว้ยการสร้างศรัทธา คือการทีสถานศึกษาตอ้งคาํนึงถึงการจดั
ปัจจยัภายนอกทีเหนียวโนม้ ส่งเสริม จูงใจและปลุกเร้าใหเ้กิดความเชือถือและเชือมนัในตวั
ครูผูส้อน สาระทีเรียนและวธีิการเรียนวา่จะบงัเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตวัผูที้ศึกษาเล่าเรียน การ
สร้างศรัทธาจึงเป็นการสร้างเสริมใหน้กัเรียนมีฉนัทะ มีแรงจูงใจใฝ่รู้ ซึงสามารถแบ่งปัจจยัภายนอก
นีไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบใหญ่ ดงัแผนภาพที 5  

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที  5 การสร้างศรัทธา 
ทีมา:สุมน อมรววิฒัน์, การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ (กรุงเทพมหานคร :โอเดียนส
โตร์, 2530) ,79. 

 
- บรรยากาศในชนัเรียน 
- คาํสงัสอนทีดี 
- แรงจูงใจ 

 
- คุณธรรมความเป็นกลัยาณมิตร 
- ความรู้ทีดี 
- วธีิการสอนทีดี 
- บุคลิกภาพทีดี 

            สิงแวดลอ้ม                ครู 

ปัจจยั
ภาย 
นอก 

 
 

- บุคลิกภาพ 
- คุณธรรม 
- ความรู้ 
- วธีิการสงัสอน 

กลัยาณมิตร  
 

 
- ความเชือ 
- ความเชือมนั 
- ความเลือมใส 
- ฉนัทะ 

ศรัทธา 

เสวนา ไตรสิกขา 

โยนิโสมนสิการ 
สุปฏิปันโน 

สมัมาทิฏิฐิ 

สมัมาญาณะ 

   ส
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 ศรัทธานนัเป็นปัจจยัภายนอกซึงตอ้งกาํกบัดว้ยวธีิการแห่งปัญญาจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิ  
สัมมาญาณ และสัมมาวมุิตติ ได ้ศรัทธาจึงเป็นเพียงเครืองส่งเสริมนาํทาง แต่ปัจจยัภายในคือวธีิการ
แห่งปัญญานนัเป็นวธีิการศึกษาฝึกฝนอบรมทีแทแ้ละสาํคญัทีสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากการที
พระพุทธเจา้ไดท้รงเนน้หลกัของการคิดโดยแยบคาย(โยนิโสมนสิการ)และไดท้รงใชว้ธีิสอนให้
คิดถึง 10 วธีิ คือ  คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คิดแบบรู้เท่าทนัธรรมดา 
คิดแบบแกปั้ญหา คิดแบบสัมพนัธ์หลกัการกบัความมุ่งหมาย คิดมองคุณโทษและทางออก คิดแบบ
คุณค่าแทแ้ละคุณค่าเทียม คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม คิดตามสภาพเป็นอยูปั่จจุบนั และคิด
จาํแนกแยกแยะออกใหค้รบทุกแง่ ทุกมุม 

 หลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัในปัจจุบนันีไดเ้นน้การคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็นแต่
วธีิการทีจะสอนใหน้กัเรียนรู้จกัคิดนนั แมจ้ะไดมี้การเสนอวธีิสอนเป็นอนัมาก ผลก็ยงัมิไดป้ระจกัษ์
ชดัวา่นกัเรียนทีจบการศึกษาแต่ละระดบั มีความคิด คิดดี คิดถูก และคิดในทางสร้างสรรคก์ารสอน
ใหคิ้ดนนั ครูจะตอ้งเป็นคนทีมีความคิดก่อน ความคิดยอ่มมีฐานมาจากศรัทธาต่อการศึกษาหา
ความรู้ และต่อจุดประสงคที์จะนาํความรู้นนัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เมือครูมีความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ครูยอ่มมองเห็นแนวทางทีจะจดัวธีิการสอนใหน้กัเรียนคิดได ้

        การสอนใหน้กัเรียนคิด      ทาํใหน้กัเรียนมีความเห็นชอบ 
        การสอนใหน้กัเรียนเห็นชอบ    ทาํใหน้กัเรียนรู้แจง้และรู้จริง  
        การสอนใหน้กัเรียนรู้จริง                   ทาํใหน้กัเรียนแกปั้ญหาได้  
        การสอนใหน้กัเรียนแกปั้ญหาได ้     ทาํใหน้กัเรียนเติบโตขึนอยา่งมีอิสรภาพ 
 การเป็นมนุษยที์มีอิสรภาพทงัทางกายและทางจิตใจไม่เป็นทาสของวตัถุ  ไม่เป็นทาสของ

ระบบและความโฉดเขลาเบาปัญญา จึงเป็นวตัถุประสงคที์สาํคญัยงิทีกระบวนการทางการศึกษา
จะตอ้งจดัใหเ้กิดขึนได ้มิฉะนนัการลงทุนจดัการศึกษา ก็จะมีแต่ความสูญเปล่า เป็นการศึกษาที      
มืดบอดและลม้เหลวอยา่งน่าเสียดาย การศึกษาทีดีนนั ผูเ้รียนยงิเรียนก็ยงิมีความรู้ รู้สึกอิมใจ     
ปลอดโปร่งโล่งเบา มองเห็นทางทีสวา่งและเดินไปตามทางนนัไดอ้ยา่งสงบสุขการศึกษาทีไม่ดีนนั 
ผูเ้รียนยงิเรียนยงิหนกั มีความรู้คบัแคน้ทุกขท์รมาน มองเห็นทางทีมืดมนอยูเ่บืองหนา้และไม่มี
ความเห็น 

 พระธรรมปิฎก ไดน้าํเสนอแนวคิดในการจั ดการศึกษาและการสอนตามหลกัพุทธธรรม
ซึงคลอบคลุมในเรืองการพฒันาปัญญา และการคิดไวจ้าํนวนมาก และไดมี้นกัศึกษาไทยนาํแนวคิด
เหล่านีมาประยกุตใ์ชเ้ป็นรูปแบบกระบวนการ และเทคนิคการสอน ทฤษฎี หลกัการและแนวคิด 
ตามหลกัพุทธธรรมทีนาํมาใชใ้นการจดัการศึกษาและสอนทีพระธรรมปิฎกไดเ้ผยแพร่ทีสาํคญั ๆ มี
ดงันี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 : 5) 

   ส
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ทฤษฎีพนืฐาน 
 1.  ความสุขของมนุษยเ์กิดจากการรู้จดัดาํเนินชีวติใหถู้กตอ้งทงัต่อตวัเองและผูอื้น 
 2.  การรู้จกัดาํเนินชีวติอยา่งถูกตอ้ง คือการรู้จกัคิดเป็น พดูเป็น และทาํเป็น 
 3. การคิดเป็นหรือการคิดอยา่งถูกตอ้งเป็นศูนยก์ลางทีบริหารการดาํเนินชีวติทงัหมด

หนา้ทีชีนาํและควบคุมการกระทาํ ดงัแสดงในแผนภาพที  6 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แผนภาพที  6 ทฤษฎีพนืฐานตามหลกัพุทธธรรม 
ทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,ทฤษฎีการเรียนรู้เพือพฒันากระบวนการคิด
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพไ์อเดียร์สแควร์,2545) ,6. 

 จากแผนภ าพที 6 การคิดจะเริมเขา้มามีบทบาทเมือมนุษยไ์ดรั้บขอ้มูลจากสิงแวดลอ้ม ซึง
มีอยูม่ากมาย การคิดถา้เป็นหรือคิดดีก็จะเกิดการเลือกรับแต่สิงทีดีๆ เมือรับมาแลว้ก็จะเกิดการคิด
ตีความเชือมโยงเพือตอบสนองออกมาเป็นการกระทาํ ในขนัตอนนีจะมีสิงปรุงแต่งความคิดแทรก
เขา้มาไดแ้ก่ อารมณ์ชอบ ชงั คติและอคติต่าง ๆนนัก็จะสามารถบริหารการกระทาํอยา่งเหมาะสมได ้

 4. กระบวนการคิดเป็น เป็นสิงทีพฒันาได ้ฝึกฝนไดโ้ดยกระบวนการทีเรียกวา่การศึกษา
หรือสิกขา การพฒันานนัเรียกวา่ การพฒันาสัมมาทิฎฐิ ผลทีไดคื้อ มรรคหรือการกระทาํทีดีงาม 

 5.  แก่นแทข้องการศึกษา คือการพฒันาปัญญาของตนเองไดเ้กิดสัมมาทิฎฐิ คือ ความรู้ 
ความเขา้ใจ ความคิดเห็น ค่านิยมทีถูกตอ้ง ดีงาม เกือกลูแก่ชีวติ และครอบครัว 

 6. สัมมาทิฎฐิ ทาํใหเ้กิดการพดูและการกระทาํทีถูกตอ้งดีงาม  สามารถดบัทุกขแ์ละ
แกปั้ญหาได ้

 ในระยะประมาณ 50 ปี ทีผา่นมา ไดมี้นกัคิดและนกัการศึกษาทีไดใ้หค้วามสนใจในเรือง
การพฒันาการคิดมาเรือย ๆโดยเฉพาะอยา่งยงิในระยะหลงั ๆ ไดมี้การนาํหลกัพุทธธรรมมา
ประยกุตใ์ชใ้นการสอน และศึกษาวจิยักนัมากขึน ควบคู่ไปกบัการประยกุต ์ทฤษฎี หลกัการของ

 

สิงแวดลอ้มหลากหลาย
(อายตนะต่าง ๆ) 

เลือกรับ การคิด การกระทาํ 

โดยประสาททงัห้า 

(ดู,ฟัง,ดม,ชิม,สมัผสั) มนุษย ์

สิงปรุงแต่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ต่างประเทศมาใช ้จึงทาํใหป้ระเทศไทยไดรู้ปแบบการสอน กระบวนการสอนและเทคนิคต่าง ๆ 
เพิมขึนมาก อาทิ การสอนให ้“คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น” โดย โกวทิ วรพิพฒัน์ การสอนโดย
สร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดยสุมน อมรววิฒัน์ การสอนความคิด โดยโกวทิ ประวาลพฤกษ ์
และการสอนทกัษะกระบวนการ โดยกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ และกระบวนการคิดเป็น  
เพือการดาํรงชีวติในสังคมไทย โดยหน่วยศึกษานิเทศกก์รมสามญัศึกษากระทรวงศึกษาธิการ       
เป็นตน้ 

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การสร้างศรัทธามีพืนฐานจากองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ ปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ สิงแวดลอ้มทีมีบรรยากาศก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ และครูผูเ้ป็นกลัยา ณมิตร เมือศรัทธา
ไดเ้กิดขึนแลว้ยอ่มสนบัสนุนใหปั้จจยัภายในคือวธีิการแห่งปัญญา (โยนิโสมนสิการ) ซึงจะนาํไปสู่
การตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยวธีิการแห่งปัญญา 

 

วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

 วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการนี พระธรรมปิฎก  (2538 : 669 -727) ไดป้ระมวลวธีิคิดไว ้ 10 
วธีิ ดงันี 

1. วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั (วธีิแบบอิทปัปัจจยตาหรือคิดตามหลกัปฎิจจสมุปบาท) 
เป็นการพิจารณาปรากฏการณ์ทีเป็นผล เป็นวธีิคิดดว้ยการคน้หาสาเหตุ และปัจจยัต่าง ๆ ทีสัมพนัธ์
ส่งผลสืบทอดกนัมา จดัเป็นวธีิคิดแบบพืนฐานมีแนวปฏิบติั 2 แนว คือ 

  ก . วธีิคิดแบบสืบสามเหตุปัจจยัสัมพนัธ์ สิงทงัหลายอาศยักนัจึงเกิดขึน “เมือสิงนีมี 
สิงนีจึงมีเพราะสิงนีเกิดขึน สิงนีจึงเกิดขึน, เมือสิงนีไม่มี เพราะสิงนีจึงดบั” 

  ข .คิดแบบสอบสวนหรือตงัคาํถาม เช่น “ อุปทานมีเพราะอะไรเป็นปัจจยั?  
อุปาทานมีเพราะตณัหาเป็นปัจจยั  , ตณัหามีเพราะอะไรเป็นปัจจยั ?ตณัหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจยั ,
เวทนามีเพราะอะไรเป็นปัจจยั?...ฯลฯ 

  2. วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วธีิคิดแบบนี พระธรรมปิฎกอธิบายวา่ มิใช่เพียงแต่
จาํแนกแจกแจงแยกแยะไปอยา่งเดียวเท่านนั แต่มีการจดัประเภทหมวดหมู่ไปพร้อมกนัจดัเป็น    
“วภิชัชวธีิ” อยา่งหนึงเป็นการจาํแนกอยา่งมีหลกัเกณฑ ์ถา้จะเรียกอยา่งสมยัใหม่คง หมายถึง “ วธีิ
คิดแบบวเิคราะห์ ” วธีิคิดแบบนีมีตวัอยา่งมากในพุทธธรรม เป็นการจาํแนกสภาวะหรือภาพรวมที
ปรากฏ    อยูแ่ลว้ใชห้ลกัพืนฐาน 

 3. วธีิคิดแบบสามญัลกัษณะ หรือวธีิคิดแบบรู้เท่าทนัความเป็นไปของธรรมชาติและความ
เป็นปกติธรรมดาของสภาวะทงัหลาย วธีิคิดแบบนี เห็นวา่จะกระทาํไดต่้อเมือไดมี้สาระความรู้ใน
หลกัของธรรมชาติ รู้ความเป็นไปของเหตุและปัจจยัต่าง ๆอยา่งลึกซึง จึงจะสามารถคิดสรุปความ
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เป็นไปของสภาวะเหล่านนั ( Generalization) วา่มนัมีเหตุใหเ้กิดขึนเปลียนแปลงและสลายไป ได้
ตระหนกัถึงความจริงทีเกิดขึนเป็นธรรมชาติ พระราชวรมุนีไดแ้บ่งวธีิคิดแบบสามญัลกัษณ์นีเป็น 2 
ขนัตอน คือ ขนั 1 การคิดอยา่งรู้เท่าทนัและยอมรับความจริง ขนั 2 การปฏิบติัต่อสิงทงัหลายโดย
สอนคลอ้งกบัความจริงของธรรมชาติเป็นการปฏิบติัดว้ยปัญญา ดว้ยความรู้เท่าทนั แกไ้ขตรงเหตุ
และปัจจยัดว้ยสติสัมปชญัญะ คือ กาํหนดรู้ เมือคิดเช่นนีไดบุ้คคลก็จะมีอิสระไม่ถูกบีบคนั หลงจม
อยูใ่นความทุกข ์

 4.  วธีิคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแกปั้ญหา หรือวธีิแห่งความดบัทุกข ์พระธรรมปิฎก
อธิบายวา่ เป็นวธีิคิดแบบหลกัอยา่งหนึงซึงสามารถขยายไดค้รอบคลุมวธีิคิดแบบ อืน ๆ ได ้ทงั
หมาด วธีิคิดแบบอริยสัจนีมีลกัษณะทวัไป 2 ประการ คือ 

  1. เป็นวธีิคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแลว้
แกไ้ขและทาํการทีตน้เหตุ จดัเป็น 2 คู่ คือ 

       คู่ที 1 : ทุกขเ์ป็นผล เป็นตวัปัญหาเป็นสถานการณ์ทีประสบซึงไม่ตอ้งการ  : สมุทยั
เป็นเหตุ เป็นทีมาของปัญหา เป็นจุดทีจะตอ้งกาํจดัหรือแกไ้ขจึงจะพน้จากปัญหาได ้

       คู่ที 2 นิโรธเป็นผล เป็นภาวะสินปัญหา เป็นจุดหมายซึงตอ้งการจะเขา้ถึง : มรรค
เป็นเหตุ เป็นวธีิการ เป็นขอ้ปฏิบติัทีตอ้งกระทาํใน การแกไ้ขสาเหตุเพือบรรลุจุดหมายคือ ภาวะสิน
ปัญหาอนัไดแ้ก่ความดบัทุกข ์

  2.  เป็นวธีิคิดทีตรงจุด ตรงเรือง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิงทีจะตอ้งทาํ ตอ้งปฏิบติั 
ตอ้งเกียวขอ้งของชีวติ ใชแ้กปั้ญหา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรืองฟุ้งเฟ้อทีสักแต่วา่คิดเพือสนองตณัหา
มานะทิฏฐิ ซึงไม่อาจนาํมาใชป้ฏิบติั ไม่เกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา 

 5.  วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ คือ การคิดพิจารณาใหเ้ขา้ใจ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ธรรม(หลกัการ) กบัอรรถ (ความมุ่งหมาย) คาํวา่ธรรมนนัคือ หลกัความจริง หลกัความดีงาม หลกั
ปฏิบติัหลกัการนาํไปใชป้ฏิบติั และหลกัคาํสอน ส่วนอรรถนนัแปลวา่ ความหมาย ความมุ่นหมาย
จุดหมายหรือสาระทีพึงประสงค ์พระราชวรมุนีไดอ้ธิบายความวา่ ความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัใน
จุดหมายและขอบเขตแห่งคุณค่าของหลกัธรรมต่าง ๆ เป็นเครืองกาํหนดความถูกตอ้ง พอเหมาะ
พอดีแห่งการปฏิบติัหลกัธรรมนนั ๆ อนัเป็นธรรมมานุธรรมปฏิบติัการฝึกหดัอบรมตนใหป้ฏิบติั
ในทางสายกลางก็ดี การบาํเพญ็ ศีล สมาธิปัญญา ก็ดี ยอ่มอาศยัพืนฐานการคิดแบบอรรถธรรม
สัมพนัธ์และอาศยัการช่วยชีแจงหลกัการ จุดหมายโดยอาศยัผูเ้ป็นกลัยาณมิตรดว้ย 

 6.  วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก วธีิคิดแบบนีเป็นวธีิคิดทีใชเ้ป็นหลกัในการแกปั้ญหา
และการปฏิบติัไดอ้ยา่งดีวธีิหนึง การคิดแบบนีตอ้งไดมี้การมองสิงทงัหลายตามทีเป็นจริงทุกแง่    
ทุกดา้น คือมองในแง่ทีเป็นอสัสาทะ (ส่วนดี น่าพึงพอใจ) อาทีนวะ (ส่วนเสียโทษขอ้บกพร่อง) และ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

44 

นิสสรณะ (ทางออกภาวะหลุดรอดปลอดพน้) พระธรรมปิฎก เนน้วา่การคิดแบบนีมีลกัษณะทีพึงยาํ  
2 ประการ คือ 

  1. การทีจะชือวา่มองเห็นตามแบบจริงนนั จะตอ้งมองเห็นทงัดา้นดี ดา้นเสียหรือทงั 
คุณและโทษของสิงนนั 

  2. เมือจะแกปั้ญหาหรือลงมือปฏิบติั จะตอ้งมองเห็นจุดหมายและทางออก นอกเหนือ 
จากการรู้คุณและโทษของสิงนนัดว้ย การคิดหาทางออกทีดีทีสุดไปพร้อม ๆ กบัการพิจารณาผลดี
ผลเสียจะทาํใหบุ้คคลสามารถปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบัสภาพเหตุการณ์และปัญหาทีเกิดขึน 

 7.  วธีิคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม เป็นการคิดถึงคุณค่าหรือประโยชน์ทีสนองความ
ตอ้งการของชีวติโดยตรง หรือเป็นเพียงประโยชน์ทีพอกเสริมตณัหาเป็นเครืองวดั วธีิคิดแบบนีเป็น
การพิจารณาอยา่งใชปั้ญญาไตร่ตรองใหม้นุษยรู้์จกัเลือกเสพคุณค่าแทที้เป็นประโยชน์แก่ชีวติที
แทจ้ริงและเกือกลูความเจริญในกุศลธรรม ซึงต่างจากคุณค่าเทียมอนันาํไปสู่อกุศลธรรมความโลภ 
มวัเมา ริษยา มานะ ทิฏฐิ เบียดเบียน แก่งแยง่กนั พระราชวรมุนี ไดย้กตวัอยา่งพระพุทธดาํรัสที
แสดงใหเ้ห็นวธีิคิดแบบนี ดงันี “ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาน จึงใชจี้วรเพียงเพือกาํจดัหนาว ร้อน 
สัมผสัแห่งเหลือบยงุ ลมแดด สัตวเ์ลือยคลาน เพียงเพือปกปิดอวยัวะทีควรละอาย ภิกษุพิจารณาโดย
แยบคาน จึงฉนับิณฑบาต มิใช่เพือสนุกสนาน มิใช่เพือมวัเมา มิใช่เพือประดบั มิใช่เพือตกแก่ง เพียง
เพือความดาํรงอยูแ่ห่งร่ายการ เพือยงัชีวติ เพือกาํจดั ความลาํบาก เพืออนุเคราะห์พรหมจรรยด์ว้ยคิด
วา่เราจะกาํจดัเวทนาเก่า และไม่ใหเ้วทนาใหม่เกิดขึนการมีชีวติเป็นไปจกัมีแก่เราพร้อมทงัความไม่
เป็นโทษ และความอยูผ่าสุก” 

 8. วธีิคิดแบบอบายปลุกเร้าคุณธรรม (วธีิคิดแบบเร้ากุศลหรือคิดแบบกุศลภาวนา) เป็นวธีิ 
คิดในแนวสกดักา้นหรือบรรเทาและขดัเกลาตณัหา พระราชวรมุนีอธิบายวา่ หลกัการทวัไปของวธีิ
คิดแบบนีคือ เหตุการณ์อยา่งเดียวกนัแต่บุคคลทีประสบหรือรับรู้ต่างกนั อาจมองเห็นและนึกคิด
ปรุงแต่งเป็นคนละอยา่ง สุดแต่โครงสร้างแนวทางความเคยชินต่าง ๆ ทีเป็นเครืองปรุงของจิตคือ 
สังขารทีผูน้นัได ้สังสมไว ้สิงหรือเหตุการณ์เดียวกนัคนหนึงมองเห็นทางดีงามเป็นกุศลแต่อีกคน
หนึงมองเห็นในทางไม่ดีไม่งาม แมค้นเดียวกนัในเวลาและอารมณ์ต่างกนั ก็อาจมองเห็นสิงเดียวกนั
นนัต่างกนัไปได ้ดงันนัวธีิการทีชกันาํความคิดใหเ้ดินไปในทางทีดีงามและเป็นประโยชน์ เรียกวา่ 
เป็นวธีิคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมเป็นโยนิโสมนสิการ การคิดทีถูกวธีิ การคิดถูกวธีิจนเกิดกุศล
ธรรมนีเป็นการคิดทีตืนตวั เร้าใจ ไม่ประมาท มีสติ รู้สาํนึกและรู้เท่าทนัตามความเป็นจริงเมือ
คิดเห็นกุศลแลว้ ผูฉ้ลาดก็ยอ่มคิดคน้วธีิการคิดปรุงแต่งเพิมเติมในทางทีดีงามไดอี้กมาก หากจะ
เปรียบกบัความคิดสมยัใหม่ก็คงจะตรงกบัคาํประพนัธ์ทีวา่ “สองคนยลตามช่องคนหนึงมองเห็น
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โคลนตม คนหนึงตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยูพ่ราวพราย” คนทีคิดอกุศลมองในแง่ร้ายก็จะทา้ถอย
หวาดกลวั ไม่มีกาํลงัใจทีจะศึกษาปฏิบติั แต่คนทีคิดในทางกุศลก็จะมองเห็นสิงดีมีกาํลงัใจทีจะคิด
คน้ควา้ศึกษาเพิมเติมจนบรรลุจุดหมาย 

 9. วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นปัจจุบนั หรือ วธีิคิดแบบมีปัจจุบนัธรรมเป็นอารมณ์ หมายถึง การ
ใชค้วามคิดและเนือหาของความคิดทีสติระลึกรู้กาํหนดอยูคื่อ มรรค ขอ้ที 7 เรืองสัมมาสติ เป็นการ
คิดในทางของความรู้หรือคิดดว้ยอาํนาจของปัญญา สามารถฝึกอบรมจิตใจเกียวขอ้งรับรู้ในภารกิจที
กาํลงักระทาํอยูใ่นปัจจุบนั แมห้ากจิตเกิดหลุดลอยไปยงัเรืองทีเกิดขึนและผา่นไปแลว้(อดีต)หรือ
ฟุ้งซ่านไปยงัสิงทียงัไม่เกิด(อนาคต)ก็สามารถใชส้ติเหนียวรังเพง่และโยงมา 

 10.   วธีิคิดแบบวภิชัชวาท คาํวา่ “วภิชชวาท” แปลวา่การพดูจาํแนกหรือพดูแจกแจงหรือ 
แถลงความแบบวเิคราะห์ ลกัษณะสาํคญัของความคิดแบบนีคือ การมองเห็นและแสดงความจริง 
โดยแยกแยะออกใหเ้ห็นแต่ละแง่แต่ละดา้นครบทุกแง่ทุกดา้นไม่ใช่จบัเอาแง่หนึงเดียวหรือ บางแง่
ขึนมาวนิิจฉยั หรือประเมินคุณค่าความดีความชวั โดยจาํแนกวธีิคิดออกเป็นลกัษณะต่าง ๆ ดงันี 

  1.  จาํแนกแง่ดา้นของความจริง แบ่งได ้2 อยา่งคือ 
   1.1 จาํแนกตามแง่ดา้นต่าง ๆ ตามทีเป็นอยูจ่ริงของสิงนนั ๆ คือมองหรือแถลง 

ความจริงใหต้รงตามทีเป็นอู่ในแง่นนัดา้นนนั 
   1.2 จาํแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิงนนั ๆ โดยครบทุกแง่ทุกดา้น 
  2.  จาํแนกโดยส่วนประกอบ คือ วเิคราะห์แยกแยะออกไปใหรู้้เท่าทนัภาวะสิงนนั ๆ 

 เกิดขึนจากองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ต่าง ๆ มาประชุมกนัเขา้ ไม่ติดตนัอยูภ่ายนอก 
  3.  จาํแนกโดยลาํดบัขณะ คือ แยกแยะ วเิคราะห์ปรากฏการณ์ ตามลาํดบัความสืบ 

ทอดแห่งเหตุปัจจยั ซอยออกไปเป็นแต่ละขณะ ๆ  ใหม้องเห็นตวัเหตุปัจจยัทีแทจ้ริง ไม่ถูกลวงให้
จาํแนกตามความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 

  4.  จาํแนกโดยความสัมพนัธ์แห่งปัจจยั คือ สืบสาวปัจจยัต่าง ๆ ทีสัมพนัธ์สืบทอด 
กนัมาของสิงหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทาํใหม้องเห็นความจริงของสิงทงัหลายไม่ไดต้งัอยูล่อย ๆ 
ไม่ไดด้าํรงอยูเ่ป็นอิสระจากสิงอืน แต่เกิดขึนโดยอาศยัเหตุปัจจยั 

   5.  จาํแนกโดยเงือนไข คือ มองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงือนไข 
  6.  วภิชัชาในฐานะวธีิตอบปัญหาอยา่งหนึงวภิชัชวาทปรากฏอยูบ่่อยๆ ในรูปของ 

ปัญญา มีชือเฉพาะเรียกวา่ วภิชัชวาทพยากรณ์ คือ การนาํเอาวภิชัชวาทไปใชใ้นการตอบปัญหา 
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ขนัตอนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ 
 

 ใน พ .ศ.2526  สุมน อมรววิฒัน์( 2530 : 85 - 88) ไดน้าํแนวคิดจากหนงัสือพุทธธรรมของ
พระราชวรมุนี    ซึงไดเ้ขียนเกียวกบัการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการมาสร้างเป็นหลกัการและ
ขนัตอนการสอนตามแนวพุทธวธีิขึนเรียกหลกัการและขนัตอนการสอนนีวา่ การสอนโดยสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ดงัมีวธีิการดงัต่อไปนี  
 หลกัการ 
 ครูเป็นบุคคลสาํคญัทีสามารถจดัสภาพแวดลอ้มแรงจูงใจและวธีิการสอนใหศิ้ษยเ์กิด
ศรัทธาทีจะเรียนรู้ และไดฝึ้กฝนวธีิการคิดโดยแยบคาย นาํไปสู่การปฏิบติัจนประจกัษจ์ริง การสอน
โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการนี ใชส้อนไดทุ้กระดบัการศึกษา มุ่นเนน้ใหค้รูเป็นกลัยา ณมิตร 
ครูและศิษยมี์ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และศิษยไ์ดมี้โอกาสคิดแสดงออก ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งวธีิ    
จนสามารถใชปั้ญญาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ขนัตอนการสอน 
 1. ขนันาํ การสร้างเจตคติทีดีต่อครู วธีิการเรียน และบทเรียน  
  1.1 การจดับรรยากาศในชนัเรียนใหเ้หมาะสม 
   1.1.1 เหมาะกบัระดบัของชนัเรียน เช่น การจดัชนัเรียนในระดบัปฐมวยั 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษายอ่มมีความแตกต่างกนัทงัในแง่ของอาคารสถานที

ครุภณัฑก์ารตบแต่งและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
   1.1.2 เหมาะกบัวยัและภูมิหลงัของผูเ้รียน บรรยากาศของชนัเรียนสาํหรับเด็กเล็ก 

ๆ อาจมีความร่าเริง สนุกสนาน มีเสียงเพลงดนตรีประกอบบทเรียน สาํหรับนกัเรียนทีโตขึน 
บรรยากาศของชนัเรียนก็เปลียนไป ชนัเรียนสาํหรับนิสิต บณัฑิตศึกษา พระภิกษุสามเณร 
เกษตรกร นกัเรียนนายทหาร นกัเรียนอาชีวศึกษาฯลฯ ก็ยอ่มมีสภาพสิงแวดลอ้มและบรรยากาศ    
ทีแตกต่างกนั ครูจึงตอ้งจดัสภาพชนัเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวธีิสอนนนั ๆ 

   1.1.3 เหมาะสมกบัวธีิการเรียนการสอน บรรยากาศและสภาพชนัเรียนทีสอนโดย
วธีิการบรรยาย การสาธิต การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ การจดัสถานการณ์จาํลองการเล่า
นิทาน การจดัศูนยก์ลางการเรียนรู้ การทาํงานกลุ่ม การฝึกฝนปฏิบติั ฯลฯ ยอ่มมีความแตกต่างกนั 
ครูจึงตอ้งจดัสภาพชนัเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวธีิสอนนนั ๆ 

   1.1.4 เหมาะสมกบับทเรียนทีสอน การสอนวชิาทีมีเนือหาต่างกนัยอ่มมีบรรยากาศ
และสภาพของชนัเรียนแตกต่างกนัไป การสอนวชิาภาษายอ่มตอ้งเนน้การจดัสือการเรียนการสอน
ใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน เขียน พดู ฟัง ในขณะทีสอนศิลปะ พลศึกษา และดนตรี จะมีสภาพ
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ชนัเรียนอีกอยา่งหนึงการเรียนวชิาศาสนาและปรัชญา อาจมีการถกเถียงและซกัถามกนัอยา่ง       
เคร่งขรึม ในคณะทีการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์อาจเนน้การสาธิต การทดลอง การสังเกตและมีความ
ตืนเตน้ทีไดค้น้พบความจริงของธรรมชาติเมือนกัเรียนหรือนกัศึกษาไดพ้บบรรยากาศทีเปลียนไป
ในแต่ละวชิา เขายอ่มรู้สึกสนุกและสนใจทีจะไดเ้รียนรู้วชิาการกลายเป็นสิงแปลกใหม่ น่าคน้ควา้
แสงหาคาํตอบเขาจึงเกิดศรัทธาทีจะไดศึ้กษาเล่าเรียนอยา่งจริงจงัต่อไป 
  1.2 บุคลิกภาพของครูและการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบัศิษย ์

ในอดีตครูเป็นผูที้ทรงปัญญาและมีความสามารถสูงในสาขาวชิาชีพและวชิาการเฉพาะ
อยา่งยงิ และส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ ์ผูที้ตอ้งการศึกษาเล่าเรียนตอ้งไปมอบตวัเป็นศิษยแ์ละขอ    
เล่าเรียนวชิา ผูเ้ป้นครูในสมยัก่อนสอนนกัเรียนจาํนวนนอ้ย ดูแลศิษยไ์ดท้วัถึง และสังสอน      
บรมศิษยด์ว้ยมีความเมตตากรุณาเป็นทีตงั โดยมิไดห้วงัผลตอบแทนเป็นอามิสสินจา้ง ครูจึงเป็นผู ้
มีศิษยบ์ูชาอยา่งสูงและเป็นผูที้ศิษยศ์รัทธามุ่งเขา้ไปขอรับการถ่ายทอดวชิาความรู้ เจตคติของศิษย์
จึงมีความเคารพเชือฟังเชือถือ และภาคภูมิใจ ดงัทีมีคาํกล่าววา่เป็น “ศิษยมี์ครู”ผูใ้ดก็ตามทีลบหลู่
บุญคุณครูยอ่มจะถูกตาํหนิติเตียนถือเป็นพวก “ศิษยล์า้งครู ลูกไม่รู้คุณพอ่แม่” นบัเป็นพวกที      
คบไม่ไดศิ้ษยม์องครูในฐานะทีเป็นผูค้งแก่เรียนมีบุคลิกภาพทีเคร่งขรึม สง่า สาํรวม เขม้งวด      
เจา้ระเบียบ ศิษยจึ์งมีความรู้สึก “ทงัรัก ทงัเกรง” ครูอยา่งไรก็ตามแมว้า่จะถูกลงโทษดุวา่สัก
เพียงใดนกัเรียนไทยสมยัก่อนก็ยงัมีความเชือมนัวา่ครูเป็นกลัยาณมิตร ครูสังสอนฝึกฝนดว้ยหวงั
ใหศิ้ษยเ์ป็นคนดี ความรักและความเคารพครูจึงมนัคง ไม่เสือมคลาย 
 ปัจจุบนันี การศึกษาไดแ้ผข่ยายไปกวา้งขวาง จาํนวนนกัเรียนมีมากมายและจาํนวนครู         
ก็เพิมขึนไม่แพก้นั คุณสมบติัของผูที้เป็นครูนนัมกัจะพิจารณากนัทีวฒิุและกาํหนดอตัราเงินเดือน
ตามตาํแหน่งหนา้ทีของวฒิุนนั ๆ ทุกระดบัการศึกษาจึงมีครูหลายประเภทต่างรุ่น ต่างวฒิุ ต่างวยั 
และมีประสบการณ์ความสามารถ คุณธรรมทีแตกต่างกนั บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูก็
เปลียนแป ลงไปตามยคุสมยั ความศรัทธาทีศิษยเ์คยมีต่อครูก็ดูจะลดนอ้ยลง และความสัมพนัธ์    
ฉนัครูกบัศิษย์   ก็ห่างเหินกนัไปทุกที ในการสอนแบบสร้างศรัทธานี ครูจึงควรคงบุคลิกภาพทีดี
ของการเป็นครูไว ้ซึงพอจะสรุปเป็นขอ้ ๆ สัน ๆ ดงัต่อไปนี 

   1.2.1 บุคลิกภาพทางกาย มีความสะอาด แจ่มใส สงบและสาํรวม 
   1.2.2 เป็นผูมี้สุขภาพจิตดี กล่าวคือมีจิตใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของตณัหาและ 
อามิสเพราะผูที้มีจิตใจเป็นอิสระ ปลอดโปร่งจากปัญหาเท่านนัทีจะชีแนะและช่วยเหลือผูอื้นได ้
   1.2.3 มีความมนัใจในตนเอง เนืองจากเป็นผูที้รู้จริงและปฏิบติัจริงในสิงทีสอน 
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ผูอื้นครูทีดีจึงไม่มีปมดอ้ยหรือปมเด่น เป็นผูที้มีความเรียบง่านฉนัคนธรรมดาสามญัดว้ยความรู้และ
ความรัก ครูเป็นกลัยาณมิตรจึงควรสร้างศรัทธาดว้ยจิตเมตตาต่อศิษยช่์วยใหค้วามอบอุ่นใจ เป็น
กนัเองและแนะทางแกปั้ญหาอยา่งมีหลกัการและเหตุผลความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบัศิษย ์
  1.3 การเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ 
 หากศึกษาวธีิการสอนของพระพุทธเจา้จะเห็นไดว้า่ พระองคไ์ดท้รงใชว้ธีิการตรวจสอบ
ความคิดและความสามารถของผูเ้รียนก่อนทีจะสอนใหเ้หมาะกบับุคลิก ทรงใชเ้ทคนิควธีิอุปกรณ์
จากธรรมชาติและเหตุการณ์ต่าง ๆ มาเร้าใหเ้กิดความมานะพากเพียร ฝึกหดัอบรมตน นอกจากนนั
พระองคย์งัไดว้างขนัตอนของการบาํเพญ็เพียรภาวนาและการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนทีพระสงฆส์าวก
สามารถตรวจสอบความสาํเร็จในแต่ละขนัตอนได ้   
 การสอนโดยสร้างศรัทธาจึงตอ้งไดจ้ดัขนัตอนในการเสนอสิงเร้าและสร้างแรงจูงใจดงันี
(สุมน อมรววิฒัน์  2530 : 85 - 88)    
   1.3.1 ใชสื้อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์และวธีิการต่าง ๆ เพือเร้าความสนใจ 
เช่น การจดัป้ายนิเทศ นิทรรศการ เสนอเอกสาร ภาพกรณีปัญหา กรณีตวัอยา่ง สถานการณ์จาํลอง 
นิทานหุ่น  เป็นตน้    
   1.3.2 จดักิจกรรมขนันาํทีสนุกน่าสนใจ 
   1.3.3 นกัเรียนไดต้รวจสอบความรู้  ความสามารถของตน  และไดรั้บทราบผล
ทนัท่วงทีเป็นการเสริมแรง 

 2. ขนัสอน 
  2.1 ครูเสนอปัญหาทีเป็นสาระสาํคญัของบทเรียน หรือเสนอหวัขอ้เรืองประเด็นสาํคญั 

ของบทเรียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
     2.2 ครูแนะแหล่งวชิาการและแหล่งขอ้มูล 
  2.3 นกัเรียนฝึกการรวบรวมขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ความรู้ และหลกัการ โดยใชท้กัษะที  

เป็นเครืองมือของการเรียนรู้ ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะทางสังคม 
     2.4 จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิดวธีิต่าง ๆ เช่น  
         2.4.1  คิดสืบคน้ตน้เคา้ 
         2.4.2  คิดสืบสาวตลอดสาย 
         2.4.3  คิดสืบคน้ปลาย 
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         2.4.4  คิดโยงสายสัมพนัธ์ 
     2.5 ฝึกการสรุปประเด็นของขอ้มูลความรู้และเปรียบเทียบประเมินค่าโดย 

วธีิการแลกเปลียนความคิดเห็น ทดลองทดสอบ จดัเป็นทางเลือก และทางออกของการแกปั้ญหา 
  2.6 ดาํเนินการเลือกและตดัสินใจ 
  2.7 กิจกรรมฝึกปฏิบติัเพือพิสูจน์ผลการเลือกและตดัสินใจนนัใหป้ระจกัษจ์ริง 
 3. ขนัสรุป 
  3.1 ครูและนกัเรียนสังเกตวธีิการปฏิบติัตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขใหป้ฏิบติั

ถูกตอ้ง 
  3.2 อภิปรายและสอบถามขอ้สงสัย 
  3.3 สรุปผลการปฏิบติั 
  3.4 สรุปบทเรียน 
  3.5 วดัและประเมินผล 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ครูเป็นบุคคลทีสามารถจดัสภาพแวดลอ้มและวธีิการสอนใหศิ้ษยเ์กิด

การเรียนรู้และไดฝึ้กฝนวธีิการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ นาํไปสู่การปฏิบติัจนประจกัษจ์ริง 
โยนิโสมนสิการนีใชส้อนไดทุ้กระดบัการศึกษา มุ่งเนน้ใหค้รูเป็นกลัยาณมิตรของศิษย ์ครูและศิษย์
มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และศิษยไ์ดมี้โอกาสคิดแสดงออก ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งวธีิ จนสามารถใช้
ปัญญาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

วธีิการสอนคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 
 

 ในการศึกษาครังนีผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดการสร้างศรัทธาและวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ดงันี  1) วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 2)  วธีิคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปั้ญหา  3) วธีิคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพนัธ์  4) วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก  มาประยกุตใ์นการจดัการเรียนรู้  ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดัทีทาํการทดลอง เพือพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ซึงมีรายละเอียด ดงันี  

 1.  วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
 เป็นการสอนทีเนน้ทกัษะการคิดอีกรูปแบบหนึงทีฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดแบบแยกแยะ

องคป์ระกอบรวมของสรรพสิงออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ทีวา่ดว้ยกฎเกณฑซึ์งสามารถนาํมา
ประกอบการพิจารณาไดด้งันี 
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  ก . กฎแห่งธรรมชาติ หมายความวา่ ถา้มีปรากฏการณ์หนึงเกิดขึนยอ่มมีอีก
ปรากฏการณ์หนึงเกิดตามมา มีความสอดคลอ้งกนั เช่น กาแฟมีรสขม ยงิใส่ปริมาณมากยงิเพิมความ
ขมมากขึน ใส่นอ้ยขมนอ้ย ไม่ใส่เลยไม่ขมเลย เรียกอีกอยา่งหนึงวา่เป็นเหตุเป็นผลกนั 

  ข. กฎแห่งความแตกต่าง หมายความวา่ ในปรากฏการณ์หนึงถา้นาํปรากฏการณ์หนึง
ออกไปจนพบเหตุทีเปลียนแปลงไปได ้เช่น กาแฟร้อน 1 แกว้ ประกอบดว้ย 

 
 
เมือดืมพบวา่มีรสถม หวาน มนั เพราะประกอบดว้ยเหตุทงั 3 แต่ถา้เรานาํเหตุออกไป 1 

อยา่ง เช่น นาํนาํตาลออกรสชาติของกาแฟก็จะเปลียนแปลงไปทนัที เรียกไดว้า่ไม่มีเหตุนนัก็ไม่มีผล
นนัเกิดขึนนนัเอง 

