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 The purposes of this research were to  1) compare the learning outcomes on Dharmas of Buddhism 

of Mathayomsuksa I students before and after the use of Yonisomanasikara thinking method  2) compare the 

abilities of  advantages, disadvantages and solution thinking of the students before and after the use of method; 

and  3)  study the opinions of students toward the method. The sample of this research were 24 Mathayomsuksa 

1/1 students in the second semester of 2014 academic year of Thachang Witayakara  School, Thachang District, 

Singburi Province under the Secondary Educational Service Area Office 5.  

 The instruments used in the study were 1) lesson plans 2) an achievement test on Dharmas of 

Buddhism  3) a test abilities of advantages, disadvantages and solution thinking 4) a questionnaire for the 

opinions of students toward Yonisomanasikara thinking method. The data was  analyzed by using mean ( x ), 
standard deviation (S.D.), dependent t – test and content analysis. 

 The findings of the study were:  

 1. The learning outcomes on Dharmas of Buddhism of Mathayomsuksa 1 students after the use of 

Yonisomanasikara thinking method were higher than those of before the use of method with the statistical 

significance at the level of .05. 

 2. The abilities of advantages, disadvantages and solution thinking of Mathayomsuksa 1 students  

after the using of Yonisomanasikara thinking method were higher than those of before the use of method with 

the statistical significance at the level of .05. 

 3. The opinions of Mathayomsuksa 1 toward the Yonisomanasikara thinking method in general were 

at the high level. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน ที่ใหความสําคัญตอความเจริญ                   
ในดานเทคโนโลยี มากกวาความเจริญในดานจิตใจ จึงสงผลกระทบตอคุณธรรมและจริยธรรม              
ในสังคมไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีความหวงใยในปญหาการเปล่ียนแปลงทาง
จริยธรรมมาก  ดังพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานแกพุทธสมาคม
แหงประเทศไทย ในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาท่ัวราชอาณาจักร คร้ังท่ี 36  เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2532 ดังนี้ 

“ความเปลี่ยนแปลงอยางหน่ึงท่ีนาวิตกคือ ทุกวันน้ีความคิดอานและความประพฤติหลาย ๆ 
อยาง  ซึ่งแตกอนถือวาเปนความช่ัวความผิด ไดกลายเปนสิ่งท่ีคนในสังคมยอมรับแลวพากันประพฤติ
ปฏิบัต ิ โดยไมรูสึกสะดุงสะเทือน จนทําใหเกิดปญหาและทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมนลงไป ขาพเจา
เห็นวาเปนหนาท่ีของชาวพุทธจะตองรวมกันแกไขปญหาน้ี  อยางจริงจัง แตละทานแตละฝายตองยึด
หลักการใหม่ันคงที่จะไมทําส่ิงใด ๆ ที่ชั่ว ที่เสื่อม ตองกลาและบากบั่น ที่จะทําแตสิ่งท่ีเปนความดี เปน
ความถูกตอง และเปนธรรม เพื่อใหผลความประพฤติดีปฏิบัติชอบ บังเกิดเ พ่ิมพูนขึ้น และคํ้าจุนสวนรวม
ไวมิใหเสื่อมทรุดลง หากใหกลับพ้ืนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ”  (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล   
อดุลยเดช, 2532) 

กระแสพระราชดํารัสแสดงใหเห็นวา  คนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในดานความ
ประพฤติ  การทําความช่ัวไดกลายเปนสิ่งท่ีคนในสังคมยอมรับ และประพฤติปฏิบัติ โดยไมรูสึก
สะดุงสะเทือน กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ในสังคม ซึ่งสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ                
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พุทธศักราช 2555 – 2559  บงช้ีวา ปจจุบันสังคมไทยเผชิญกับวิกฤตความ
เสื่อมถอยดานคุณธรรม จริยธรรม และมีแนวโนม  เปนสังคมปจเจกมากข้ึน การเปลี่ยนแปลง         
อยางรวดเร็ว ทําใหคนไทยมุงแสวงหาความสุขสวนตัวผานเครือขายสังคมออนไลน มีรูปแบบ               
การรวมกลุมของบุคคลที่สนใจเร่ืองเดียวกัน ขณะเดียวกันมีการคํานึงถึงประโยชนสวนตน  และ
พวกพองมากกวาสวนรวม ความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทย สงผลให
สถาบันทางสังคมมีแนวโนมออนแอ  ขาดความไวเนื้อเชื่อใจ  และการมีสวนรวมทางสังคม            
วิกฤตปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม เปนความเสี่ยงที่จะสงผลใหประชาชนอยูรวมกันยากลําบาก  
มีความถี่ ในการใชความรุนแรงแกไขปญหามากข้ึน นอกจากน้ีกระแสวัฒนธรรมเสมือนจริง ที่แพร
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เขามาผานโลกสังคมออนไลน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทั้งปญหาครอบครัว การแยงชิงทรัพยากร
ระหวางชุมชน และความคิดเห็นแตกตางทางการเมือง ผูที่ใชความรุนแรงมักขาดการยับยั้งช่ังใจ             
มีพฤติกรรมเลียนแบบ ขาดการใชเหตุใชผล ขาดการอ้ือเฟอ เอ้ืออาทร สงผลใหความมีคุณธรรม   
และจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมถอยลง (สํานักงานการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติ, 
2555: 9) 