  ค. กฎของค่าต่างระดบั หมายถึง มีปรากฏการณ์หนึงเกิดขึนแลว้มีอีกปรากฏการณ์
ตามมา แต่ถา้เราเปลียนปริมาณและคุณภาพยอ่ยเกิดการเปลียนแปลงผล เห็นความแตกต่างระดบักนั
ของสิงนนัเราเรียกวา่ เกิดทกัษะการคิดแยกแยะเห็นความเกียวเนืองกนัเป็นอรรถธรรมสัมพนัธ์    
การสอนใหเ้กิดทกัษะดา้นนีตอ้งสามารถเห็นความสัมพนัธ์ภายในองคป์ระกอบยอ่ยเหล่านนั
สามารถคิดและเขา้ใจบทบาทขององคป์ระกอบยอ่ยวา่มีความสัมพนัธ์เป็นเหตุเป็นผลซึงกนัและกนั
พึงพาอาศยักนัและตอ้งมีความประสานสอดคลอ้งกนัเป็นหนึงเดียวเกิดเป็นองคร์วมทีสมบูรณ์       
ไดด้ว้ยจึงจะเรียกวา่ “คิดเป็น” 

  ง. เหตุเดียวยอ่มใหผ้ลเดียว หลายเหตุยอ่มใหผ้ลหลายผล และถา้เราจบัคู่เหตุกบัผลได้
หมดทุกคู่เราจะหาคู่สุดทา้ยเป็นเหตุเป็นผลซึงกนัและกนัเสมอ (กรณีตอ้งการทราบขอ้มูลทีเราไม่
รู้จกัหรือการสืบคน้สิงทีเราไม่แน่ใจ) เช่น ขนมลอดช่องไทย 1 ถว้ย รับประทานแลว้พบวา่สามารถ
บอกเหตุผลกนัและกนัไดด้งันนั 

 
 
 
 
 

จะพบวา่คู่สุดทา้ยคือคู่ทีเราไม่แน่ใจวา่ใช่หรือไม่ แต่เมือศึกษาเป็นเหตุเป็นผลครบแลว้ จึงเป็นขอ้
ยนืยนัขอ้เทจ็จริงทีเป็นเหตุเป็นผลกนัอยา่งแทจ้ริง 

 ดงันนัรูปแบบการสอนจึงเนน้ทีการรู้จกัแยกแยะสรรพสิงใดโดยมองทีเหตุสัมพนัธ์ไปสู่
ผลวธีิการคิดแบบนี (พระธรรมปิฎก 2538 : 676) กล่าววา่เป็นการประชุมกนัเขา้ขององคป์ระกอบ

กาแฟ   นาํตาล   คอฟฟีเมท  

รสหวาน       นาํตาล  
มนั                                          กะทิ(มะพร้าว)  
 แป้ง                     ขา้วเจา้  
สีเขียวและหอม        ใบเตย 
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ต่าง ๆ เรียกวา่ “ขนัธ์ 5” ทีประกอบดว้ย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ซึงจะกล่าวถึงวธีิคิดแบบ
ที 3  

 2.  วธีิคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปั้ญหา  คือ การคิดแบบสืบสาวจากผลไปหาเหตุแลว้  หา
วธีิการแกไ้ขทีเหตุ เป็นการคิดทีมีหลกัการสาํคญัโดยเริมตน้จากปัญหา  ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาให้
ชดัเจน แลว้สืบคน้หาสาเหตุเพือเตรียมแกไ้ข  ในเวลาเดียวกนัก็กาํหนดเป้าหมายใหแ้น่ชดั  พร้อมกนั
นนัจึงคิดวธีิปฏิบติัทีจะกาํจดัสาเหตุของปัญหาและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามแนวทางทีวางไว้   วธีิ
คิดแบบอริยสัจประกอบดว้ยขนัตอนสาํคญั คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธและมรรค  เป็นวธีิคิดทีใช้
แกปั้ญหา    ซึงตรงตามกระบวนการแกปั้ญหาตามหลกัวทิยาศาสตร์ 

 3.  วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  หรือวธีิสอนใหคิ้ดตามหลกัการและความมุ่งหมาย  คือ 
การกาํหนดสถานการณ์ใหคิ้ดพิจารณาใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรม  (หลกัการ)  กบัอรรถ  
(ความมุ่งหมาย) เป็นการแสดงประโยชน์ใหจ้ากการกระทาํต่าง ๆ ทีเป็นการกระทาํความดี เช่น 

 
 

ผลดียอ่มมาจากเหตุ เหตุทีดียอ่มนาํไปสู่ผลทีดี เมือนกัเรียนมีทกัษะการคิดไดรั้บการพฒันาและ
ฝึกฝนในเรืองของการแยกแยะส่วนประกอบแลว้ยอ่มเป็นพืนฐานใหเ้กิดทกัษะ การสอนใหน้กัเรียน
คิดแบบสามญัลกัษณ์ หรือสภาวะต่าง ๆ เกิดขึนดว้ยเหตุและปัจจยั กระบวนการขนัตอนในการสอน
ใหเ้กิดทกัษะการคิดเรียกวา่ การสอนแบบไตรสิกขา ในทีนีจะเป็นการเนน้กระบวนการคิดเพือ
ความรู้แจง้ตามลาํดบัขนัของไตรสิกขา โดยจดัอยูใ่นระดบั การลงมือปฏิบติั ในกระบวนการศึกษา 3 
ประการ คือ 

 
 
4.  วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก   วธีิคิดแบบนี เป็นการวเิคราะห์เหตุการณ์ตามความ

จริง โดยมองเห็นและยอมรับความจริงวา่มีทงัดา้นทีเป็นคุณและโทษ จะทาํใหม้องเห็นทางออกวา่
คืออะไร เป็นอยา่งไร วธีิคิดแบบนีตอ้งใชว้ธีิคิดอืน ๆ ประกอบดว้ย คือ ตอ้งวเิคราะห์สภาพการณ์  
คิดจาํแนกแยกแยะ คิดเชือมโยงสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบปัจจยั คิดวเิคราะห์หาเหตุผล คิดโดยมีหลกั
และจุดมุ่งหมายทีแน่นอน ทงันีเพือตดัสินในและหาทางออก เกิดผลในการแกปั้ญหาอยา่งแทจ้ริง 
การเลือกและตดัสินใจ มีองคป์ระกอบดงันี 

  1. ขนัตอนของการเลือกและตดัสินใจ 
   1.1 รวบรวมขอ้มูลดี กาํหนดประเด็นสาํคญัของสถานการณ์หรือปัญหาได ้
   1.2 ประเมินค่าตามเกณฑที์ถูกตอ้งดีงามเหมาะสมแยกผลดีเสียในการเลือกและ 

การทีนกัเรียนตงัใจเรียน ผลคือมีผลการเรียนทีดี 

ศีล สมาธิ ปัญญา 
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ตดัสินใจ 
   1.3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบประเด็นทีประเมินค่าแลว้ กาํหนดทางเลือก 

(alternative) และทางออก (assumption) ของสถานการณ์และปัญหาได ้
   1.4 เมือมีทางเลือกหลายทาง  บุคคลตอ้งอาศยัประสบการณ์ หลกัการและการ

ทาํนายผลช่วยกาํหนดเกณฑเ์พือเลือกทางเลือกทีดีทีสุด 
   1.5 ถา้ไม่มีทางเลือกหรือมีทางเลือกทางเดียวทีตดัสินใจไม่ไดจ้ะตอ้งหาทางออก

ใหม่(New assumption) ทีน่าจะเป็นไปได ้
   1.6 ตดัสินใจเลือกทางทีดีทีสุด 
   1.7 วางแนวทางปฏิบติัใหไ้ดผ้ล 
  2. ลกัษณะของทางเลือก เมือประเมินค่าของขอ้มูล ความรู้เกียวกบัสถานการณ์และ

ปัญหาแลว้จะพบกบัสถานการณ์ดงันี 
   2.1 พบทางเลือกหลายทางและดีทุกทาง 
   2.2 พบทางเลือกหลายทาง ร้ายทุกทาง 
   2.3 พบทางเลือกหลายทาง ดีบา้งร้ายบา้ง 
   2.4 เมือทางเลือกเพียงทางเดียว  (ไม่มีทางเลือก ทางตนั) ดีหรือร้ายก็ตอ้งเลือกและ

ตดัสินใจ (เมือพบทางตนัน่าจะหาทางออกใหม่ เพราะปัญหายอ่มมีทางออก) 
  3. ลกัษณะของการตดัสินใจ วธีิการตดัสินใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัมาก

อาจมีแนวทางการตดัสินใจ ดงันี 
   3.1 ตดัสินใจทนัที เพราะไดส้ังเกตความรู้ ประสบการณ์เดิมมาดีแลว้ เช่น เห็นงู

ตามมาทีเราตดัสินใจไดท้นัทีวา่ “วงิ” 
   3.2 รวบรวมขอ้มูล คิดประเมินค่าเวลาสัน ๆ เช่น สมคัรงาน เป็นลูกจา้งประจาํไป

ก่อนระหวา่งรอสอบบรรจุจริง 
   3.3 เกิดความคิดขดัแยง้ มีความยุง่ยากในการตดัสินใจ 
   3.4 ไม่สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งปรึกษา ตอ้งขอความช่วยเหลือ 
   3.5 ตดัสินใจแลว้พบอุปสรรคในการปฏิบติั ตอ้งตดัสินใจใหม่ เช่น การตดัสินใจ

เขา้ชุมชนแลว้ปรากฎวา่เตม็ ตอ้งเลือกและตดัสินใจใหม่ 
   3.6 ไม่กลา้ตดัสินใจ อนัตรายเพราะอาจหาทางออกในดา้นลบโดยการประพฤติชวั 
  4. องคป์ระกอบทีทาํใหต้ดัสินใจผดิพลาด บุคคลมีโอกาสตดัสินใจผดิพลาดไดด้ว้ย

สาเหตุดงันี 
   4.1 ขอ้มูลความรู้การสรุปประเด็นและการประเมินค่าผดิพลาด 
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   4.2 สภาพแวดลอ้ม บุคคล เหตุการณ์บีบบงัคบั ใหต้อ้งตดัสินใจดว้ยความลาํเอียง
เพราะรักโกรธเกลียดกลวัและหลงผดิ (อคติ 4) 

   4.3 ขาดสติสัมปชญัญะ ทีจะกาํหนดพิจารณาข่าวสารและการประเมินผล 
 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการคิดวจิารณญาณกบัวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการคิดวจิารณญาณกบัวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการนนั ผูว้จิยัได้
ศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะร่วมของการคิดทงัสองโดยใชก้ารคิดวจิารณญาณทีผูว้จิยัศึกษาเป็นตวัตงั 
แลว้นาํวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ มาเทียบเคียง ซึงผูว้จิยัปรับปรุงจากการวเิคราะห์ของอรุณี       
ไทยบณัฑิตย ์( 2545 ,อา้งถึงใน สายณั  โพธิสุวรรณ 2548 : 4) และแนวคิดของประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ 
(2553 : 109-110)  ดงัตารางที 3 

 

ตารางที 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการคิดวจิารณญาณกบัวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

1. การนิยาม เป็นการระบุปัญหา  ระบุใจความสาํคญั
ของขอ้มูล 

วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
วธีิคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปั้ญหา 

2. การวเิคราะห์  เป็นการรวบรวมขอ้มูล  ระบุขอ้ดี 
ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  ของปัญหา จาํแนก แยกแยะขอ้มูล 

 

วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
วธีิคิดแบบอรรถสัมพนัธ์ 
วธีิคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปั้ญหา 
วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก 

3. การสังเคราะห์  เป็นการสรุปวธีิการเลือกใชข้อ้มูล  
สรุปวธีิการแกปั้ญหา  และการคาดเดาเหตุการณ์จาก
ขอ้มูล 

วธีิคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปั้ญหา 
วธีิคิดแบบอรรถสัมพนัธ์ 
วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก 

4. การประเมินค่า  เป็นการระบุขอ้มูลในการคิด          
การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจ 

 

วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก 
วธีิคิดแบบอรรถสัมพนัธ์ 

 

 สรุป การสอนคิดตามแนวโยนิโสมนสิการเป็นวธีิการเรียนรู้แนวหนึงจากหลาย ๆ แนว ที
มีลกัษณะบูรณาการของหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ หลกัการแนะแนวและหลกัการสอนอยา่งผสม
กลมกลืนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้ซึงมีวธีิการคิดอยู ่ 10 วธีิ แต่ในการ
ศึกษาวจิยัครังนีผูว้จิยัไดเ้ลือกวธีิคิดเพียง 4 วธีิมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดทีสอดคลอ้ง

   ส
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กบัมาตรฐานและตวัชีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  คือ 1.วธีิ
คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  2. วธีิคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแกปั้ญหา   3. วธีิคิดแบบอรรถธรรม
สัมพนัธ์  4. วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก  เพือพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ในดา้นการนิยาม การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  การสอนคิดตามแนวโยนิโส
มนสิการเป็นวธีิการเรียนรู้โดยสร้างใหผู้เ้รียนเกิดศรัทธาในกระบวนการเรียนรู้ โดยครูเป็น
กลัยาณมิตรและการจดัสิงแวดลอ้มทีจูงใจใหน้กัเรียนเกิดการใฝ่รู้ เป็นจุดเริมตน้ทีโนม้นาํให้
นกัเรียนเกิดความสนใจทีจะเรียนรู้ การฝึกคิดอยา่งมีระบบระเบียบ โดยใชเ้หตุผล คิดพิจารณา
สถานการณ์ปัญหาอยา่งรอบคอบ ต่อเนืองเป็นลาํดบัตามเหตุผล โดยมีสถานการณ์ต่าง ๆ มาเป็นสิง
กระตุน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดตามวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการทงั 4 วธีินีจนสามารถใชปั้ญญา
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 

ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 การคิดวจิารณญาณเป็นรูปแบบหนึงของการคิดในระดบัสูงทีอยูบ่นพืนฐานของหลกัการ

และเหตุผลมีการศึกษาขอ้เทจ็จริง ถือวา่เป็นทกัษะการคิดทีมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้และการ
ดาํเนินชีวติในปัจจุบนั  คาํวา่”การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ” มาจากภาษาองักฤษวา่ “ critical thinking” 
ซึงมีผูก้ล่าวถึงความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไวด้งัต่อไปนี 

 เอน็นิส (Ennis 1985:1) ใหค้วามหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่ เป็นการประเมิน
ความถูกตอ้งเหมาะสมของขอ้ความ และเป็นกระบวนการตดัสินอยา่งมีเหตุผลเพือนาํไปสู่การ
เชือถือของขอ้มูล เพือนาํไปสู่ขอ้สรุปทีถูกตอ้ง 

 รักจิริโอ ( Ruggierio 1996 , อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน์ 2549 : 89 ) ใหค้วามเห็นวา่การคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ หมายถึงการตรวจสอบความคิดของเราเอง การคิดตดัสินใจวา่วธีิแกปั้ญหาทีดี
ทีสุด คืออะไร ความเชือแบบใดทีมีเหตุผลมากทีสุด จากนนัตอ้งมีการประเมินขอ้สรุปอีกครังหนึง 

 ทิศนา แขมณี (2533 : 4) ไดส้รุปความหมายของกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไวว้า่
คือการเห็นปัญหาสามารถวเิคราะห์ปัญหาได ้ต่อจากนนัคือการพิจารณาขอ้มูลทีเกียวขอ้งและ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเพญ็พิศุทธิ เนคมานุรักษ ์ (2537 : 
14; มลิวลัย ์สมศกัด ์  2540 : 15 ; นนัทธิญา สรรเสริญ  2541 : 14 ; อรุณี ไทยบณัฑิตย์  2545 : 10;      
สุวทิย ์มูลคาํ  2547 : 9; ปรียานุช จุลพรหม  2547 : 11) ไดใ้หค้วามหมายของการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณไวใ้นทาํนองเดียวกนัวา่การคิดอยา่งมีวจิารณญาณวา่ หมายถึงการคิดทีมีเหตุผลโดยผา่น
การพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบโดยใชค้วามรู้ความคิดและประสบการณ์มีหลกัเกณฑ ์              
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มีหลกัฐานทีเชือถือไดเ้พือนาํไปสู่การสรุปและตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพวา่สิงใดถูกตอ้งสิงใด       
ควรเชือ  สิงใดควรเลือกหรือสิงใดควรทาํซึงสอดคลอ้งกบั ปานชีวา นาคสิทธิ (2543 : 31) วชัรา     
เล่าเรียนดี  (2552: 30) และดวงพร แกว้คงคา  (2544 : 39) ไดใ้หค้วามหมายในทาํนองเดียวกนัวา่     
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ
เกียวกบัขอ้มูล หรือสถานการณ์ ความสามารถในการสร้างความคิดรวบยอดความสามารถในการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลในขอ้ความหรือเหตุการณ์ทีเป็นปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้          
โดยอาศยัความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตน เพือนาํไปสู่การตดัสินในและเลือกปฏิบติัในสิง
ทีเหมาะสมดว้ยหลกัการและเหตุผล 

 ความรู้และความคิดเป็นของสองสิงทีตอ้งเกิดควบคู่กนัไปเสมอ การจดัการเรียนรู้เพือให้
เกิดความคิดจึงไม่อาจทาํไดถ้า้หากไม่มีเนือหาความรู้แทรกอยู ่และอาจสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัการอ่าน
เพราะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณเป็นการอ่านทีตอ้งใชค้วามคิดพิจารณาสิงทีอ่านอยา่งละเอียด         
ถีถว้น รู้จกัคิดตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ดงัที สนิท ตงัทวี  (2528 : 60) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่าน
อยา่งมีวจิารณญาณไวส้รุปไดว้า่ การอ่านอยา่งมีวจิารณญาณนนัผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามรู้ประสบการณ์
เดิมตดัสินใจเรืองทีอ่านวา่มีความน่าเชือถือเพียงใด ใชส้ติปัญญาพิจารณาขอ้ความทีอ่าน เพือให้   
เขา้ใจความคิดของผูเ้ขียน อธิบายและขยายความเรืองทีอ่านได ้

 จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้า่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณจาํ ประกอบดว้ยทกัษะต่าง ๆ 
คือ การนิยาม การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการประเมินค่าโดยใชเ้หตุผลตดัสินใจ และ
แกปั้ญหา โดยยดึหลกัการคิดดว้ยเหตุผลจากขอ้มูลทีเป็นจริงมากกวา่อารมณ์และการคาดเดา
พิจารณาความเป็นไปไดใ้นแง่มุมต่าง ๆ วา่อะไรคือความถูกตอ้ง คิดดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั 
ใชส้ติปัญญาและทกัษะการคิดไตร่ตรองอยา่งมีวจิารณญาณมากกวา่การใชอ้ารมณ์ทีทาํใหเ้กิดความ
ลาํเอียง  เกิดอคติซึงจะมีผลเสียต่อการตดัสินใจ ดงันนั การคิดอยา่งมีวจิารณญาณจึงเป็นความคิดที
เปิดกวา้งมีเป้าหมายแน่นอน มีเหตุผล มีความถูกตอ้ง แม่นยาํ สามารถตรวจสอบความคิดและ
ประเมินความคิดของตนได ้

 
ทฤษฏีและแนวคิดทส่ีงเสริมการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

 

 จากความหมายของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทีเสนอมาแลว้  จะเห็นไดว้า่การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณเป็นความสามารถในการคิดทีประกอบดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ดงัทีผูเ้สนอแนวคิด
เกียวกบักระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับการส่งเสริมการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ไวด้งันี 
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 เพญ็พิสุทธิ เนคมานุรักษ์  (2537 : 34) กล่าววา่กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ประกอบดว้ย 

 1. การระบุหรือการทาํความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหา ขอ้คาํถาม หรือขอ้โตแ้ยง้  ซึงตอ้ง
อาศยัความสามารถในการพิจารณาขอ้มูลหรือสภาพการณ์ทีปรากฏ เพือกาํหนดประเด็นปัญหาขอ้
สงสัย ประเด็นหลกัทีควรพิจารณา รวมทงัการพิจารณาความหมายของคาํ หรือความชดัเจนของ
ขอ้ความดว้ย 

 2. การรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งจากแหล่งต่าง ๆ ทีมีอยู ่  จะตอ้งอาศยัความสามารถใน
การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสังเกต และประสบการณ์เดิมของแต่ละคน 

 3. พิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูลและระบุความเพียงพอของขอ้มูล  จะตอ้งอาศยัความ
น่าเชือถือของแหล่งทีมาของขอ้มูลการประเมินความถูกตอ้งและการพิจารณาความพอเพียงของ
ขอ้มูลทงัในแง่ปริมาณและคุณภาพ 

 4. ระบุลกัษณะของขอ้มูล แยกขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็น  รวมทงัจดัลาํดบัความสาํคญัของ
ขอ้มูลตอ้งอาศยัความสามารถในการพิจารณาแยกแบะความแตกต่างของขอ้มูล การตีความขอ้มูล 
การสังเคราะห์ และการระบุขอ้สันนิษฐานเบืองตน้ของขอ้มูล 

 5. การตงัสมติฐานเพือกาํหนดแนวทางของการพิจารณาหาขอ้สรุปของขอ้คาํถาม ประเด็น
ปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ ตอ้งอาศยัความสามารถในการเชือมโยงความสัมพนัธ์และการตงัสมมติฐาน 

 6. การลงขอ้สรุป โดยพิจารณาเลือกวธีิการทีเหมาะสมจากขอ้มูลทีปรากฏ  ตอ้งอาศยั
ความสามารถในการวเิคราะห์และการประเมิน 

 7. การประเมินขอ้สรุป  ดูความสมเหตุสมผลของขอ้สรุป  ตอ้งอาศยัความสามารถในการ
วเิคราะห์และการประเมิน 

 มลิวลัย ์สมศกัดิ  (2540 : 21 , อา้งถึงใน อรุณี ไทยบณัฑิตย ์ 2545 : 12) ไดเ้สนอวา่
กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณประกอบดว้ยความสามารถ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. การนิยามปัญหา 
 2. การรวบรวมขอ้มูล 
 3. การจดัระบบขอ้มูล 
 4. การตงัสมมติฐาน 
 5. การสรุปอา้งอิงโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ 
 6. การประเมินการสรุปอา้งอิง 
  เอนนิส ( Ennis 1985 : 40 - 45) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบักระบวนการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณวา่ประกอบดว้ยทกัษะต่าง ๆ ดงันี 

   ส
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 1. ทกัษะการนิยาม ไดแ้ก่การระบุจุดสาํคญัของประเด็นปัญหา ขอ้สรุป ระบุเหตุผลทีทงั
ปรากฏและไม่ปราก การตงัคาํถามทีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงือนไขขอ้ตกลง
เบืองตน้ 

 2. ทกัษะการตดัสินขอ้มูล  ไดแ้ก่การตดัสินความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูล การตดัสิน
ความเกียวขอ้งกบัประเด็นปัญหา และการพิจารณาความสอดคลอ้ง 

 3. ทกัษะการอา้งอิงในการแกปั้ญหาและการสรุปอยา่งสมเหตุสมผล  ไดแ้ก่การอา้งและ
การตดัสินใจในการสรุปแบบอุปนยั นิรนยัโดยมีความตรง การทาํนายสิงทีจะเกิดขึนตามมาอยา่ง
น่าเชือถือ 

  สตีเฟน (Stephen  1987 อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี 2552 : 36-37) ไดเ้สนอกิจกรรมการ
เรียนรู้สาํหรับการส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี  

 1. การใหนิ้ยามและการตงัขอ้สันนิษฐานเบืองตน้ (Basic Assumption) ทีทา้ทายการคิด  
ซึงแต่ละบุคคลมีมุมมองการคิด ทีแตกต่างกนัอนัเนืองมาจากประสบการณ์ ความเชือส่วนตวั และ
ค่านิยม การโตต้อบโดยตงัขอ้สันนิษฐานช่วยส่งเสริมการคิดวจิารณญาณไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงัตวัอยา่ง
คาํถาม เช่นเมือคุณเห็นผูห้ญิงคนหนึงทีแต่งตวัดว้ยเสือผา้เก่าๆ ขาดวนิ คุณตงัขอ้สันนิษฐานเกียวกบั
บุคคลนีอยา่งไร  เมือคุณเห็นการแต่งตวัแนวร็อคของนกัร้องคนหนึง คุณคิดอยา่งไรเกียวกบัวถีิชีวติ
ของเขา หรือเมือคุณไดฟั้งวา่เพือนของคุณคนหนึงติดเชือ HIV คุณคิดอยา่งไร  การตอบคาํถาม
ดงักล่าวลว้นแลว้แต่เป็นการคิดและตงัขอ้สันนิษฐานเอง บางคนอาจมีหลกัฐานขอ้มูลทีเชือถือได ้
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นมุมมองส่วนตวัมากวา่ ดงันนัการฝึกคิดดว้ยกิจกรรมนีจึงควร
กระตุน้ใหใ้จกวา้ง มีเหตุผลเชิงคุณธรรม เพราะเมือส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิด เป้าหมายคือ การ
เป็นนกัคิดทีดี และเป็นพลเมืองดี 

 2. การจดัโครงการและกิจกรรมใหสื้บคน้และจินตนาการเรืองต่างๆ 
 3. ใหไ้ตร่ตรอง สะทอ้นความคิดเกียวกบัมุมมองของตนเองและมุมมองของผูอื้นในเวลา 

เดียวกนั แต่การตดัสินใจครังสุดทา้ยตอ้งเป็นของผูเ้รียนเอง 
 4. การฝึกคิดใหเ้หตุผลต่างๆ(Reasoning skills)  
 5. ใชกิ้จกรรมกลุ่มระดมความคิด สรุปหลกัการ และร่วมกนัอภิปรายสะทอ้นความคิด 
  จากกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณทีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่กระบวนการ

คิดอยา่งมีวจิารณญาณประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงันีความสามารถในการระบุปัญหา  การวเิคราะห์
ขอ้มูล เป็นการการพิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูล  แยกแยะความแตกต่างของขอ้มูล แลว้
สามารถสังเคราะห์ขอ้มูลโดยการเลือกใชข้อ้มูล  สามารถนาํขอ้มูลมาประมวลแลว้สรุปเป็นความคิด
และการประเมินค่า ดว้ยการตดัสินใจไดว้า่ขอ้มูลใดถูกตอ้ง 
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องค์ประกอบการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 

 การคิดวจิารณญาณมีความสัมพนัธ์กบัการแกปั้ญหา ( Problem Solving)  การคิด
วจิารณญาณเป็นทกัษะสาํคญัของการแกปั้ญหา และการแกปั้ญหาส่วนใหญ่ตอ้งใชก้ารคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 

 การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นการคิดอยา่งมีเหตุผล ซึงองคป์ระกอบการคิดอยา่งมีเหตุผล 
ประกอบดว้ย 7 ประการ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 : 185 ) 

1. จุดหมาย คือ เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการคิด คือ คิดเพือหาแนวทางแกปั้ญหา  
 หรือคิดเพือหาความรู้ 

2. ประเด็นคาํถาม คือ ปัญหาหรือคาํตอบทีตอ้งการรู้ คือ ผูคิ้ดสามารถระบุปัญหา  คาํถาม 
ต่างๆ รวมทงัระบุปัญหาสาํคญัทีตอ้งการแกไ้ด ้หรือคาํถามสาํคญัทีตอ้งการรู้ 

3. สารสนเทศ คือ ขอ้มลู ขอ้ความรู้ต่างๆ เพือใชป้ระกอบการคิด ขอ้มูลต่างๆทีไดม้าควร 
มีความกวา้ง ลึก ชดัเจน ยดืหยุน่ได ้และมีความถูกตอ้ง 

4. ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คือ ขอ้มูลทีไดม้านนัตอ้งเชือถือได ้มีความชดัเจนและความถูกตอ้ง  
และมีความเพียงพอต่อการใชเ้ป็นพืนฐานของการคิดอยา่งมีเหตุผล 

5. แนวคิดอยา่งมีเหตุผล คือ แนวคิดทงัหลายทีมี อาจรวมถึง กฎ  ทฤษฎี หลกัการ ซึง 
แนวคิดดงักล่าวมีความจาํเป็นการคิดอยา่งมีเหตุผล และแนวคิดทีไดม้านนัตอ้งมีความเกียวขอ้งกบั
ปัญหาหรือคาํถามทีตอ้งการตอบ และตอ้งเป็นแนวคิดทีถูกตอ้งดว้ย 

6. ขอ้สันนิษฐาน เป็นองคส์าํคญัของทกัษะการคิดอยา่งมีเหตุผล เพราะผูคิ้ดตอ้งมีความ  
สามารถในการตงัขอ้สันนิษฐานใหมี้ความชดัเจน สามารถตดัสินไดเ้พือประโยชน์ในการหาขอ้มูล
มาใชใ้นการคิดอยา่งมีเหตุผล 

7. การนาํไปใชแ้ละผลทีตามมา เป็นองคส์าํคญัของทกัษะการคิดอยา่งมีเหตุผล ซึงผูคิ้ด 
ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ คือ ตอ้งมีความสามารถคิดไกล คือ มองถึงผลทีตามมารวมกบัการนาํไปใช้
ไดห้รือไม่  เพียงใด 

 

ลกัษณะของผู้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ   
 

 การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นพฤติกรรมภายใน ซึงนกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบาย
ลกัษณะของผูมี้ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณไว ้สรุปไดด้งันี 

 ฮดักิน  (Hudgins 1978 : 173 - 206) กล่าววา่ผูคิ้ดอยา่งมีวจิารณญาณจะมีลกัษณะดงันี                                     
 1. เป็นบุคคลทีมีความเขา้ใจถึงองคป์ระกอบสาํคญัของขอ้โตแ้ยง้ กล่าวคือ ตอ้งมีขอ้มูล

เพียงพอในการพิจารณาความน่าจะเป็นของขอ้โตแ้ยง้ และสามารถทาํนายผลทีน่าจะเกิดขึนได ้
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 2. สามารถแสวงหาหลกัฐานเพือสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้สรุปได ้ลกัษณะนีมี
ความสาํคญัมาต่อการตดัสินและหาขอ้สรุปใหถู้กตอ้งมีเหตุผล ผูมี้ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
จะตอ้งพิจารณาทงัขอ้เทจ็จริง และความคลาดเคลือนของขอ้มูลทีจะนาํไปสู่ขอ้สรุป 

 3. เป็นบุคคลทีสามารถประเมินขอ้มูลทีนาํมาใชก่้อนทีจะสรุป  ไม่สรุปจนกวา่จะมี
หลกัฐานเพียงพอ 

 4. เป็นบุคคลทีสนใจบนัทึกและสังเกตสิงทีไม่ไดก้ล่าวในขอ้สรุป เพือใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การตรวจสอบและตีความสิงทียงัคลุมเครือ 

 ฮาร์นาเด็ค ( Hanadek 1989 : 21) ศึกษาลกัษณะบุคคลทีมีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สรุป
ไดด้งันี 

 1. เปิดใจยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ  
 2.ไม่โตแ้ยง้ในเรืองใด ๆ ถา้ยงัไม่ทราบรายละเอียดขอ้มูลของเรืองนนั 
 3. รู้วา่เมือไรทีจาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัเรืองทีศึกษา 
 4. จาํแนกขอ้สรุปทีอาจจะเป็นจริงกบัขอ้สรุปทีตอ้งเป็นจริงได ้
 5. ยอมรับวา่คนเรานนัมีความคิดแตกต่างกนัเกียวกบัความหมายของคาํ 
 6. พยายามหลีกเลียงการใหเ้หตุผลทีผดิพลาด 
 7. พยายามถามทุก ๆ สิงทีไม่เขา้ใจ 
 8. พยายามจาํแนกความคิดดว้ยอารมณ์ ออกจากความคิดดว้ยเหตุผล 
 9. พยายามเรียนรู้คาํใหม่ ๆ เพือจะไดเ้ขา้ใจเมือไดย้นิผูอื้นกล่าวถึง ขณะเดียวกนัก็สามารถ

เสนอความคิดของตนเองใหผู้อื้นเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 
 นอกจากนี เอน็นิส  (Ennis 1991,อา้งถึงใน เพญ็พิสุทธิ เนคมานุรักษ ์ 2537 : 38 - 41) ได้

จาํแนกลกัษณะของผูมี้ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ  
 1. ดา้นลกัษณะทีแสดงออก (dispostion) ไดแ้ก่  
  1.1  พดู เขียน หรือสือความเขา้ใจโดยมีความหมายชดัเจน 
  1.2  กาํหนดประเด็นปัญหาทีแน่นอน โดยมุ่งการสรุปประเด็นปัญหา 
  1.3  มองภาพรวมของสถานการณ์ทงัหมดได ้
  1.4  แสวงหาเหตุผลและใหเ้หตุผลทีเหมาะสมได ้
  1.5  เป็นผูมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
  1.6  มองหาทางเลือกหลาย ๆทาง 
  1.7  แสวงหาความถูกตอ้งแม่นยาํใหม้ากทีสุดตามทีสถานการณ์ตอ้งการ 
  1.8  รู้จกัตนเองดีวา่มีอะไรเป็นความเชือพืนฐาน 
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  1.9  เปิดใจกวา้ง พิจารณาแนวคิดอืนทีนอกเหนือจากแนวคิดของตน  
  1.10 ไม่ด่วนตดัสินในกรณีทีหลกัฐานไม่เพียงพอ 
  1.11 ยนืยนัความคิดหรือเปลียนแปลงความคิดเมือเห็นวา่หลกัฐานและเหตุผลเพียงพอ  
  1.12 ใชว้จิารณญาณของตนเองในการคิดหาขอ้สรุป  
 2. ดา้นความสามารถ (abilities) 
  2.1  บอกไดว้า่ประเด็นนนัเป็นการอา้งเหตุผล ปัญหาหรือขอ้สรุป  
  2.2  วเิคราะห์การอา้งเหตุผลได้ 
  2.3  ถามหรือตอบคาํถามเกียวกบัการใหค้วามกระจ่าง ความชดัเจนได้ 
  2.4  ใหนิ้ยาม วนิิจฉยัคาํนิยาม และจดัระบบถว้ยคาํ ความคิดทีมีความหมายกาํกวม        

ใหช้ดัเจนได ้
  2.5  ชีใหเ้ห็นแนวคิดทีซ่อนอยูเ่บืองหลงัของประเด็นปัญหาได ้
  2.6  วนิิจฉยัความน่าเชือถือของทีมาของแนวคิดและเหตุผลต่าง ๆ ได ้
  2.7  สังเกตและวนิิจฉยั ตดัสิน รายงานการสังเกตได ้
  2.8  ประเมินค่าการวนิิจฉยัขอ้มูลได ้
  2.9  คิดดว้ยเหตุผลจากขอ้มูลจริงทีมีอยูแ่ละสรุปเป็นกฎหรือหาขอ้สรุปได ้
  2.10  วนิิจฉยัติดสินคาํนิยามต่าง ๆได ้
  2.12  ผสมผสานความสามารถและพฤติกรรมอืน ๆ ในการติดสินใจและการเสนอผล 

การตดัสินเพือใหเ้ป็นทียอมรับได ้
  2.13  ดาํเนินการตามระเบียบแบบแผนทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
  2.14  ไวต่อความรู้สึก ระดบัความรู้ และความเป็นผูรู้้ของบุคคลอืน 
  2.15  ใชว้ธีิการสือความคิดทีเหมาะสมในการเสนอความคิดเห็น 
  2.16  ควบคุมความรู้สึกต่อแนวความคิดหรือความเชือทีผดิ ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 จากลกัษณะของผูมี้ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณทีกล่าวมา สามารถสรุปลกัษณะ                 

การแสดงออกหรือพฤติกรรมทีสังเกตไดข้องผูมี้ความคิดอยา่งวจิารณญาณได ้ดงันี 
 1. สามารถพิจารณาขอ้มูล แลว้ระบุประเด็นปัญหาหรือขอ้สังเกตทีแน่นนอนได ้
 2. สามารถพิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูล โดยประเมินวา่ขอ้มูลทีไดรั้บมาจาก 

แหล่งทีมาทีน่าเชือถือหรือไม่ ขอ้มูลเพียงพอต่อการพิจารณาหาขอ้สรุปหรือไม่ ถา้พบวา่ไม่เพียงพอ
ต่อการสรุปก็สามารถคน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมได ้ไม่ด่วนวนิิจฉยัในกรณีทีหลกัฐานไม่เพียงพอ 

 3. สามารถแยกยะความแตกต่างของขอ้มูล ตีความขอ้มูล สร้างทางเลือกทีเป็นไป 
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ไดห้ลาย ๆ ทางโดยไม่ยดึติดกบัแนวคิดของตนเอง รวมทงัประเมินวา่ขอ้มูลใดเป็นขอ้เทจ็จริงหรือ
ขอ้คิดเห็น 

 4. สามารถหาขอ้สรุปจากหลกัฐานขอ้มูลทีไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
 5. สามารถทาํนายผลหรือหาขอ้สรุปใหม่ไดใ้นกรณีทีขอ้มูลทีไดรั้บมีการ 

เปลียนแปลง และนาํขอ้สรุปไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
 

ทกัษะสําคัญทใีช้ในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
 

 ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ ( 2553 : 109-110) ไดก้ล่าวถึงทกัษะทีสาํคญัในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ดงันี 

 1. การนิยาม/ทาํความกระจ่างกบัปัญหา  เป็นการระบุปัญหา ระบุสาระสาํคญั  บอกจุดเด่น
ของสิงต่างๆ 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นการรวบรวมขอ้มูล สังเกต จาํแนก แยกแยะความแตกต่างของ
ขอ้มูล  ระบุรายละเอียดได ้การเปรียบเทียบขอ้มูล และจดัหมวดหมู่ขอ้มูล 

 3. การสังเคราะห์  เป็นการเลือกใชข้อ้มูล รู้วา่ขอ้มูลใดชดัเจน คลุมเครือ  ขอ้มูลใดจาํเป็น 
ไม่จาํเป็น  ขอ้มูลใดน่าเชือถือ ไม่น่าเชือถือ สามารถนาํขอ้มูลมาประมวลแลว้สรุปเป็นความคิดได ้

 4. การประเมินและพิจารณาตดัสินขอ้มูล  เป็นการตดัสินไดว้า่ขอ้มูลใดเป็นขอ้เทจ็จริง 
ขอ้มูลใดเป็นความคิดเห็น  สิงใดเกียวขอ้ง ไม่เกียวขอ้ง  ระบุสิงทีเป็นอคติ  การเขา้ขา้งตนเอง ขจดั
อารมณ์ความรู้สึก  ระบุไดว้า่สิงใดถูก สิงใดผดิ  สิงควรเชือ  สิงใดควรทาํ สิงใดมีคุณค่า สิงใดไม่มี
คุณค่า 

 วชัรา  เล่าเรียนดี  (2552 : 30) กล่าวถึงทกัษะอืนทีเกียวขอ้กบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
ดงันี 

1.  การแสวงหาความเหมือน การมองหาในแบบต่างๆ ของความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วน 
ต่างๆของความรู้ 

2.  การพิจารณาความเกียวขอ้ง ความน่าเชือถือ ความมีเหตุมีผลของสาระขอ้มูลทีจะ  
นาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา 

3.  การแสวงหา  มองหา และประเมินผล แนวทางการแกปั้ญหาทางเลือกต่างๆทีจะใชใ้น 
การแกปั้ญหา 

  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ทกัษะทีสาํคญัในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ประกอบดว้ย การนิยาม  
การวเิคราะห์ขอ้มูล การสังเคราะห์  และการประเมินและพิจารณาตดัสินขอ้มูล  
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แนวคิดในการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 

 ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ  ( 2553 : 110)  ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้
นกัเรียนพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ตวัอยา่งเช่น 

1. เตรียมขอ้มูล หรือ สถานการณ์อยา่งนอ้ย 2 สถานการณ์ เพือใหน้กัเรียนสังเกตและ 
พิจารณาตดัสินวา่ ขอ้มูลใดถูกตอ้ง มีความน่าเชือถือมากกวา่กนั 

2. เตรียมคาํถามหรือสถานการณ์ทีมีผูต้งัขอ้สังเกตหรือใหค้าํตอบไวแ้ลว้นาํมาใหน้กัเรียน 
ตดัสินใจวา่ขอ้สังเกตนนั มีขอ้สนบัสนุน ขอ้คดัคา้น หรือไม่มีความเกียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงเลย 

3. เตรียมขอ้ความหรือ สถานการณ์ทีเป็นเหตุเป็นผลกนัแลว้นาํมาใหน้กัเรียนสรุปจาก 
ขอ้ความหลกัทีกาํหนด 

4. เตรียมขอ้ความหรือ สถานการณ์ทีสัมพนัธ์กนัแลว้นาํมาใหน้กัเรียนตดัสินใจวา่  
ขอ้ความใดจาํเป็นทีสุด หรือจาํเป็นตอ้งเกิดขึนก่อนจึงจะสมเหตุสมผล 

 สุคนธ์   สินทพานนท ์และคณะ ( 2551: 80-81) ไดเ้สนอใหค้รูผูส้อนจดัการเรียนรู้เพือ
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  รูปแบบต่างๆ เช่น 

1. ปรับปรุงเปลียนแปลงกระบวนการสอน โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้กระบวนการ 
คิดอยา่งมีวจิารณญาณอยา่งเป็นระบบ ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
คิดในสิงทีเรียน รู้จดัคิดในแง่การตีความหมายในรายละเอียด รู้จกัขยายผลของสิงทีคิดและปรับสิงที
ไดจ้กการคิดดงักล่าวไปใชใ้นสถานการณ์อืนๆ  ฝึกใหน้กัเรียนไดรู้้ปัญหา วธีิแกปั้ญหาบนพืนฐาน
ของขอ้มูลต่างๆ โดยนาํมาวเิคราะห์ พิจารณาความน่าเชือถือก่อนการตดัสินใจ ประเด็นสาํคญั คือ
การสร้างใหน้กัเรียนรู้จกัคิดก่อนทาํ และสามารถอธิบายการกระทาํของตนวา่มีเหตุผลอยา่งไร การ
ฝึกใหน้กัเรียนมีเหตุผลจะใชค้าํถามวา่ “ทาํไม” ใหน้กัเรียนตอบโดยมีพืนฐานขอ้มูลรองรับเสมอ 

2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนตดัสินใจดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหน้กัเรียนตดัสินใจดว้ยตนเอง 
เป็นการพฒันาทกัษะการคิด มีความมนัใจในตนเองและมีความรู้สึกทีเป็นอิสระ ซึงผูส้อนอาจจดั
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทงัในและนอกหอ้งเรียน และใหน้กัเรียนมีโอกาสตดัสินใจในการทาํ
กิจกรรมต่างๆ เป็นการฝึกฝนและพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อนัเป็นพืนฐานสาํคญัทีส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

3. จดัสือการเรียนรู้แบบต่างๆเพือส่งเสริมการฝึกทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซึงมี 
สือหลายรูปแบบ  สือสิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ  บทความประเภทต่างๆ หนงัสือพิมพ ์นิทาน ฯ เมืออ่าน
แลว้ครูอาจใชค้าํถามฝึกการคิด เช่น เรืองคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัออยา่งไร ความสัมพนัธ์เชิง
เหตุผลในการอ่านจะช่วยพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดว้ธีิหนึง หรือครูอาจทาํแบบฝึก
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ทกัษะการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน ซึงอาจมีรูปแบบหลากหลาย เช่น ฝึกคิด จากสถานการณ์จาํลอง ฝึก
การคิด จากภาพ  เป็นตน้ 

4. ฝึกใหน้กัเรียนมีการอภิปรายร่วมกนัตามหวัขอ้ต่างๆ ทีน่าสนใจ หรือเป็นเหตุการณ์ ที 
เกิดขึนในปัจจุบนั จากขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ จาความคิดเห็นของบุคคลต่างๆในข่าวประจาํวนั          
จากการ์ตูนลอ้การเมือง จะทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะการอภิปรายเชิงวเิคราะห์ วจิารณ์ ฝึกใหน้กัเรียน        
มีทกัษะในการลงขอ้สรุปและรู้จกัประเมินความคิดเห็นของผูอื้น ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัการอา้งเหตุผล 
และรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นดว้ยใจเป็นกลาง 

5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัวางแผนการทาํงานและกิจกรรมต่างๆ โดยแนะนาํใหน้กัเรียน 
วางเป้าหมาย ตรวจสอบขนัตอนการดาํเนินงานวา่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยมีขอ้มูล
หลกัฐานในการตรวจสอบและใชเ้หตุผลในการพิจารณาตดัสินใจปรับปรุง หรือดาํเนินงานตามแผน
และรู้จกัวธีิการในการแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม รอบคอบ และควบคุมตนเองใหด้าํเนินงานตามแผน 
การทาํงานหรือกิจกรรมใดๆก็ตามทีครูฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัวางแผนการดาํเนินงานแลว้มีการ
ประเมินผลการทาํงานนนั จดัไดว้า่เป็นแนวทางหนึงทีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ารคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 

 ทาํนองเดียวกนัการพฒันาการคิดโดยการสอนซึงทิศนา  แขมณี ( 2548 :64) ไดใ้หแ้นว
ทางการสอนเพือพฒันาการคิด ดงันี  

 แนวที 1 การสอนเพือพฒันาการคิดโดยตรง  โดยใชโ้ปรแกรมสือสาํเร็จรูปหรือบทเรียน/
กิจกรรมสาํเร็จรูป 

 แนวที 2 การสอนทีเนือหาสาระต่างๆโดยใชรู้ปแบบ หรือกระบวนการสอนทีเนน้การ
พฒันาการคิดทีมีผูพ้ฒันาขึน 

 การสอนเพือพฒันาการคิดในลกัษณะนีเป็นการสอนทีมุ่งเนน้ทีเนือหาสาระตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร แต่เพือใหก้ารสอนนนัเป็นการช่วยพฒันาความสามารถทางการคิดของ
นกัเรียนไปในตวั ครูสามารถนาํรูปแบบการสอนต่างๆทีเนน้กระบวนการคิด มาใชเ้ป็นกระบวนการ
สอน ซึงจะช่วยใหค้รูสามารถพฒันาผูเ้รียนไดท้งัทางดา้นเนือหาและกระบวนการคิดไปพร้อมๆกนั 

 แนวที  3 การสอนทีเนือหาสาระต่างๆโดยพยายามส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการคิด
แบบต่างๆรวมทงัทกัษะการคิดทกัษะยอ่ยและทกัษะผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 การพฒันาการคิดตามแนวทางนีครูสามารถทาํไดม้ากทีสุด  สะดวกทีสุด เนืองจากครูสอน
เนือหาสาระอยูแ่ลว้ และมีกิจกรรมการสอนอยูแ่ลว้ เมือครูมีความเขา้ใจเรืองการคิด ครูจะสามารถ
นาํความเขา้ใจนนัมาใชป้รับกิจกรรมการสอนทีมีอยูแ่ลว้ใหมี้ลกัษณะใหโ้อกาสผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ทกัษะการคิด ลกัษณะการคิดและกระบวนการคิดทีหลากหลาย 
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 สรุป การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สามารถไดจ้ากกิจกรรมการจดัการเรียน
การสอนโดยอาศยัการฝึกฝนและหาวธีิการทีเหมาะสมมากระตุน้ผูเ้รียนคิดโดยการตงัคาํถามเพือ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนหาคาํตอบ  การอภิปรายร่วมกนั  การทาํงานเป็นกลุ่มมีสือสือการเรียนรู้ที
หลากหลาย  และนกัเรียนสามรถตดัสินใจดว้ยตนเอง โดยการสอนเพือพฒันาการคิดในลกัษณะ
สอดแทรกในสาระการเรียนตามตวัชีวดัของหลกัสูตร หรือการสอนเพือพฒันาการคิดโดยใชสื้อ/
แบบฝึกสาํเร็จรูป เป็นตน้ 

 

กจิกรรมทจํีาเป็นต่อการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
 

 อรพรรณ พรสีมา ( 2543,อา้งถึงใน สุวทิย ์มูลคาํ 2547 : 30-31) ไดเ้สนอกิจกรรมทีจาํเป็น
ต่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไวด้งันี 

 1. ฝึกคิดเกียวกบัรายละเอียดขององคป์ระกอบของกิจกรรม สิงของ สถานทีและเหตุการณ์
ต่างๆ 

 2.  ฝึกแยกแยะองคป์ระกอบทีทาํใหกิ้จกรรมลม้เหลว หรือความเลวร้ายของสถานการณ์ 
 3.  ฝึกแยกแยะความคิดเห็นทีแตกต่างหรือคลา้ยกนัของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลวา่ แตกต่าง

หรือเหมือนกนัอยา่งไร 
 4.  ฝึกแยกแยะและจาํแนกขอ้มูลทีเป็นจริง และทีเป็นเพียงความคิดเห็นแยกออกจากกนั 
 5. ฝึกแยกแยะข่าวสารขอ้มูลทีไดรั้บจากสือมวลชน และแหล่งขอ้มูลอืนวา่มีความเหมือน

หรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
 6.  ฝึกแยกแยะขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะทีเราเห็นวา่สมเหตุสมผลและทีไม่สมเหตุสมผล 
 7. ฝึกสร้างเกณฑใ์นการตดัสินความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความดี หรือความงามของสิง

ต่างๆ 
 8. ฝึกหาขอ้มูลทีจะนาํมาใชส้นนัสนุนความคิดเห็นและขอ้เท็จจริงทีตนตอ้งการกล่าวอา้ง 
 9. ฝึกแยกแยะขอ้คิดเห็นในเชิงทาํลายและสร้างสรรคข์องนกัเรียน นกัการเมือง และ

นกัวเิคราะห์ วจิารณ์ 
 10. ฝึกแยกความเห็นยอ่ยๆทีปนอยูใ่นบทความคาํบรรยายของกลุ่มบุคคลต่างๆ 
 11. ฝึกเลือกเกณฑที์ตนนาํมาใชใ้นการตดัสินสิงต่าง  ๆ
 12. ฝึกตรวจสอบสมมติฐานทีตนตงัขึน 
 13. ฝึกครวจสอบความถูกตอ้ง  เหมาะสมและความคิดเห็นทีคลา้ยๆกนัของกลุ่มบุคคล 
 14. ฝึกทาํนายเกียวกบัผลดีผลร้ายทีจะตามมาจากเหตุการณ์ 
 15. ฝึกจดัลาํดบัความสาํคญัของเหตุการณ์ 
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 16. ฝึกสรุปประเด็นการสนทนา การอภิปรายและการเสนอขอ้คิดเห็น 
 17. ฝึกสรปผลจากขอ้มูลทีวิเคราะห์และจดัหมวดหมู่ไว ้
 18. ฝึกทาํนายและพยากรณ์เหตุการณ์ 
 19. ฝึกตดัสินการสรุปทีถูกตอ้งและทีผิดพลาดของบุคคลจากขอ้มูลทีกาํหนดไว ้
 20. ฝึกอธิบายความจากขอ้มูล 
 21. ฝึกใหเ้หตุผลประกอบขอ้สรุปของตน 
 22. ฝึกจดัหมวดหมู่ขอ้มูลและความคิดเห็น 
 23. ฝึกเสนอขอ้มูลในรูปของแผนภูมิและแผนภาพ 
 24. ฝึกมองหาขอ้ลาํเอียงของตนเองในเรืองต่างๆ 
 25. ฝึกหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีเชือถือได ้
 26. ฝึกตีความการ์ตูนหรือรูปภาพ 
 27. ฝึกมองหาเหตุและผลของปรากฏการณ์ 
 28. ฝึกสรุปผลโดยยดึขอ้เท็จจริง 
 

ประโยชน์ของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 

 ดุสิต  หงัเสวก (2552 : 29) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ดงันี 
1. ช่วยใหป้ฏิบติังานอยา่งมีหลกัการและเหตุผลและไดง้านทีมีประสิทธิภาพ 
2. ช่วยใหส้ามารถประเมินงานโดยใชเ้กณฑที์สมเหตุสมผล  
3. ส่งเสริมใหรู้้จกัการประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผล รวมทงัฝึกการตดัสิน 
4. ช่วยใหรู้้เนือหาอยา่งมีความหมายและเป็นประโยชน์ 
5. ช่วยฝึกทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 
6. ช่วยฝึกการกาํหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คน้หาความรู้ ทฤษฎี  

หลกัการ  ตงัขอ้สันนิษฐาน ตีความหมายและลงขอ้สรุป 
7. ช่วยฝึกใหป้ระสบผลสาํเร็จในการใชภ้าษาและสือความหมาย 
8. ช่วยใหคิ้ดอยา่งชดัเจน คิดอยา่งถูกตอ้ง คิดอยา่งจ่มแจง้ คิดอยา่งกวา้ง และคิดอยา่ง    

ลุ่มลึกตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล 
9. ช่วยใหเ้ป็นผูมี้ปัญญา มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั มีความเมตตา และเป็นผูมี้ 

ประโยชน์ 
10.  ช่วยใหส้ามารถอ่าน เขียน พดู ฟัง ไดดี้ 
11.  ช่วยใหพ้ฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งต่อเนืองในสถานการทีโลก 
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มีความเปลียนแปลงสู่ยคุขอ้มูลสารสนเทศ 

 จากความหมาย/กระบวนการ/ องคป์ระกอบ/ทกัษะ/แนวคิดและ ลกัษณะของผูมี้
ความสามารถในการ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ   สรุปไดว้า่ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการคิด เริมจากปัญหา  แลว้มีการศึกษาปัญหานนัให้
ชดัเจน การรวบรวมขอ้มูล การตงัสมมติฐานและการลงสรุปอยา่งสมเหตุสมผล จึงนาํไปสู่การ
ตดัสินใจทีถูกตอ้งเมือพบกบัปัญหาความขดัแยง้ในสังคม ความเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วในดา้น
ต่างๆในสังคมปัจจุบนั  กระบวนการดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีการคิด และตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและ
หลกัการแห่งเหตุผล   

 

                          งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
 

 ผูว้จิยัไดค้น้ควา้งานวจิยัทีเกียวขอ้งจดัการเรียนรู้ ตามแนว โยนิโสมนสิการ และ
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดงันี 

 

งานวจัิยทเีกยีวกบัการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
 

  โสภิต แจง้อรุณ   (2546: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเขียนรายวชิา
ภาษาไทย  ท 504 ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั  คือ นกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  5 โรงเรียนนนทรีวทิยา  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา  
2545 โดยมีขนัตอนการสอน ดงันี 1) ขนันาํ เป็นขนัทีครูจดัสภาพหอ้งเรียนใหเ้หมาะสม  และครูวาง
ตนเป็นกลัยาณมิตรของผูเ้รียน  และคงบุคลิกภาพทีดีของการเป็นครู   2) ขนัสอน เป็นขนัทีครูเสนอ
ปัญหาใหผู้เ้รียนฝึกการรวบรวมขอ้มูลความรู้ต่าง  ๆ และจดักิจกรรมทีเร้าใจใหผู้เ้รียนเกิดการคิด  
สรุปความคิด  และตดัสินใจเลือกทางเลือกของการแกปั้ญหา  และลงมือปฏิบติัเพือพิสูจน์ผลการ
เลือกนนั และ 3) ขนัสรุป เป็นขนัการอภิปราย  สรุปผลการปฏิบติั  สรุปบทเรียน  และวดัประเมินผล 
ใชว้ธีิคิดวธีิคิดตามแบบโยนิโสมนสิการ   4 วธีิ ไดแ้ก่  วธีิคิดแบบแยกแยะส่วน  ประกอบ วธีิคิดแบบ
หลกัการและจุดมุ่งหมาย  วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  และวธีิคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้าคุณธรรมหรือ
วธีิคิดในทางบวก  ผลงานวจิยัพบวา่  1) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเขียนรายวชิาภาษาไทย  ท 504 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  2) ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิทางการ
เขียนรายวชิาภาษาไทย  ท 504 ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงขึน  โดยกลุ่มทีเรียนโดยวธีิคิดตามแบบ
โยนิโสมนสิการเพมิขึนคิดเป็นร้อยละ  6.73 กลุ่มทีเรียนโดยวธีิสอนตามคู่มือครูเพิมขึนร้อยละ  2.25     
3) นกัเรียนกลุ่มทีเรียนโดยวธีิคิดตามแบบโยนิโสมนสิการและนกัเรียนกลุ่มทีเรียนโดยใชว้ธีิสอน
ตามคู่มือครู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั .05 
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  วลันิกา ฉลากบาง (2548 :7) ศึกษาความสามารถในการรู้จกัคิดแบบโยนิโสมนสิการและ
การบริโภคดว้ยปัญญาของนกัศึกษาสถาบนัราชภฏัสกลนคร ใช้ ลาํดบัขนัของกระบวนการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการซึงจะตอ้งใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการขนัพืนฐาน 5 วธีิประกอบกนั คือ ขนั 1 การ
กาํหนดปัญหา  เป็นขนัของการตระหนกัถึงการมีอยูข่องปัญหา  การทาํความเขา้ใจและกาํหนดตวั
ปัญหา ซึงตอ้งใชว้ธีิคิดแบบแกปั้ญหา ขนั 2  การสืบสาวสาเหตุของปัญหา  เป็นขนัของการพิจารณา
วเิคราะห์แยกแยะถึงสาเหตุทีทาํใหเ้กิดปัญหา  ซึงตอ้งใชว้ธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั ขนั  3 การ
ตงัสมมติฐาน  เป็นขนัของการกาํหนดเป้าหมายและทางเลือกทีน่าจะเป็นไปไดม้ากทีสุดเพือใช้
ทดสอบต่อไป  ซึงตอ้งใชว้ธีิคิดแบบแกปั้ญหา ขนั  4 การรวบรวมและพิจารณาขอ้มูล  เป็นขนัของ
การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง  ๆ และประสบการณ์เดิมเพือใชต้รวจสอบสมมติฐาน ขนั  5 การ
ตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นขนัของการวเิคราะห์ แยกแยะและตรวจสอบ ความถูกตอ้ง  ความ
เกียวขอ้งและลกัษณะของขอ้มูล ซึงตอ้งใชว้ธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  ขนั 6 การสรุปผล  เป็น
ขนัของการตดัสินเลือกวธีิแกปั้ญหาหรือแนวทางทีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์  ไม่ทาํลาย
ตนเองและผูอื้น  ซึงตอ้งใชว้ธีิคิดแบบแกปั้ญหา  วธีิคิดแบบคุณค่าแทคุ้ณค่าเทียมและวธีิคิดแบบคุณ
โทษ ทางออก ผลการวจิยัพบวา่ 1) ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
กลุ่ม รูปแบบการคิด ระดบัการมีกลัยาณมิตรและครังของการวดัทีมีต่อความสามารถในการรู้จกัคิด
แบบโยนิโสมนสิการและพฤติกรรมการบริโภคดว้ยปัญญา  ดงันนัจึงไม่สามารถกล่าวไดว้า่  กลุ่ม
ทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบเป็นอิสระจากสิงรอบขา้งและมีกลัยาณมิตรมากมีความสามารถใน
การรู้จกัคิดแบบโยนิโสมนสิการและพฤติกรรมการบริโภคดว้ยปัญญาทงัระยะหลงัการทาํแบบฝึก
และหลงัสินสุดการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกบัสิงรอบขา้งและมี
กลัยาณมิตรนอ้ย 2) กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบเป็นอิสระจากสิงรอบขา้งมีความสามารถใน
การรู้จกัคิดแบบโยนิโสมนสิการหลงัการทาํแบบฝึกและหลงัสินสุดการทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมที
มีรูปแบบการคิดแบบเดียวกนั  แต่มีพฤติกรรมการบริโภคดว้ยปัญญาหลงัการทาํแบบฝึกและหลงั
สินสุดการทดลองไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุมดงักล่าว 3) กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบเป็น
อิสระจากสิงรอบขา้งมีความสามารถในการรู้จกัคิดแบบโยนิโสมนสิการหลงัการทาํแบบฝึกสูงกวา่
กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกบัสิงรอบขา้ง 4) กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกบั
สิงรอบขา้งมีความสามารถในการรู้จกัคิดแบบโยนิโสมนสิการและพฤติกรรมการบริโภคดว้ยปัญญา
หลงัการทาํแบบฝึกสูงกวา่กลุ่มควบคุมทีมีรูปแบบการคิดแบบเดียวกนั 5) กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบ
การคิดแบบเป็นอิสระจากสิงรอบขา้งมีพฤติกรรมการบริโภคดว้ยปัญญาหลงัการทาํแบบฝึกไม่
แตกต่างกบักลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกบัสิงรอบขา้ง 6) เมือพิจารณาทีรูปแบบการคิด  
นกัศึกษาทีไดรั้บผลดีจากการทดลองเพือพฒันาความสามารถในการรู้จกัคิดแบบโยนิโสมนสิการ
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และพฤติกรรมการบริโภคดว้ยปัญญาคือ  นกัศึกษาในกลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกบัสิง
รอบขา้ง 7) การมีกลัยาณมิตรต่างกนัไม่ไดท้าํใหก้ลุ่มทีต่างกนัมีความสามารถในการรู้จกัคิดแบบ
โยนิโสมนสิการและพฤติกรรมการบริโภคดว้ยปัญญาในระยะต่างๆของการวดัแตกต่างกนั 

 บลัลงัก ์ตาลทอง ( 2548 : บทคัดยอ่) ไดศึ้กษาผลการใชโ้ปรแกรมวธีิคิดตามหลกัโยนิโส
มนสิการทีมีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมาจาครอบครัวไม่
สมบูรณ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร อาํเภอ สัตหีบ จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนีคือ 
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ภาคการศึกษาที 2 ปีการศึกษา 2548 ทีมาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์ 
โรงเรียนสิงห์สมุทร จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 40 คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 1) แบบวดัการเห็น
คุณค่าในตนเอง  2) การใชโ้ปรแกรมวธีิคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ ดว้ยวธีิคิด 10 วธีิ ดงันี ดงันี 1) 
วธีิคิดแบบสืบสาวหาเหตุและปัจจยั  2) วธีิคิดแบบแยกแยะองคป์ระกอบ  3) วธีิคิดแบบรู้เท่าทนั
ธรรมดา(สามญัลกัษณ์)    4) วธีิคิดแบบแกปั้ญหา  5) วธีิคิดตามหลกัการและความมุ่งหมาย 6) วธีิคิด
แบบเห็นคุณโทษและทางออก  7) วธีิคิดแบบรู้คุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม  8) วธีิคิดในแง่บวก คิดแบบเร้า
คุณธรรม  9) วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั  10) วธีิคิดแบบแจกแจงหลายแง่มุม  ผลงานวจิยั
พบวา่นกัเรียนชนัทีมาจาครอบครัวไม่สมบูรณ์ทีไดรั้บโปรแกรมวธีิคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการทีมี
ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองระยะหลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 

 ดวงรัตน์ สบายยงิ ( 2549 : บทคดัยอ่ )ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2               
มีวตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  2 และ เพือศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  2/3
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 โดยมีขนัตอนการ
สอนตามแนวโยนิโสมนสิการ 3 ขนัตอน คือ 1) ขนันาํ  การสร้างเจตคติทีดีต่อวธีิการเรียน  2) ขนั
สอน 2.1) ครูเสนอสาระสาํคญัของบทเรียน  2.2) จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิดต่างๆ  2.3) ฝึกการ
สรุปความคิด   2.4)  การพิจารณาเลือกทางเลือกและตดัสินใจ   2.5) การใหเ้หตุผลในการเลือก
ทางเลือก  3) ขนัสรุปและประเมินผล   3.1) ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายและ  สรุปบทเรียน   3.2) วดั
และประเมินผล  และใชท้กัษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 5 วิธีคิด คือ 1) วธีิคิดแบบสืบสาว
เหตุปัจจยั 2) วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3) วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ 4) วธีิคิดแบบคุณ
โทษและทางออก  5) วธีิคิดแบบคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม พบวา่ ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  2 ก่อน
จดัการเรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 และโดย
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ภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั
มาก 

  ขนิษฐา เวชรังสี (2550 : 5) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความสามารถ
ในการสร้างชินงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  6 ทีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์แบบโยนิโสมนสิการ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์แบบโยนิโสมนสิการ  
ซึงผูว้จิยัไดย้ดึขนัตอนการสอนของ  สุมน อมรววิฒัน์มาประยกุตใ์ชซึ้งมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้  3 
ขนั ดงันีขนัที  1 ขนันาํ ขนัสร้างศรัทธา  : เป็นขนัทีใหผู้เ้รียนเกิดความมนัใจและสร้างเจตคติต่อ
บทเรียน  โดยใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบความรู้และความสามารถของตนเองซึงใชกิ้จกรรมทบทวน
ความรู้เดิม ขนัที  2    ขนัสอน  : เป็นขนัทีใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาขอ้มูลใหม่  โดยใชก้รรมทีหลาก  หลาย 
กาํหนดเป็นกิจกรรมเพิมเติมความรู้ใหม่ขนัที  3 ขนัสรุป : เป็นขนัทีใหผู้เ้รียนสรุปองคค์วามรู้จาก
เรียนรู้จากขนัที  2 โดยการเขียนเสนอขอ้มูลในรูปแบบทีครูกาํหนดและผูเ้รียนสนใจใชกิ้จกรรม
ความรู้คู่การเขียน ผลการวจิยัพบวา่ 1) พบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   2)  ความสามารถในการสร้างชินงานของผูเ้รียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  6 ทีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการอยูใ่นระดบัเกณฑที์
กาํหนดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 ศุภวรรณ ศุภกิจวฒันา  (2550 : 4) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และคุณธรรม
จริยธรรมของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  2 ทีไดรั้บการสอนแบบโยนิโสมนสิการโดยเนน้วธีิคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบ โดยใช้ การสอนแบบโยนิโสมนสิการโดยเนน้วธีิคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ มีขนัตอนดงันี1) ขนันาํ 1) ขนัสร้างศรัทธาเป็นขนัทบทวนความหมายและความรู้เดิม
ของผูเ้รียน ซึงเป็นการทบทวนความรู้เก่า และสอดแทรกความรู้ใหม่เพิมเขา้ไป  โดยใชกิ้จกรรมหรือ
คาํถามทีน่าสนใจ  2) ขนัการสอนเป็นขนัทีทาํการสอนวธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบโดยผา่น
การใชแ้ผนผงัมโนมติเพือเชือมโยงส่วนประกอบของเนือหา  3) ขนัการพฒันาองคร์วม  เป็นขนัที
ผูเ้รียนจะไดน้าํเนือหาความรู้ทีอยูใ่นแผนผงัมโนมติทีผูเ้รียนสร้างขึนเองซึงจะตอ้งใชว้ธีิการคิดใน
การแยกแยะส่วนประกอบของขอ้มูล  นาํมาพฒันาเป็นองคร์วม  (คิดเป็นระบบ ) และจดัลาํดบั
ความคิด (คิดเป็นระเบียบ ) เพือทีจะสรุปเนือหาความรู้ออกมาใหมี้ความสอดคลอ้ง  เป็นเหตุเป็นผล  
(คิดมีเหตุผล) ในรูปแบบของความเรียง โดยใชภ้าษาของนกัเรียนเอง ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนที
ไดรั้บการสอนแบบโยนิโสมนสิการโดยเนน้วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  มีผลสัมฤทธิทางการ
เรียนวทิยาศาสตร์วทิยาศาสตร์สูงขึน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 2) นกัเรียนทีไดรั้บการ
สอนแบบโยนิโสมนสิการโดยเนน้วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึน  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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 พระบุริมศีล  คาํวงศษ์า    (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาความฉลาดทางจริยธรรม
ของนกัเรียนสามเณรชาวเขาช่วงชนัที  3 โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ  โดย   
บูรณาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วธีิไดแ้ก่  1) วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั   2) วธีิคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ  3) วธีิคิดแบบสามญัลกัษณ์   4) วธีิคิดแบบอริยสัจ  (แบบแกปั้ญหา ) 5) วธีิคิด
แบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  6) วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก  7) วธีิคิดแบบคุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม  8) 
วธีิคิดแบบอุบายปลุกเร้า 9) วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั 10) วธีิคิดแบบวภิชัชวาท  ผลการวจิยั
พบวา่ความฉลาดทางจริยธรรมโดยรวมเพิมขึนกวา่ก่อนเรียนโดยค่าเฉลียก่อนเรียนมีค่าเฉลียอยูที่  
50.03โดยหลงัการเรียนนนัมีค่าเฉลียอยูที่  72.50 โดยมีค่าเฉลียความแตกต่างอยูที่  25 และค่าที 17.85 
โดยมีนยัสาํคญัที  .01  ความฉลาดทางจริยธรรมดา้นความรู้เพิมขึนกวา่ก่อนเรียนโดยค่าเฉลียก่อน  
เรียนมีค่าเฉลียอยูที่  11.93โดยหลงัเรียนนนัมีค่าเฉลียอยูที่  11.73 โดยมีค่าเฉลียความแตกต่างอยูที่  
6.87 และค่าที 8.85 โดยมีนยัสาํคญัที .01 ความฉลาดทางจริยธรรมดา้นทศันคติเพิมขึนกวา่ก่อนสอน
โดยค่าเฉลียก่อนเรียนมีค่าเฉลียอยูที่ 12.30โดยหลงัเรียนนนัมีค่าเฉลียอยูที่ 19.27 โดยมีค่าเฉลียความ
แตกต่างอยูที่ 6.97 และค่าที 12.60โดยมีนยัสาํคญัที .01 และความฉลาดทางจริยธรรมดา้นพฤติกรรม
เพิมขึนกวา่ก่อนเรียนโดยค่าเฉลีย  ก่อนเรียนมีค่าเฉลียอยูที่  13.10โดยหลงัเรียนนนัมีค่าเฉลียอยูที่  
18.50โดยมีค่าเฉลียความแตกต่างอยูที่ 6.07 และค่าที 11.35 โดยมีนยัสาํคญัที .01 

  เฉลิมพงค์  ทาํงาน ( 2551 : 6-7) ศึกษาการใชว้ธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการเพือพฒันา
ความสามารถทางการพดูภาษาองักฤษ  และส่งเสริมเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาองักฤษของ     
พระนิสิต โดยใชว้ธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการเพือพฒันาความสามารถทางการพดูภาษาองักฤษ          
มีขนัตอนดงันี  1) ขนัเตรียมการ  เป็นขนัทีผูส้อนจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งผูส้อนกบั
ผูเ้รียน  สร้างบรรยากาศความเป็นกนัเอง  มีการทกัทาย  พดูคุย  สนทนา  ถามไถ่เรืองราวใน
ชีวติประจาํวนั  จากนนัจึงนาํเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ  โดยการใชสื้อการสอนหรืออุปกรณ์และ
วธีิการต่าง  ๆ เพือดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนเขา้สู่ประเด็นการเรียนรู้  ตวัอยา่งเช่น  ภาพเหตุการณ์  
ข่าวสาร หรือ สถานการณ์ต่าง ๆ 2)ขนัการสอน เป็นขนัทีผูส้อนนาํหลกัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ทงั 4 วธีิคิด ไดแ้ก่วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  วธีิคิดแบบอริยสัจ  
และวธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก  ตามลาํดบั  มาอธิบายดา้นความหมาย  ความสาํคญั  ลาํดบั
ขนัตอน และกระบวนการคิดหาคาํตอบ  โดยอาศยัผงัความคิดของแต่ละวธีิเป็นแนวทางในการคิด
ใคร่ครวญ  แลว้ร้อยเรียงเป็นถอ้ยความและสือสารเป็นภาษาพดูออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยที
อาจารยผ์ูส้อนไดย้กตวัอยา่งสถานการณ์หรือปัญหา  พร้อมทงัสาธิตวธีิการคิด  และการหาคาํตอบ
ของปัญหาในเบืองตน้ก่อน  หลงัจากนนัจึงแนะนาํการใชภ้าษาองักฤษตามหนา้ที  (Functions) ของ
ภาษา และฝึกทกัษะการพดูภาษาองักฤษตามหนา้ที  และในสถานการณ์ต่าง  ๆ 3) ขนัการฝึกปฏิบติั  
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เป็นขนัทีผูส้อนจดักิจกรรมการพดูภาษาองักฤษผา่นกระบวนการคิด  และแกไ้ขปัญหาตามแนว
โยนิโสมนสิการ  4) ขนัสรุปผลการเรียนรู้  เป็นขนัทีผูส้อนจะอภิปราย  และประเมินผลการใชภ้าษา
ของผูเ้รียน  โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดซ้กัถามในประเด็นทียงัมีความสงสัย  เสนอแนะขอ้คิดเห็น  
และมีส่วนร่วมในการประเมินผลกบัผูส้อน  ทาํใหท้ราบขอ้ดี  ขอ้ดอ้ยของตนเอง  และมีความเขา้ใจ
ในการเรียนการสอนมากขึน ผลการวจิยัพบวา่  1) พระนิสิตทีเรียนโดยวธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการ
มีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพิมขึน  2) พระนิสิตทีเรียนโดยวธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการ
มีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาองักฤษเพิมขึน 

 ปัญญา อ.โพธิทอง ( 2552 : 8)  ศึกษาผลการเรียนรู้  เรือง หลกัธรรมทางพระ พุทธศาสนา 
และความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล ดว้ยวธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการ สาํหรับนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 5 มีขนัตอนการสอนดงันี1) ขนันาํ  การสร้างเจตคติทีดีต่อวธีิการเรียน  และบทเรียน     
2) ขนัสอน 2.1) ครูเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหา  2.2 ) แนะนาํแหล่งขอ้มูล 2.3) ฝึกรวบรวมขอ้มูล 
2.4) กระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการเพือใหน้กัเรียนมีความคิดอยา่งมีเหตุผล 2.5) 
เสนอความคิด 2.6) การพิจารณาเลือกทางเลือกและตดัสินใจ และ 3) ขนัสรุป  3.1) ครูและผูเ้รียน
ร่วมอภิปราย และสรุปบทเรียน 3.2) วดัและประเมินผล  และใชท้กัษะการคิดตามหลกัโยนิโส
มนสิการ จาํนวน 4 วิธี คือ  1) วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  2) วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ   3) 
วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก และ 4) วธีิคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม ผลการวจิยัพบวา่ 1)ผลการ
เรียนรู้เรืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิสอน
แบบโยนิโสมนสิการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 โดยนกัเรียนมีคะแนนเฉลีย
หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เรือง มรรค อยูใ่นระดบั
มาก 2) ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล ของสาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5 หลงัการ
จดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้โดยนกัเรียนมีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมาก และ 3) 
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการวธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  

 สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  มุ่งใหผู้เ้รียนใหเ้กิดวธีิคิดวธีิต่างๆ 
คิดพิจารณาเหตุการณ์ ปัญหาอยา่งรอบคอบ ต่อเนืองเป็นลาํดบั ตามเหตุผล ซึงนาํไปสู่การตดัสินใจ
ทีเหมาะสม สามารถใชปั้ญญาแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีขนัตอนการสอน 3 ขนัตอน คือ 
1) ขนันาํ การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน 2) ขนัสอน  จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิด
ความคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ โดยใช ้วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  วธีิคิดแบบอริยสัจหรือ
คิดแบบแกปั้ญหา   วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  และวธีิคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก   3) ขนั
สรุป   ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายและ สรุปบทเรียน 
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งานวจัิยทีเกยีวกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 

  ดวงพร  แกว้คงคา ( 2544 : บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาความแตกต่างระหวา่งสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 ทีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิสืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มกบัวธีิสอนตามคู่มือครู    เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 1) แผนการจดัการสอนดว้ยวธีิ
สืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 2) แผนการจดัการสอนทีสอนตามคู่มือครู และ 3)  แบบวดั
ความสามารถในการการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ในดา้น 1) กระบวนการคิดทีรอบคอบ สมเหตุผล 
ผา่นการพิจารณาขอ้มูลรอบดา้น รอบคอบอกวา้งไกล ลึกซึง  2) การตรวจสอบความถูกตอ้งจาก
แหล่งทีใหข้อ้มูล มีการพิจารณากลนักรองความน่าเชือถือของขอ้มูล  3)  การไตร่ตรองผลทีเกิดจาก
การตดัสินใจทงัดา้นคุณและโทษ คุณค่าทีแทจ้ริงหรือคุณค่าเทียมของสิงนนั  4)  การทบทวนเพือหา
ขอ้สรุปก่อนนาํไปสู่การตดัสินใจ พฤติกรรมทีแสดงแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงันี 1) ระดบัที 1  
ตดัสินใจโดยใชค้วามรู้สึกและประสบการณ์ของตวัเองเป็นหลกั  2) ระดบัที 2  ตดัสินใจโดยใช้
ขอ้มูลรอบดา้นในการพิจารณา  3) ระดบัที 3 ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลรอบดา้นในการพิจารณาอยา่งมี
เหตุผล ทงัดา้นดีและเสีย  4) ระดบัที 4 ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลรอบดา้นในการพิจารณาอยา่งมีเหตุผล  
และมีการคิดทบทวนคาํตอบของการตดัสินใจ พบวา่ความสามารถในการการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีไดรั้บการสอนดว้ยวธีิสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มกบัวธีิ
สอนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั .01 

 กีรติ ชาดาเมก็  ( 2546 : บทคดัยอ่ , 77)  ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณโดยใชชุ้ดการเรียนรู้ เรืองสารเคมีทีใชใ้นชีวติประจาํวนัสาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 6 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียน
บา้นหนองแขมอีโล อาํเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2545 จาํนวน        
28 คน ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ พบวา่ ผลการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดย
ใชชุ้ดการเรียนรู้ เรืองสารเคมีทีใชใ้นชีวติประจาํวนั ตามแนวทฤษฎีรังสรรคนิ์ยม โดยการนาํการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการมาดาํเนินการ เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้               
ทีหลากหลายและไดฝึ้กการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซึงเป็นความสามารถในการระบุปัญหาจากขอ้มูล 
หรือสถานการณ์ทีเป็นปัญหา    ทีเกียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมีในชีวติประจาํวนัของนกัเรียนและ
สามารถรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือกรณีปัญหา พิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูล
และแหล่งขอ้มูล เพือหาขอ้สรุปทีเป็ นไปได ้และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนั ช่วย
ใหน้กัเรียนเกิดความคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดดี้ขึน นอกจากนีผูว้จิยัและนกัเรียนไดท้ราบถึงสภาพ
ปัญหาทีเกิดขึนจาการเรียนรู้ร่วมกนั ไดมี้โอกาสปรึกษาหารือ และแลกเปลียนความคิดเห็นเพือหา
แนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั ผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่หลงัจากจบกระบวนการจดัการเรียนรู้ครบ
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ทุกวงจร นกัเรียนไดท้าํแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ผลการทดสอบพบวา่ นกัเรียนมีผล
การทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดเป็นร้อยละ 80.18 สูงกวา่เกณฑที์ กาํหนดไวร้้อยละ 60 
และนกัเรียนทีผา่นเกณฑด์งักล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 ซึงสูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้ ร้อยละ 80 

 จีรนนัท ์ วชัรกุล  ( 2546:บทคดัยอ่  , 3)  ไดศึ้กษาผลการฝึกการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 กลุ่มตวัอยา่งทีใชก้ารวจิยัครังนี ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  2545 โรงเรียนบา้นกระทุ่ม  อาํเภอจอมพระ  จงัหวดัสุรินทร์  ทีจากการ
สุ่มแบบกลุ่มแบ่งกลุ่มจาํนวน 2 หอ้งเรียน  กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ  ควบคุมไดรั้บการสอนแบบปกติ และประเมินการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ โดยใชว้ดัการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ซึงผูว้จิยัสร้างขึน ใชเ้วลาในการทดลองกลุ่มละ 20 คาบๆละ 50 นาที  โดย
ทงัสองกลุ่มใชเ้นือหาเดียวกนั โดยสร้างจากทฤษฎีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ของเอนนีส ( Ennis)  
มีองคป์ระกอบ  4  ดา้น คือ 1) ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูลและการ
สังเกต  2) ความสามารถในการนิรนยั   3) ความสามารถในการอุปนยั  4) ความสามารถในการระบุ
ขอ้ตกลงเบืองตน้  ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มทีไดรั้บการฝึกการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  สูงกวา่
กลุ่มทีไม่ไดรั้บการฝึก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และนกัเรียนกลุ่มทีไดรั้บการฝึกการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่ก่อนไดรั้บการฝึก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 

 กสัมา  สิทธิกุล  (2547: บทคดัยอ่)   ไดศึ้กษาผลการฝึกคิดแบบหมวกหกใบทีมีต่อการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ   ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2  โรงเรียนสุ เหร่าบา้นดอน  เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร  หมวกสีขาว  หมายถึง การคิดขอ้เทจ็จริงต่างๆ หมวกสีแดง หมายถึง  การคิดดา้น
อารมณ์ ความรู้สึก  หมวกสีดาํ หมายถึง การคิดดา้นลบ หมวกสีเหลือง หมายถึง การคิดในดา้นบวก  
หมวกสีเขียว หมายถึงการคิดสร้างสรรค ์ความคิดใหม่ๆ  หมวกสีฟ้า หมายถึง การควบคุมอารมณ์  
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 โรงเรียนสุเหร่าบา้นดอน  จาํนวน 30 คน  
ผลการวิจยัพบวา่  1) นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงขึนหลงัจาก
ไดรั้บการฝึกการคิดแบบหมวกหกใบ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 2) นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 2  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงขึนหลงัจากไม่ไดรั้บการฝึกการคิดแบบหมวก
หกใบ อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  3)  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ทีไดรั้บการฝึกการคิดแบบ
หมวกหกใบมี  ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงขึนกวา่นกัเรียนไม่ไดรั้บการฝึกการคิดแบบหมวก     
หกใบ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั.01    

 ดวงกมล สวนทอง ( 2547 : บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาความสามารถในการจาํและความสามรถ
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัศึกษาชนั ปวช.ปีที 1 วชิาภาษาไทยทีใชว้ธีิเรียนรู้แบบแผนที
ความคิด มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความสามารถในการจาํและความสามรถในการคิดอยา่งมี
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วจิารณญาณของนกัศึกษาทีใชว้ธีิเรียนรู้แบบแผนทีความคิดและไม่ใชแ้ผนทีความคิดและนกัศึกษาที
ใชว้ธีิเรียนรู้แบบแผนทีความคิดมีความสามารถในการจาํและความสามรถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณสูงกวา่นกัศึกษาทีไม่ใชแ้ผนทีความคิด  ของนกัศึกษาชนั ปวช.ปีที 1 วทิยาลยัพลศึกษา 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2546  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 1) แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การจาํแบบปรนยั  2) แบบทดสอบวดัความในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ในดา้น ความสามารถใน
การระบุปัญหา  การพิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูล  การแยกแยะความแตกต่างของขอ้มูล การ
หาขอ้สรุป และการนาํไปใชป้ระโยชน์ 3)  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ผนทีความคิด พบวา่  
นกัศึกษาทีใชว้ธีิเรียนรู้แบบแผนทีความคิดมีความสามารถในการจาํสูงกวา่นกัศึกษาทีไม่ใชแ้ผนที
ความคิดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  และนกัศึกษาทีใชว้ธีิเรียนรู้แบบแผนทีความคิดมี
ความสามรถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่สูงกวา่นกัศึกษาทีไม่ใชแ้ผนทีความคิดอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 

 วไิลวรรณ สวสัดิวงศ ์( 2547 : บทคดัยอ่  , 15) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL –Plus  จาํนวน      
32 คน ของโรงเรียนวดัขนาน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ภาคเรียนที  1 
ปีการศึกษา 2547 ซึงวดัความสามารในการอ่านภาษาไทย และใชค้วามคิดในการวเิคราะห์  
สังเคราะห์ และประเมินค่า ในเรืองทีอ่านอยา่งสมเหตุสมผล ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6  หลงัจากทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL –Plus  
สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01   ทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณใน
การวเิคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าจากเรืองทีอ่าน สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ 