จากผลการศึกษาวิจัยสภาพปญหาของเด็กและเยาวชนของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาและผลการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษารวมท้ังสถาบันตางๆที่มีสวนเก่ียวของกับปญหา
สังคม  และการปลูกฝงคุณภาพจริยธรรมของประชาชน  ผลปรากฏวา สภาพปญหาท่ีทวมทน    
จนถึงขั้นวิกฤตตอเยาวชนไทยและคนไทย  เด็กไทยมีแนวโนมวา  ระดับสติปญญาลดตํ่าลง   เพราะ
ถูกแยกตัวออกจากระบบครอบครัว มาอยูตามหอพัก ถูกปลอยปละละเลยอยูกับสิ่งแวดลอมที่เสี่ยง
และอันตรายจนซึมซับ และนําไปสูการเช่ือมโยงกับปญหาอ่ืน  ๆ ที่เกิดข้ึนอยางไมรูตัว เด็กมีสภาพ
รางกายท่ีออนแอลง ขาดภูมิตานทานทั้งทางดานรางกายจิตใจ และอารมณ เด็กจํานวนไมนอยที่ติด
สารเสพติด เชน ยาบา บุหร่ี สุรา ฯลฯ มีปญหาดานวุฒิภาวะทางอารมณ พฤติกรรม และ                         
การแสดงออกแฝงไปดวยความกาวราวรุนแรงในการดําเนินชีวิต  และการแกไขปญหาตาง ๆ เนื่อง
เพราะถูกกระตุนจากสื่อลามกอนาจาร ในรูปเกมท่ีรุนแรง การกระตุนทางเพศ ซีดี หนังสือการตูน 
นิตยสาร อินเทอรเน็ตคาเฟ แผนโฆษณา เปนตน  และผลการสํารวจของสถาบันการศึกษาหลายแหง 
พบวา เด็กหญิงมีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร ซึ่งนําไปสูปญหาการต้ังครรภที่ไมพึงประสงค     
การทําแทง การขายบริการทางเพศการติดเช้ือ และปญหาขอยุงยากที่ติดตามมาอีกมากมาย การมี
เพื่อนใหมทางอินเทอรเน็ต ถึงจะมีขอดีดานการคนควาแลกเปลี่ยนความรู แตก็มีขอเสีย คือ          
การพูดคุยที่ไรสาระ (Chat) การเปดเว็บ (Web) ลวนนําไปสูการเสี่ยงอันตรายแบบใหม อาชญากร
ทางเพศท่ีไมมีตัวตน การหลอกลวง การนําเสนอหรือชักจูงใหหลงผิด  เด็กและเยาวชนไทยถูกหลอ
หลอมมายาวนาน ใหยึดติดกับบริโภคนิยม สินคาราคาแพง การเสพและการใชจายอยางฟุมเฟอย 
เด็กและเยาวชนมักใหความสําคัญกับตนเองมากกวาสวนรวม  มองตนเองเปนศูนยกลางของ
ความสุขพึงพอใจ และการไดรับประโยชนที่ขาดจิตสํานึก อีกท้ังเยาวชนจํานวนมากสนใจตนเอง 
เพศตรงขาม  และกลุมพรรคพวกเพื่อนฝูงท่ีสนุกสนาน แตขาดจิตสาธารณะเพื่อสังคมสวนรวมเด็ก
จํานวนไมนอยขาดรากเหงาทางศาสนา ศีลธรรม วัฒนธรรมสูญสิ้นความภาคภูมิใจในความเปน    
คนไทย การปฏิเสธวิถีธรรม การหางไกลจากระเบียบแบบแผนท่ีดีงามในอดีตท่ีใหความสําคัญกับ
ระบบคุณคาความละเอียดออนความประณีตของศาสนา วัฒนธรรม คตินิยม ภูมิปญญาทองถิ่น      
สิ่งเหลานี้เด็กไทยมีสํานึกที่ออนลง นอกจากน้ียังเกิดสภาวะความเครียด จากการศึกษาที่เนนแตเร่ือง
การทองจํา การสอบที่เนนการแขงขันและจําเปนตองแกงแยงกันเขามหาวิทยาลัยใหได  มีการฆาตัว
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ตาย ติดสารเสพติด คุยโทรศัพทกับเพื่อนเปนเวลานานลวนบงบอกสภาวะและอาการเครียดกดดัน 
และไรสุขของเด็กไทย  เด็กขาดทักษะกระบวนการคิดดวยปญญา การคิดวิเคราะห สังเคราะห                         
การแกปญหา ขาดจินตนาการและความคิดสรางสรรคที่เปนของตนเอง มีเด็กและเยาวชนจํานวน   
ไมนอยเลนพนันบอล เปนหน้ีสิน ถูกขูทํารายรางกาย หลบหนีจากครอบครัว และโรงเรียนจนเสีย
อนาคตไปในท่ีสุด เด็กทํางานหนักไมเปนเพราะเติบโตขึ้นมาพรอมกับความสะดวกสบาย              
ในรูปแบบตางๆ เชนอยูในหองปรับอากาศ อาบนํ้าอุน ดูโทรทัศน เลนอินเทอรเน็ต เดินเลนจับจาย
ในหางสรรสินคา ชีวิตสวนใหญมีหนาที่รับผิดชอบการศึกษาเลาเรียนดานเดียว จนกลายเปนคนรัก
ความสะดวกสบายแตไมสูงาน (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2552: 12-16)  