 สายญั  โพธิสุวรรณ์ (2547:บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาความสามรถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ของนกัเรียนช่วงชนัที 3 ทีเรียนวทิยาศาสตร์โดยวธีิโยนิโสมนสิการ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนช่วงชนัที 3 ทีเรียนวทิยาศาสตร์โดยวธีิโยนิโสมนสิการและศึกษาผล
การเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนช่วงชนัที 3 ทีเรียนวทิยาศาสตร์โดยวธีิโยนิโสมนสิการ  ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 1) แผนการ
จดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ดว้ยโยนิโสมนสิการ 2) แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ในดา้นการกาํหนดปัญหา การรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล ตงัสมมติฐาน        
การสรุปอา้งอิงโดยใชเ้หตุผล และประเมินการสรุปอา้งอิง  3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ พบวา่ 1) นกัเรียนช่วงชนัที 3 ทีเรียนวทิยาศาสตร์โดยวธีิโยนิโสมนสิการมีคะแนน
ความสามารถการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัการสอนสูงกวา่ก่อนสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
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ระดบั.01  2) นกัเรียนช่วงชนัที 3 ทีเรียนวทิยาศาสตร์โดยวธีิโยนิโสมนสิการมีผลการเรียนรู้วชิา
วทิยาศาสตร์หลงัการสอนสูงกวา่ก่อนสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 

  สุทธิรัตน์  ธีรววิฒัน์ (2547 : บทคดัยอ่ , 13) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน 
และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เรืองสิงมีชีวติกบัสภาพ  แวดลอ้ม ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 4 ทีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ดว้ยเทคนิคโคออฟ –โคออฟ  (Co-op 
Co-op) ร่วมกบัเทคนิคกลุ่มสืบเสาะความรู้ ( GI) และวธีิสอนตามคู่มือครู กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
อาํเภอเมือง กาญจนบุรี  จาํนวน 80 คน  เครืองมือที ใชใ้นการวจิยั 1)  แผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกนัเรียนรู้และวธีิสอนตามคู่มือครู 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน 3) 
แบบทดสอบวดัความในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณในดา้น การนิยามปัญหา  การเลือกขอ้มูลสาํหรับ
การแกปั้ญหาทีเหมาะสม  การตระหนกัถึงขอ้มูลทีระบุไวอ้ยา่งเหมาะสม การตงัขอ้สมมติฐาน และ
การสรุปและตดัสินใจ  4) แบบสอบถามความคิดเห็นนกัเรียน  พบวา่ 1) ผลสัมฤทธิทางการเรียน 
เรืองสิงมีชีวติกบัสภาพ  แวดลอ้ม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือ
กนัเรียนรู้ และวธีิสอนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01  2) ความในการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีสอนดว้ยวธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
และวธีิสอนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01  3)  ความคิดเห็น ของ
นกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 4ทีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ดว้ยเทคนิค             
โคออฟ – โคออฟ  (Co-op Co-op) ร่วมกบัเทคนิคกลุ่มสืบเสาะความรู้ ( GI) โดยภาพรวมอยูร่ะดบั
เห็นดว้ยมาก 

  ศุภรณ์  จินดาเวช ( 2549:บทคดัยอ่,ง) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL-Plus  มี
วตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 
ก่อนและหลงัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL-Plus ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 50 คน 
โรงเรียนอู่ทอง    ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2548  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 1) แผนการจดัการเรียนรู้
ดว้ยเทคนิค KWL-Plus  2) แบบทดสอบวดัความในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ในดา้นการอ่านจบั
ใจความสาํคญั      การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 3) แบบสอบถามความคิดเห็นที
มีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL-Plus  พบวา่ทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลงัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL-Plus แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 โดยหลงัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL-Plus นกัเรียนมีทกัษะการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
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 ดวงรัตน์ สบายยงิ ( 2549 : บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาการพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 
มีวตัถุประสงคเ์พือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  2 และ เพือศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  2/3
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  เครืองมือทีใชใ้น
การวจิยั 1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  2) แบบทดสอบวดัความในการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ ในดา้น การวเิคราะห์ การสังเคราะห์  การโยงความสัมพนัธ์และการประเมินค่า              
3) แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้จดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  พบวา่ 
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ก่อนจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั  .01 และโดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 

จากการศึกษางานวจิยัต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สรุปไดว้า่ การคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ มีส่วนสัมพนัธ์กบัการใชท้กัษะสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัการคิดหลายๆรูปแบบ 
ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เป็นทกัษะการคิดสาํคญัทีช่วยใหเ้กิดผลสาํเร็จในการเรียนรู้ ผูที้มีความคิด
อยา่งมีวจิารณญาณจะตอ้งมีความสามารถในการนิยามปัญหา  การสังเกต วเิคราะห์ การรวบรวม
ขอ้มูล  การจดัระบบขอ้มูล การสังเคราะห์ พิจารณาความน่าเชือถือของขอ้มูล การประเมินค่า       
การตงัสมมติฐาน การใชเ้หตุผลเชิงอุปมา และอนุมาน  การเชือมโยงความสัมพนัธ์ การใชเ้หตุผลใน
การแกปั้ญหา  ความสามารถในการอุปนยัและนิรนยั และการสรุปขอ้มูล 

 

สรุป 
  

 การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดี
ของสังคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส  ผูว้จิยัได้
วเิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ชนัประถมศึกษาปีที 3  พบวา่การพฒันาผลการเรียนรู้ เรืองพลเมืองดีของสังคมตรงกบัหน่วยที 4  
ตามโครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เพือใหผู้เ้รียนนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัในการเป็นพลเมืองดีของสังคมตามวธีิประชาธิปไตย  ในส่วนพฒันาความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  สรุปไดว้า่ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีส่วนสัมพนัธ์กบัการใชท้กัษะ
สาํคญัทีเกียวขอ้งกบัการคิดหลายๆรูปแบบ ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เป็นทกัษะการคิดสาํคญัทีช่วยให้
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เกิดผลสาํเร็จในการเรียนรู้ ผูที้มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณจะตอ้งมีความสามารถในการนิยาม
ปัญหา  การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  
มุ่งใหผู้เ้รียนใหเ้กิดวธีิคิดวธีิต่างๆ คิดพิจารณาเหตุการณ์ ปัญหาอยา่งรอบคอบ ต่อเนืองเป็นลาํดบั 
ตามเหตุผล ซึงนาํไปสู่การตดัสินใจทีเหมาะสม สามารถใชปั้ญญาแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยใชข้นัตอนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ  3 ขนัตอน คือ 1) ขนันาํ การสร้างความสัมพนัธ์ที
ดีระหวา่งครูกบันกัเรียน 2) ขนัสอน จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ  โดย
ใชว้ธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  วธีิคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปั้ญหา  วธีิคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพนัธ์  และวธีิคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก  3) ขนัสรุป ครูและนกัเรียนร่วมอภิปราย
และ สรุปบทเรียน 
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บทท ี3 

 

การดําเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัเรือง  การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการเรียนรู้ 
เรือง พลเมืองดีของสังคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนว       
โยนิโสมนสิการ  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental Research) ซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลอง           

โดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ Pre-experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั  (One-

Group Pretest-Posttest Design)โดยมีนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3โรงเรียนบา้นหนองกะโดน 
ตาํบลบา้นยาง  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยการวเิคราะห์ ซึงมีรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยั ดงันี 
 

ระเบียบวธีิการวจัิย 
 เพือใหก้ารวจิยับรรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  จึงกาํหนดรายละเอียดของการ
ดาํเนินการวจิยั ดงันี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครังนี  เป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนในตาํบล  

บา้นยาง  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1 จาํนวน  
3  โรงเรียน  ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นคลองยาง จาํนวน 19 คน โรงเรียนวดับา้นยาง จาํนวน 30 คน         
และโรงเรียนบา้นหนองกะโดน จาํนวนจาํนวน 30 คน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 สังกดั
สาํนกังานเขตพืนการศึกษานครปฐม เขต 1  รวมจาํนวนนกัเรียนประชากรทงัสิน  79  คน 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี  เป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้น
หนองกะโดน  จาํนวน 1  หอ้งเรียน  จาํนวนนกัเรียนทงัสิน  30  คน ภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา  2554  
ซึงไดม้าโดยการสุ่มโรงเรียนดว้ยวธีิสุมอยา่งง่ายแบบจบัสลาก โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
ตัวแปรทศึีกษา   
 ตวัแปรทีศึกษาสาํหรับการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 2 ประเภท   คือ  

 1.    ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 

 2.   ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่    

2.1) ผลการเรียนรู้ เรืองพลเมืองดีของสังคม 

2.2) ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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T1               X             T2 

2.3) ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 

เนือหาสาระ 
 สาระที  2 หนา้ทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวติในสังคม   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มาตรฐาน  ส  2.2   เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบนั  ยดึมนั ศรัทธาและธาํรง รักษา ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน บา้นหนองกะโดน พุทธศกัราช   
2553  หน่วยที  4  เรือง พลเมืองดีของสังคม   
ระยะเวลา 
 ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง  ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองดว้ยตนเอง  ภาคเรียนที  1                 

ปีการศึกษา 2554  เป็นเวลา  5  สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชวัโมง รวมทงัสิน 10 ชวัโมง 

แบบแผนการวจัิย 
 ในการวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง ( Experimental Research ) ผูว้จิยัดาํเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวจิยัแบบ  Pre - Experimental  Design  แบบหนึงกลุ่ม  ทดสอบก่อนและ
หลงั (One Group Pretest Posttest Design) ซึงมีแบบแผนดงันี (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ 2551 : 144) 
                                             
      
  เมือ   T1 คือ ทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้ 

  X  คือ การจดัการเรียนรู้ตามโยนิโสมนสิการ 

  T2 คือ ทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้ 
 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือ 

 1.  แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  จาํนวน 5 แผนๆละ  2 ชวัโมง รวม 
10 ชวัโมง รายละเอียด ดงันี 

  แผนที 1  เรือง สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนา้ทีของตนเอง และผูอื้น    
จาํนวน 2 ชวัโมง 

  แผนที 2  เรือง สิทธิเด็ก  ความวนิยัต่อตนเองและส่วนรวม และการปฏิบติัตาม
บรรทดัฐานและวฒันธรรมของไทย จาํนวน 2 ชวัโมง 

  แผนที 3  เรือง หนา้ทีของสมาชิก และอยูร่่วมกนัในโรงเรียน และการมีส่วนร่วม
ตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน จาํนวน 2 ชวัโมง 
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  แผนที 4  เรือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยในชุมชน และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในชุมชน จาํนวน 2 ชวัโมง 

  แผนที 5  เรืองการปฏิบติัตนเพือประโยชน์ส่วนรวม และการมีส่วนร่วมพฒันา
ชุมชนจาํนวน 2 ชวัโมง 

 2.  แบบทดสอบวดัผล การเรียนรู้  เรือง พลเมืองดีของสังคม   ใชเ้ป็นแบบทดสอบ        

ฉบบัเดียวกนั  ทงัก่อนการเรียนและหลงัเรียน  ( Pretest - Posttest) เป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิด   4 

ตวัเลือก กาํหนดใหค้่าคะแนน คือ ตอบถูกตอ้ง ได ้1 คะแนน และตอบผดิ ได ้0 คะแนน มีจาํนวนขอ้  
20 ขอ้ ใชเ้วลา 60 นาที 

 3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นแบบทดสอบทีผูว้จิยั
สร้างขึนเอง เป็นแบบทดสอบอตันยัใชท้ดสอบหลงั การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส  จาํนวน                 

1 ฉบบั เพือวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  จาํนวน 3 ขอ้ ขอ้ละ 12 คะแนน รวม 36 

คะแนน ใชเ้วลา 60 นาที  

 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ และแบบสอบถามปลายเปิด 1 ขอ้ 
 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทใีช้ในการวจัิย   
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัผูว้จิยัไดก้าํหนดรายละเอียด  วธีิการและขนัตอนในการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือดงันี 

  1. การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ จาํนวน 10 แผน ซึงเป็น
แผนการจดัการเรียนรู้จาก สาระที 2 หนา้ทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวติในสังคม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี 

  1.1  ศึกษารายละเอียดของ หลกัสูตรโรงเรียนบา้นหนองกะโดน   พุทธศกัราช 255 3   

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551    เกียวกบัคาํอธิบายรายวชิา        

สาระการเรียนรู้    ตวัชีวดั   สาระที 2 หนา้ทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวติในสังคม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ดงัตารางที 4 
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ตารางที 4 การวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ   
แผน
ที 

ชือแผน ตวัชีวดั เนือหา 
เวลา 

(ชวัโมง) 

1 

การยอมรับ
ความแตกต่าง
ของบุคคล 

ส 2.2 ป 3/1 ระบุบทบาทหนา้ที
ของสมาชิกของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

สถานภาพ บทบาท 
สิทธิ เสรีภาพ หนา้ที
ของตนเองและผูอื้น 

2 

2 
กติกาการอยู่
ร่วมกนั 

ส 2.2 ป 3/1 ระบุบทบาทหนา้ที
ของสมาชิกของชุมชนในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ 
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

สิทธิเด็ก  ความวนิยัต่อ
ตนเองและส่วนรวมและ
การปฏิบติัตาม      
บรรทดัฐานและ
วฒันธรรมของไทย 

2 

3 
การปกครอง
ในโรงเรียน 

ส 2.2  ป 3/2 วเิคราะห์ความ
แตกต่างของกระบวนการ       
การตดัสินใจในชนัเรียน/

โรงเรียนและชุมชนโดยวธีิการ
ออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตวัแทนออกเสียง 

หนา้ทีของสมาชิก และ
อยูร่่วมกนัในโรงเรียน
และการมีส่วนร่วม    

ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

2 

4 

สร้างสรรค์
ประชาธิปไตย
ในชุมชน 

ส 2.2 ป 3/3 ยกตวัอยา่งการ
เปลียนแปลงในชนัเรียน/
โรงเรียนและชุมชนทีเป็นผลจาก
การตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

การแสวงหาความรู้
เรืองราวในชุมชนและ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในชุมชน 

2 

5 
การปฏิบติัตน
ต่อส่วนรวม 

ส 2.2 ป 3/3 ยกตวัอยา่งการ
เปลียนแปลงในชนัเรียน/
โรงเรียนและชุมชนทีเป็นผลจาก
การตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

การปฏิบติัตนเพือ
ประโยชน์ส่วนรวม   
และการมีส่วนร่วม
พฒันาชุมชน 

2 

รวม 10 
  

    1.2  ศึกษาเอกสาร หนงัสือ งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ   
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  1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้มีขนัตอนการสอน ดงันี  
  1.  ขนันาํ  การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน การเสนอสิงเร้า 
และแรงจูงใจและทบทวนความรู้เดิม 

  2.  ขนัสอน  
   2.1  ครูเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญัของบทเรียน  

   2.2  ฝึกรวบรวมขอ้มูล  
   2.3  จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิด 

   2.4  การพิจารณาเลือกทางเลือกและตดัสินใจ  
   2.5  การใหเ้หตุผลในการเลือกทางเลือก  
  3.  ขนัสรุป   
   3.1  ครูและ นกัเรียนร่วมอภิปราย และสรุปบทเรียน  
   3.2  วดัและประเมินผล    
 

  1.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 2 คน  ให้
ขอ้เสนอแนะ 

  1.5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ตามคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

  1.6 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ชียวชาญ  3 คน ประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญดา้น
เนือหา  ดา้นวธีิสอน  และดา้นการวดัและประเมินผลตรวจสอบความถูกตอ้งและความเทียงตรงของ
เนือหา (Content Validity) ของแผนการจดัการเรียนรู้  ซึงผูเ้ชียวชาญไดแ้นะนาํใหป้รับเกณฑก์ารให้
คะแนนในใบงานและแบบทดสอบใหช้ดัเจน แลว้นาํไปวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง  0.67 ถึง 1.00  ถือวา่สอดคลอ้งกนั
ในเกณฑที์ยอมรับได้  ( รายละเอียดภาคนวก ค หนา้  129)โดยกาํหนดเกณฑใ์นการประเมิน ดงันี          
(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2551 : 177) 
         + 1      หมายถึง    แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 

            0      หมายถึง    ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 

    - 1     หมายถึง     แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 

จากสูตร 

IOC = 
N

R
 

     เมือ        IOC     คือ ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัตวัชีวดั 

                                  ΣR      คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
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                               R        คือ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 
                               N        คือ จาํนวนของผูเ้ชียวชาญ 

  1.7  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ โดยผูเ้ชียวชาญ
เสนอแนะใหป้รับลดเนือหาใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ปรับเกณฑก์ารให้
คะแนนของแบบทดสอบวดัการคิดวจิารณญาณใหช้ดัเจน และเพิมเติมเกณฑก์ารประเมิน
คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัเรียน 
  1.8 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแลว้ มาทดลองใช้ กบันกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนโรงเรียนวดับา้นยาง ซึงเป็นนกัเรียนในกลุ่มประชากรทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขในดา้นการใชภ้าษาของขอ้คาํถามของแบบทดสอบทา้ยแผนให้
ชดัเจน และปรับขอ้คาํถามในกิจกรรมการเรียนรู้ ขนัการพิจารณาทางเลือก สรุปประเด็นและ การ
ตดัสินใจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  
  1.9  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ในดา้นการใชภ้าษาของขอ้คาํถามในแผนและ
ในแบบทดสอบทา้ยแผน ปรับลดเนือหาในแผนที 4 ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และปรับ เกณฑก์ารให้
คะแนนแบบทดสอบวดัการคิดวจิารณญาณใหช้ดัเจน ก่อนนาํไปใชจ้ริง 

  1.10  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการวจิยั     
 ขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ แสดงในแผนภาพที  7 

ในหนา้ถดัไป 
 2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสังคม ดาํเนินการ ดงันี 

 ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัเรียน สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 จาํนวน  40 ขอ้ ฉบบัเดียว จาํแนกเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ซึงผูวิ้จยัสร้างเกิน         
2 เท่า เพือนาํมาคดัเลือกและใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ จาํนวน 20 ขอ้ การตรวจให้
คะแนนของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน 1 คะแนน ถา้ตอบคาํถาม
นนัถูกตอ้งและถา้ตอบถามผดิหรือเวน้วา่งไว ้หรือตอบเกินกวา่ 1คาํตอบให ้ 0 คะแนน
โดยมีขนัตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดงันี 
  2.1 ศึกษา หลกัสูตร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  สาระที 2               
ชนัประถมศึกษาปีที  3 
  2.2 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัเลือกตอบ 

       2.3 วเิคราะห์มาตรฐาน ตวัชีวดั และสาระการเรียนรู้   หน่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง
พลเมืองดีของสังคม สร้างแบบทดสอบ จาํนวน 20 ขอ้ ดงัตารางที 5  ในหนา้ที 85 
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แผนภาพที  7 แสดงขนัตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  

ศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรโรงเรียนบา้นหนองกะโดน  พุทธศกัราช 2553 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เกียวกบั คาํอธิบายรายวชิา 

สาระการเรียนรู้ ผลตวัชีวดัสาระที 2 หนา้ทีพลเมือง  วฒันธรรม  และการดาํเนินชีวติในสังคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ศึกษาเอกสาร หนงัสือ งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการจดัการเรียนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิการ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ใหข้อ้เสนอแนะ 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ตามคาํแนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ชียวชาญ 3 คน ใช ้ดุลยพินิจเพือตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเทียงตรงของเนือหา แลว้นาํไปวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 3 คน 

ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวดับา้นยาง 
จาํนวน 30 คน  

นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการวจิยั  

                                                       ปรับปรุงแกไ้ข 
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ตารางที 5 วเิคราะห์ขอ้สอบปรนยั หน่วยที 4 เรืองพลเมืองดีของสังคม 

ตวัชีวดั 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 

กา
รว
เิคร

าะห์
 

กา
รป

ระ
เมิน

ค่ า
 

จาํน
วน

 (ข
อ้) 

ส 2.2 ป 3/1 ระบุบทบาทหนา้ทีของ
สมาชิกของชุมชนในการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

1.อธิบายบทบาทหนา้ทีของ
สมาชิกในชุมชนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

// // 4 

2. อธิบาย การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนในกิจกรรม 

ต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

// // 4 

ส 2.2  ป 3/2 วเิคราะห์ความแตกต่าง
ของกระบวนการการตดัสินใจในชนั
เรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวธีิการ
ออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตวัแทนออกเสียง 

3.วเิคราะห์ความแตกต่างของ
การออกเสียงโดยตรงและการ
เลือกตวัแทนออกเสียง 
 

/// / 4 

ส 2.2 ป 3/3 ยกตวัอยา่งการ
เปลียนแปลงในชนัเรียน/โรงเรียน
และชุมชนทีเป็นผลจากการ
ตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม 

4.อธิบายการเปลียนแปลงใน
โรงเรียนทีเป็นผลมาจากการ
ตดัสินใจของบุคคลและกลุ่มคน 

/ /// 4 

5. อธิบายการเปลียนแปลงใน
ชุมชนทีเป็นผลมาจากการ
ตดัสินใจของบุคคลและกลุ่มคน 

// // 4 

รวม 10 10 20 
  2.4  นาํแบบทดสอบทีได ้จากขอ้ 2.3 ไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 2 คนและ
ผูเ้ชียวชาญ  3 คน ประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ดา้นวธีิสอน และดา้นการวดัและประเมินผล   

1 คน ตรวจสอบความเทียงตรงทางเนือหา (Content Validity)  และนาํตารางค่าดชันีความสอดคลอ้ง
(IOC) มาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง   0.67 ถึง 1.00   
( รายละเอียดภาคนวก ค หนา้ 130)  
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  2.5 นาํแบบทดสอบทีอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 2 คนและผูเ้ชียวชาญ  3 คน 
ตรวจสอบแลว้มาปรับ เปลียน แกไ้ขขอ้ความในโจทยใ์หส้อดคลอ้งกบัขอ้คาํถามดา้นวเิคราะห์ และ
การประมาณค่า ปรับเปลียนขอ้ความในตวัเลือกบางขอ้ทีเป็นตวัลวงเด่นเกินไป  
  2.6 นาํแบบทดสอบทีไดไ้ปทดลองกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4   โรงเรียน
บา้นหนองกะโดน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม  เขต 1  จาํนวน 30 คน ทีเรียนเรืองนี
มาแลว้ เพือหาค่าความยากง่าย  และค่าอาํนาจจาํแนก ของแบบทดสอบ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูป แลว้เลือกขอ้สอบทีมีค่าค่าความยากง่าย  ระหวา่ง 0.20 – 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนกตงัแต่ 
0.20 ขึนไป  จาํนวน 20 ขอ้ พบวา่ได้ค่าความยากง่าย( p) ระหวา่ง 0.40 ถึง 0.63  มีค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) ระหวา่ง 0.25 ถึง 0.78 แลว้หาค่าความเชือมนั( Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตรของ 
Kuder – Richardson (KR 20) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ซึงผลการตรวจสอบความ
เชือมนัของแบบทดสอบปรนยัมีค่าเท่ากบั  0.91  ( รายละเอียดภาคนวก ค หนา้131) 
    

 สรุปขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ พลเมืองดีของสังคม   เพือใชใ้นการ
วจิยัมีขนัตอนการพฒันา  ดงัแสดงในแผนภาพที 8 ในหนา้ถดัไป 
 

 3. การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ชนิดอตันยั เป็น
แบบทดสอบหลงัเรียน ( Posttest) สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3   เพือใชว้ดัความสามารถ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  จาํนวน 3  ขอ้ๆละ 12 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 36  คะแนน ใชเ้วลา 60 

นาที มีขนัตอน ดงันี 
  3.1  ศึกษาทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

  3.2  ศึกษาหลกัและวธีิสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ จากเอกสารและงานวจิยั 

  3.3  สร้างนิยามแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ชนิด
อตันยั ประกอบดว้ยความสามารถในดา้นการนิยาม ความสามารถในดา้นการวเิคราะห์ 
ความสามารถในดา้นการสังเคราะห์ และความสามารถในดา้นการประมาณค่า  รวม 3 ขอ้  ดงัตาราง
ที 6 ในหนา้ที 88 
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ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระที 2 ของชนัประถมศึกษาปีที 3 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และวธีิการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนยัเลือกตอบ 

วเิคราะห์มาตรฐาน ตวัชีวดัและสาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที 3 เรืองพลเมืองดีของสังคม 

นาํแบบทดสอบทีได ้ไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ ผูเ้ชียวชาญ   ตรวจสอบความเทียงตรง
ทางเนือหา (Content Validity)  และนาํตารางค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มาคาํนวณหาค่า    

ดชันีความสอดคลอ้ง 

นาํแบบทดสอบทีอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ และผูเ้ชียวชาญ  ตรวจสอบแลว้มาปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบทดสอบทีไดไ้ปทดลองกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4  โรงเรียนบา้นบา้นหนองกะโดน   
จาํนวน 30 คน ทีเรียนเรืองนีมาแลว้ เพือหาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และหาค่า           
ความเชือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสังคม  

นาํแบบทดสอบไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั  

          แผนภาพที 8 สรุปขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ พลเมืองดีของสังคม   
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ตารางที 6 วเิคราะห์ขอ้สอบอตันยัวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

ตวัชีวดั 

ความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ 

รวม 

(ขอ้) 

กา
รนิ

ยาม
 

กา
รว
เิคร

าะห์
 

กา
รส

ังเค
ราะ

ห์ 

กา
รป

ระ
มา
ณค

่ า 

ส 2.2 ป 3/1 ระบุบทบาทหนา้ทีของสมาชิกของชุมชน
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

/ / / / 1 

ส 2.2  ป 3/2 วเิคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการ
การตดัสินใจในชนัเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดย
วธีิการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออก
เสียง 

/ / / / 1 

ส 2.2 ป 3/3 ยกตวัอยา่งการเปลียนแปลงในชนัเรียน/
โรงเรียนและชุมชนทีเป็นผลจากการตดัสินใจของ
บุคคลและกลุ่ม 

/ / / / 1 

รวม 3 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ                  
ดงัตารางที 7 
 

ตารางที 7   เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคะแนน 

3 2 1 

การนิยาม 

การระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

การระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล  

ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

การระบุปัญหา   ระบุ
ใจความสาํคญัของ
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดบัคะแนน 
3 2 1 

การวเิคราะห์ 

การรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุ
สาเหตุ  ของปัญหา 
จาํแนก แยกแยะขอ้มูล
ไดถู้กตอ้ง 

การรวบรวมขอ้มูล  ระบุ
ขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก 
แยกแยะขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
เป็นส่วนมาก 

การรวบรวมขอ้มูล  ระบุ
ขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก 
แยกแยะขอ้มูลได้
ถูกตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

การสังเคราะห์ 

การสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล สรุป
วธีิการแกปั้ญหา  และ
การคาดเดาเหตุการณ์
จากขอ้มูล ไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

การสรุปวธีิการเลือกใช้
ขอ้มูล สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาด
เดาเหตุการณ์จากขอ้มูล  
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

การสรุปวธีิการเลือกใช้
ขอ้มูล สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาด
เดาเหตุการณ์จากขอ้มูล  
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

การประเมินค่า 

การระบุขอ้มูลในการ
คิด การประเมิน
ทางเลือกและการ
ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

การระบุขอ้มูลในการคิด 
การประเมินทางเลือกและ
การตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมเป็นส่วนมาก 

การระบุขอ้มูลในการคิด 
การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจได้
ถูกตอ้ง เหมาะสม      
เป็นส่วนนอ้ย 

 

เกณฑก์ารประเมินผลความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  (คะแนนเต็ม 12 คะแนน)    
คะแนนระหวา่ง  8.00- 12.00   หมายถึง การคิดอยา่งมีวจิารณญาณระดบัสูง 
คะแนนระหวา่ง  4.00 – 7.99  หมายถึง การคิดอยา่งมีวจิารณญาณระดบัปานกลาง 

คะแนน ระหวา่ง 1.00 – 3.99   หมายถึง การคิดอยา่งมีวจิารณญาณระดบัตาํ 
      โดยแปลความหมายเกณฑก์ารตดัสิน ดงันี 

ระหวา่ง  2.50 - 3.00   หมายถึง ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณระดบัสูง 
ระหวา่ง 1.50 - 2.49  หมายถึง ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณระดบัปานกลาง 

ระหวา่ง 1.00 -  1.49   หมายถึง ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณระดบัตาํ 
  

  3.4 นาํแบบทดสอบทีได ้จากขอ้ 2.3 ไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ และ
ผูเ้ชียวชาญ  3 คน ประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา  ดา้นวธีิสอน และดา้นการวดัและประเมินผล
ตรวจสอบความเทียงตรงทางเนือหา  (Content Validity)  และนาํตารางค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

ตารางที 7 (ต่อ) 
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(IOC) มาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั  0.67 ถึง 1.00              
(รายละเอียดภาคนวก ค หนา้134) 
      3.5 นาํแบบทดสอบทีอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 2 คนและผูเ้ชียวชาญ  3 คน 
ตรวจสอบแลว้มาปรับ แกไ้ขขอ้ความใหส้อดคลอ้งกบัขอ้คาํถามดา้นวเิคราะห์   
      3.6 นาํแบบทดสอบทีไดไ้ปทดลองกบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  โรงเรียน            

วดับา้นยาง  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1   จาํนวน 30 คน แลว้
หาค่าความเชือมนั ( Reliability) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ( α – Coefficient) ของครอนบาค  (Cronbach alpha coefficient) 
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ไดค้่าความเชือมนั เท่ากบั 0.89  (รายละเอียดภาคนวก ค หนา้
135) 
 การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   มีขนัตอน          

ดงัแสดงในแผนภาพที 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษาทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

ศึกษาหลกัและวธีิสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

สร้างนิยามแบบทดสอบชนิดอตันยัวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   4  ดา้น   
ไดแ้ก่  การนิยาม การสังเคราะห์ และการประมาณค่า 

นาํแบบทดสอบทีได ้ไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ และผูเ้ชียวชาญ  ตรวจสอบความ
เทียงตรงและหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

ทดลองใชก้บันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3   โรงเรียนวดับา้นยาง  จาํนวน 30 คน แลว้หาค่า      
ความเชือมนั (Reliability)  โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach alpha coefficient) coefficient) 

นาํแบบทดสอบไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั  

นาํแบบทดสอบทีตรวจสอบแลว้มาปรับปรุงแกไ้ข 

แผนภาพที 9  สรุปขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
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 4. การสร้างแบบสอบความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโส
มนสิการ  ผูว้จิยัดาํเนินการ ดงันี 

  4.1  ศึกษาเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารการวดัผลและประเมินผล 

              4.2  สร้างแบบสอบความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ  เกียวกบับรรยากาศในการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ ประโยชน์ทีไดรั้บ เป็นแบบ
สาํรวจรายการ (Check List) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

 ตอนที  1 แบบสอบความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโส
มนสิการ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) มี 3 ระดบั ของลิเคิร์ท เพือใหเ้หมาะสมกบั
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ดงันี คือ 

ระดบั  3 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมาก   
ระดบั  2   หมายถึง เห็นดว้ยระดบัปานกลาง   
ระดบั  1 หมายถึง เห็นดว้ยระดบันอ้ย   

ประกอบดว้ยความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ การจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ ดา้น 1) 
บรรยากาศในการเรียนรู้  2) กิจกรรมการเรียนรู้  3) ประโยชน์ทีไดรั้บจากการ จดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ  โดยนาํมาเทียบกบัเกณฑข์องเบสท ์( Best 1981:147,อา้งถึงในเบญวรรณ  อ่วมมณี 
2549:93) ดงันี  

ค่าเฉลียระหวา่ง  2.50 – 3.00 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมาก 

ค่าเฉลียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดว้ยระดบันอ้ย 

 ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิด สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที
มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  
  4.3 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึน  ไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 2 คนและ
ผูเ้ชียวชาญ  ตรวจสอบความเทียงตรงทางเนือหา (Content Validity)  โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง  

(IOC)  มาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 1.00 ( รายละเอียดภาคนวก 
ค หนา้138) 

    4.4  นาํแบบสอบถามทีอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 2 คนและผูเ้ชียวชาญ  3 คน 
ตรวจสอบแลว้มาปรับแกข้อ้ความในแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัขนัตอนการจดัการเรียนรู้       

มากขึน และใหร้ะดบัความคิดเห็นเป็นสัญลกัษณ์ แทนตวัเลข                                        

  4.5  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นหาค่าความเชือมนั ( Reliability) กบันกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3   โรงเรียนวดับา้นยาง  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม  เขต 1   
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จาํนวน  30 คน ทีเป็นกลุ่มประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา             

(α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป       

ไดค้่าความเชือมนั เท่ากบั 0.89  ( รายละเอียดภาคนวก ค หนา้139) 
  4.6  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั  รายละเอียด
ขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ดงัแผนภาพที 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 10 สรุปขนัตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน  
 
 
 
 

ศึกษาเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารการวดัผลและประเมินผล 

สร้างแบบสอบความคิดเห็นของนกัเรียน จาํนวน 2 ตอน 
ตอนท ี 1 แบบสอบความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  

แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบั 

ตอนท ี2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิด สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  

นาํแบบสอบถามทีสร้างขึน ไปใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ  ตรวจสอบความ
เทียงตรงทางเนือหา (Content Validity)  และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

นาํแบบสอบถามทีอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ   ตรวจสอบแลว้มาปรับปรุงแกไ้ข 

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั  

นาํแบบสอบถามความคิดเห็นหาค่าความเชือมนั (Reliability) กบันกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3   

โรงเรียนวดับา้นยาง  สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1   จาํนวน 30 คน ทีเป็น
กลุ่มประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา    (α – Coefficient) ของ   

ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) 
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การดําเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล    
 ในการทดลอง และการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัดาํเนินตามขนัตอนดงัต่อไปนี  

                 1.   ผูว้จิยัดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน ( Pretest) ดว้ยแบบทดสอบทีผูว้จิยัสร้างขึนกบั
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้นหนองกะโดน 
                 2.   ผูว้จิยัดาํเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ   ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ทีผูว้จิยัสร้างขึนจาํนวน 5  แผน  เป็นระยะเวลา 10  ชวัโมง ไดท้าํการทดลอง
สอนในภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2554 โดยมีขนัตอนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ
ดงันี 

 1.  ขนันํา 
 การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน  การเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ  และ
ทบทวนความรู้เดิม 
 2. ขนัสอน  
    2.1 เสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญัของบทเรียน 

         2.2 ฝึกรวบรวมขอ้มูล 

            2.3 จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิดดว้ย วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ  4 วธีิคือ วธีิคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบ วธีิคิด แบบอริยสัจ  วธีิคิดแบบอรรถสัมพนัธ์และวธีิคิดแบบคุณโทษ   
และทางออก  
          2.4 การพิจารณาเลือกทางเลือก สรุปประเด็น และตดัสินใจ 

           2.5 การใหเ้หตุผลในการเลือกทางเลือก 

 3. ขันสรุป 
           3.1 ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายและ สรุปบทเรียน 

            3.2 วดัและประเมินผล  

 3. หลงัการทดลอง ภายหลงัเสร็จสินการทดลองสอน ผูว้จิยันาํแบบทดสอบหลงัเรียน
(Posttest) วดัผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมไปทดสอบกบันกัเรียนเพือเปรียบเทียบวดัผล
การเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคม  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของ
นกัเรียนไปทดสอบกบันกัเรียน และนาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  สรุปขนัตอนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ  ดงัแผนภาพที  11 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 94 

ผา่นหรือ 
ไม่

 

 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนภาพที  11 สรุปขนัตอนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ   

การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน  

การเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ และทบทวนความรู้เดิม 

เสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือ
สาระสาํคญัของบทเรียน 

รวบรวมขอ้มูล 

จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิด  ดว้ยวธีิคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ วธีิคิดแบบอริยสัจ วธีิคิดแบบ

อรรถสัมพนัธ์และวธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก 

การใหเ้หตุผลในการเลือกทางเลือก 

ร่วมกนัสรุปบทเรียน 

วดัและประเมินผล 

พิจารณาเลือกทางเลือก สรุปประเด็นและตดัสินใจ 

 

ไม่ผา่น 

 

ผา่น 

สอนซ่อมเสริม 

ขนัสอน 
 

ขนันาํ 

ขนัสรุป 
 

การเริมตน้ 

สินสุด 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบวธีิวจิยั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ทีเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคก์ารวจิยัและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

 1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือสาํหรับการวจิยัครังนี มีรายละเอียด ดงันี  

        1.1  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของ
สังคม   
   1.1.1  ตรวจสอบความสอดคลอ้ง ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เรือง 
พลเมืองดีของสังคม (Index  of  Item Objective   Congruence) 
   1.1.2  ตรวจสอบ ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเชือมนั โดยใช้
สูตรของ Kuder – Richardson (KR- 20) 
       1.2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ   

   1.2.1  ตรวจสอบความสอดคลอ้ง ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ  (Index  of  Item Objective   Congruence) 
   1.2.2  ตรวจสอบ ค่าความเชือมนั โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา  
(α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)  
   1.3  การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ
จดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  
   1.3.1  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที
มีต่อจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 

Objective   Congruence) 
             1.3.2  ตรวจสอบค่าความเชือมนัโดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา                              
(α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)  
 2.  การทดสอบสมมุติฐาน 

       2.1  การวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเปรียบเทียบคะแนนจากวดัวดัผลการเรียนรู้ เรือง 
พลเมืองดี  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  วเิคราะห์ความแตกต่างโดยการ
ทดสอบค่า ที (t-test Dependent) ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.2  การวเิคราะห์ขอ้มูล จากการเปรียบเทียบคะแนนจากวดัความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ   หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  วเิคราะห์โดยการทดสอบค่าที 
(one sample t-test) ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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  2.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อจดั การเรียนรู้โดยการสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการ 

   2.3.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็น ในดา้นบรรยากาศในการจดัการ
เรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดย ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2.3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิด  เพือ
สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีกิจกรรม การเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ ดว้ยการ
วเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

 

สรุป 
  

 การวจิยัเรือง “ การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการเรียนรู้ 
เรือง พลเมืองดีของสังคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ ” เป็นการวจิยัเชิงทดลอง ( Experimental Research ) แบบแผนการวจิยัแบบ One Group 

Pretest - Posttest Design โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  โรงเรียน                   

บา้นหนองกะโดน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จาํนวน 30 คน 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  ขนัตอนการสอน ตามแนวโยนิโสมนสิการ มีดงันี 1) ขนันาํ   
การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน  การเสนอสิงเร้าและแรงจูงใจ และทบทวนความรู้
เดิม 2) ขนัสอน  2.1)  ครูเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญัของบทเรียน   2.2)  ฝึก
รวบรวมขอ้มูล  2.3)  จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิด 2.4)  การพิจารณาเลือกทางเลือกและตดัสินใจ  
2.5)  การใหเ้หตุผลในการเลือกทางเลือก  3) ขนัสรุป  3.1)  ครูและ นกัเรียนร่วมอภิปราย และสรุป
บทเรียน   3.2)  วดัและประเมินผล   การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคม ก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้  ตามแนวโยนิโสมนสิการ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชก้ารทดสอบค่าที  (t-test) แบบ Dependent ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  หลงัการจดัการเรียนรู้ ตามแนว
โยนิโสมนสิการ เทียบกบัเกณฑ ์ร้อยละ 80 ในดา้นการนิยาม  การวเิคราะห์ การสังเคราะห์  และการ
ประเมินค่า วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  , S.D. และ t – test (one sample t-test)  การสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ  ในดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ และประโยชน์ทีไดรั้บจากการเรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการ
วเิคราะห์เนือหา  ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางที  8  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิดาํเนินการวจิยั กลุ่มตวัอยา่ง 
เครืองมือ/            

การวเิคราะห์ 

1. เพือเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้เรืองพลเมืองดีของ
สังคมก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ สาํหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 3 

การทดสอบผลการ
เรียนรู้เรืองพลเมืองดี
ของสังคมก่อนและ
หลงัการจดัการ
เรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ 

กลุ่มตวัอยา่งทีใช้
ในการวจิยั ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชนัระถม
ศึกษาปีที 3   

โรงเรียน          

บา้นหนองกะโดน 

จาํนวน 30 คน 

แบบทดสอบวดัผล
การเรียนรู้ ใชส้ถิติ 
ค่าเฉลีย ( ) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และt–test     
(t-test  Dependent) 

2. เพือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ หลงั
การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิการ 
สาํหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 เมือ
เทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 

การทดสอบ
ความสามารถ        

ในการคิดอยา่ง         

มีวจิารณญาณหลงั
การจดัการเรียนรู้
ตามแนว         

โยนิโสมนสิการ 

กลุ่มตวัอยา่งทีใช้
ในการวจิยั ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3    

โรงเรียน           

บา้นหนองกะโดน 

จาํนวน 30 คน 

แบบทดสอบ
ความสามารถ 

ในการคิดอยา่ง 

มีวจิารณญาณ         

ใชส้ถิติ  , S.D.  

และ    t – test       
(one sample  t-test) 

3. เพือศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ ตามแนว
โยนิโสมนสิการ 

การสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียน
หลงัการจดัการ
เรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ      

กลุ่มตวัอยา่งทีใช้
ในการวจิยั ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 

โรงเรียน           

บา้นหนองกะโดน 

จาํนวน 30 คน 

 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียน   

ทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามแนว   

โยนิโสมนสิการ 

การวเิคราะห์เนือหา 
ค่าเฉลีย ( ) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) 
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บทท ี 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัเรือง  การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการเรียนรู้ 
เรือง พลเมืองดีของสังคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ ผูว้จิยัจึงขอนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 การ เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลงั            
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ                  
   ตอนที 2   การ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  หลงัการจดั      
การเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  

   ตอนที 3   การ ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ 
 

ตอนท ี1  การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้  
 ตามแนวโยนิโสมนสิการ    
  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามการวจิยัขอ้ที 1 ผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของ
สังคมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการสาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 
3 แตกต่างกนัหรือไม่         
 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  
ตามแนวโยนิโสมนสิการ    ผูว้จิยัไดน้าํแบบทดสอบก่อนเรียน เรืองพลเมืองดีของสังคม  ทดสอบ     
กบักลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนบา้นหนองกะโดน  ภาคเรียนที 1           
ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 30 คน แลว้ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง จาํนวน 5 แผน จากนนั
ทดสอบหลงัเรียนเรืองพลเมืองดีของสังคม จาํนวน 20 ขอ้  ซึงมีรายละเอียด   ดงัตารางที 9 
ตารางที 9  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  
                   ตามแนวโยนิโสมนสิการ                 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. df t- test 
Sig 

( 2 tailed) 
ก่อนเรียน 30 20 10.90 1.95 

29 28.03* 0.00 
หลงัเรียน 30 20 16.40 1.52 

* นยัสาํคญัทีระดบั .05 
98 
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 จากตารางที  9 พบวา่ ผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคม  ของนกัเรียนชนั                       
ประถมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั ขอ้ที 1  ทีกาํหนดไว ้โดยหลงัการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้  เรืองพลเมืองดีของสังคม  ( = 
16.40, S.D. = 1.52)  สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ ( = 10.90, S.D. = 1.95) 
 

ตอนท ี2  การเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  หลงัการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิการ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามการวจิยัขอ้ที 2 ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ    
สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80 หรือไม่ 
               การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  หลงัการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิการ  ผูว้จิยัไดน้าํแบบทดสอบ ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
แบบทดสอบอตันยัหลงัการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ  จาํนวน 3 ขอ้ ทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง คือนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3โรงเรียนบา้นหนองกะโดน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 
2554 จาํนวน 30 คน ผลการทดสอบสมมุติฐาน  ดงัตารางที  10  
 

ตารางที 10  คะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัการจดัการเรียนรู้  
                    ตามแนวโยนิโสมนสิการ   
ความสามารถในการคิด 
อยา่งมีวจิารณญาณ 

N 
คะแนน
เตม็  S.D. % df t- test 

Sig 
( 2 tailed) 

หลงัเรียน 30 36 32.80 2.44 91.11 29 6.05* 0.00 
 

 จากตารางที 11 พบวา่ความสามารถใน 
 จากตารางที 10   การคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 หลงัการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ   สูงกวา่เกณฑที์ตงัไว ้ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05  ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัที  2 ทีกาํหนดไวโ้ดยหลงัการจดัเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ  ผูเ้รียนมีคะแนนเฉลียความสามารถ ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เท่ากบั 32.80 และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน( S.D.) เท่ากบั 2.44   ในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนทาํแบบทดสอบอตันยั
ทา้ยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 ครังๆละ 1 ขอ้ ปรากฏผลคะแนน ดงัตารางที 11 

 

 

* นยัสาํคญัทีระดบั .05 
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ตารางที 11 คะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ระหวา่งการจดัการเรียนรู้          
                     ตามแนวโยนิโสมนสิการ  โดยจาํแนกเป็นรายแผน   

ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ เป็นรายแผน 

คะแนน
เตม็ 

 

 
 

S.D. คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดบั
คุณภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที 1 12 9.80 1.42 81.67 สูง 
กิจกรรมการเรียนรู้ที 2 12 10.07 1.11 83.89 สูง 
กิจกรรมการเรียนรู้ที 3 12 10.47 1.46 87.22 สูง 
กิจกรรมการเรียนรู้ที 4 12 10.67 1.42 88.89 สูง 
กิจกรรมการเรียนรู้ที 5 12 10.73 1.44 89.44 สูง 

รวมเฉลีย 12 10.35 5.60 86.22 สูง 
   
 จากตารางที 11  พบวา่ ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน             
ชนัประถมศึกษาปีที 3  ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูงทุกกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลียเท่ากบั  10.35 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.60 คิดเป็น
ร้อยละ 86.22  สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 80            
 

ตอนท ี3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตอบคาํถามการวจิยัขอ้ที 3  ความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อ    
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 อยูใ่นระดบัใด        

     ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรียนทาํแบบสอบถาม ความคิดเห็น ในดา้นบรรยากาศการเรียนรู้          
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  ดา้นประโยชน์   ทีไดรั้บทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
รายละเอียดดงัตารางที 12  ในหนา้ถดัไป 
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ตารางที  12 ระดบัความคิดเห็นทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ               
                     ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

 

รายการ  S.D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 
ลาํดบั
ที 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้   
1.  การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

 
 

2.73 0.45 
 

เห็นดว้ยมาก 2 
2.  มีความเป็นกลัยาณมิตรกบันกัเรียน ดว้ยการยมิแยม้
แจ่มใส ทกัทายดว้ยไมตรีจิตและใหค้วามเป็นกนัเองกบั
นกัเรียน 

 
 

2.80 0.41 เห็นดว้ยมาก 1 
3. มีสือการสอนทีเอือต่อการดาํเนินกิจกรรม มีความ
หลากหลายทาํใหรู้้สึกสนุก 

 
2.67 0.48 เห็นดว้ยมาก 3 

รวมเฉลยี 2.73 0.45 เห็นดว้ยมาก 3 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้   
4. นาํเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือ สาระสาํคญั   
ของบทเรียน 

 
2.87 

 
0.35 

 
เห็นดว้ยมาก 2 

5.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัเพือนๆ 2.73 0.45 เห็นดว้ยมาก 3 
6.  มีกิจกรรมกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการคิด 2.93 0.25 เห็นดว้ยมาก 1 
7.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ดูสรุปประเด็นและ         
แสดงเหตุผลในการตดัสินใจ 

 
2.70 0.47 เห็นดว้ยมาก 4 

8.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน 2.67 0.48 เห็นดว้ยมาก 5 
รวมเฉลยี 2.78 0.40 เห็นดว้ยมาก 1 

ด้านประโยชน์ทรัีบ 
9.  นกัเรียนมีทกัษะการคิด การตดัสินใจ และสรุปความรู้
ดว้ยตนเอง 

 
 

2.80 0.41 เห็นดว้ยมาก 1 
10. สามารถนาํความรู้และทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 
2.73 0.45 เห็นดว้ยมาก 2 

รวมเฉลยี 2.77 0.43 เห็นดว้ยมาก 2 
รวมเฉลยีทงัสิน 2.76 0.42 เห็นดว้ยมาก 
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 จากตารางที   12  พบวา่นกัเรียนมีความ คิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโส
มนสิการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =  2.76,  S.D. = 0.42)  ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัที  3  
ทีกาํหนดไว ้ เมือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่นกัเรียนมี ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นคือดา้น
กิจกรรมการเรียนรู้  มีค่า ความคิดเห็นทีอยูใ่นระดบัสูงสุด ( =  2.78,  S.D. = 0.40) รองลงมาดา้น
ประโยชน์ทีรับ  ( = 2.77,  S.D. = 0.43)  และดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ ( =  2.73, S.D. = 
0.45) ตามลาํดบั   
 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นคือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ จากการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 3 พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( =  2.73, S.D. = 0.45) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัเรียนมี ความคิดเห็นโดยเรียงจากมากไป
หานอ้ย  ดงันี  คือ มีความเป็นกลัยาณมิตร กบันกัเรียน ดว้ยการยมิแยม้แจ่มใส ทกัทายดว้ยไมตรีจิต
และใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรียน ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูงสุด (  = 2.80,  S.D. = 0.41) 
รองลงมาการจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน( = 2.73,  S.D. = 0.45) 
และมีสือการสอนทีเอือต่อการดาํเนินกิจกรรม มีความหลากหลายทาํใหรู้้สึกสนุก( = 2.67,  S.D. = 
0.48)  ตามลาํดบั  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ความคิดเห็นมาก (  = 2.78,  
S.D. = 0.40)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัเรียนมี ความคิดเห็นโดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี  
มีกิจกรรมกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการคิด ( = 2.93, S.D. = 0.25) มีค่าเฉลียความคิดเห็นระดบัสูงสุด 
รองลงมามีการนาํ เสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือ สาระสาํคญัของบทเรียน  ( =2.87, S.D. = 
0.35) นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัเพือนๆ ( = 2.73, S.D. = 0.45) เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดพ้ดูสรุปประเด็นและแสดงเหตุผลในการตดัสินใจ  ( = 2.70, S.D. = 0.47) และนกัเรียน
มีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน  ( = 2.67, S.D. = 0.48)   ตามลาํดบั   และดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( =  2.77,  S.D. = 0.43) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นกัเรียนมี
ความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย คือ นกัเรียนมีทกัษะการคิด การ
ตดัสินใจ และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง( = 2.80, S.D. = 0.41) และสามารถนาํความรู้และทกัษะการ
คิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใชใ้นชีวติประจาํวนั( = 2.73, S.D. = 0.45) 
   เมือพิจารณาภาพรวมทงัหมดจาํนวน 10  ขอ้ พบวา่  ขอ้ทีนกัเรียนมีความคิดเห็นเฉลียอยู่
ระดบัสูงสุด คือ มีกิจกรรมกระตุน้ใหน้กัเรียน เกิดการคิด  ( =2.93, S.D. = 0.25)  รองลงมาคือ มี
การนาํเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญัของบทเรียน ( =2.87, S.D. = 0.35) และครูมี
ความเป็นกลัยาณมิตร กบันกัเรียน ดว้ยการยมิแยม้แจ่มใส ทกัทายดว้ยไมตรีจิตและใหค้วามเป็น
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กนัเองกบันกัเรียน ( = 2.80, S.D. = 0.41) ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบันกัเรียนมีทกัษะการคิด การตดัสินใจ 
และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง( = 2.80, S.D. = 0.41) ตามลาํดบั 
 สรุปผลการการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ   
 พบวา่ การจดัการเรียนรู้เรือง สถานภาพ บทบาท  เสรีภาพและหนา้ทีของตนเองและ
ผูอื้น  นกัเรียน ส่วนใหญ่ มีความ สนุกสนานในการอ่านบทร้อยกรอง “ คือบทบาทและหนา้ที ” 
สามารถคิดวเิคราะห์ แสดงความคิดเห็น และร่วมกนัตอบคาํถามอยา่งกระตือรือร้น  นกัเรียนแต่ละ
กลุ่มใหค้วามสนใจตอบคาํถาม จากรูปภาพทีนาํเสนอเพือเร้าใหเ้กิดการคิดดว้ยวธีิคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ และสามารถรวบรวมขอ้มูล และสรุปผลการตดัสินใจ และเสนอผลการวเิคราะห์ จาก
รูปภาพไดถู้กตอ้ง  ในการจดัการเรียนรู้ เรือง ขอ้ตกลง กติกา  กฎระเบียบการอยูร่่วมกนัในโรงเรียน/
ชุมชนและสิทธิเด็ก   นกัเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบคาํถาม เรือง
การปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกบัผูอื้น ไดว้า่การอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ  
ขอ้บงัคบัของสังคมเพือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขขึนในสังคม  ครูกระตุน้
ใหน้กัเรียนตอบคาํถามจากกรณีตวัอยา่งตามแนวคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ โดยโยงความสัมพนัธ์
กบัหลกัการของสิทธิเด็ก  ซึงนกัเรียนสามารถเชือมโยงความรู้ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่   ส่วนการ
จดัการเรียนรู้ เรืองการมีส่วนร่วมการจดัการในหอ้งเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยและความ
แตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง นกัเรียนใหค้วามสนใจและร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อภาพทีเร้าความสนใจเกียวกบัการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย 
นกัเรียนทุกคนทาํกิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิดดว้ยรูปภาพจาํลองหน่วยเลือกตงัไดถู้กตอ้ง  นกัเรียน
แต่ละกลุ่มกระตือรือร้นในการสาํรวจลกัษณะของผูแ้ทนทีเหมาะสมแก่การเป็นตวัแทนโดยการ
สอบถามสมาชิกในโรงเรียน แลว้นาํ เสนอผลงานไดดี้ขึน รับผดิชอบงานทีครูมอบหมายเสร็จทนั
ตามเวลา  การจดัการเรียนรู้ เรือง การเปลียนแปลงในชนัเรียน โรงเรียน และชุมชนทีเป็นผลจากการ
ตดัสินใจของบุคคลและกลุ่มและการแสวงหาความรู้เรืองราวในชุมชน พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่
สามารถรวบรวมขอ้มูลจากใบความรู้ เรืองชุมชน และองคป์ระกอบของชุมชนไดดี้  ในขนัเร้าใหเ้กิด
ความคิด  ครูใหค้าํแนะนาํ วธีิคิดแบบอริสัจ 4 ซึงนกัเรียนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการคิด และตอบ
คาํถามจากสถานการณ์ทีกาํหนดให ้ดว้ยวธีิคิดแบบอริสัจ 4 ไดถู้กตอ้ง และการจดัการเรียนรู้  เรือง 
การเปลียนแปลงในชุมชน  การปฏิบติัตนเพือส่วนรวม และการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
พบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกนัคิด แบบเห็นคุณโทษและทางออก   
ตดัสินใจจากนิทานเรืองแมวนอ้ยหาบา้นไดดี้ยงิขึน  และนกัเรียนสือสารดว้ยการวาดภาพชุมชน
ชุมชนทีนกัเรียนชอบมากทีสุดไดอ้ยา่งประทบัใจ  และนกัเรียนมีความสนุกและพึงพอใจทีได้ ร่วม  
กิจรรมเสริมหลกัสูตร หลกัสูตร  ดว้ยกิจกรรมจกัรยานแรลลีกลุ่มสาระสังคมฯ ประถมศึกษาปีที 3 
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นกัเรียนไดเ้รียนรู้ชุมชนของเราจากแหล่งเรียนรู้จริงทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นยาง                
วดัหนองกระโดน และชุมชนหมู่ที 9 ตาํบลบา้นยาง  
                 จากการทีผูว้จิยัไดส้ังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการโดยรวม นกัเรียน
สามารถปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนไดอ้ยา่งดี โดยครูใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ กระตุน้ใหมี้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการคิด แสดงความคิดเห็น และร่วมกนัตอบคาํถามในกิจกรรมเร้าใหเ้กิดการคิด ตาม
แนวโยนิโสมนสิการ  ดว้ยวธีิคิดแบบ แยกแยะส่วนประกอบ  วธีิคิดแบบ อริยสัจ วธีิคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพนัธ์และวธีิคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก  รวมทงันกัเรียนใหค้วามร่วมมือในกิจกรรม
กลุ่มอยา่งมีระเบียบวนิยั มีความกลา้แสดงออกในการ นาํเสนอผลการวเิคราะห์  การตดัสินใจใน
กิจกรรมตามใบงานและในแบบทดสอบดา้นการนิยาม การวเิคราะห์  การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าของนกัเรียน  พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณระดบัสูง          
จึงสรุปไดว้า่สามารถนาํการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ มาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้เพือพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนต่อไป    
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บทท ี 5 

   
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  

 

 การวจิยัเรือง  “การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการเรียนรู้ 
เรือง พลเมืองดีของสังคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ” เป็นการวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental Research) ซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองโดยใช้
แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest Posttest Design โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  3  2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิ ดอยา่งมีวจิารณญาณ  
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  เมือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80  3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิการ  ประชากรทีใชใ้นการวจิยั คือ 
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ในเขตตาํบลบา้นยาง สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม  
เขต 1  อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม   จาํนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวดับา้นยาง โรงเรียนบา้น
คลองยาง และโรงเรียนบา้นหนองกะโดน  จาํนวน  79 คน กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3   โรงเรียนบา้นหนองกะโดน   จาํนวน 30 คน ไดม้าโดยวธีิการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling) ดว้ยวธีิการจบัสลาก โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  
จาํนวน 5 แผนๆละ  2 ชวัโมง รวม 10 ชวัโมง มีค่าดชันี  ความสอดคลอ้ง ( IOC) เท่ากบั 0.67 ถึง 
1.00  2)  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสังคม  เป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั  ทงั
ก่อนการเรียนและหลงัเรียน  ( Pretest - Posttest) เป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิด  4 ตวัเลือก  มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง ( IOC) เท่ากบั  0.67 ถึง 1.00  มีค่าความยากง่าย ( p) ระหวา่ง 0.40 ถึง 0.63 มีค่า
อาํนาจจาํแนก ( r) ระหวา่ง 0.25 ถึง 0.78  และมีค่าความเชือมนั 0.91  3) แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) เท่ากบั  0.67 ถึง 1.00    
มีค่าความเชือมนั 0.89   4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสตามแนวโยนิโสมนสิการ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  3 ระดบั  จาํนวน  10 ขอ้ และ
แบบสอบถามปลายเปิด  1 ขอ้  มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) เท่ากบั.0.67 ถึง 1.00 มีค่าความ
เชือมนั 0.89    
  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลีย ( ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ารทดสอบค่าที ( t-test)  
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แบบ Dependent  และเปรียบเทียบคะแนนหลงัการจดัการเรียนรู้ของแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เมือเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 80 ดว้ยการทดสอบค่าที ( t-test)  แบบ                   
One sample t-test  
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 ผลการวจิยัเรือง “ การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการ
เรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสังคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ” ปรากฏผลดงันี 
                 1.  ผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคม  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 ซึง
ยอมรับสมมุติฐานทีตงัไวข้อ้ที 1  โดยหลงัการจดัการเรียนรู้นกัเรียนมีผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดี
ของสังคม สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้  
                 2.  ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  หลงั
การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ   สูงกวา่เกณฑ์  80 % ทีตงัไว ้อยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05  ซึงยอมรับสมมติฐานทีตงัไวข้อ้ที 2 โดยความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของ
นกัเรียนอยูใ่นระดบัสูง  มีค่าเฉลียร้อยละ 91.11  
 3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ตามแนว
โยนิโสมนสิการ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ดา้นทีมีค่าเฉลีย
มากทีสุด คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  รองลงมา ดา้นประโยชน์ทีรับและ ดา้นบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

 การวจิยัเรือง  การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการเรียนรู้ 
เรือง พลเมืองดีของสังคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ สามารถอภิปรายผลไดด้งันี 
    1. จากผลการวจิยั พบวา่ผลการเรียนรู้เรืองพลเมืองดีของสังคมของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติระดบั  .05  ซึงยอมรับสมมุติฐานทีกาํหนดไว ้ โดยหลงัการจดัการเรียนรู้นกัเรียน
มีผลการเรียนรู้เรือง พลเมืองดีของสังคม  สูงกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ ทงันีอาจเนืองมาจากการจดัวธีิ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการนนัไดจ้ดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิดดว้ยกรณีตวัอยา่ง
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หรือสถานการณ์จาํลอง เพือใหน้กัเรียนฝึกการสรุปประเด็นของขอ้มูลความรู้และเปรียบเทียบ
ประเมินค่าโดยวธีิการแลกเปลียนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จดัเป็นทางเลือก และทางออกของ
การแกปั้ญหา และในขนัสรุปบทเรียน ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้และทาํแบบทดสอบทา้ย
แผน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุมน อมรววิฒัน์ ( 2530 : 85 - 88) ทีกล่าววา่ครูควรใชสื้อการ
เรียนการสอนหรืออุปกรณ์และวธีิการต่าง ๆ เพือเร้าความสนใจ เช่น การจดัป้ายนิเทศ นิทรรศการ 
เสนอเอกสาร รูปภาพ กรณีตวัอยา่ง สถานการณ์จาํลอง นิทานหุ่น  เป็นตน้ ครูควรจดักิจกรรมขนันาํ
ทีสนุกน่าสนใจ นกัเรียนไดต้รวจสอบความรู้ ความสามารถของตน และไดรั้บทราบผลทนัท่วงที
เป็นการเสริมแรง  การจดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิดวธีิต่าง ๆ เช่น คิดสืบคน้ตน้เคา้  คิดสืบสาว
ตลอดสาย  คิดสืบคน้ปลาย  คิดโยงสายสัมพนัธ์  ฝึกการสรุปประเด็นของขอ้มูลความรู้และ
เปรียบเทียบประเมินค่าโดยวธีิการแลกเปลียนความคิดเห็น ทดลองทดสอบ จดัเป็นทางเลือก และ
ทางออกของการแกปั้ญหา ดาํเนินการเลือกและตดัสินใจ อีกทงัมีกิจกรรมฝึกปฏิบติัเพือพิสูจน์ผล
การเลือกและตดัสินใจนนัใหป้ระจกัษจ์ริงและขนัสรุปครูและนกัเรียนสังเกตวธีิการปฏิบติั
ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขใหป้ฏิบติัถูกตอ้ง อภิปรายและสอบถามขอ้สงสัย  สรุปผลการปฏิบติั 
และสรุปบทเรียน ครูมีความเป็นกลัยาณมิตร จึงสามารถสร้างศรัทธา  แรงจูงใจใหเ้กิดแก่นกัเรียนที
จะศึกษาบทเรียน แลว้จึงเพิมวธีิการพฒันาความคิดและการสร้างเสริมปัญญา ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโส
มนสิการ อีกทงัจดักิจกรรมส่งเสริม กระตุน้เร้าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนใชก้ารคิดอยูเ่สมอ ทาํใหผู้เ้รียน
เกิดความรู้ความเขา้ใจชดัเจนต่อสิงต่างๆทีเป็นปัจจยัเกียวโยงกนั จนสามารถพฒันาความคิด ปัญญา
ของตนเองได ้ สอดคลอ้งกบัพระธรรมปิฎก ( 2542 : 30) ทีกล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคิด
แบบโยนิโสมนสิการไวว้า่ในทางพระพุทธศาสนาวา่โยนิโสมนสิการเป็นตวันาํทีทาํใหก้ารศึกษา
เริมตน้ หรือเป็นแกนนาํของการพฒันาปัญญา  ในการศึกษาจึงควรใหค้วามสาํคญัแก่โยนิโส
มนสิการใหม้าก และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุวทิย ์มูลคาํ  และอรทยั  มูลคาํ  2552 : 137 และ 
เสฐียรพงษ ์ วรรณปก 2553 : 3 – 8 ) ทีวา่ วธีิคิดตามแนวโยนิโสมนสิการเป็นแนวทางการสอนที
สามารถพฒันาความสามารถในการคิดของผูเ้รียน  เป็นการฝึกคิดทีถูกวธีิ และสามารถนาํไปใชใ้น
การดาํเนินชีวติประจาํวนั ยอ่มส่งผลใหผู้เ้รียนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  และการจดัการเรียนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิการเป็นรูปแบบการสอนทีมีประสิทธิภาพ เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเนน้
กระบวนการคิดทีใหน้กัเรียนสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญัของบทเรียน ในการวจิยั    
ครังนีผูว้จิยัไดใ้ชข้นัตอนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ ซึงไดจ้ดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิด
ตามแนวโยนิโสมนสิการ  โดยใชว้ธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วธีิคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบ
แกปั้ญหา  วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  และวธีิคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก   สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ศุ ภวรรณ  ศุภกิจวฒันา   (2550 : 4) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และ
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คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  2 ทีไดรั้บการสอนแบบโยนิโสมนสิการโดยเนน้
วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ พบวา่มีผลสัมฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์วทิยาศาสตร์สูงขึน  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  2) นกัเรียนทีไดรั้บการสอนแบบโยนิโสมนสิการโดยเนน้วธีิ
คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขนิษฐา  เวชรังสี ( 2550 : 5) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างชินงานของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  6 ทีเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์แบบโยนิโสมนสิการ  พบวา่ผลสัมฤทธิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  และความสามารถใน
การสร้างชินงานของผูเ้รียนชนัมธัยมศึกษาปีที  6 ทีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโส
มนสิการอยูใ่นระดบัเกณฑที์กาํหนดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
      2.  จากผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 3  หลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  สูงกวา่เกณฑที์ตงัไวร้้อยละ 80 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  และความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียน
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ทงันีอาจเป็นเพราะวา่ การ พฒันาความสามารถการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศยัการฝึกฝนและหาวธีิการทีเหมาะสมมากระตุน้ให้
ผูเ้รียนคิด โดยการตงัคาํถามเพือกระตุน้ใหผู้เ้รียนหาคาํตอบ  การอภิปรายร่วมกนั การทาํงานเป็น
กลุ่ม มีสือการเรียนรู้ทีหลากหลาย และนกัเรียนสามารถตดัสินใจดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัสุคนธ์    
สินทพานนท ์และคณะ (2551: 80-81) ทีไดเ้สนอใหค้รูผูส้อนจดัการเรียนรู้เพือพฒันาความสามารถ
ในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณอยา่ง
เป็นระบบ ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดในสิงทีเรียน ฝึกให้
นกัเรียนไดรู้้ปัญหา วเิคราะห์ พิจารณาความน่าเชือถือก่อนการตดัสินใจ เปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ตดัสินใจดว้ยตนเอง เป็นการพฒันาทกัษะการคิด มีความมนัใจในตนเองและมีความรู้สึกทีเป็น
อิสระ  อีกทงัครูไดฝึ้กใหน้กัเรียนมีการอภิปรายร่วมกนัตามหวัขอ้ต่างๆ ทีน่าสนใจ หรือเป็น
เหตุการณ์จะทาํใหน้กัเรียนมีทกัษะการอภิปรายเชิงวเิคราะห์ วจิารณ์ ฝึกใหน้กัเรียน  มีทกัษะในการ
ลงขอ้สรุปและรู้จกัประเมินความคิดเห็นของผูอื้น ทาํใหน้กัเรียนรู้จกัการอา้งเหตุผล และรับฟังความ
คิดเห็นของผูอื้นดว้ยใจเป็นกลาง  ส่งเสริม ใหน้กัเรียนรู้จกัวางแผนการทาํงาน  รู้จกัวธีิการในการ
แกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม รอบคอบ และควบคุมตนเองใหด้าํเนินงานตามแผน การทาํงานหรือ
กิจกรรมใดๆก็ตามทีครูฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัวางแผนการดาํเนินงานแลว้มีการประเมินผลการทาํงาน
นนั จดัไดว้า่เป็นแนวทางหนึงทีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ารคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   และการสอน
คิดแบบโยนิโสมนสิการ   เป็นการใชค้วามคิดอยา่งถูกวธีิ คิดอยา่งมีระเบียบ  คิดไดต่้อเนืองเป็น
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ลาํดบัอยา่งมีขนัตอน คิดอยา่งมีเหตุผล และคิดอยา่งมีเป้าหมาย (พระธรรมปิฎก 2538 : 667-669)  
ซึงสอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี ( 2540:87; สุวทิย ์มูลคาํ 2548:56)  กล่าวถึง โยนิโสมนสิการไวว้า่ 
“การคิดเป็น” เป็นความสามารถทีบุคคลรู้จกัมอง รู้จกัพิจารณาสิงทีทงัปลายตามสภาวะโดยวธีีคิดหา
เหตุปัจจยั สืบคน้จากตน้เหตุตลอดทาง จนถึงผลสุดทา้ยทีเกิด แยกแยะเรืองออกใหเ้ห็นตามสภาวะที
เป็นจริง คิดตามความสัมพนัธ์ทีสืบทอดจากเหตุโดยไม่เอาความรู้สึกอุปาทานของตนเองเขา้ไปจบั
หรือครอบคลุม บุคคลนนัจะสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยวธีิการแห่งปัญญา   
นอกจากนีความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆที
เกียวขอ้งกบัการคิด เริมจากปัญหา  แลว้มีการศึกษาปัญหานนัใหช้ดัเจน การรวบรวมขอ้มูล การ
ตงัสมมติฐานและการลงสรุปอยา่งสมเหตุสมผล จึงนาํไปสู่การตดัสินใจทีถูกตอ้งเมือพบกบัปัญหา
ความขดัแยง้ในสังคม ความเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วในดา้นต่างๆในสังคมปัจจุบนั  กระบวนการ
ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีการคิด และตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและหลกัการแห่งเหตุผล  จากการสังเคราะห์
แนวคิดของ อรุณี ไทยบณัฑิตย ์ (  2545 ,อา้งถึงในสายณั โพธิสุวรรณ 2548 : 4)  และแนวคิดของ 
ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ ( 2553 : 109-110)  ) ถึงความสัมพนัธ์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณกบัวธีิคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ดงันี คือ การนิยาม หรือระบุปัญหา สอดคลอ้งกบัวธีิคิดแบบอริยสัจ และวธีิ
คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ การวเิคราะห์ขอ้มูล สอดคลอ้งกบัวธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  
แบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  แบบอริยสัจ  และ วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก  การสังเคราะห์ขอ้มูล
สอดคลอ้งกบัวธีิคิดแบบอริยสัจ  แบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  และวธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก  
และการประเมินค่า สอดคลอ้งกบัวธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก และวธีิคิดแบบอรรถธรรม
สัมพนัธ์  ซึงสามารถพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมณี ( 2544 : 135) ได้
กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการคิดอยา่งมีวจิารณญาณกบัโยนิโสมนสิการวา่ ความถูกตอ้งของ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณนนัขึนอยูก่บัความพอเพียงและความถูกตอ้งของขอ้มูล ดงันนัการ
แสวงหาขอ้มูลและการประเมินขอ้มูล จึงเป็นสิงสาํคญัทีตอ้ง โดยพิจารณาถึงคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม 
การตดัสินใจเลือกความคิดหรือทางเลือกทีเหมาะสมใหเ้ป็นไปตามหลกัโยนิโสมนสิการ สอดคลอ้ง
แนวคิดของ ประพนัธ์ศิริ   สุเสารัจ (2553 : 110) ทีเสนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพือพฒันา
ทกัษะทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คือเตรียมขอ้มูล หรือ สถานการณ์ เพือใหน้กัเรียนสังเกต 
พิจารณารวบรวมขอ้มูล  และ เตรียมคาํถาม หรือขอ้ความเพือสรุปและตดัสินใจ อีกทงัการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการช่วยพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณผูเ้รียนใหเ้กิด
วธีิคิดวธีิต่างๆ คิดพิจารณาเหตุการณ์ ปัญหาอยา่งรอบคอบ ต่อเนืองเป็นลาํดบั ตามเหตุผล ซึง
นาํไปสู่การตดัสินใจทีเหมาะสม สามารถใชปั้ญญาแกปั้ญหาต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสายณั โพธิสุวรรณ ( 2547:บทคดัยอ่) พบวา่นกัเรียนทีเรียนวทิยาศาสตร์ดว้ยวธีิโยนิโส
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มนสิการมีคะแนนความสามารถการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัการสอนสูงกวา่ก่อนสอนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และงานวจิยัของดวงรัตน์ สบายยงิ ( 2549 : บทคดัยอ่) พบวา่ 
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  ของ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 ก่อนจดัการเรียนรู้และหลงัจดัการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั  .01และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภรณ์  จินดาเวช ( 2549 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา
การพฒันาทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ทีจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิค KWL-Plus  ทีใชแ้บบทดสอบวดัความในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ในดา้นการอ่านจบั
ใจความสาํคญั  การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า พบวา่ทกัษะการอ่านอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 2 ก่อนและหลงัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL-Plus 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 โดยหลงัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL-Plus นกัเรียน
มีทกัษะการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 
     3. ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัคะแนน
เฉลียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  คือ มีกิจกรรมกระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ด 
นกัเรียนไดเ้รียนรู้สถานการณ์ทีเป็นปัญหา การเรียนรู้ร่วมกบัเพือนๆ นกัเรียนไดพ้ดูและแสดง
เหตุผลในการตดัสินใจ รวมทงัการสรุปบทเรียนร่วมกนั ลาํดบัที  2 คือ ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 
นกัเรียนสามารถมีทกัษะการคิดดว้ยตนเองและรู้จกันาํทกัษะการคิดไปใชใ้นการเรียนและใน
ชีวติประจาํวนั  และลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นบรรยากาศการเรียนรู้ ครูมีความเป็นกลัยาณมิตรและการ
จดับรรยากาศหอ้งเรียน   ทงันีอาจเนืองมาจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการเป็น
กิจกรรมทีกระตุน้ใหน้กัเรียนได ้รู้จกัคิด รู้จกัมอง  มองเห็นและหาแง่เป็นประโยชน์   มาใชใ้นการ
พฒันาส่งเสริมความเจริญงอกงามของชีวติไดต้ลอดเวลาในทุกสถานการณ์  สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว
ของพระธรรมปิฎก (2542 : 30) กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคิดแบบโยนิโสมนสิการไวว้า่
ในทางพระพุทธศาสนา ถือวา่โยนิโสมนสิการเป็นตวันาํทีทาํใหก้ารศึกษาเริมตน้ หรือเป็นแกนนาํ
ของการพฒันาปัญญา จึงควรใหค้วามสาํคญัแก่โยนิโสมนสิการใหม้าก โดยพฒันาวธีิเรียนวธีิสอน 
และกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่งเสริมกระตุน้เร้าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนใชโ้ยนิโสมนสิการอยูเ่สมอ 
เมือใดทีเด็กมีโยนิโสมนสิการอยา่งแทจ้ริงแลว้  เด็กจะสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากทุกสิงทุกอยา่ง
สอดคลอ้งกบัดุสิต  หงัเสวก ( 2552 : 29) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ วา่ช่วย
ใหป้ฏิบติังานอยา่งมีหลกัการและเหตุผลและไดง้านทีมีประสิทธิภาพ  สามารถประเมินงานโดยใช้
เกณฑที์สมเหตุสมผล รู้จกัการประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผล ช่วยใหคิ้ดอยา่งชดัเจน คิดอยา่งถูกตอ้ง 
คิดอยา่งจ่มแจง้ คิดอยา่งกวา้ง และคิดอยา่งลุ่มลึก ตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล  ทาํใหเ้ป็นผูมี้
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ปัญญา มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั มีความเมตตา และเป็นผูมี้ประโยชน์ สามารถอ่าน เขียน 
พดู ฟัง ไดดี้ จนความสามารถพฒันาการเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติอยา่งต่อเนืองในสถานการทีโลกมีความ
เปลียนแปลงสู่ยคุขอ้มูลสารสนเทศ   และครูเป็นบุคคลสาํคญัทีสามารถจดัสภาพแวดลอ้มแรงจูงใจ
และวธีิการสอนใหศิ้ษยเ์กิดศรัทธาทีจะเรียนรู้ และไดฝึ้กฝนวธีิการคิดโดยแยบคาย นาํไปสู่การ
ปฏิบติัจนประจกัษจ์ริง การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการนี ใชส้อนไดทุ้กระดบั
การศึกษา มุ่นเนน้ใหค้รูเป็นกลัยาณมิตร ครูและศิษยมี์ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และศิษยไ์ดมี้
โอกาสคิดแสดงออก ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งวธีิ  จนสามารถใชปั้ญญาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม (สุมน 
อมรววิฒัน์  2530 : 85 - 88) และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ดวงรัตน์ สบายยงิ ( 2549 : บทคดัยอ่) 
ซึงพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิการ  เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก และ ผลงานวจิยัของ ปัญญา อ.โพธิทอง ( 2552 : 8)  
ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้  เรือง หลกัธรรมทางพระ พุทธศาสนา และความสามารถในการคิดอยา่งมี
เหตุผล ดว้ยวธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการ สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โดยภาพรวม
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการวธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวจิยัเรือง  การพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและผลการ
เรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสังคม ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะทีเห็นวา่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และ
การศึกษาครังต่อไป  ซึงประกอบดว้ย  ขอ้เสนอแนะทวัไป  ในการนาํวธีิจดัการเรียนรู้ ตามแนว
โยนิโสมนสิการไปใช ้ และขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครังต่อไป ดงันี 
 

ข้อเสนอแนะเพอืนําผลการวจัิยไปใช้ 
     1. จากผลการวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ                      
นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ทีสูงขึน  ครูสามารถนาํรูปแบบ การจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ
ไปใช ้เพือพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ในหน่วยอืนๆในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
     2. จากผลการวจิยั พบวา่ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียนโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  ครูควรนาํการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโส
มนสิการวธีิอืน เช่น วธีิคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วธีิคิดแบบอบายปลุกเร้าคุณธรรม วธีิคิดแบบ
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั และวธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในเนือหาอืนๆ                             
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 3. จากผลการวจิยั พบวา่ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นกิจกรรม ทีกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการคิด นกัเรียนมี
ความเห็นดว้ยระดบัมากทีสุด  ดงันนัครูควรฝึกทกัษะการคิด จดักิจกรรมกระตุน้การคิดของนกัเรียน 
และเนน้ยาํใหน้กัเรียนนาํทกัษะการคิดไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  และครูควรสร้างสือการสอนทีเอือ
ต่อการดาํเนินกิจกรรมใหมี้ความหลากหลาย น่าสนใจ  เหมาะสมกบัวยั  
 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพือวจิยัครังต่อไป  สาํหรับผูที้สนใจใน การจดัการเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการ ควรมีการศึกษาเพิมเติมและทาํวจิยัในประเด็นต่อไปนี 
 1. ควรมีการศึกษาวจิยัเพือเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ กบั
เทคนิคการเรียนรู้แบบอืน เช่น  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  (PBL)  การจดัการเรียนรู้
แบบใชก้รณีศึกษาเป็นฐาน (CBL) เป็นตน้ 
 2. ควรมีการศึกษาวจิยั จดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ เพือ พฒันา                   
ทกัษะการคิดรูปแบบอืน เช่น การคิดเชิงสร้างสรรค ์การคิดอยา่งเป็นระบบ เป็นตน้   
  3. ควรมีการศึกษาวจิยั จดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ เพือพฒันาการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณของนกัเรียนในสาระการเรียนรู้อืน เช่น สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย  เป็นตน้ 
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       กระทรวงศึกษาธิการ  

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

2.  อาจารยนุ์ดี  รุ่งสวา่ง      ผูเ้ชียวชาญดา้นวธีิสอน  
           ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ    

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
           อาํเภอเมือง   จงัหวดักาญจนบุรี  

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ   
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
3.  อาจารยอ์ภิญญา  สิงห์สมบติั   ผูเ้ชียวชาญดา้นเนือหา 
            ครูชาํนาญการพิเศษ  วชิาสังคมศึกษา  
       โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั         
       อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ   
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

หนังสือเชิญเป็นผู้ตรวจเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

124 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

125 
 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

126 
 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

127 
 
 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือและคะแนนผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 129 

 
ตารางที 13 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  
                   จาํนวน 5 แผนจากผูเ้ชียวชาญ 3 คน 
 

 

รายการประเมิน ผูเ้ชียวชาญ  

รวม 
 

IOC 
1 2 3 

1. ตวัชีวดั 

    1.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ 

    1.2  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    1.3 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

0 

 

3 

3 

2 

 

1.00 

1.00 

0.67 

2.  สาระสาํคญั 

     2.1  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความเขา้ใจทีคงทนและตวัชีวดั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

3. สาระการเรียนรู้ 

    3.1 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความรู้ ทกัษะการคิดตามแนว
โยนิโสมนสิการ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

3 

3 

 

1.00 

1.00 

4. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

    4.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 
    4.3  ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผล    

การเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

0 

 

3 

3 

 

2 

 

1.00 

1.00 

 

0.67 

5. เครืองมือวดัผล ประเมินผล 

    5.1  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัชีวดั 

    5.2  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

0 

 

3 

2 

 

1.00 

0.67 

6.  สือและแหล่งการเรียนรู้ 

    6.1  สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวัชีวดั 

    6.2 สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

0 

 

3 

2 

 

1.00 

0.67 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบปรนยั จากผูเ้ชียวชาญ  
 3 ท่าน  
 

 

ตวัชีวดั 
 

ขอ้ 
 

ประเภท ผูเ้ชียวชาญ  

รวม 
 

IOC 
1 2 3 

ส  2.2 ป3/1 
ระบุบทบาทหนา้ทีของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง  ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

 

1 การประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 
2 การประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 
3 การประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 
4 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
5 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
6 การวเิคราะห์ +1 +1 0 2 0.67 
7 การประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 
8 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

ส  2.2 ป3/2  

วเิคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตดัสินใจใน        
ชนัเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดย
วธีิการออกเสียงโดยตรงและ       
การเลือกตวัแทนออกเสียง 

9 การวเิคราะห์ +1 +1 0 2 0.67 
10 การประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 
11 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
12 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 

ส  2.2 ป3/3  
ยกตวัอยา่งการเปลียนแปลงใน     
ชนัเรียน/โรงเรียนและชุมชนทีเป็น
ผลจากการตดัสินใจของบุคคลและ
กลุ่ม 

 

13 การประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 
14 การประเมินค่า +1 +1 0 2 0.67 
15 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
16 การประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 
17 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
18 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3 1.00 
19 การประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 
20 การประเมินค่า +1 +1 +1 3 1.00 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15   แสดงผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล 

                     การเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสังคม 
 

ขอ้ p r   ขอ้ p r 

1 .87 .29   21 .40 .11 

2 *.63 .69   22 .80 .26 

3 *.53 .55   23 *.60 .62 
4 *.43 .59   24 *.40 .68 
5 .36 .25   25 .53 .62 
6 .53 .45   26 .33 .61 
7 *.50 .78   27 .26 .35 

8 .76 .36   28 *.43 .31 
9 .63 .31   29 *.40 .41 

10 .30 .33   30 *.50 .38 
11 *.56 .25   31 *.53 .65 

12 *.63 .76   32 .43 .33 
13 .76 .32   33 *.60 .27 
14 *.53 .78   34 .40 .59 
15 .63 .75   35 *.43 .32 

16 *.53 .54   36 .60 .49 
17 .46 .63   37 *.43 .34 

18 *.56 .77   38 .43 .59 

19 .66 .61   39 .33 .81 

20 *.50 .65   40 *.46 .65 
หมายเหตุ   ขอ้สอบทีมี * เป็นขอ้ทีเลือกจาํนวน 20 ขอ้      
ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ แบบปรนยั ชสู้ตรของ Kuder – Richardson   (KR 

20)  โดยใชโ้ปแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  
 
Reliability Coefficients      N of Cases =     30.0         N of Items = 20       Alpha =    .9195 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 132 

ตารางที  16  แสดงคะแนนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เรืองพลเมืองดีของสังคม  ของนกัเรียน 

                    ชนัประถมศึกษาปีที 3 

เลขที 
คะแนนทีได ้

D 

(ปรนยั) 
D2 

(ปรนยั) 
ก่อนเรียน 

(ปรนยั) 
หลงัเรียน 

(ปรนยั) ก่อนเรียน 

(ปรนยั) 
หลงัเรียน 

(ปรนยั) 
1 8 13 5 25 64 169 

2 10 16 6 36 100 256 

3 11 17 6 36 121 289 

4 7 13 6 36 49 169 

5 11 16 5 25 121 256 

6 8 15 7 49 64 225 

7 10 14 4 16 100 196 

8 11 16 5 25 121 256 

9 10 17 7 49 100 289 

10 10 15 5 25 100 225 

11 12 16 4 16 144 256 

12 11 16 5 25 121 256 

13 10 16 6 36 100 256 

14 6 14 8 64 36 196 

15 12 17 5 25 144 289 

16 13 18 5 25 169 324 

17 13 18 5 25 169 324 

18 8 16 6 36 100 256 

19 10 18 5 25 169 324 

20 11 18 7 49 121 324 

21 10 17 7 49 100 289 

22 13 18 6 36 144 324 

23 11 18 4 16 196 324 

24 10 16 5 25 121 256 

       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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         ตารางที 16  (ต่อ) 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที 

คะแนนทีได ้  

D 

(ปรนยั) 

 

D2 

(ปรนยั) 

 

ก่อนเรียน 

(ปรนยั) 

 

หลงัเรียน 

(ปรนยั) 
ก่อนเรียน 

(ปรนยั) 
หลงัเรียน 

(ปรนยั) 
25 12 18     

26 10 17 7 49 100 289 

27 12 16 4 16 144 256 

28 11 17 6 36 121 289 

29 12 17 5 25 144 289 

30 14 19 5 25 196 361 

รวม 327 492 165 941 3675 8136 

 10.90 16.40     

S.D 1.95 1.52     

% 54.50 82.00     

t 28.02      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมี   
                    วจิารณญาณ แบบอตันยั จากผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน 
 

ขอ้
ที 

 

รายการประเมิน ผูเ้ชียวชาญ  

รวม 
 

IOC 
1 2 3 

1 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการนิยาม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการวเิคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการสังเคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการประเมินค่า 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

2 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการนิยาม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการวเิคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการสังเคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการประเมินค่า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

3 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการนิยาม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการวเิคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการสังเคราะห์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

ความสอดคลอ้งของสถานการณ์กบัขอ้คาํถาม
ทกัษะการคิดดา้นการประเมินค่า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  18  แสดงค่าสัมประสิทธิแอลฟา    (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha 
coefficient) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ แบบอตันยั  โดยใช ้        
โปแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  
 
   

  Mean Std Dev Cases 

1 POST1 10.3000 1.4657 30.0 

2 POST2 10.5333 1.4794 30.0 

3 POST3 10.2667 1.3629 30.0 
 

 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale  

Variance  

if Item     

Deleted 

Corrected 

Item - Alpha  

Total      

Correlation 

if Item 

Deleted 

POST1 20.8000 6.7862 .8381 .8076 

POST2 20.5667 7.0126 .7828 .8576 

POST3 20.8333 7.7299 .7584 .8779 
 
                Reliability Coefficients     N of Cases =     30.0       N of Items =  3      Alpha =    .8941 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19 คะแนนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัการจดัการเรียนรู้ หลงัจดัการจดัเรียนรู้       

                                  

นกัเรียน
คนที 

คะแนนแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
แผนการจดั   
การเรียนรู้ 

ที 1 

12 คะแนน 

แผนการจดั    
การเรียนรู้ 

ที  2 

12 คะแนน 

แผนการจดั    
การเรียนรู้  

ที  3 

12 คะแนน 

แผนการจดั    
การเรียนรู้  

ที  4 

12 คะแนน 

แผนการจดั    
การเรียนรู้ 

ที  5 

12 คะแนน 

รวม 

60 

คะแนน 

หลงัเรียน 

36 

คะแนน 

1 8 8 8 8 8 40 30 

2 12 10 8 10 10 50 32 

3 10 10 12 12 10 54 34 

4 8 8 8 8 8 40 28 

5 8 12 10 10 12 52 34 

6 8 10 12 10 10 50 34 

7 8 8 8 8 8 40 28 

8 8 10 10 12 10 50 34 

9 12 12 10 12 10 56 32 

10 8 10 10 10 10 48 34 

11 8 10 10 10 10 48 34 

12 10 10 12 10 10 52 34 

13 10 10 10 10 10 50 34 

14 8 8 8 8 8 40 26 

15 10 10 10 12 12 54 34 

16 10 12 12 10 12 56 30 

17 10 12 12 12 12 58 32 

18 10 10 10 12 12 54 34 

19 10 12 12 12 10 56 34 

20 12 12 12 12 12 60 36 

21 10 10 10 12 10 52 32 

22 10 10 10 10 12 52 36 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 19  (ต่อ) 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
แผนการจดั    
การเรียนรู้  

ที  1 

12 คะแนน 

แผนการจดั    
การเรียนรู้ 

ที  2 

12 คะแนน 

แผนการจดั    
การเรียนรู้ 

ที  3 

12 คะแนน 

แผนการจดั    
การเรียนรู้ 

ที  4 

12 คะแนน 

แผนการจดั    
การเรียนรู้ 

ที  5 

12 คะแนน 

รวม 

60 

คะแนน 

หลงัเรียน 

36 

คะแนน 

23 10 12 12 12 12 58 32 

24 10 10 10 10 12 52 36 

25 10 10 10 10 10 50 32 

26 12 10 12 10 10 54 34 

27 10 10 10 12 12 54 32 

28 12 10 12 12 10 56 34 

29 12 12 12 12 10 58 32 

30 10 10 12 12 12 56 36 

 9.80 10.07 10.47 10.67 10.73 10.35 32.80 

SD 1.42 1.11 1.46 1.42 1.44 5.60 2.44 

% 81.67 83.89 87.22 88.89 89.44 86.22 91.11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที  20  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน  จากผูเ้ชียวชาญ  
  3 ท่าน 
 

 

รายการประเมิน ผูเ้ชียวชาญ  

รวม 
 

IOC 
1 2 3 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้   
1.  การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

2.  มีความเป็นกลัยาณมิตรกบันกัเรียน ดว้ยการยมิแยม้แจ่มใส 
ทกัทายดว้ยไมตรีจิตและใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

3. มีสือการสอนทีเอือต่อการดาํเนินกิจกรรม มีความหลากหลาย     
ทาํใหรู้้สึกสนุก 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้   
4.นาํเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญัของบทเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

5.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัเพือนๆ +1 +1 +1 3 1.00 
6.  มีกิจกรรมกระตน้ใหน้กัเรียนเกิดการคิด +1 +1 +1 3 1.00 
7.  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ดูสรุปประเด็นและแสดงเหตุผล       
ในการตดัสินใจ 

+1 +1 +1 3 1.00 

8.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
 ด้านประโยชน์ทรัีบ 

9.  นกัเรียนมีทกัษะการคิด การตดัสินใจ และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3 
 

1.00 
10. สามารถนาํความรู้และทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใช ้   
ในชีวติประจาํวนั 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 
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ตารางที 21 ค่าสัมประสิทธิแอลฟา    (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)             
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน โดยใชโ้ปแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  
 

  Mean Std Dev Cases 

1 . ATT1 2.4000 .8137 30.0 

2 ATT2 2.5000 .5085 30.0 

3 ATT3 1.9333 .7849 30.0 

4 ATT4 2.6333 .6149 30.0 

5 ATT5 2.2333 .5040 30.0 

6 ATT6 2.4667 .5713 30.0 

7 ATT7 2.0667 .7397 30.0 

8 ATT8 2.0667 .7849 30.0 

9 ATT9 2.4333 .7279 30.0 

10 ATT10 2.5333 .5713 30.0 
 

 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale  

Variance  

if Item      

Deleted 

Corrected 

Item - Alpha  

Total      

Correlation 

if Item 

Deleted 

ATT1 20.8667 13.0851 .7217 .7937 

ATT2 20.7667 17.2195 .1226 .8469 

ATT3 21.3333 13.4023 .6920 .7977 

ATT4 20.6333 14.1023 .7610 .7950 

ATT5 21.0333 15.5506 .5511 .8167 

ATT6 20.8000 15.0621 .5878 .8122 

ATT7 21.2000 15.6828 .3014 .8404 

ATT8 21.2000 15.3379 .3320 .8390 

ATT9 20.8333 14.0747 .6208 .8065 

ATT10 20.7333 14.9609 .6127 .8100 
 
                    Reliability Coefficients       N of Cases =30.0           N of Items = 10           Alpha .8941 

   ส
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ตารางที  22  แสดงจาํนวนความคิดเห็นของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3  ทีมีต่อกิจกรรม       

                     การเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ   
 

ที รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ รวม 

 S.D. 
3 2 1  

 

1 
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้   
การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรม   
การเรียนการสอน 

 

 

22 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

82 

 

 

2.73 0.45 

2 มีความเป็นกลัยาณมิตรกบันกัเรียน ดว้ยการ       
ยมิแยม้แจ่มใส ทกัทายดว้ยไมตรีจิตและใหค้วาม
เป็นกนัเองกบันกัเรียน 

 

 

24 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

84 

 

 

2.80 0.41 

3 มีสือการสอนทีเอือต่อการดาํเนินกิจกรรม มีความ
หลากหลายทาํใหรู้้สึกสนุก 

 

20 

 

10 

 

- 

 

80 

 

2.67 0.48 

 

4 
ด้านกจิกรรมการเรียนรู้   
นาํเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญั
ของบทเรียน 

 

 

26 

 

4 

 

- 

 

86 

 

2.87 

 

0.35 

5 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัเพือนๆ 22 8 - 82 2.73 0.45 

6  มีกิจกรรมกระตน้ใหน้กัเรียนเกิดการคิด 28 2 - 88 2.93 0.25 

7 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ดูสรุปประเด็นและ
แสดงเหตุผลในการตดัสินใจ 

 

21 

 

9 

 

- 

 

81 

 

2.70 0.47 

8 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน 20 10 - 80 2.67 0.48 

 

9 
 ด้านประโยชน์ทรัีบ 

นกัเรียนมีทกัษะการคิด การตดัสินใจ และสรุป
ความรู้ดว้ยตนเอง 

 

 

24 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

84 

 

 

2.80 0.41 

10 สามารถนาํความรู้และทกัษะการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 

22 

 

8 

 

- 

 

82 

 

2.73 0.45 

รวม 229 71 - 829 2.76 0.42 

 
 

   ส
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ภาคผนวก  ง 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 

 -  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
 -  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสังคม 
 -  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 -  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทมีีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ   
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี1 
รหัสวชิา  ส 13101   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม    ชันประถมศึกษาปีท ี3        
หน่วยการเรียนรู้ท ี  4   เรือง  พลเมืองดีของสังคม   จํานวน  10  ชัวโมง                
หน่วยการเรียนรู้ย่อย  เรือง    การยอมรับความแตกต่างของบุคคล  จํานวน    2  ชัวโมง 
ภาคเรียนที 1   ปีการศึกษา 2554       ผู้สอน  นางสาวเพญ็พชิชา  มันคง               โรงเรียนบ้านหนองกะโดน     
                                                                                        
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรงรักษา

ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตัวชีวดั 
                ส 2.2  ป.3/1  ระบุบทบาทหนา้ทีของสมาชิกของ ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง  ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
2. สาระสําคัญ 

                การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมเป็นหนา้ทีของสมาชิกทุกคน  เพือใหเ้กิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทุกคนมีสถานภาพ  บทบาท  เสรีภาพ และหนา้ทีแตกต่างกนัออกไป  แต่ทุกคน   
ควรปฏิบติัตามสิทธิและเสรีภาพของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื้น 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 ความรู้ 

สถานภาพ บทบาท  เสรีภาพและหนา้ทีของตนเองและผูอื้น  
3.2 ทกัษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 

         วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  
 3.3 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
         ความมีวนิยั   
4.  ความเข้าใจทคีงทน  
         ผูเ้รียนอธิบาย การกระทาํของตนเองและผูอื้น  ตามสถานภาพ  บทบาท  เสรีภาพและ
หนา้ที และปฏิบติัตนตามสถานภาพ บทบาท  เสรีภาพและหนา้ทีของตนเองได้  
5. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ความสามารถในการสือสาร 
 

   ส
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6. ชินงาน/ภาระงาน 
   ใบงาน เรือง สถานภาพ บทบาท  เสรีภาพ และหนา้ทีของตนเองและผูอื้น  โดยใหน้กัเรียน
ระบุ จาํแนกและการปฏิบติัตนทีเหมาะสมตามสถานภาพ บทบาท  เสรีภาพ และหนา้ทีของตนเอง 
7. การประเมินชินงาน/ภาระงาน 
  คาํตอบถูกตอ้งขอ้ละ 1 คะแนน  
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1)  กจิกรรมนําเข้าสู่บทเรียน              
 ครูและ นกัเรียนสนทนาเรือง สถานภาพ บทบาท และหนา้ทีจากภาพต่อไปนี             
(แนวคาํตอบ สถานภาพเป็นนกัเรียน มีหนา้ทีเรียนหนงัสือ บทบาทของนกัเรียนไดแ้ก่การตงัใจ
เรียนหนงัสือ และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นตน้)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2) กจิกรรมการสอน 

  2.1  นกัเรียนร่วมกนัอ่านบทร้อยกรอง“คือบทบาทและหนา้ที ” ต่อไปนี 

          ทุกคนมีบทบาทและหนา้ที  
สอนหนงัสือนนัหรือก็คือครู  
กาํนนัทาํหนา้ทีในตาํบล  
โจรผูร้้ายตาํรวจคอยจดัการ 
พอ่ทาํงานหาเลียงครอบครัว 
ส่วนฉนัตงัใจเรียนไม่เปลียนแปร  

แตกต่างตามสถานภาพทีอยู ่
เราต่างรู้ดูคนไขคื้อนางพยาบาล      
ดูสุขทุกขผ์ูค้นผูใ้หญ่บา้น 
วดัก็มีสมภารช่วยดูแล 
งานทวัทวัไปตอ้งใหแ้ม่ 
ทุกสิงแน่กล่าวมาหนา้ทีเอย 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

144 

  2.2)  ฝึกรวบรวมขอ้มูลโดยนกัเรียนตอบคาํถาม ดงันี         

                -  บุคคลในบทร้อยกรอง “คือบทบาทและหนา้ที ” มีใครบา้ง มีสถานภาพอะไร         
มีบทบาทอยา่งไรบา้ง                                                                              
               ครูอธิบายเพิมเติมใหน้กัเรียนฟังวา่  คนหนึงคนมีสถานภาพ  บทบาทหลายอยา่ง  เช่น 
นกัเรียนเมืออยูที่บา้นมีสถานภาพเป็นลูก ถา้อยูที่โรงเรียนมีสถานภาพเป็นนกัเรียน มีบทบาทในการ
เรียนหนงัสือ เชือฟังพอ่ แม่ และครูผูที้มีสถานภาพเป็นแม่ตอ้งมีบทบาทและหนา้ทีเลียงดูลูกให้
เจริญเติบโตไดรั้บสิทธิในการศึกษาเล่าเรียน  ถา้นกัเรียนไม่ปฏิบติัตนตามบทบาททาํใหเ้กิดปัญหา
แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป   

  2.3) จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิด โดยใหน้กัเรียนแลว้แต่ละกลุ่ม (คละความสามารถ 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน)  ศึกษาภาพต่อไปนี  

          
 
  2.4)  การพิจารณาเลือกทางเลือก  สรุปประเด็นและตดัสินใจ   นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั  

วเิคราะห์  แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดงักล่าว ตามประเด็น เช่น  
 1. บุคคลในภาพมีสถานภาพใด  และควรมีบทบาทอยา่งไร    

2. ถา้บุคคลในภาพปฏิบติัตนตามบทบาทของตนจะส่งผลดีต่อตนเอง สังคม  
และประเทศชาติอยา่งไร                                                                                                                                                  

3. ถา้บุคคลในภาพไม่ปฏิบติัตนตามบทบาทของตน    จะส่งผลเสียต่อตนเอง  
สังคม และประเทศชาติอยา่งไร  

  2.5)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการวเิคราะห์ จากนนัครูและนกัเรียนร่วมสนทนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพและหนา้ที จาก หนงัสือแบบเรียนสังคมศึกษาฯ                      
ชนัประถมศึกษา  ปีที 3 และใบงาน  เรือง สถานภาพ บทบาท  เสรีภาพ และหนา้ทีของตนเอง         
และผูอื้น 
3) กจิกรรมสรุปบทเรียน 

               3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ในเรืองเรียนมา คือสถานภาพ บทบาท  
เสรีภาพและการทาํหนา้ทีดีของคนในตาํบล ในรูปของความเรียง และรูปของแผนทีความคิด 
ซึงสรุปไดว้า่  
  “คนแต่ละคนจะมีสถานภาพ บทบาท หนา้ทีแตกต่างกนัไป เช่น ครูมีหนา้ทีสอน 
นกัเรียน ภารโรง   มีหนา้ทีดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน ผูใ้หญ่บา้นมีหนา้ทีดูแลและ
อาํนวยความสะดวกในดา้นงานราชการใหลู้กบา้น เจา้หนา้ทีอนามยัมีหนา้ทีดูแลรักษาคนไข้
เบืองตน้ เป็นตน้  หากแต่ละคนทาํหนา้ทีใหเ้หมาะสมตามสถานภาพบทบาทและหนา้ทีของ
ตนเอง รวมทงัยอมรับความแตกต่างของบุคคลก็จะนาํความเจริญกา้วหนา้และความสุขมาสู่
ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ ” 
   การสรุปในรูปของแผนทีความคิดสรุปไดด้งันี  
 

 
                
                                                       
         
 
 
 
                3.2  วดัและประเมินผล นกัเรียนทาํแบบทดสอบ  เรือง หนา้ทีของเรา 
9. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดัผลและประเมินผล เครืองมือวดัและประเมินผล เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
1. การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน  
2. ตรวจผลงานในใบงาน               
3. ตรวจแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
2. ใบงาน เรือง สถานภาพ บทบาท  
เสรีภาพ และหนา้ทีของตนเองและ
ผูอื้น 
3. แบบทดสอบ เรือง หนา้ทีของเรา 
 

1.  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
ระดบัคุณภาพ ปานกลาง ผา่น
เกณฑ ์
2  ทาํใบงาน ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ์ 
3  แบบทดสอบ ระดบัคุณภาพ 2  
ผา่นเกณฑ ์                  

บทบาทหน้าทขีองแต่ละคน 

ทุกคนทาํตาม สถานภาพ บทบาท หนา้ที ทีมีอยู ่
             

                                                       ทุกคนมี สถานภาพ บทบาท หนา้ที เสรีภาพ ทุกคนยอมรับในบทบาทหนา้ทีของกนัและกนั 
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10. สือการเรียนรู้ 
         1.  บทร้อยกรอง  “ คือบทบาทและหนา้ที ” 

         2.  ใบงาน เรือง สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ และหนา้ทีของตนเองและผูอื้น  
                3.  แบบทดสอบ เรือง หนา้ทีของเรา 
                4.  หนงัสือแบบเรียนสังคมศึกษาฯ ชนัประถมศึกษาปีที 3 
11. บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
              1.  ผลการสอน  
               แผนการจดัการเรียนรู้ที 1 เรือง สถานภาพ บทบาท  เสรีภาพและหนา้ทีของตนเองและ
ผูอื้น ทีจดัการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่  มีความสนุกสนานในการ
อ่านบทร้อยกรอง “ คือบทบาทและหนา้ที ” สามารถคิดวเิคราะห์ แสดงความคิดเห็น และร่วมกนั
ตอบคาํถาม อยา่งความกระตือรือร้น  นกัเรียนแต่ละกลุ่มใหค้วามสนใจตอบคาํถาม จากรูปภาพที
นาํเสนอเพือเร้าใหเ้กิดการคิดดว้ยวธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  สามารถ รวบรวมขอ้มูล และ
สรุปผลการตดัสินใจ และเสนอผลการวเิคราะห์ จากรูปภาพ   อีกทงัครูเนน้ยาํใหน้กัเรียนนาํผลการ
คิดวเิคราะห์เกียวกบัปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสถานภาพ เสรีภาพในหนา้ทีของตนเองและผูอื้นไปใช้
ในชีวติประจาํวนัดว้ย   
               การทาํใบกิจกรรม เรือง สถานภาพ บทบาท  เสรีภาพ และหนา้ทีของตนเองและผูอื้น  
พบวา่ นกัเรียนแต่ละคนสามารถจาํแนกและปฏิบติัตนเหมาะสมกบัสถานภาพ เสรีภาพใน หนา้ที
ของตนเองและผูอื้นผา่นเกณฑร้์อยละ 80 ทุกคน 
               การทาํแบบทดสอบยอ่ยทา้ยบทเรียน เรือง “หนา้ทีของเรา” พบวา่ นกัเรียนสามารถนิยาม
ใจความสาํคญัของเรือง วเิคราะห์หนา้ที และสังเคราะห์ขอ้คิดของเรืองทีอ่าน และประเมินค่า
คาํตอบของพอ่ของสายใจได ้ผา่นเกณฑร์ะดบั 3 คือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 70.00  คะแนนเฉลีย
ทงัสิน คิดเป็นร้อยละ 81.67 
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                2.  ปัญหา/อุปสรรค 
                นกัเรียนทีอ่านไม่คล่อง  จึงทาํกิจกรรมตามใบงานชา้   และนกัเรียนหลายคน ไม่เข้าใจ      
การนิยาม  
                3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
                นกัเรียนในกลุ่มช่วยเหลือซึงกนัและกนั   ดา้นการนิยาม ครูใหค้าํแนะนาํในการอ่าน      
แลว้จบัใจความสาํคญัของเรือง ส่วนในการคิดสังเคราะห์  ครูแนะนาํใหน้กัเรียนสรุปขอ้คิดจากเรือง
ทีอ่าน               
       ลงชือ................................................... 
                                                                                                           (นางสาวเพญ็พิชชา  มนัคง) 
         ครูผูส้อน  

    วนัที 1 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2554 
 
 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
                แผนการจดัการเรียนรู้จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัตวัชีวดั และการประเมินผล  
สามารถพฒันาผูเ้รียนได ้  
 
       

ลงชือ.................................................... 
                                                                                              (นายประสิทธิ  ทองเงิน)  
                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองกะโดน  
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บทร้อยกรอง “คือบทบาทและหนา้ที” 
   
 
 

          ทุกคนมีบทบาทและหนา้ที  
สอนหนงัสือนนัหรือก็คือครู  
กาํนนัทาํหนา้ทีในตาํบล  
โจรผูร้้ายตาํรวจคอยจดัการ 
พอ่ทาํงานหาเลียงครอบครัว 
ส่วนฉนัตงัใจเรียนไม่เปลียนแปร  

แตกต่างตามสถานภาพทีอยู ่
เราต่างรู้ดูคนไขคื้อนางพยาบาล      
ดูสุขทุกขผ์ูค้นผูใ้หญ่บา้น 
วดัก็มีสมภารช่วยดูแล 
งานทวัทวัไปตอ้งใหแ้ม่ 
ทุกสิงแน่กล่าวมาหนา้ทีเอย 
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ใบงาน 

 
 

เรือง “สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนา้ทีของตนเองและผูอื้น  
  
คําชีแจง  1. ใหน้กัเรียนแต่ละคนระบุสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนา้ทีของตนเอง แลว้
ขีดเครืองหมายถูก ( )ลงใน    หนา้ขอ้ความทีถูกตอ้ง   ( 4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความและจาํแนกสถานภาพ บทบาท  หนา้ที  และเสรีภาพโดยเขียน
เครืองหมาย  ( ) ลงในตารางใหส้ัมพนัธ์กนั ( 6 คะแนน) 
 

ขอ้ความ สถานภาพ บทบาท หนา้ที เสรีภาพ 
1   ธนา เป็นพีชายคนโต     
2  ตงัใจเรียนและไม่พดูคุยขณะทีครูสอน     
3 ริสา  นบัถือศาสนาอิสลาม     
5  ครูเสียภาษีทุกปี      
6 ไปทาํบุญทีวดัในวนัเกิด     

ตนเอง 

สถานภาพ 
 พ่อ  แม่ 
 นกัเรียน 

บทบาท 
      ตงัใจศึกษาเล่าเรียน 
      ทาํงานหารายได ้

หน้าท ี
 เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน 
 เสียภาษี 

เสรีภาพ 
      ละเมิดสิทธิของผูอื้น 
      พดูแสดงความคิดเห็น 
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3. ใหน้กัเรียนระบายสีลงใน      หนา้ขอ้ความการปฏิบติัตนทีเหมาะสมตาม สถานภาพ บทบาท   
เสรีภาพของตนเองในฐานะของนกัเรียนชนั ป. 3 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  ( 5 คะแนน ) 
 

  เคารพเชือฟังคาํสังสอนของพอ่ แม่ และครู   ทาํโทษเพือนโดยการตีเมือเพือนทาํผดิ 
 ตงัใจศึกษาเล่าเรียน  เล่นกีฬาหลงัเลิกเรียน 
  ติดสินบนเพือนใหเ้ลือกตนเองเป็นหวัหนา้หอ้ง   เขา้ร่วมการประกวดคดัลายมือ 
 ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือนๆ  ลงคะแนนเสียงเลือกตงัประธานนกัเรียน 
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แบบทดสอบ เรือง  หน้าทีของเรา 
 
คําชีแจง นกัเรียนอ่านเรือง “หนา้ที” ของคนในตาํบล แลว้ตอบคําถามท้ายเรือง  

           หน้าทีของเรา 
 

สายใจเป็นเด็กช่างคิดช่างซกัช่างถา มวนัหนึงเธอคิดสนุกขึนมาอยา่งไรไม่รู้จึงถามพอ่วา่             
“พอ่คะ ทาํไมครูจึงสอนหนงัสือ ” “เพราะมนัเป็นหนา้ที ” พอ่ตอบ  
“ไม่สอนไม่ไดห้รือคะ ” สายใจถามต่อ  
“ไม่สอนไม่ไดเ้พราะมนัคือหนา้ทีนะลูก ถา้ไม่สอนก็คือการไม่ทาํหนา้ทีซึงถือวา่เป็นคนไม่ดีนะ
ลูก”  พอ่ตอบ  
“พอ่คะ ทาํไมนางพยาบาลจึงตอ้งดูแลคนไข้ ” 
“ก็เพราะมนัเป็นหนา้ที ”  
“ไม่ดูแลไม่ไดห้รือคะ ” 
“ไม่ไดน้ะลูก เพราะมนัคือหนา้ที ” พอ่ตอบ  
“พอ่คะ ทาํไมพอ่จึงตอ้งทาํนา ” สายใจหนัมาถามการกระทาํของพอ่ตนเอง  
“ก็เพราะมนัเป็นหนา้ที ” พอ่ตอบเช่นเดิม  
“ไม่ทาํไม่ไดห้รือจะ๊ ” สายใจสงสัย  
“ไม่ไดน้ะลูก เพราะมนัเป็นหนา้ทีและถา้ไม่ทาํก็อดตาย ” 
“ทาํไมภารโรงทีโรงเรียนจึงตอ้งคอยเปิดปิดหนา้ต่าง  ประตูและดูแลความสะอาดหอ้งต่างๆ  ใน
โรงเรียนทุกหอ้ง ” 
“ก็มนัเป็นหนา้ทีนะลูก ”  
“ไม่ทาํไม่ไดห้รือคะพอ่ ”  “ไม่ไดน้ะลูก เพราะมนัเป็นหนา้ที ” 
“ทาํไมตาํรวจจึงตอ้งคอยจบัผูร้้าย ” “ก็มนัเป็นหนา้ทีนะลูก ” 
“ไม่จบัไม่ไดห้รือคะพอ่ ”  “ไม่ไดน้ะลูก เพราะมนัเป็นหนา้ที ” 
“ทาํไมพระทีวดัจึงตอ้งสวดมนตไ์หวพ้ระ และเทศน์ใหญ้าติโยมฟังเป็นประจาํคะพอ่ ” 
“ก็มนัเป็นหนา้ทีนะลูก ” “ไม่ทาํไม่ไดห้รือคะพอ่ ” 
“ไม่ไดน้ะลูก เพราะมนัเป็นหนา้ที ” “อะไรกนัคะพอ่ ถามอะไรๆ ก็มีแต่หนา้ที หนา้ที ” 
“ก็เพราะมนัคือหนา้ทีนะลูก ทีลูกถามมามนัคือหนา้ทีทงันนั แลว้จะใหพ้อ่ตอบวา่อยา่งไร  
 ทีพอ่ตอบนี มนัก็คือหนา้ทีของพอ่นะ ” “แลว้ถา้คนทีไม่ทาํหนา้ทีละพอ่เป็นอยา่งไร ” 
“คนทีไม่ทาํหนา้ทีก็คือคนไม่ดี คนไม่มีศีลธรรม ไม่ควรเอาเป็นเยยีงอยา่ง เช่น ถา้ครูไม่สอน  
นกัเรียนก็คือครูไม่ดี  ชาวนาขีเกียจทาํนาหรือไม่ทาํนาก็ไม่ดี  ตาํรวจไม่จบัผูร้้ายก็ไม่ดี  พระไม่
สอนประชาชนก็ไม่ดี  สรุปแลว้ทุกคนก็ตอ้งทาํหนา้ทีนะลูก ” พอ่ยาํคาํวา่หนา้ที และอธิบาย
หนา้ทีเพิมเติมใหลู้กสาวเขา้ใจ  

..................................... 
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                1. ใจความสาํคญัของเรืองนี คืออะไร (การนิยาม) 
         2.  การทาํหนา้ทีทีดีใหป้ระโยชน์อยา่งไรบา้ง (การวเิคราะห์) 
         3.  นกัเรียนคิดวา่เรืองนีใหข้อ้คิดอยา่งไร (การสังเคราะห์) 
         4.  นกัเรียนคิดวา่คาํตอบของพอ่ของสายใจถูกตอ้งหรือไม่อยา่งไร (การประเมินค่า)  
 
เกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบ เรืองหนา้ทีของเรา 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคุณภาพ  3 ( 9.00 – 12.00  คะแนน)   หมายถึง  ดี 
 ระดบัคุณภาพ   2 ( 5.00 – 8.99    คะแนน)   หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ   1 ( 1.00 – 4.99    คะแนน)   หมายถึง  ปรับปรุง 

ข้อท ี ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1 
คาํตอบมีการระบุปัญหา  
ระบุใจความสาํคญัของขอ้มูล   
ไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล       
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล     
ไม่ถูกตอ้ง 

2 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วน
นอ้ย 

3 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

4 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลในการ
คิด การประเมินทางเลือกและ
การตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสมเป็นส่วนนอ้ย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
คําชีแจง แบบสังเกตพฤติกรรมฉบบันีเป็นแบบสังเกตเกียวกบัพฤติกรรมเรียนและปฏิบติักิจกรรม
เป็นรายกลุ่มตามคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ดา้นความมีวนิยั 
กลุ่มท.ี...................สมาชิกในกลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

     ที             รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

ทาํเป็นประจาํ   
(3) 

ทาํเป็น
บางครัง (2) 

ทาํนอ้ยครัง    
(2) 

1 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2 รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น    
3 รับผดิชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย    
4 ตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ    

 
ลงชือ..................................................................ผูป้ระเมิน                                    

(.............................................................)                                  
......./............................/............. 

 
 

              เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน    9.00 – 12.00   คะแนน   หมายถึง  ดี 

 คะแนน     5.00 – 8.99    คะแนน   หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน     1 .00 – 5.99     คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี2 
รหัสวชิา  ส 13101   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม       ชันประถมศึกษาปีท ี3        
หน่วยการเรียนรู้ท ี  4   เรือง  พลเมืองดีของสังคม   จํานวน  10  ชัวโมง                   
หน่วยการเรียนรู้ย่อย  เรือง    กติกาการอยู่ร่วมกนั จํานวน    2  ชัวโมง 
ภาคเรียนที 1   ปีการศึกษา 2554       ผู้สอน  นางสาวเพญ็พชิชา  มันคง                  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน        

                                                                                            
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรงรักษา

ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตัวชีวดั 
                ส 2.2  ป.3/1 ระบุบทบาทหนา้ทีของสมาชิกของ ชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง  ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
2. สาระสําคัญ 
               การอยูร่่วมกนัในสังคมจาํเป็นตอ้งมีระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ  ทีแต่ละสังคมกาํหนดขึน  เพือ
เป็นแนวทางการปฏิบติั  เพือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมตามบรรทดัฐาน/วฒันธรรม
ทีกาํหนดขึนโดยคนในชาติ ซึงจะนาํความเจริญงอกงามมาสู่ประเทศชาติ อีกทงัเด็กควรไดรั้บ                   
การคุม้ครองตามทีกฎหมายกาํหนดไดแ้ก่  สิทธิทีจะมีชีวติ  สิทธิทีจะไดรั้บการปกป้อง   
สิทธิทีจะไดรั้บการพฒันา และสิทธิทีจะมีส่วนร่วม 
3. สาระการเรียนรู้ 
   3.1  ความรู้       
                      ขอ้ตกลง กติกา กฎระเบียบการอยูร่่วมกนัในระดบัโรงเรียน/ชุมชน 
         สิทธิเด็ก 
                3.2  ทกัษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ                            
                       วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  
   3.3  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
          ความมีวนิยั  
 4.  ความเข้าใจทคีงทน  
                ผูเ้รียนสามารถอธิบายสิทธิทีตนเองไดรั้บตามกฎหมายและปฏิบติัตามขอ้ตกลง                   
กติกา กฎระเบียบการอยูร่่วมกนัในระดบัโรงเรียน/ชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได ้
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5. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
    ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ความสามารถในการสือสาร 
6. ชินงาน/ภาระงาน       - 
7.  การประเมินชินงาน/ภาระงาน       -                                                                                                                            
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1)  กจิกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
      ครูและนกัเรียนสนทนาประสบการณ์การปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกบัผูอื้นโดยครูใช้
คาํถาม  ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น  เช่น เมือนกัเรียนจะซืออาหารแต่มีคนรอซืออาหาร
มากนกัเรียนจะปฏิบติัอยา่งไร (ตวัอยา่งคาํตอบ  เขา้แถวซืออาหารใหเ้ป็นระเบียบ ) นกัเรียนเคยต่อ
แถวเพือความเป็นระเบียบในการทาํกิจกรรมใดบา้ง  (ตวัอยา่งคาํตอบ  เขา้แถวเพือซืออาหาร            
เขา้หอ้งนาํ โทรศพัท ์ ตูส้าธารณะ เป็นตน้) 
2) กจิกรรมการสอน 

  2.1 ใหน้กัเรียนดูภาพต่อไปนี 

(ขีดเขียนทีสาธารณะ) (ทิงขยะในทีสาธารณะ) (ขีดเขียนโตะ๊เรียน) 

      2.2  นกัเรียนฝึกรวบรวมขอ้มูล โดยนกัเรียนตอบคาํถามดงันี 

             - พฤติกรรมของคนในภาพแสดงวา่ขาดพฤติกรรมในดา้นใด 

             - ผูที้ไดรั้บความเดือดร้อนจาการกระทาํดงักล่าวโดยทางตรงและโดยทางออ้มคือใคร 

             - นกัเรียนลองคาดเดาวา่จะเกิดปัญหา ตามมาจาการกระทาํนนัอยา่งไรบา้ง 

             - นกัเรียนดูภาพแลว้รู้สึกอยา่งไร และจะปฏิบติัตนอยา่งไร  
      ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่  การอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ  
ขอ้บงัคบัของสังคมเพือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขขึนในสังคมและทาํ      
ใบงาน เรือง การปฏิบติัตนตามกติกาของการอยูร่่วมกนัในโรงเรียน 
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                2.3)  จดักิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดความคิด โดยใหน้กัเรียนแลว้แต่ละกลุ่ม  (คละความสามารถ 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน)  อ่านกรณีตวัอยา่งต่อไปนี  

            ด.ช.เปียกวยั 5 ขวบ ถูกทารุณอยา่งโหดเหียมดว้ยนาํมือของพอ่เลียง ด.ช.เปียกถูกทุบทอ้งจน
ตบัแตกและถูกตีทงัๆ  ทีบาดเจบ็ตามตวัถูกบุหรีจีจนนบัแผลไม่ถว้น เด็กนอ้ยตอ้งทุกขท์รมาน นอน
ร้องครวญคราง เนืองจากมีเลือดคลงัอยูใ่นช่องทอ้ง พลเมืองดีทนเห็นพฤติกรรมอนัชวัร้ายไม่ไหวจึง
ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิคุม้ครองเด็กใหเ้ขา้ไปดาํเนินการ ( ทีมา : คู่มือการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตย ชนัมธัยมศึกษาปีที 1-3 หนา้ 128) 

  

  2.4)  การพิจารณาเลือกทางเลือก  สรุปประเด็นและตดัสินใจ นกัเรียนแบ่งกลุ่มคละ  
ความสามารถร่วมกนัวเิคราะห์  แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดงักล่าว ตาม ทกัษะการคิดตาม
แนวโยนิโสมนสิการวธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  โดยโยงความสัมพนัธ์กบัหลกัการของสิทธิเด็ก  
ตามประเด็นคาํถาม เช่น                       

 1. ใจความสาํคญัจากกรณีตวัอยา่งเกียวกบัเรืองใด  
 2. การกระทาํใดแสดงวา่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก 
 3. ผลของการกระทาํเป็นอยา่งไร 
 4. ปัญหานีมีผลกระทบต่อสังคมอยา่งไร 
 5. บุคคล/หน่วยงานใดทีมีหนา้ทีใหค้วามช่วยเหลือและแกปั้ญหา 
 6. นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรกบัเหตุการณ์นี 

      2.5) นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการวเิคราะห์แลว้ครูและนกัเรียนร่วมสนทนาเกียวกบั
สิทธิของเด็กทีควรรู้ โดยครูใชค้าํถามใหน้กัเรียนร่วมกนัสนทนา  ดงันี การไดรั้บการเลียงดูจาก
ครอบครัวเป็นสิทธิในดา้นใด (สิทธิทีจะมีชีวติ ) การไดรั้บการคุม้ครองเพือใหร้อดพน้จากอนัตราย       
ทีอาจเกิดขึนเป็นสิทธิดา้นใด (สิทธิทีจะไดรั้บการปกป้อง ) การไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐานเป็นสิทธิ
ดา้นใด (สิทธิทีจะไดรั้บการพฒันา)ไดร่้วมแสดงความคิดเห็นกบัครอบครัวเป็นสิทธิดา้นใด  (สิทธิที
จะมีส่วนร่วม)  
3) กจิกรรมสรุปบทเรียน 

               3.1  ครูและนกัเรียน ร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ วา่ “เด็กทุกคนมีสิทธิทีจะไดรั้บการคุม้ครอง
ตามกฎหมาย  การไดรั้บ  การดูแลจากครอบครัวเป็นสิทธิทีนกัเรียนพึงไดรั้บ คือ สิทธิทีจะมีชีวติ 
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สิทธิทีจะไดรั้บการปกป้อง สิทธิทีจะไดรั้บการพฒันา และสิทธิทีจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น” 
และสรุป การปฏิบติัตนในการอยรู่วมกบัผูอื้นในสังคมเป็นแผนทีความคิด  ดงันี 
 
 
 
 

 
 

 
       
     
   3.2  วดัและประเมินผล นกัเรียนทาํแบบทดสอบ  
 
9. การวดัและประเมินผล 

วธีิวดัผลและประเมินผล เครืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
1.  การสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม  
2. ตรวจใบงาน 
3. ตรวจแบบทดสอบ 
 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม  
2.  ใบงาน 
3.  แบบทดสอบ 

1.  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ระดบั
คุณภาพ ปานกลาง ผา่นเกณฑ์ 
2.  ทาํใบงาน ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ์ 
3.  แบบทดสอบ ระดบัคุณภาพ 2  
ผา่นเกณฑ ์                  

 

10. สือการเรียนรู้ 
                1.  รูปภาพขีดเขียนในทีสาธารณะ  ทิงขยะในทีสาธารณะ  และ ขีดเขียนโตะ๊เรียน 
                2.  แบบทดสอบ  
                3.  หนงัสือแบบเรียนสังคมศึกษาฯ ชนัประถมศึกษาปีที 3 
 

11. บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
                1. ผลการสอน 

     แผนการจดัการเรียนรู้ที 2  เรือง ขอ้ตกลง กติกา  กฎระเบียบการอยูร่่วมกนัในโรงเรียน/
ชุมชนและสิทธิเด็ก   นกัเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและตอบคาํถาม เรือง
การปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกบัผูอื้น ไดว้า่การอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ  
ขอ้บงัคบัของสังคมเพือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขขึนในสังคม  นกัเรียนมี

 

การปฏิบัตตินในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อืนในสังคม 

ข้ามถนนตรงทางม้า
เข้าแถวเพือซือสินค้าตา่งๆ 

ไมท่งิขยะลงบนพนื 

ไมทํ่าเสียงดงัรบกวนเพือนบ้าน ไมขี่ดเขียนในทีสาธารณะ 
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ความสนใจกรณีตวัอยา่งทีเร้าใหเ้กิดการคิด ในขนันีครูกระตุน้ใหน้กัเรียนตอบคาํถามตามแนวคิด
แบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  โดยโยงความสัมพนัธ์กบัหลกัการของสิทธิเด็ก  ซึงนกัเรียนสามารถ
เชือมโยงความรู้ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนใหญ่                                                                                       
                การทาํใบงานนกัเรียนสามารถปฏิบติัตนตามกติกาของการอยูร่่วมกนัในโรงเรียน  โดย
นกัเรียนทุกคนปฏิบติัตามกติกาของการอยูร่่วมกนั ระดบัดีมาก    (8-10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 100     

  การทาํแบบทดสอบของนกัเรียน  โดยทีนกัเรียนศึกษาจากภาพทีครูกาํหนดให้  พบวา่
นกัเรียนสามารถนิยามปัญหา ระบุผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน  คาดเดาเหตุการณ์  และประเมินทางเลือก
ในการปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเหมาะสม  ผา่นเกณฑร์ะดบั  3   คือ ระดบั ดี  คิดเป็นร้อยละ  86.67 
คะแนนเฉลียทงัสินคิดเป็นร้อยละ  85.56 และครูเนน้ยาํ ใหน้กัเรียนนาํความรู้ไปใชจ้ริงใน
ชีวติประจาํวนั   

 

                 2.  ปัญหา/อุปสรรค 
                                - 
                3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
                           - 
          ลงชือ................................................... 
                                                                                                           (นางสาวเพญ็พิชชา  มนัคง) 
         ครูผูส้อน  

                                                    วนัที 8 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2554                                
 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 
                แผนการจดัการเรียนรู้จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งเหมาะสมกบันาํไปใชใ้น
กิจกรรมการสอนได ้ สามารถทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจและสามารถพฒันาผูเ้รียนได ้  
 
 
      ลงชือ....................................................  
                                                                                                 (นายประสิทธิ  ทองเงิน)  
                                                                                       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองกะโดน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เรือง การปฏิบติัตนตามกติกาของการอยูร่่วมกนัในโรงเรียน 

  ใบงาน 
 

 
 
 
คําชีแจง  1. ใหน้กัเรียนสาํรวจการปฏิบติัตนตามกติกาของการอยูร่่วมกนัในโรงเรียน  โดยเขียน
เครืองหมาย   ลงในช่องวา่ง  ใหต้รงตามความเป็นจริงวา่ นกัเรียนปฏิบติัตนตามกติกาของการอยู่
ร่วมกนัในโรงเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   2  คะแนน  หมายถึง ปฏิบติัสมาํเสมอ      
   1 คะแนน หมายถึง  ปฏิบติัเป็นบางครัง      
    0 คะแนน  หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติั 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

 

กติกาของการอยู่ร่วมกนั เกณฑค์ะแนน 
2 1 0 

1.  ทิงขยะลงในถงั    
2.  ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอื้นในหอ้งสมุด    
3.  ไม่ขีดเขียนโตะ๊เรียน และทีสาธารณะ    
4.  เขา้แถวซืออาหาร    
5.  มาโรงเรียนตรงเวลา    

ไดค้ะแนนรวม_________คะแนน 

ถา้ได ้
8-10  คะแนน นกัเรียนปฎิบติัตนตามกติกาของการอยูร่่วมกนัดีมาก 
5-7    คะแนน นกัเรียนปฎิบติัตนตามกติกาของการอยูร่่วมกนัพอใช้ 

ตาํกวา่  5      คะแนน นกัเรียนควรปรับปรุงการปฎิบติัตนตามกติกาของการอยูร่่วมกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบ  
 
คําชีแจง ใหน้กัเรียนศึกษาภาพต่อไปนีแลว้ตอบคาํถาม ตามประเด็น  
 

       

      1.  พฤติกรรมของคนในภาพแสดงวา่ขาดพฤติกรรมในดา้นใด (การนิยาม) 

      2.  ผูที้ไดรั้บความเดือดร้อนจาการกระทาํดงักล่าวโดยทางตรงและโดยทางออ้ม คือใคร 
(วเิคราะห์) 

      3.  นกัเรียนลองคาดเดาวา่จะเกิดปัญหา ตามมาจากการกระทาํนนัอยา่งไรบา้ง (สังเคราะห์)  

      4.  นกัเรียนดูภาพแลว้รู้สึกอยา่งไรและจะปฏิบติัตนอยา่งไร (การประเมินค่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบ 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคุณภาพ  3 ( 9.00 – 12.00  คะแนน)   หมายถึง  ดี 
 ระดบัคุณภาพ   2 ( 5.00 – 8.99    คะแนน)   หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ   1 ( 1.00 – 4.99    คะแนน)   หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 

ข้อท ี ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1 
คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล  ได้
ถูกตอ้ง 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล             
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล     
ไม่ถูกตอ้ง 

2 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วน
นอ้ย 

3 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

4 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลในการ
คิด การประเมินทางเลือกและ
การตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสมเป็นส่วนนอ้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม  

กลุ่มท.ี...................สมาชิกในกลุ่ม 
……………………………………………………………………………………………………...                              
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
     ที             รายการ 

ระดับพฤติกรรม 
ทาํเป็น
ประจาํ      

(3) 

ทาํเป็น
บางครัง 

(2) 

ทาํนอ้ย
ครัง    (1) 

1 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2 รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น    
3 รับผดิชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย    
4 ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัเวลา    

                                                                  
        ลงชือ..................................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                          (...................................................................) 
                                                                                   ........../............................../............. 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

คะแนน    9.00 – 12.00   คะแนน  หมายถึง  ดี 
 คะแนน     5.00 – 8.99    คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน     1 .00 – 4.99    คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง               

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี3 
รหัสวชิา  ส 13101   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม     ชันประถมศึกษาปีท ี3        
หน่วยการเรียนรู้ท ี  4   เรือง  พลเมืองดีของสังคม   จํานวน  10  ชัวโมง                 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย  เรือง    การปกครองในโรงเรียน  จํานวน    2  ชัวโมง 
ภาคเรียนที 1   ปีการศึกษา 2554       ผู้สอน  นางสาวเพญ็พชิชา  มันคง                โรงเรียนบ้านหนองกะโดน      
                                                                                            
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรงรักษา

ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตัวชีวดั 
                 ส 2.2  ป.3/2   วเิคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตดัสินใจในชนัเรียน/โรงเรียนและ
ชุมชนโดยวธีิการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง  
2. สาระสําคัญ 

                การเลือกตงัเป็น การเลือกตวัแทน  เพือ เปิดโอกาสใหเ้ลือกคนทีดีทีสุดมาทาํหนา้ที ตามที
เขาแถลงนโยบายไวแ้ก่ประชาชน และการเลือกตงัผูแ้ทนสังกดัพรรคการเมืองช่วยใหพ้รรคการเมือง         
มีความเขม้แขง็  แต่ถา้การเลือกตงัไม่สุจริต มีการใชเ้งินซือเสียง  อาจไดผู้แ้ทนทีไม่เหมาะสมเขา้มา
ทาํงานแทนประชาชนแลว้ทุจริต  เห็นแก่ผลประโยชน์ตนเอง ดงันนันกัเรียนตอ้งศึกษาขอ้มูล
เกียวกบัผูส้มคัร ทีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซือสัตยสุ์จริต ไม่พดูโกหก ไม่ทาํผดิกฎหมาย เป็นตน้ 
3. สาระการเรียนรู้ 
   4.1 ความรู้ 

       การมีส่วนร่วมการจดัการในหอ้งเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย 
       ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง 
  4.2 ทกัษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 

         วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  
    4.3 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
                       ความมีวนิยั   
4.  ความเข้าใจทคีงทน  

  ผูเ้รียนสามารถอธิบายของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียงไดถู้กตอ้ง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการแกปั้ญหา  ความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และความสามารถในการ
สือสาร  
6. ชินงาน/ภาระงาน 

 ใบงานที  1 เรือง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง 
    ใบงานที 2 เรือง คุณลกัษณะของตวัแทนทีนกัเรียนตอ้งการ 
 7. การประเมินชินงาน/ภาระงาน 
                เกณฑ์การประเมิน  ใบงานที 1 เรือง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง  
จาํแนกไดถู้กตอ้งขอ้ละ 1 คะแนน 
               เกณฑ์การประเมิน  ใบงานที 2 เรือง คุณลกัษณะของตวัแทนทีนกัเรียนตอ้งการ โดยสังเกต
จากการนาํเสนอผลงาน 
     
เกณฑ์การให้คะแนนใบงานท ี2  ใชเ้กณฑก์ารนาํเสนอผลงาน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1. กลวธีิการ       
นาํเสนอ 

  มีความสัมพนัธ์กบัเนือ
เรืองและมีความมนัใจใน
การนาํเสนอ 

มีความสัมพนัธ์กบัเนือ
เรืองแต่ไม่ความมนัใจใน
การนาํเสนอ 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
เนือเรืองและไม่ความ
มนัใจในการนาํเสนอ 

2. เนือหา 
เนือหาถูกตอ้ง ครบถว้น 
ชดัเจน   

เนือหาถูกตอ้ง แต่ไม่ 
ชดัเจน 

เนือหาไม่ถูกตอ้ง  

3.   ความคิด 
สร้างสรรค ์

แนวคิดแปลกใหม่ไม่
เหมือนใคร  
 

แนวคิดมีการดดัแปลงจาก
ของเดิม เป็นบางส่วน 

เลียนแบบ ของเดิม         
ทีมีอยู ่

4.  เวลา 
 

พดูจบเนือหาภายในเวลา
ทีกาํหนด  
 

ใชเ้วลามาก หรือนอ้ยกวา่ 
กาํหนดไม่เกิน 10 นาที  
 

ใชเ้วลามาก หรือนอ้ย
กวา่กาํหนดเกิน 10 นาที  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1)  กจิกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 

  
                1. ครูใหน้กัเรียนดูภาพแลว้ร่วมกนัสนทนาเกียวกบัการมีส่วนร่วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยแลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูใชค้าํถาม ดงันี                                                             
      - นกัเรียนเคยเลือกหวัหนา้หอ้งเรียนหรือไม่                                                                                                     
      - นกัเรียนมีวธีิการเลือกหวัหนา้หอ้งเรียนอยา่งไร (ตวัอยา่งคาํตอบ เลือกโดยการนบั
คะแนนเสียง 
               2. ครูอธิบายเพิมเติมใหน้กัเรียนฟังเกียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย  วา่เป็นการ
ปกครองระบอบหนึงทีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง  โดยยดึหลกัฟังเสียงขา้งมาก  และใช้
กฎหมายเป็นหลกัในการปกครองประเทศ    
2) กจิกรรมการสอน 

                2.1  ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัศึกษาใบความรู้ที 3  การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทน
ออกเสียง                                                                                                                                                                          

               2.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่ม  (คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน)  จาํแนกลกัษณะ
การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียงในใบงานที 1 จากนนั ครูและนกัเรียนร่วมกนั
สนทนาถึงประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชนทีมีการนาํเอาวธีิการประชาธิปไตยมาใชใ้น
กระบวนการตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ โดยนิยมใชว้ธีิการออกเสียง ซึงมี 2 ประเภท คือการออกเสียง
โดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง 

               2.3 ครูจาํลองสถานการณ์การเลือกตงัหวัหนา้หอ้งเรียน  โดยใหน้กัเรียนดูรูปภาพจาํลอง
หน่วยเลือกตงั แลว้ใหน้กัเรียนนาํหมายเลขในภาพใส่ใน    หนา้ขอ้ความขา้งล่างใหส้ัมพนัธ์กนั   
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                2.4  ครูและนกัเรียนเฉลยขนัตอนการเลือกตงั และอภิปรายถึงการตดัสินใจของนกัเรียน
ในการเลือกลกัษณะของผูแ้ทนทีเหมาะสมแก่การเป็นตวัแทน แลว้นกัเรียนทาํกิจกรรมใบงานที 2 

 2.5 ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนาํเสนอผลงานของกลุ่ม การตดัสินใจของ  
นกัเรียนในการเลือกลกัษณะของผูแ้ทนทีเหมาะสมแก่การเป็นตวัแทน       
3) กจิกรร.มสรุปบทเรียน 

                3.1 ครูสรุปเพิมเติมวา่ การเลือกตงัเป็นการเปิดโอกาสใหใ้หเ้ลือกคนทีดีทีสุดมาทาํหนา้ที 
ตามทีเขาแถลงนโยบายไวแ้ก่ประชาชน และการเลือกตงัผูแ้ทนสังกดัพรรคการเมืองช่วยใหพ้รรค
การเมืองมีความเขม้แขง็  แต่ถา้การเลือกตงัไม่สุจริต มีการใชเ้งินซือเสียง อาจไดผู้แ้ทนทีไม่ดี       
เขา้มาทาํงานแทนประชาชนแลว้ทุจริต  เห็นแก่ผลประโยชน์ตนเอง  ดงันนั นกัเรียนตอ้งศึกษา
ขอ้มูลเกียวกบัผูส้มคัร ทีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซือสัตยสุ์จริต ไม่ทาํผดิกฎหมาย เป็นตน้ 
   3.2 การวดัและประเมินผล  ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ  เรือง การเลือกตงั 
9. การวดัและประเมินผล 
วธีิวดัผลและประเมินผล เครืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

1. การสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่มและความมีวนิยั 
2 .ตรวจใบงานที 1  และ 2 
3. ตรวจแบบทดสอบ  เรือง   
การเลือกตงั 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่มและความมีวนิยั 
2.ใบงานที 1  และ 2 
3. แบบทดสอบ  เรือง  
การเลือกตงั 

1. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มและความมีวนิยั
ระดบัคุณภาพ ปานกลาง ผา่นเกณฑ์ 
2. ทาํใบงานที 1 ร้อยละ 80 ผา่นเกณฑ์ ใบงาน
ที 2 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์
3. แบบทดสอบ ระดบัคุณภาพ 2  ผา่นเกณฑ ์      

              กล่องรับบตัรเลือกตงั                                                คูหาลงคะแนน 
              ป้ายบอกชือทีอยูข่องผูมี้สิทธิเลือกตงั               จุดตรวจบตัร  ลงลายมือชือ  และรับบตัร 
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10. สือการเรียนรู้ 
                1.  ใบความรู้  เรือง  ประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน           
          2.  รูปภาพเกียวกบัการเลือกตงัในโรงเรียน  
                3.  ใบงานที 1 เรือง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง, ใบงานที  2 เรือง 
คุณลกัษณะของตวัแทนทีนกัเรียนตอ้งการ 
                4.  แบบทดสอบ  เรือง การเลือกตงั 
          5.  หนงัสือแบบเรียนสังคมศึกษาฯ ชนัประถมศึกษาปีที 3 
11. บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
                1. ผลการสอน  

    แผนการจดัการเรียนรู้ที 3  เรือง การมีส่วนร่วมการจดัการในหอ้งเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยและความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง พบวา่  
นกัเรียนใหค้วามสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อภาพทีเร้าความสนใจเกียวกบัการมีส่วนร่วม
ตามกระบวนการประชาธิปไตย    นกัเรียนทุกคนทาํกิจกรรมทีเร้าใหเ้กิดการคิดดว้ยรูปภาพจาํลอง
หน่วยเลือกตงัไดถู้กตอ้ง  

   การทาํกิจกรรมตามใบงานที 1 เรือง การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสี ยง 
พบวา่นกัเรียนสามารถจาํแนกลกัษณะของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตวัแทนออกเสียง ผา่น
เกณฑร้์อยละ 80 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  และจากการทาํใบกิจกรรมที 2 เรืองคุณลกัษณะของ    
ตวัแทนทีนกัเรียนตอ้งการ โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดท้าํการสาํรวจลกัษณะของผูแ้ทนทีเหมาะสมแก่
การเป็นตวัแทนโดยการสอบถามสมาชิกในโรงเรียน หลงัจากนนันกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํผลงาน ที
สาํรวจแลว้นาํเสนอหนา้ชนัเรียน จากผลการนาํเสนอแต่ละกลุ่มพบวา่ แต่ละกลุ่มนาํเสนองานได้
ผา่นเกณฑทุ์กกลุ่ม ดงันี กลุ่มที 1,2,4 และ 5 ผา่นเกณฑร์ะดบั ดี (คะแนน 1 0,11,9 และ10 คะแนน 
ตามลาํดบั) และกลุ่มที 3 ผ่านเกณฑร์ะดบั ปานกลาง (คะแนน 8 คะแนน) 

                การทาํแบบทดสอบ  เรือง การเลือกตงัของนกัเรียน โดยทีนกัเรียนศึกษาจากภาพทีครู
กาํหนดให ้พบวา่นกัเรียนสามารถนิยามใจความสาํคญัของเรือง วเิคราะห์ไดว้า่ขอ้มูลจากภาพเมือจะ
ไปเลือกตงัตอ้งเตรียมอะไรบา้ง  สามารถสังเคราะห์สรุป วธีิการเลือกตงั   และประเมินมีส่วนร่วมใช้
สิทธิเลือกตงั หรือส่งเสริมการเลือกตงัตามระบอบประชาธิปไต ย ผา่นเกณฑร์ะดบั 3 คือ ระดบั ดี    
คิดเป็นร้อยละ  83.33  คะแนนเฉลียทงัสินคิดเป็นร้อยละ 87.22 
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                2.  ปัญหา/อุปสรรค 
  - 
                3.   ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
                  - 
 
       ลงชือ................................................... 
                                                                                                           (นางสาวเพญ็พิชชา  มนัคง) 
         ครูผูส้อน  

 วนัที  15  เดือน กนัยายน  พ.ศ  2554  
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
  แผนการจดัการเรียนรู้สมบูรณ์   มีองคป์ระกอบครบถว้น สอดคลอ้งเหมาะสม   สามารถ

นาํไปสอนได ้
        

                      ลงชือ.................................................... 
                                                                                                       (นายประสิทธิ  ทองเงิน)  
                                                                                             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองกะโดน  
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 ใบความรู้  เรือง ประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                     ประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน 
                    โรงเรียนและชุมชน ไดน้าํเอาวธีิการประชาธิปไตยมาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจหลาย ๆ เรือง  
วธีิหนึงทีนิยมใชคื้อ การออกเสียง ซึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดงันี 
                       1.  การออกเสียงโดยตรง  เป็นการใชสิ้ทธิในการตดัสินใจดว้ยตนเองของสมาชิกในหอ้งเรียน 
โรงเรียน หรือชุมชน เช่น การยกมือแสดงการเห็นดว้ย  การเลือกประธานนกัเรียน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
                      2.  การเลือกตวัแทนออกเสียง   เมือสมาชิกในหอ้งเรียน โรงเรียน หรือชุมชนมีจาํนวนมาก การที   
จะร่วมประชุมพร้อมกนัเพือออกเสียงในเรืองใดเรืองหนึงยอ่มทาํไดย้าก ดงันนั จึงตอ้งมีการเลือกตวัแทนออกเสียง
เพือใหผู้น้นัเขา้ไปใชสิ้ทธิในการตดัสินใจเรืองต่าง ๆ แทนตน เช่น การเลือกตวัแทนของหอ้งเรียนเพือร่วม
ตดัสินใจเรืองภายในโรงเรียน การเลือกตวัแทนชาวบา้นเพือร่วมตดัสินใจเรืองภายในชุมชน 
                  การออกเสียงโดยตรงกบัการเลือกตวัแทนออกเสียงมีความแตกต่างกนั คือ ในการการออกเสียง
โดยตรงเราสามารถใชค้วามคิดของเราเองในการตดัสินใจเรืองต่าง ๆ อยา่งอิสระ แต่ในการเลือกตวัแทนออกเสียง
นนั เราตอ้งแน่ใจเสียก่อนวา่ผูที้เราเลือกนนัเป็นคนดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพราะเมือผูน้นัจะตดัสินใจใน
เรืองใด ๆ แทนตวัเราก็จะตอ้งคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนเสมอ ไม่คิดถึงประโยชน์ของตนเองเป็นสาํคญั 

                        สุเทพ จิตรชืน พิษณุ  เพชรพชัรกุล ,  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   ป.3 . 
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ใบงานที 1  
 

เรือง  การออกเสียงโดยตรงและการเลอืกตัวแทนออกเสียง 
 
 
ชือกลุ่ม....................................................................................โรงเรียน.............................................. 
 
คําชีแจง    ใหน้กัเรียนร่วมกนัระดมสมองจาํแนกลกัษณะของการออกเสียงโดยตรงและการเลือก
ตวัแทนออกเสียง 
   *   การเลือกตงัหวัหนา้หอ้ง        
   *   การเลือกตงัประธานนกัเรียน 
   *   การเลือกตวัแทนหอ้งเพือประชุมจดักิจกรรม   
   *   การเลือกตวัแทนชาวบา้นเพือเขา้ร่วมตดัสินใจเรืองการพฒันา      
   *   ชาวบา้นยกมือเห็นดว้ยทีจะทาํโครงการพฒันาหมู่บา้น   
   *   การเลือกตงัสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
   *   การเลือกตงัผูใ้หญ่บา้น     
 

   การออกเสียงโดยตรง การเลือกตวัแทนออกเสียง 
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ใบงานที 2 
 
 

เรือง  คุณลกัษณะของตัวแทนทนัีกเรียนต้องการ 
 

ชือกลุ่ม............................................................................โรงเรียน...................................... 
คําชีแจง   นกัเรียนสาํรวจลกัษณะของผูแ้ทนทีเหมาะสมแก่การเป็นตวัแทนโดยสอบถามสมาชิกใน
โรงเรียน และจดัลาํดบัคุณลกัษณะของตวัแทนทีสมาชิกตอ้งการมากทีสุด โดยมีลกัษณะของบุคคล
ดงันี 
 1.  มีความรู้ความสามารถ                    2.  ประกอบอาชีพสุจริต ไม่เอาเปรียบ 
 3.  มีความซือสัตย ์สุจริต ไม่พดูโกหก          4.  มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 5. เคารพในความคิดเห็นของผูอื้น        6. มีนโยบายทีดี สามารถช่วยแกปั้ญหา ของประชาชนได ้  

 .                                       
สมาชิกทสีอบถาม จํานวน.............................คน 

 
ลาํดับท ี ลกัษณะของบุคคล 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
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แบบทดสอบ เรือง การเลอืกตัง 

 
 
 
 

คําชีแจง  ใหน้กัเรียนสังเกตรูปภาพขา้งล่างแลว้ตอบคาํถาม 
    
                                            
 
 
 
 
คําถาม 
 
 
 
คําถาม 
1. ใจความสาํคญัของเรืองนีคืออะไร (การนิยาม) 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. จากรูปภาพถา้นกัเรียนจะไปเลือกตงัตอ้งเตรียมอะไรบา้ง (วเิคราะห์)  
…………………………………………………………………………………………………… 
3. นกัเรียนสรุปขนัตอนการเลือกตงัไดอ้ยา่งไร (สังเคราะห์)  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4.  เมือมีการเลือกตงัในระดบัโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ  นกัเรียนจะมีส่วนร่วมใชสิ้ทธิ
เลือกตงั หรือส่งเสริมการเลือกตงัตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ เพราะเหตุใด (การประเมินค่า)  
…………………………………………………………………………………………………. 
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เกณฑ์การให้คะแนน  เรือง การเลอืกตงั 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคุณภาพ  3 ( 9.00 – 12.00  คะแนน)   หมายถึง  ดี 
 ระดบัคุณภาพ   2 ( 5.00 – 8.99    คะแนน)   หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ   1 ( 1.00 – 4.99    คะแนน)   หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
 

ขอ้ที 
ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 

1 
คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล          
ไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล       
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  
ระบุใจความสาํคญัของ
ขอ้มูล     ไม่ถูกตอ้ง 

2 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุ
สาเหตุ  ของปัญหา จาํแนก 
แยกแยะขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
เป็นส่วนนอ้ย 

3 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

4 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมิน
ทางเลือกและการตดัสินใจ
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสมเป็น
ส่วนนอ้ย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม และความมีวนัิย 

กลุ่มท.ี...................สมาชิกในกลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
     ที             รายการ 

ระดับพฤติกรรม 
ทาํเป็น
ประจาํ      

(3) 

ทาํเป็น
บางครัง 

(2) 

ทาํนอ้ย
ครัง    (1) 

1 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2 รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น    
3 รับผดิชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย    
4 ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัเวลา    

                                                                            
ลงชือ.......................................................ผูป้ระเมิน 

(...................................................................) 
........../............................../............. 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน      9.00 – 12.00    คะแนน  หมายถึง  ดี 

 คะแนน      5.00 – 8.99      คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน      1 .00 – 4.99      คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี4 
รหัสวชิา  ส 13101   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม     ชันประถมศึกษาปีท ี3        
หน่วยการเรียนรู้ท ี  4   เรือง  พลเมืองดีของสังคม   จํานวน  10  ชัวโมง              
หน่วยการเรียนรู้ย่อย  เรือง    การสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในชุมชน  จํานวน    2  ชัวโมง 
ภาคเรียนที 1   ปีการศึกษา 2554       ผู้สอน  นางสาวเพญ็พชิชา  มันคง                โรงเรียนบ้านหนองกะโดน   

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรงรักษา

ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตัวชีวดั 
          ส 2.2 ป. 3/3   ยกตวัอยา่งการเปลียนแปลงในชนัเรียน โรงเรียน และชุมชนทีเป็นผลจาก
การตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม   
2. สาระสําคัญ 
         การอยูร่่วมกนัในสังคมเราตอ้งมีผูน้าํในชุมชนทีเขม้แขง็ซึงไดม้าดว้ยการทีทุกคน
ร่วมกนัเลือกตามระบอบประชาธิปไตยใหเ้ป็นตวัแทนในการดูแลความเป็นอยู ่ความสงบสุข
และเป็นผูน้าํในการพฒันาชุมชน เมือนกัเรียนมีโอกาสเลือก ควรเลือกคนดี เพราะคนดีจะเป็นผู ้
ทีคิดดี พดูดีและทาํดี รวมทงัเลือกผูที้มีความสามารถ มีความรู้ดี ซึงจะก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  
3. สาระการเรียนรู้ 
   3.1 ความรู้ 

       - การเปลียนแปลงในชนัเรียน โรงเรียน และชุมชนทีเป็นผลจากการตดัสินใจของ
บุคคลและกลุ่ม      

       - การแสวงหาความรู้เรืองราวในชุมชน 
   3.2 ทกัษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 

          วธีิคิดแบบอริยสัจ 4  
   3.3 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
         ความใฝ่เรียนรู้   
4.  ความเข้าใจทคีงทน  
          ผูเ้รียนสามารถอธิบาย การเปลียนแปลงในชนัเรียน โรงเรียน และชุมชนทีเป็นผลจากการ
ตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม   
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5. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ความสามารถในการสือสาร 

6. ชินงาน/ภาระงาน 
 ใบงาน เรือง โครงสร้างของชุมชน 
 7. การประเมินชินงาน/ภาระงาน 
              เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 

1. ตรงกบัจุดประสงค์
ทีกาํหนด 

ผลงานสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคทุ์กประเด็น 

ผลงานสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคเ์ป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคบ์างประเด็น 

2. มีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 

เนือหาสาระของผลงาน
ถูกตอ้งครบถว้น 

เนือหาสาระของผลงาน
ถูกตอ้ง  เป็นส่วนใหญ่ 

เนือหาสาระของผลงาน
ถูกตอ้ง เป็นบางประเด็น 

3.มีความริเริม
สร้างสรรค ์

ผลงานมีแนวคิดแปลก
ใหม่และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิดแปลก
ใหม่แต่ยงัไม่เป็นระบบ 

ผลงานไม่มีแนวคิด
แปลกใหม่ 

4. เสร็จตามเวลา
กาํหนด 

ผลงานเสร็จตามเวลา
กาํหนด 

ผลงานเสร็จชา้กวา่เวลา
กาํหนด 1 วนั 

ผลงานเสร็จชา้กวา่เวลา
กาํหนดเกิน  1 วนั 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

  คะแนน      9.00 – 12.00    คะแนน  หมายถึง  ดี 
   คะแนน      5.00 – 8.99      คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
   คะแนน      1.00 – 4.99      คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
 
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1)  กจิกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
               ครูและนกัเรียนสนทนาการเปลียนแปลงในชนัเรียนทีเป็นผลมาจากการตดัสินใจของ
สมาชิกในชนัเรียน โรงเรียน  เช่น การเปลียนเวรทาํความสะอาด  การเปลียนป้ายนิเทศในชนัเรียน 
โดยใชก้ระบวนการประชาธิปไตย  การเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียนเพือความ
สวยงาม   เป็นตน้ 
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2) กจิกรรมการสอน 
      2.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่ม  (คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน)  ศึกษาใบความรู้
เรืองชุมชน และองคป์ระกอบของชุมชน 
               2.2 นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลแลว้ทาํใบงานเรือง  โครงสร้างของชุมชน  ครูและนกัเรียนสรุป
การเปลียนแปลงใน ชุมชนครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงสมาชิกในชุมชนซึงประกอบดว้ย 
ผูใ้หญ่บา้น  กาํนนั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และคณะกรรมการใน
ชุมชนและสมาชิกทีอาศยัอยูใ่นชุมชนซึงการเปลียนแปลงในชุมชนทีมีผลต่อการตดัสินใจของ
บุคคลในชุมชน เช่น  การเปลียนแปลงหวัหนา้ชุมชน การเลือกผูใ้หญ่บา้น กาํนนั สมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และการพฒันาชุมชน เป็นตน้ 

        2.3 ครูใหส้ถานการณ์ส่งเสริมการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ วธีิคิดแบบอริสัจ 4 โดย       
ตอบคาํถาม ต่อไปนี 

 
 
 

 
 
 
 

               1. ปัญหาจากสถานการณ์ คืออะไร (ระบุปัญหาได)้ 
                     2. เหตุของปัญหา คืออะไร (ระบุสาเหตุทีเป็นแกนของปัญหาได)้ 
                     3. เป้าหมายทีจะทาํใหปั้ญหายติุ คืออะไร (กาํหนดเป้าหมายและทางเลือกทีจะทาํใหปั้ญหา
ยติุได)้ 
                     4. วธีิแกปั้ญหามีอยา่งไรบา้ง (ระบุวธีิและแหล่งทีจะหาขอ้มูลเกียวกบัปัญหาและทางเลือก
ได)้ 

                2.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่ม อภิปรายและสรุปผลการอภิปรายจากคาํถาม  
                2.5 นกัเรียนแต่ละกลุ่ม นาํเสนอผลการคิดและเหตุผลการตดัสินใจ 
 
 
 
 

          นายพรชยัไดรั้บเลือกตงัเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางดี ต่อมาตาํบลไดรั้บงบประมาณ
ใหจ้ดัสร้างถนนสายใหม่เขา้ไปยงัวดับา้นบางดี นายพรชยัเป็นประธานในการประกวดราคาก่อสร้าง 
และบริษทัทีไดรั้บเลือกคือบริษทัเพือนของนายพรชยั  นายพรชยัจึงใชอ้าํนาจหนา้ทีของตน ขอใหเ้พือน
นาํหินและทรายทีจะใชส้ร้างถนนมาใชใ้นการถมทีทางเขา้บา้นตนดว้ย เพือนจึงรับปากวา่จะทาํให ้ส่วน
ถนนทีสร้างเสร็จแลว้เปิดใชไ้ดไ้ม่นานก็ชาํรุดเสียหาย ชาวบา้นจึงเขา้ร้องเรียนผูว้า่ราชการจงัหวดัให้
ช่วยตรวจสอบดว้ย 

   ส
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3) กจิกรรมสรุปบทเรียน 

  3.1 ครูและนกัเรียนสรุปแนวคิดจากกิจกรรมวา่  นกัเรียนเป็นเด็กก็สามารถมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรคป์ระชาธิปไตยในชุมชนดว้ยการเชิญชวนใหผู้ใ้หญ่ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยใน
ชุมชนไดค้รูเชือมโยงสู่ชีวติจริงวา่  การอยูร่่วมกนัในชุมชนเราตอ้งมีผูน้าํชุมชนทีเขม้แขง็ซึงไดม้า
ดว้ยการทีทุกคนร่วมกนัเลือกตามระบอบประชาธิปไตยใหเ้ป็นตวัแทนในการดูแลความเป็นอยู่
ความสงบสุขและเป็นผูน้าํในการพฒันาชุมชน เมือนกัเรียนมีโอกาสเลือก ควรเลือกคนดี  เพราะคนดี
จะเป็นผูที้คิดดี  พดูดี และทาํดี  รวมทงัเลือกผูมี้ความสามารถ  มีความรู้ดี  ซึงจะก่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
               3.2 วดัและประเมินผล โดยให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบ  เรือง แก๊ง...มอเตอร์ไซค์ 
9. การวดัและประเมินผล 
 

วธีิวดัผลและประเมินผล เครืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
 1. การสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่มความใฝ่เรียนรู้   
 2. ตรวจใบงานเรืองโครงสร้าง
ของชุมชน 
 3. ตรวจแบบทดสอบเรือง แก๊ง
...มอเตอร์ไซค์ 
 

1  แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่มความใฝ่เรียนรู้   
2.  ใบงานเรืองโครงสร้างของ
ชุมชน 
3  แบบทดสอบเรือง แก๊ง...
มอเตอร์ไซค์ 
 

1. พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม
ความใฝ่เรียนรู้  ระดบัคุณภาพ 
ปานกลาง ผา่นเกณฑ์ 
2. ทาํใบงานที  ร้อยละ 80 ผา่น
เกณฑ ์
 3. แบบทดสอบ ระดบัคุณภาพ 
2  ผา่นเกณฑ์ 

 

10. สือการเรียนรู้ 
         1. ใบความรู้ เรือง ชุมชน และองคป์ระกอบของชุมชน 
         2. ใบงาน เรืองโครงสร้างของชุมชน 
                3.  แบบทดสอบ  เรือง แก๊ง...มอเตอร์ไซค์ 
                4.  หนงัสือแบบเรียนสังคมศึกษาฯ ชนัประถมศึกษาปีที 3 
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11. บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
               1.  ผลการสอน 

   แผนการจดัการเรียนรู้ที 4  เรือง การเปลียนแปลงในชนัเรียน โรงเรียน และชุมชนทีเป็น
ผลจากการตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม   และ การแสวงหาความรู้เรืองราวในชุมชน พบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่สามารถรวบรวมขอ้มูลจากใบความรู้ เรืองชุมชน และองคป์ระกอบของชุมชนไดดี้  ในขนั
เร้าใหเ้กิดความคิด  ครูใหค้าํแนะนาํ วธีิคิดแบบอริสัจ 4 ซึงนกัเรียนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการคิด 
และตอบคาํถามจากสถานการณ์ทีกาํหนดให ้ดว้ยวธีิคิดแบบอริสัจ 4 ไดถู้กตอ้ง   
               การทาํใบงาน  เรือง  โครงสร้างชุมชน พบวา่ นกัเรียนสามารถเขียนอธิบายผลงานได้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคที์ครูกาํหนด เนือหาสาระถูกตอ้ง ทนังานทีมอบหมายเสร็จทนัตามเวลาที
กาํหนด ผา่นเกณฑร์ะดบั ดี ทุกกลุ่ม  
               การทาํแบบทดสอบเรือง แก๊ง...มอเตอร์ไซค ์โดยนกัเรียนอ่านกรณีตวัอยา่งทีครูกาํหนดให ้
พบวา่ นกัเรียนสามารถนิยามปัญหาจากการอ่านกรณีตวัอยา่ง วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา สามารถ
สังเคราะห์สรุปวธีิการแกปั้ญหา  และประเมินค่าผลจากการแกปั้ญหาจากการทีแกปั้ญหาของเรือง
ดงักล่าว ผา่นเกณฑร์ะดบัดี คิดเป็นร้อยละ 86.67  คะแนนเฉลียทงัสินคิดเป็นร้อยละ 88.89 
 
                2. ปัญหา/อุปสรรค 
  - 
                3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
                  - 
       ลงชือ................................................... 
                                                                                                           (นางสาวเพญ็พิชชา  มนัคง) 
         ครูผูส้อน  

วนัที  22 เดือน กนัยายน  พ.ศ  2554 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
   แผนการจดัการเรียนรู้  มีองคป์ระกอบครบถว้น สอดคลอ้งเหมาะสม   สามารถนาํไป

สอนเพือพฒันาผูเ้รียนได้   
           

 ลงชือ.................................................... 
                                                                                                    (นายประสิทธิ  ทองเงิน)  
                                                                                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองกะโดน
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ใบความรู้  เรืองชุมชน 

  
 

  
 ชุมชน คือกลุ่มคนพวกหนึงทีมาอยูร่วมกนัในอาณาบริเวณหนึง โดยคนเหล่านีถือวา่ตนมี
ความผกูพนัอยูก่บัอาณาบริเวณแห่งนนั มีความยดึเหนียวกนัเป็นปึกแผน่มนัคง มีการกระทาํ
กิจกรรมต่างๆหลายดา้นดว้ยกลุ่มต่างๆทีตอ้งพึงพาอาศยักนั เช่นครอบครัวหลายๆครอบครัว 
โรงเรียน วดั ร้านคา้ โรงงาน ฯลฯ  รวมกนัเป็นหมู่บา้น เป็น เมือง แต่กระนนัก็ตามแมว้า่ชุมชนจะมี
กิจกรรมต่างๆหลายดา้นและสามารถตอบสนองความจาํเป็นพืนฐานของการดาํรงชีวติของสมาชิก
ได ้แต่ชุมชนก็ยงัเป็นหน่วยยอ่ยของสังคมทีตอ้งขึนอยูก่บัอาํนาจรัฐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบความรู้ เรืององค์ประกอบของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาณาเขต หรือขอบเขต 
ของชุมชน ตาํบลทาํเลทีตงั 

กลุ่มคนทีอาศยัอยูมี่หลายเชือชาติ       
หลายอาชีพ  เช่น ขา้ราชการ พอ่คา้ 

ชาวไร่ ชาวสวน รับจา้งฯลฯ 

หน่วยงานหรือสถานทีสาํคญัใน
ชุมชน เช่น วดั สถานีอนามยั  

ไปรษณีย ์สถานีตาํรวจ ตลาดนดั ฯ 

ผูบ้ริหารทอ้งถิน เช่น นายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

 

 
องค์ประกอบของชุมชน 
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ผูว้า่ราชการจงัหวดั               
ชือ........................................................  

นายอาํเภอ                     
ชือ........................................................

อาํเภอ 
................................................................

ตาํบล 
................................................................

ใบงาน   โครงสร้างของชุมชน 

ตาํบลในฐานะองคก์ารบริหาร      
ส่วนทอ้งถิน 

ตาํบลในฐานะหน่วย 
การปกครองทอ้งที 

กาํนนั ชือ.........................  

ผูใ้หญ่บา้น ชือ.........................  

อบต. 

สภา อบต. ฝ่ายบริหาร 

ประธานสภา อบต. 
ชือ.......................  

สมาชิก  อบต. ชือ
.............................. 

นายก อบต. ชือ
.............................. 

ปลดั อบต. ชือ
............................... 

จงัหวดัของเรา 
................................................................
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แบบทดสอบ 
 

แก๊ง...มอเตอร์ไซค์ 
  
คําชีแจง   ใหน้กัเรียน อ่านกรณีตวัอยา่งต่อไปนีแลว้ตอบคาํถาม  
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
คําถาม 
1.  ปัญหาจากกรณีตวัอยา่งนีคืออะไร (การนิยาม)    
2.  สาเหตุของปัญหาคืออะไร (วเิคราะห์)    
3.  นกัเรียนสรุปวธีิการแกปั้ญหา ไดอ้ยา่งไร (สังเคราะห์)    
4.  นกัเรียนคิดวา่ผลการแกปั้ญหาในขอ้ 3 จะส่งผลดีต่อทอ้งถินอยา่งไร (การประเมินค่า)    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

วยัรุ่นประมาณ 30 คนทงัชายและหญิง
จะใชถ้นนหลวงเป็นทีแข่งมอเตอร์ไซค์ 
โดยจะนดัแข่งกนัในสถานต่าง ๆ หลงัตี
สองไปแลว้ โดยมากมกัจะไปเป็นคู่ โดย
มีวยัรุ่นชายเป็นคนขบัและวยัรุ่นหญิงนงั
ซอ้นทา้ย มีการพนนัดว้ยการใชเ้งินเป็น
เดิมพนับา้ง ใชอุ้ปกรณ์ตกแต่งรถบา้งและ
บางทีก็ใชเ้พือนหญิงเป็นเดิมพนั การ
แข่งขนัดงักล่าวทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัในยา่น
นนัหนวกหู รําคาญนอนไม่หลบั 
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เกณฑ์การให้คะแนน  แบบทดสอบ 
                                                                                                               

 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคุณภาพ  3 ( 9.00 – 12.00  คะแนน)   หมายถึง  ดี 
 ระดบัคุณภาพ   2 ( 5.00 – 8.99    คะแนน)   หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ   1 ( 1.00 – 4.99    คะแนน)   หมายถึง  ปรับปรุง 
 

ข้อท ี
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1 
คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล         
ไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล       
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  
ระบุใจความสาํคญัของ
ขอ้มูล     ไม่ถูกตอ้ง 

2 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการรวบรวม
ขอ้มูล  ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย 
ระบุสาเหตุ  ของปัญหา 
จาํแนก แยกแยะขอ้มูลได้
ถูกตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

3 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุป
วธีิการแกปั้ญหา  และการ
คาดเดาเหตุการณ์จาก
ขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

4 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูล
ในการคิด การประเมิน
ทางเลือกและการ
ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสมเป็นส่วนนอ้ย 

   ส
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สมุดกลาง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มและความใฝ่เรียนรู้   
 

กลุ่มท.ี...................สมาชิกในกลุ่ม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
     ที             รายการ 

ระดับพฤติกรรม 
ทาํเป็น
ประจาํ      

(3) 

ทาํเป็น
บางครัง 

(2) 

ทาํนอ้ย
ครัง     
(1) 

1 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2 รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น    

3 
มีความตงัใจและเพียรพยายามศึกษาหา
ความรู้ในงานทีไดรั้บมอบหมาย 

   

4 ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายเสร็จทนัเวลา    
                                                                                
                                                                                ลงชือ....................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                                  (...................................................................) 
                                                                                                ........../............................../............. 
เกณฑ์การตัดสิน 

คะแนน      9.00 – 12.00    คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน      5.00 – 8.99      คะแนน   หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน      1 .00 – 4.99      คะแนน   หมายถึง  ปรับปรุง 

  
           
 
 
 
 

   ส
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แผนการจัดการเรียนรู้ท ี5 
รหัสวชิา  ส 13101   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม    ชันประถมศึกษาปีท ี3        
หน่วยการเรียนรู้ท ี  4   เรือง  พลเมืองดีของสังคม   จํานวน  10  ชัวโมง                 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย  เรือง    ชุมชนของฉัน  จํานวน    2  ชัวโมง 
ภาคเรียนที 1   ปีการศึกษา 2554       ผู้สอน  นางสาวเพญ็พชิชา  มันคง               โรงเรียนบ้านหนองกะโดน      

                                                                                            
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวดั 
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมนั ศรัทธา และธาํรงรักษา

ไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ตัวชีวดั 
          ส 2.2 ป. 3/3   ยกตวัอยา่งการเปลียนแปลงในชนัเรียน โรงเรียน และชุมชนทีเป็นผลจาก
การตดัสินใจของบุคคลและกลุ่ม   
2. สาระสําคัญ 

      สถานทีต่างๆในชุมชนทีเราทุกคนตอ้งใชร่้วมกนัถือวา่ เป็นสถานทีสาธารณะทีทุกคน             
เป็นเจา้ของตอ้งช่วยกนัรักษาและพฒันาใหค้งอยูใ่นสภาพทีดีอยูเ่สมอ 
4. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ความรู้ 
                      การเปลียนแปลงในชุมชน  การปฏิบติัตนเพือส่วนรวม และการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชน 

   3.2 ทกัษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 
           วธีิคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 
    3.3 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
           จิตสาธารณะ  
4.  ความเข้าใจทคีงทน  
          ผูเ้รียนสามารถอธิบาย การเปลียนแปลงในชุมชน  ปฏิบติัตนเพือส่วนรวมและการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนไดต้ามวยั 
5. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดแกปั้ญหา  ความสามารถในการสือสาร 
 

   ส
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สมุดกลาง



 

 

188 

6. ชินงาน/ภาระงาน 
  ใบงาน เรือง  ลกัษณะชุมชนทีฉนัชอบมากทีสุด  โดยให้วาดภาพลกัษณะชุมชนทีนกัเรียน

ชอบมากทีสุด 
   แบบทดสอบการคิดวจิารณญาณ เรือง มาลี  
 การประเมินชินงาน/ภาระงาน 
เกณฑ์การประเมินใบงาน  เรือง  ลกัษณะชุมชนทีฉนัชอบมากทีสุด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 

1. ตรงตามจุดประสงคที์
กาํหนด 

ผลงานสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคทุ์ก
ประเด็น 

ผลงานสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคเ์ป็นส่วน
ใหญ่ 

ผลงานสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคบ์าง
ประเด็น 

2. มีความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ 

เนือหาสาระของ
ผลงานถูกตอ้ง
ครบถว้น 

เนือหาสาระของ
ผลงานถูกตอ้ง  เป็น
ส่วนใหญ่ 

เนือหาสาระของ
ผลงานถูกตอ้ง      
เป็นบางประเด็น 

3. มีจิตสาธารณะ 

ผลงานมีการเขา้ร่วม
กิจกรรมทีเป็น
ประโยชน์ในชุมชน     
2 ประเด็น 

ผลงานมีการเขา้ร่วม
กิจกรรมทีเป็น
ประโยชน์ในชุมชน    
1  ประเด็น 

ผลงานไม่มีการเขา้
ร่วมกิจกรรมทีเป็น
ประโยชน์ในชุมชน 

4. เสร็จตามเวลากาํหนด 
ผลงานเสร็จตามเวลา
กาํหนด 

ผลงานเสร็จชา้กวา่
เวลากาํหนด 1 วนั 

ผลงานเสร็จชา้กวา่
เวลากาํหนดเกิน       
1 วนั 

 
เกณฑ์การตัดสิน        

คะแนน     9.00 – 12.00    คะแนน  หมายถึง  ดี                                                                                                  
คะแนน      5.00 – 8.99     คะแนน   หมายถึง  ปานกลาง                                                                
คะแนน      1.00 – 4.99      คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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8. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1)  กจิกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัยกตวัอยา่งทีเปลียนแปลงในชุมชน เช่น เครืองกรองนาํดืม สนาม
เด็กเล่น รถเก็บขยะ  เครืองหมายจราจร เป็นตน้ 
2) กจิกรรมการสอน 

  2.1 ครูใหน้กัเรียนแต่กลุ่ม (คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน)  ระดมความคิด
โดยช่วยกนับอกวา่ในชุมชนของนกัเรียนมีกฎเกณฑอ์ะไรบา้ง  ทีนกัเรียนรู้จกัโดยครูยกตวัอยา่ง  เช่น      
ขา้มถนนบนทางมา้ลายหรือขา้มโดยทางสะพานลอย  ใหก้ลุ่มช่วยกนัระดมความคิดวา่มีกฎเกณฑ์
อะไรบา้ง เป็นตน้ 

   2.2 ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบอกขอ้ดีและขอ้เสียของการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องชุมชน
โดยครูใชข้อ้ตกลงทีไดจ้ากการนาํเสนอของนกัเรียนทีเป็นประเด็น เช่น ขา้มถนนบนทางมา้ลาย  ไม่
ทิงขยะในทีสาธารณะ  ไม่ทาํลายสิงของสาธารณะ  ไม่ถ่มนาํลายลงพืนถนน เป็นตน้  ถา้ปฏิบติัตาม
ระเบียบจะเกิดผลดีอยา่งไร (คุณ) ถา้ไม่ปฏิบติัตามระเบียบจะเกิดผลเสียอยา่งไร  (โทษ) และนกัเรียน
ทุกกลุ่มช่วยกนัรวบรวมวา่กฎเกณฑที์เราควรปฏิบติัในชุมชนวา่มีอะไรบา้งการปฏิบติัจะส่งผลดีต่อ
สังคมอยา่งไร 

   2.3  นกัเรียนอ่านนิทานเรืองแมวนอ้ยหาบา้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิทานเรือง แมวน้อยหาบ้าน 

สีสวาทและสีชมพเูป็นแมวพีนอ้งกนั  เมือทงัสองเติบโตขึนจาํเป็นตอ้งออกไปหาบา้นอยูด่ว้ย
ตนเอง   ทงัสองออกเดินทางไปยงัหมู่บา้นตะวนัออก พบป้ายชือ “หมู่บา้นอะไรก็ได”้ เมือเขา้ไปใน
หมู่บา้นนี แมวทงัสองเห็นบา้นปลูกกนัระเกะระกะ บา้นบางหลงัปลูกยนืเขา้มาในถนน บางหลงัปลูกใน
สวนสาธารณะ รถยนตว์งิทงัดา้นซา้ยและขวาตามใจคนขบั บนถนนมีรถชนกนั และมีคนบาดเจบ็อยูข่า้ง
ทางไม่มีใครสนใจ คนในหมู่บา้นแต่งกายสกปรก ไม่สุภาพ ทุกคนอารมณ์หงุดหงิด สีสวาทและสีชมพู
ยนืมองรอบ ๆ พบแต่ความสับสนวุน่วาย ไร้ระเบียบของคนในหมู่บา้น จึงชวนกนัเดินทางไปหมู่บา้นทาง
ทิศตะวนัตก ทงัสองมาถึงหมู่บา้นชือ “รักระเบียบวนิยั” สองขา้งทางถนนในหมู่บา้นปลูกตน้ไม ้ดอกไม้
ไวส้วยงาม มีป้ายบอกชือถนน และทางมา้ลายใหเ้ดินขา้ม รถยนตว์งิอยา่งถูกกฎจราจร บา้นแต่ละหลงัมี
รัวกนัพร้อมแสดงบา้นเลขทีดูสวยงามน่าอยู่  คนในหมู่บา้นหนา้ตายมิแยม้แจ่มใส แต่งกายสุภาพ สะอาด
ตา สีสวาทและสีชมพ ูมองดูรอบตวัอยา่งมีความสุข ทงัสองจะสร้างบา้นและอยูที่หมู่บา้นรักระเบียบวนิยั
แห่งนี                                                ทีมา  http://www.gotoknow.org/blog/kru-waraporn-t-2/359495 
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    2.4  ดว้ยวธีิคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก  ดงันี  
         -    หมู่บา้นใดทีน่าอยู ่ เพราะอะไร และหมู่บา้นใดทีไม่น่าอยู ่ เพราะอะไร 
         -    นกัเรียนจะ เลือกอยูห่มู่บา้นใด  เพราะอะไร 

  2.5  นกัเรียนแต่ละกลุ่ม อภิปราย แลว้นาํเสนอผลการคิดและ ใหน้กัเรียนวาดภาพและ
อธิบายลกัษณะชุมชนทีนกัเรียนชอบมากทีสุดลงใน ใบงาน เรือง  ลกัษณะชุมชนทีฉนัชอบมากทีสุด 
3) กจิกรรมการสอน 

  3.1  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปถึงวถีิการใชชี้วติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขซึงอาจมี
ขอ้ตกลงบางขอ้ทีนกัเรียนอาจจะไม่ชอบแต่ตอ้งปฏิบติัตามเพือประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม  
              3.2  วดัและประเมินผล โดยนกัเรียนทาํแบบทดสอบ  เรือง มาลี 
9. การวดัและประเมินผล 
วธีิวดัผลและประเมินผล เครืองมือวดัและประเมินผล เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
1.  การสังเกตพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม 
 2. ตรวจใบงาน เรือง ลกัษณะ
ชุมชนทีฉนัชอบมากทีสุด 
3. ตรวจแบบทดสอบ เรือง มาลี 
 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรม
การทาํงานกลุ่ม  
 2.  ใบงาน เรือง ลกัษณะ
ชุมชนทีฉนัชอบมากทีสุด 
 3.  แบบทดสอบ เรือง มาลี 
 

1.  พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ระดบั
คุณภาพ ปานกลาง ผา่นเกณฑ์ 
2.  ทาํใบงานระดบัคุณภาพ พอใช ้ 
ผา่นเกณฑ ์ 
3.  แบบทดสอบ ระดบัคุณภาพ        
2  ผา่นเกณฑ์ 

10.  สือการเรียนรู้ 
  1.   นิทาน เรือง แมวนอ้ยหาบา้น   

         2.   ใบงาน  เรือง ลกัษณะชุมชนทีฉนัชอบมากทีสุด 
                3.  แบบทดสอบ เรือง มาลี 
         4.  หนงัสือแบบเรียนสังคมศึกษาฯ ชนัประถมศึกษาปีที 3 
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11. บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
               1.  ผลการสอน 
   แผนการจดัการเรียนรู้ที 5 เรือง การเปลียนแปลงในชุมชน  การปฏิบติัตนเพือส่วนรวม 
และการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน พบวา่นกัเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกนัคิด 
แบบเห็นคุณโทษและทางออก  ตดัสินใจจากนิทานเรืองแมวนอ้ยหาบา้นไดดี้ยงิขึน   

  การทาํใบงาน  เรือง  ลกัษณะชุมชนทีฉนัชอบมากทีสุด โดยใหน้กัเรียนวาดภาพชุมชนที
ชอบมากทีสุด หลงัจากการตรวจใบงาน พบวา่ นกัเรียนสามารถวาดภาพชุมชนทีชอบ ผา่นเกณฑ์
ระดบั ดี ทุกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 
               การทาํแบบทดสอบ  เรือง มาลี  โดยนกัเรียน อ่านกรณีตวัอยา่ง ของมาลี พบวา่ นกัเรียน
สามารถนิยามใจความสาํคญัของสถานการณ์ วเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของการเผาขยะ สังเคราะห์
การปฏิบติัตนของตนเองเทียบกบัมาลี และสามารถประเมินค่าของการแกปั้ญหาจากกรณีตวัอยา่ง
ของมาลี ผา่นเกณฑ ์ระดบัคุณภาพ 3 คือ ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 86.67 คะแนนเฉลียทงัสินคิดเป็น
ร้อยละ 87.22 
 นกัเรียนมีความสนุกและพึงพอใจทีไดจ้ดักิจรรมเสริมหลกัสูตร หลกัสูตรดว้ย กิจกรรม
จกัรยานแรลลีกลุ่มสาระสังคมฯ ประถมศึกษาปีที 3 นกัเรียนไดเ้รียนรู้ชุมชนของเราจากแหล่งเรียนรู้
จริงทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นยาง วดัหนองกะโดน และชุมชนหมู่ที 9 ตาํบลบา้นยาง  
 
                2.  ปัญหา/อุปสรรค 
  - 
                3.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

            - 
 
       ลงชือ................................................... 
                                                                                                           (นางสาวเพญ็พิชชา  มนัคง) 
         ครูผูส้อน  

วนัที  29  เดือน กนัยายน  พ.ศ  2554 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 

แผนการจดัการเรียนรู้  มีองคป์ระกอบครบถว้น สอดคลอ้งเหมาะสม   สามารถนาํไปสอน
เพือพฒันาผูเ้รียนได้   
 
       ลงชือ....................................................  
                                                                                                           (นายประสิทธิ  ทองเงิน)  
                                                                                             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองกะโดน
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ใบงาน เรือง “ลกัษณะชุมชนทฉัีนชอบมากทสุีด” 

 
 
คําชีแจง ใหน้กัเรียนวาดภาพลกัษณะชุมชนทีนกัเรียนชอบมากทีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผลงาน 
 

     ดีมาก พอใช ้ ตอ้งปรับปรุง 
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แบบทดสอบ  
 

เรือง  มาล ี        
 คําชีแจง   ใหน้กัเรียน อ่านกรณีตวัอยา่งต่อไปนีแลว้ตอบคาํถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. ใจความสาํคญัของสถานการณ์นี คืออะไร (การนิยาม) 
  2.  การเผาขยะมีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไรบา้ง (การวเิคราะห์) 
 

  
 
 
 
 
 
3.  ถา้นกัเรียนเป็นมาลีไม่อยากใหเ้พือนบา้นเกลียดควรทาํอยา่งไร (การสังเคราะห์) 
4.  ทางออกหรือวธีิแกปั้ญหาทีมาลีควรปฏิบติัควรทาํอยา่งไร (การประเมินค่า)  
 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 
  
  
  
  
  

            

 
 

บา้นของมาลีอยูติ่ดกบับา้นของชาวบา้นคนอืน ๆ มาลีมกัจะนาํขยะและของเหลือใชม้า 
ทิงทีหลุมซึงติดกบัทีของเพือนบา้น เมือกองขยะสูงขึนเธอก็จะเผาเสียครังหนึง บางครังเศษ 
ขยะจาํพวกถุงพลาสติกก็ถูกลมพดัไปในทีของเพือนบา้น ดว้ยเหตุนีเพือนบา้นจึงไม่ชอบมาลี 
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เกณฑ์การให้คะแนน  แบบทดสอบ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดบัคุณภาพ  3 ( 9.00 – 12.00  คะแนน)   หมายถึง  ดี 
 ระดบัคุณภาพ   2 ( 5.00 – 8.99    คะแนน)   หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ   1 ( 1.00 – 4.99    คะแนน)   หมายถึง  ปรับปรุง 
 

ขอ้ที 
ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 

1 
คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล     
ไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  
ระบุใจความสาํคญัของ
ขอ้มูล ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  
ระบุใจความสาํคญัของ
ขอ้มูล ไม่ถูกตอ้ง 

2 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการรวบรวม
ขอ้มูล  ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย 
ระบุสาเหตุ  ของปัญหา 
จาํแนก แยกแยะขอ้มูลได้
ถูกตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการรวบรวม
ขอ้มูล  ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย 
ระบุสาเหตุ  ของปัญหา 
จาํแนก แยกแยะขอ้มูล
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

3 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุป
วธีิการแกปั้ญหาและ        
การคาดเดาเหตุการณ์     
จากขอ้มูลไดถู้กตอ้ง        
เป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุป
วธีิการแกปั้ญหา และ
การคาดเดาเหตุการณ์
จากขอ้มูลไดถู้กตอ้ง  
เป็นส่วนนอ้ย 

4 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูล
ในการคิด การประเมิน
ทางเลือกและการ
ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูล
ในการคิด การประเมิน
ทางเลือกและการ
ตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสมเป็นส่วนนอ้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
กลุ่มท.ี...................สมาชิกในกลุ่ม 
……………………………………………………………………………...                                                                  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
     ที             รายการ 

ระดับพฤติกรรม 
ทาํเป็น
ประจาํ      

(3) 

ทาํเป็น
บางครัง 

(2) 

ทาํนอ้ย
ครัง    (1) 

1 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    
2 มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน    
3 รับผดิชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย    
4 มีนาํใจ ช่วยเหลือเพือนและกิจกรรมกลุ่ม    

                                                                                
                                                                               ลงชือ.....................................................ผูป้ระเมิน 

                                                                               (...................................................................) 
                                                                                                ........../............................../............. 
เกณฑ์การตัดสิน 

คะแนน      9.00 – 12.00    คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน      5.00 – 8.99      คะแนน   หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน      1 .00 – 4.99      คะแนน   หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสังคม  
 

1. นกัเรียนจะเลือกปฏิบติัตนตามขอ้ใดเป็นลาํดบัแรกทีเหมาะสมในการเป็นสมาชิกทีดีของ
โรงเรียน (ประเมินค่า) 

ก. สร้างชือเสียงใหโ้รงเรียน                                                                                                                               
ข. บริจาคเงินซืออุปกรณ์การเรียน                                                                                                             
ค. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน                                                                                                          
ง. นาํผูป้กครองเยยีมชมอาคารสถานที 
 

2. นกัเรียนในฐานะทียงัเป็นเด็ก  นกัเรียนจะทาํตนเป็นพลเมืองดีของชุมชนตามขอ้ใดเหมาะสม
ทีสุด (ประเมินค่า) 

            ก.  สนบัสนุนคนดีเป็นผูน้าํ 
            ข.  ยนืตรงเคารพธงชาติทุกวนั 
            ค.  ช่วยสอดส่องดูแลชุมชนแทนตาํรวจ 
            ง.  ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว 
 
3.  เมือนกัเรียนเป็นสมาชิกของชุมชนหนา้ทีทีนกัเรียนตอ้งกระทาํมากทีสุด  คือขอ้ใด (ประเมินค่า) 
           ก. สวดมนต ์ไหวพ้ระ  
           ข. การเขา้วดัทุกวนัพระ 
           ค. การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
           ง.  การเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณี 
 
4. กิจกรรมในขอ้ใด ทีนกัเรียนควรกระทาํมากทีสุด (ประเมินค่า) 
      ก.  เป็นหวัหนา้นกัเรียน 
      ข.  อาสาสมคัรเป็นตวัแทนของโรงเรียน 
      ค.  เสียสละทรัพยสิ์นใหม้ากเพือโรงเรียน 
      ง.  ประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพนกัเรียน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. การกระทาํในขอ้ใดแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย (วเิคราะห์) 
     ก. ไม่ยอมรับผลการเลือกตงั  
    ข.  วมิลไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตงั 
     ค.  วชิยัไม่ยอมฟังเหตุผลของสุนารี 
      ง.  ครูเชือฟังเหตุผลการมาสายของนกัเรียน  
 
6. เพราะอะไรนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน (วเิคราะห์)  
      ก. เพือใหโ้รงเรียนมีชือเสียง  
      ข. เพือใหโ้รงเรียนสวยงาม  
       ค. เพือใหน้กัเรียนทุกคนตงัใจเรียน  
        ง. เพือเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 
7. บุคคลใดใชห้ลกัประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนมากทีสุด 
 (ประเมินค่า) 
          ก.  ดาํออกความเห็นเพียงคนเดียว  
            ข.  เขียวเสนอใหผู้น้าํในทอ้งถินสังใหส้มาชิกทาํตาม 
            ค.  แดงเสนอใหส้มาชิกในชุมชน เสนอความคิดเห็นในการพฒันาชุมชน  
             ง.  ขาวเสนอความคิดเห็นและใหส้มาชิกทุกคนปฏิบติัตาม  
 
8. คนในชุมชนมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยไดอ้ยา่งไร (วเิคราะห์) 

  ก.   ร่วมกนับริจาคเงินสร้างวดั 
                ข.  ร่วมกนัสร้างสถานทีสาํคญัในชุมชน 

   ค.  ร่วมกนัพฒันาความสะอาดของชุมชน       
   ง.  ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมในชุมชน 

 
9.  การเปลียนแปลงหวัหนา้ชนัเรียนใหม่ตามกระบวนการประชาธิปไตยควรทาํอยา่งไร (วเิคราะห์)  
                ก.  แต่งตงัจากครูใหญ่ 
                ข.  แต่งตงัจากสมาชิกในโรงเรียน 
                ค.  เลือกตงัจากสมาชิกในโรงเรียน 
                ง.  เลือกตงัจากสมาชิกในชนัเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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10. .ถา้จะเลือกหวัหนา้หอ้งคนใหม่ นกัเรียนคนใด ทีใชว้ธีิการเลือกไดเ้หมาะสมทีสุด (ประเมินค่า) 
               ก.  แป้ง ออกเสียงโดยตรง 
               ข.  ปิน ออกเสียงแบบลบัๆ 
               ค.  ป้อง ออกเสียงตามเพือน 
               ง.  เปรม ออกเสียงแบบส่งตวัแทน 
 
11. ในการเลือกตวัแทนออกเสียงนกัเรียนควรเลือกบุคคลทีมีลกัษณะอยา่งไร (วเิคราะห์)  

 ก. คนทีพดูจาเก่ง 
 ข. คนทีสนิทกบัเรามากทีสุด 
 ค. คนทีเขา้กบัเพือนไดทุ้กคน 

                ง. คนมีความสามารถ เสียสละต่อส่วนรวม 
 
12. กิจกรรมในขอ้ใดสอดคลอ้งกบัวธีิการออกเสียงโดยตรง ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
(วเิคราะห์) 

  ก. การแต่งตงัหวัหนา้หอ้ง 
  ข. การเลือกตงัประธานนกัเรียน 
  ค. การร่างกฎระเบียบทางโรงเรียน 
  ง. การตงัพรรคการเมืองในทอ้งถิน 

 
13. กิจกรรมในขอ้ใดเป็นความร่วมมือของนกัเรียนทีช่วยพฒันาหอ้งเรียนมากทีสุด (ประเมินค่า)  
              ก. ทาํเวรในชนัเรียน 
            ข. ตดัผมทรงนกัเรียน 
            ค. ปฏิบติัตนตามกฎระเบียบของหอ้งเรียน 
                ง. นุ่งกระโปรงยาวตามกฎของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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14. การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของบุคคลใด ทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงในชนัเรียนมากทีสุด 
(ประเมินค่า) 
              ก. นกัเรียน            
              ข. คุณครู  
              ค. ผูป้กครอง 
              ง. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
 
15. ขอ้ใดเป็นผลดีทีไดรั้บจากการเลือกตงัประธานนกัเรียนตามระบอบประชาธิปไตย (วเิคราะห์)  

ก. ทาํใหค้นอืนนบัถือ                                                                                                                              
ข. ทาํใหเ้ป็นคนกลา้คิด กลา้ทาํ                                                                                                                         
ค. ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์                                                                                      
ง. ทาํใหเ้ป็นคนรู้จกัยอมรับความคิดคนอืน 

16. ในฐานะทีเป็นสมาชิกหอ้งเรียน นกัเรียนควรใชสิ้ทธิตามขอ้ใดจึงเหมาะสมทีสุด (ประเมินค่า)  
ก. พดูทุกอยา่งทีตนเองคิด                                                                                                                               
ข.  ทาํตามความคิดของตนเอง                                                                                                            
ค. โตเ้ถียงกบัเพือนเมือความคิดเห็นขดัแยง้กนั                                                                                   
ง. มีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบของหอ้งเรียน 

17. การปฏิบติัตามกระบวนการประชาธิปไตยขอ้ใดถูกตอ้ง (วเิคราะห์) 
             ก. ชกัจูงใหผู้อื้นเห็นดว้ยกบัตนเอง 
             ข.  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 
             ค.  ไม่แสดงความคิดเห็นขดัแยง้กบัผูอื้น 
             ง.  เลิกยุง่เกียวกบัผูที้มีความคิดเห็นแตกต่าง 
 
18. ถา้ในชุมชนของนกัเรียนมีพลเมืองดีจาํนวนมากจะเกิดผลดีอยา่งไร(วเิคราะห์)  
             ก. ไดชื้อวา่เป็นชุมชนทีพฒันาแลว้ 
             ข.  ลดรายจ่ายดา้นการปราบปรามโจรผูร้้าย 
             ค. ชุมชนสงบสุข มีความเจริญกา้วหนา้ มนัคง 

ง. รัฐบาลมีเสถียรภาพ ไม่เปลียนแปลงผูน้าํบ่อยๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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19. นกัเรียนจะเลือกปฏิบติักิจกรรมในขอ้ใดก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มในชุมชนมาก
ทสุีด (ประเมินค่า) 

ก.  ร่วมกนัปลูกป่าในชุมชน 
ข. สร้างหา้งสรรพสินคา้ใหม่ในชุมชน 
ค. สร้างโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน                                                                                              
ง. สมาชิกร่วมกนัสร้างอนามยัในชุมชน 

20. ถา้มีการโตแ้ยง้ของสมาชิกในชุมชน เราควรใชว้ธีิใดทีเหมาะสมทีสุดในการแกไ้ขปัญหา 
(ประเมินค่า) 

  ก.   ใชอ้ารมณ์           
  ข.  ใชค้วามเป็นหวัหนา้ 
ค. ใชเ้หตุผลและปัญญา   
ง. ใชค้วามรู้สึกและความตอ้งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

10 ก 20 ค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ   
ข้อ 1                                                  เรือง  ของนําหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถาม 
1.  ใจความสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ คืออะไร (การนิยาม)   
............................................................................................................................................................. 
2.  สาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นีคืออะไร  (วเิคราะห์)  
............................................................................................................................................................. 
3.  หากนกัเรียนเป็นนาํหวาน ควรตอบกบัวยัรุ่นแปลกหนา้วา่อยา่งไร และปฏิบติัเช่นไร พร้อมระบุ
ผลทีคาดวา่จะเกิดขึนดว้ย  (สังเคราะห์)     
............................................................................................................................................................. 
4.  ถา้เหตุการณ์นีเกิดขึนกบันกัเรียน นกัเรียนจะตดัสินใจใหช้ายแปลกหนา้ไปส่งทีบา้นหรือไม่  
เพราะเหตุใด (การประเมินค่า)   
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

 

 
นาํหวานเป็นนกัเรียนชนั ประถมศึกษาปีที 3 นงัรอคุณพอ่มารับกลบับา้นหลงัเลิกเรียน          ปกติ

คุณพอ่มารับตรงเวลา แต่วนันีคุณพอ่ยงัไม่มา นาํหวานดูเวลา   
“เอะ๊! หา้โมงเยน็แลว้ทาํไมคุณพอ่ยงั ไม่มารับนะ” 
 นาํหวานจึงเดินไปมาอยูห่นา้โรงเรียน  จนกระทงัหกโมงเยน็คุณพอ่ก็ยงัไม่มารับ   นาํหวานเริมหงุดหงิด
วติกกงัวล สักครู่มีชายวยัรุ่นแปลกหนา้ขีจกัรยานยนตม์าทกัทายตีสนิทพดูคุยดว้ย  และรับอาสาไปส่งบา้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์การให้คะแนน  เรืองของนําหวาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ที 
ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 

1 
คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล          
ไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล       
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  
ระบุใจความสาํคญัของ
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

2 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุ
สาเหตุ  ของปัญหา จาํแนก 
แยกแยะขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
เป็นส่วนนอ้ย 

3 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูลได้
ถูกตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

4 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมิน
ทางเลือกและการตดัสินใจ
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสมเป็น
ส่วนนอ้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลย ข้อ 1 เรือง  ของนําหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถาม 
1. ใจความสาํคญัของขอ้ความขา้งตน้ คืออะไร(การนิยาม)   แนวคําตอบ มีชายแปลกหน้ารับอาสาไป
ส่งนําหวานระหว่างรอพ่อมารับ 
2. สาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นีคืออะไร  (วเิคราะห์)  แนวคําตอบ พ่อมารับนําหวานผดิเวลา 
3. หากนกัเรียนเป็นนาํหวาน ควรตอบกบัวยัรุ่นแปลกหนา้วา่อยา่งไร และปฏิบติัเช่นไร พร้อมระบุ
ผลทีคาดวา่จะเกิดขึนดว้ย (สังเคราะห์)     แนวคําตอบ ตอบว่า “เดียวคุณพ่อมารับ ไม่เป็นไร 
ขอบคุณมากค่ะ”  หากวยัรุ่นคนนันไปแล้วกไ็ม่มีปัญหาใด ๆ หากว่าวยัรุ่นคนนันพยายามจะพาไปให้
ได้ กใ็ห้รีบเดินหนีเข้าโรงเรียนไปหาคุณครูหรือเดินไปในททีมีีคนอยู่มาก  ๆผลทคีาดว่าจะเกดิ ถ้าทาํ
อย่างข้างต้นแล้วปัญหาไม่เกดิ 
4. ถา้เหตุการณ์นีเกิดขึนกบันกัเรียน นกัเรียนจะตดัสินใจใหช้ายแปลกหนา้ไปส่งทีบา้นหรือไม่  
เพราะเหตุใด(การประเมินค่า)   แนวคําตอบ ไม่สมควรให้ไปส่ง เพราะมีโอกาสทจีะถูกทาํร้ายได้มาก 
เช่นถูกทาํอนาจาร หรือจีชิงทรัพย์ 

นาํหวานเป็นนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 นงัรอคุณพอ่มารับกลบับา้นหลงัเลิกเรียน   ปกติคุณ
พอ่มารับตรงเวลา แต่วนันีคุณพอ่ยงัไม่มา นาํหวานดูเวลา   
“เอะ๊! หา้โมงเยน็แลว้ทาํไมคุณพอ่ยงั ไม่มารับนะ” 
 นาํหวานจึงเดินไปมาอยูห่นา้โรงเรียน จนกระทงัหกโมงเยน็คุณพอ่ก็ยงัไม่มารับ  นาํหวานเริมหงุดหงิด
วติกกงัวล สักครู่มีชายวยัรุ่นแปลกหนา้ขีจกัรยานยนตม์าทกัทายตีสนิทพดูคุยดว้ย    และรับอาสาไปส่ง
บา้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ 2                                                      เรือง นายพรานและงู                                            
                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กาลครังหนึงนายพรานเดินเขา้ไปในป่า เขาเห็นตน้ไมใ้หญ่โค่นลงมา กิงไมท้บัตวังู ซึงงู 

กาํลงัดินรนเพือเป็นอิสระ และร้องขอความช่วยเหลือ  “โปรดเมตตาฉนัหน่อย ช่วยใหฉ้นัเป็นอิสระที 
แลว้ฉนัจะตอบแทนบุญคุณท่าน ” งูออ้นวอน นายพรานใจอ่อนสงสารงู จึงช่วยยกกิงไมใ้หงู้ดินหลุด
ออกมาได ้แต่ทนัทีทีงูเป็นอิสระ มนัก็เลือยมารัดคอนายพรานพร้อมกบัขู่ฟ่อ ๆ ทีขา้งหู “ฉนัจะ 
กดัแก” งูขู่  “ออ้ ! เจา้ตอบแทนบุญคุณฉนัอยา่งนีหรือ” นายพรานถาม “เจา้น่าจะละอายใจบา้ง 
นะ ฉนัเป็นคนช่วยชีวติเจา้ แต่เจา้กลบัจะฆ่าฉนั” นายพรานต่อวา่ แต่งูอกตญั ูกลบัไม่รู้สาํนึก 
“ฉนัจะกดัแก ฉนัจะกดัแก ” งูยาํคาํเดิม “เดียวก่อน ฉนัขอใหเ้รียกผูต้ดัสินมาชีขาด วา่ใครผดิใคร 
ถูก เราจะใหใ้ครก็ตามทีพบเป็นคนแรกเป็นผูท้าํหนา้ทีนี ” งูตกลง ทงัสองพากนัไปพบสุนขัจิงจอก จึงเล่า
เรืองทงัหมดใหฟั้ง “ช่วยเป็นผูพ้ิพากษาทียติุธรรมใหแ้ก่เราทีเถอะ” นายพรานขอร้อง “ตกลงฉนัจะเป็นผู ้
ตดัสินให้ แต่ก่อนอืนฉนัจะตอ้งรู้รายละเอียดทีเกิดขึนก่อน ขอใหก้ลบัไปทีเกิดเหตุก่อน ฉนัจะตดัสิน
ความทีนนั”  ทงัหมดจึงพากนัไปยงับริเวณทีเกิดเหตุ ” เอาล่ะไปอยูต่รงทีเกิดเหตุไดแ้ลว้” นายพรานจึงยก
กิงไมขึ้น งูเลีอยไปนอนอยูที่เดิม นายพรานวางกิงไมท้บัลงบนตวังู “เอาล่ะพยายามดินออกมาใหไ้ดน้ะ นี
เป็นคาํตดัสินของฉนั” สุนขัจิงจอกวา่แลว้ก็ชวนนายพรานเดินจากไป” 

                                                                (ทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ) 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คําถาม 
1. ใจความสาํคญัของเรืองนีคืออะไร(การนิยาม)   
………………………………………………………………………………………………………  
2. นกัเรียนมีความคิดเห็นเช่นใด ต่อการกระทาํของงู จงอธิบายเหตุผล (วเิคราะห์)   
………………………………………………………………………………  ……………………       
3. จากนิทานนกัเรียนสรุปขอ้คิดไดอ้ยา่งไร (สังเคราะห์)     
…………………………………………………………………………………………….........…    
4. นกัเรียนคิดวา่นายพรานทาํถูกตอ้งหรือไม่ ทีช่วยเหลืองูในตอนแรก จงใหเ้หตุผลประกอบ  (การ
ประเมินค่า)   
………………………………………………………………………………………………………    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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เกณฑ์การให้คะแนน  เรือง  นายพรานและงู                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ที 
ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 

1 
คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล          
ไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล       
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  
ระบุใจความสาํคญัของ
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

2 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุ
สาเหตุ  ของปัญหา จาํแนก 
แยกแยะขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
เป็นส่วนนอ้ย 

3 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูลได้
ถูกตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

4 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมิน
ทางเลือกและการตดัสินใจ
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสมเป็น
ส่วนนอ้ย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลย ข้อ 2   เรือง นายพรานและงู                                            
                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถาม 
1. ใจความสาํคญัของเรืองนีคืออะไร(การนิยาม)   แนวคําตอบ นายพรานช่วยงูจากโดนกงิไม้ทบั 
และจะถูกงูกดั จึงหาผู้ช่วยตัดสินความ                                                                                                                   
2. นกัเรียนมีความคิดเห็นเช่นใด ต่อการกระทาํของงู จงยกเหตุผล (วเิคราะห์)   แนวคําตอบ อสิระ 
พจิารณาความสอดคล้องของเหตุผล                                                                                                                                
3. จากนิทานนกัเรียนสรุปขอ้คิดไดอ้ยา่งไร (สังเคราะห์)     แนวคําตอบอสิระ พจิารณาความ
สอดคล้อง    ของเหตุผล                                                                                                                                                   
4. นกัเรียนคิดวา่นายพรานทาํถูกตอ้งหรือไม่ ทีช่วยเหลืองูในตอนแรก จงใหเ้หตุผลประกอบ  แนว
คําตอบ อสิระ พจิารณาความสอดคล้องของเหตุผล  (การประเมินค่า)    

 
 

กาลครังหนึงนายพรานเดินเขา้ไปในป่า เขาเห็นตน้ไมใ้หญ่โค่นลงมา กิงไมท้บัตวังู ซึงงู 
กาํลงัดินรนเพือเป็นอิสระ และร้องขอความช่วยเหลือ  “โปรดเมตตาฉนัหน่อย ช่วยใหฉ้นัเป็นอิสระที แลว้
ฉนัจะตอบแทนบุญคุณท่าน ” งูออ้นวอน นายพรานใจอ่อนสงสารงู จึงช่วยยกกิงไมใ้หงู้ดินหลุดออกมาได ้
แต่ทนัทีทีงูเป็นอิสระ มนัก็เลีอยมารัดคอนายพรานพร้อมกบัขู่ฟ่อ ๆ ทีขา้งหู “ฉนัจะ 
กดัแก” งูขู่  “ออ้ ! เจา้ตอบแทนบุญคุณฉนัอยา่งนีหรือ” นายพรานถาม “เจา้น่าจะละอายใจบา้ง 
นะ ฉนัเป็นคนช่วยชีวติเจา้ แต่เจา้กลบัจะฆ่าฉนั” นายพรานต่อวา่ แต่งูอกตญั ูกลบัไม่รู้สาํนึก 
“ฉนัจะกดัแก ฉนัจะกดัแก ” งูยาํคาํเดิม “เดียวก่อน ฉนัขอใหเ้รียกผูต้ดัสินมาชีขาด วา่ใครผดิใคร 
ถูก เราจะใหใ้ครก็ตามทีพบเป็นคนแรกเป็นผูท้าํหนา้ทีนี ” งูตกลง ทงัสองพากนัไปพบสุนขัจิงจอก จึงเล่า
เรืองทงัหมดใหฟั้ง “ช่วยเป็นผูพ้ิพากษาทียติุธรรมใหแ้ก่เราทีเถอะ” นายพรานขอร้อง “ตกลงฉนัจะเป็นผู ้
ตดัสินให้ แต่ก่อนอืนฉนัจะตอ้งรู้รายละเอียดทีเกิดขึนก่อน ขอใหก้ลบัไปทีเกิดเหตุก่อน ฉนัจะตดัสินความที
นนั”  ทงัหมดจึงพากนัไปยงับริเวณทีเกิดเหตุ ” เอาล่ะไปอยูต่รงทีเกิดเหตุไดแ้ลว้” นายพรานจึงยกกิงไมขึ้น งู
เลีอยไปนอนอยูที่เดิม นายพรานวางกิงไมท้บัลงบนตวังู “เอาล่ะพยายามดินออกมาใหไ้ดน้ะ นีเป็นคาํตดัสิน
ของฉนั” สุนขัจิงจอกวา่แลว้ก็ชวนนายพรานเดินจากไป” 
                                                                (ทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ  3                                                     เรือง  เพลงโตไปไม่โกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถาม 
1. ใจความสาํคญัของเพลงนีคืออะไร (การนิยาม)    
............................................................................................................................................................. 
2. จากเพลงนีการเป็นคนดีมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง (วเิคราะห์)    
............................................................................................................................................................. 
 3. นกัเรียนสรุปขอ้คิดทีไดจ้ากเพลงนี (สังเคราะห์)   
............................................................................................................................................................. 
4.  นกัเรียนสามารถทาํตามเนือเพลงนีไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด (การประเมินค่า)                                  
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

จิตสาํนึก ทีเราตอ้งมี  เพือจะเป็นคนดี เมือเป็นผูใ้หญ่   หา้ขอ้ หา้คาํ แค่ทาํใหไ้ด้  เป็นเรืองง่ายๆ เท่า
นนัเอง    ข้อ 1 ซือสัตย์    ข้อ 2 รับผดิชอบ       ข้อ 3 รักในความเป็นธรรม                                              
ข้อ 4 พอเพยีง     ข้อ 5 ทาํเพอืส่วนรวม …แค่นี ทาํง่ายไม่ยากเลย 
          เป็นคนดี เราจะไม่คดโกง  คนคดโกง เขาเป็นคนไม่ดี  เมือเป็นผูใ้หญ่ จะไม่ลืมเรืองนี 
จะเป็นคนดี “โตไปไม่โกง” 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉลย ข้อ  3  เรือง  เพลงโตไปไม่โกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถาม 
1. ใจความสาํคญัของเพลงนีคืออะไร (การนิยาม)   แนวคําตอบ สอนใหเ้ป็นคนดี 
2. จากเพลงนีการเป็นคนดีมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง (วเิคราะห์)   แนวคําตอบ ขอ้ 1 ซือสัตย ์   ขอ้ 2 
รับผดิชอบ   ขอ้ 3  รักในความเป็นธรรม  ขอ้ 4  พอเพียง     ขอ้ 5  ทาํเพือส่วนรวม                                                         
 3. นกัเรียนสรุปขอ้คิดทีไดจ้ากเพลงนี (สังเคราะห์)   แนวคําตอบ เป็นเด็กดีในวนันี และเป็นผูใ้หญ่ดี  
ในวนัหนา้                                                                                                                                                             
4.  นกัเรียนสามารถทาํตามเนือเพลงนีไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด (การประเมินค่า)                                  
แนวคําตอบ  อิสระพิจารณาความสอดคลอ้งของเหตุผล  (การประเมินค่า)    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

จิตสาํนึก ทีเราตอ้งมี  เพือจะเป็นคนดี เมือเป็นผูใ้หญ่   หา้ขอ้ หา้คาํ แค่ทาํใหไ้ด ้ เป็นเรือง
ง่ายๆ เท่านนัเอง    ข้อ 1 ซือสัตย์    ข้อ 2 รับผดิชอบ       ข้อ 3 รักในความเป็นธรรม                            
ข้อ 4 พอเพยีง        ข้อ 5 ทาํเพอืส่วนรวม …แค่นี ทาํง่ายไม่ยากเลย 
          เป็นคนดี เราจะไม่คดโกง  คนคดโกง เขาเป็นคนไม่ดี  เมือเป็นผูใ้หญ่ จะไม่ลืมเรืองนี 
จะเป็นคนดี “โตไปไม่โกง” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑ์การให้คะแนน  เรือง  เพลงโตไปไม่โกง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ที 
ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 

1 
คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล           
ไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูล       
ไดถู้กตอ้งบางส่วน 

คาํตอบมีการระบุปัญหา  ระบุ
ใจความสาํคญัของขอ้มูลไม่
ถูกตอ้ง 

2 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการรวบรวมขอ้มูล  
ระบุขอ้ดี ขอ้เสีย ระบุสาเหตุ  
ของปัญหา จาํแนก แยกแยะ
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเป็นส่วน
นอ้ย 

3 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูล 
ไดถู้กตอ้งเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการสรุปวธีิการ
เลือกใชข้อ้มูล  สรุปวธีิการ
แกปั้ญหา  และการคาดเดา
เหตุการณ์จากขอ้มูลได้
ถูกตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

4 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมเป็นส่วนมาก 

คาํตอบมีการระบุขอ้มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสมเป็นส่วนนอ้ย 

 

   ส
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทมีีต่อกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ 
คําชีแจง  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ  
ใหน้กัเรียนทาํเครืองหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึงตามความรู้สึก  ของนกัเรียน  โดยกาํหนดเกณฑ์
ใหค้ะแนนดงันี 
                                    หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก  
                                       หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
                                       หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
 

 

ที 
 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น หมาย

เหตุ    
 
1 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้   
การจดัหอ้งเรียนเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

    

2 มีความเป็นกลัยาณมิตรกบันกัเรียน ดว้ยการยมิแยม้แจ่มใส ทกัทาย
ดว้ยไมตรีจิตและใหค้วามเป็นกนัเองกบันกัเรียน 

    

3 มีสือการสอนทีเอือต่อการดาํเนินกิจกรรม มีความหลากหลายทาํให้
รู้สึกสนุก 

    

 
4 

ด้านกจิกรรมการเรียนรู้   
นาํเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหาหรือสาระสาํคญัของบทเรียน 

    

5 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัเพือนๆ     
6  มีกิจกรรมกระตน้ใหน้กัเรียนเกิดการคิด     
7 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ดูสรุปประเด็นและแสดงเหตุผลในการ

ตดัสินใจ 
    

8 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน     
 
9 

 ด้านประโยชน์ทรัีบ 
นกัเรียนมีทกัษะการคิด การตดัสินใจ และสรุปความรู้ดว้ยตนเอง 

    

10 สามารถนาํความรู้และทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

    

ขอ้คิดเห็นอืนๆ ทีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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