สาเหตุสําคัญของปญหาเยาวชนไทย  คือขาดความสามารถในดานการคิด  ดังท่ี       
ชนาธิป พรกุล (2554: 4) ที่กลาววา สังคมไทยตกอยูในสภาพวิกฤต อันเปนผลมาจากการขาด
ความสามารถในการคิด คนไทยจึงเปนคนเชื่อคนงาย ถูกหลอกบอยๆ ฟงอะไร ไมเคยตรวจสอบ
ความจริงตีความสถานการณตางๆผิดเพ้ียนไปจากความจริง เปนสังคมท่ีขาดความม่ันคง เปราะบาง 
และพรอมท่ีจะถูกชักจูงไปในทิศทางตางๆ  ไดโดยงาย ซึ่งสอดคลองกับ พระพรหมคุณาภรณ          
(ป.อ.ประยุตโต,2550 : 47-50) ที่กลาววา ในยุคขาวสารและเทคโนโลยี  ผูที่ไมรูจักคิดและฝกฝนตน 
ไมมีภูมิคุมกันความลําบาก จะลุมหลงลืมตนไหลไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะ
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมผูกพันกับวัตถุมาก ทุกอยางในชีวิตตองพ่ึงพาเทคโนโลยีอยางแยก
ไมออก สิ่งอํานวยความสะดวกกลายเปนปจจัยสําคัญของชีวิต ยิ่งคนในสังคมมีความตองการ
ทางดานวัตถุมากขึ้น ยิ่งตองการสรางรายไดใหมากขึ้นเพื่อใหพอกับรายจายมากข้ึนเชนกัน เพื่อทํา
ใหชีวิตมีความสุขสบาย จนทําใหหลงลืมไปวาความสุขที่แทจริงอยูในจิตใจ  

จากสภาพปญหาดังกลาว  จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาคนใหมีจิตใจ  และ
ความประพฤติที่ดี  การจัดการศึกษาจึงเปนเปาหมายท่ีสําคัญ  เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ                             
ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ระบุไววา การจัดการศึกษา                
ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 ระบุวา การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม มีความรู
เร่ืองเกี่ยวกับตนเอง ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย  และ                       
การประยุกตใชภูมิปญญาไทย  ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ   
การประยุกตความรูมาใช  เ พ่ือปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหผู เ รียนได เ รียนรู                         
จากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 4 

ตอเนื่อง และจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมทั้ งปลูกฝง คุณธรรม  ค า นิยม ท่ีดี งาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไว ในทุกวิชา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553:3-8)  

ความสามารถในการคิดมีความสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาในปจจุบัน  เพราะ
ความสามารถในการคิด  มีความจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิด  มีผลโดยตรงตอการเรียนรูอยาง มีคุณภาพและการดํารงชีวิตอยาง มี
ความสุข (วัชรา เลาเรียนดี, 2553:1-2) และ บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553: 26)  ที่กลาววา ชีวิตคนที่เติบโต
มาในสังคม ทุกคนจะตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมรอบขางเปนเร่ืองธรรมดา และบรรดาสิ่งแวดลอม
ที่มากระทบน้ันก็จะมีปญหามากบางนอยบาง ตามสถานการณของแตละคนแตละเวลา แตธรรมชาติ
ก็ไดสรางสิ่งสําคัญเพื่อเปนเคร่ืองมือใหกับมนุษยในการตอสูและแกไขปญหาน้ันใหกับมนุษย                
สิ่งน้ันก็คือสมอง บางคนใชสมองแกปญหาในชวงเวลาอันรวดเร็วบางคนสามารถ  ทําไดในเวลา              
อันยาวนาน  บางคนเม่ือประสบปญหาก็เลี่ยงปญหาไปก็มี  ทั้งท่ีปญหาเหลาน้ันสามารถท่ีจะแกไข
โดยงายดาย  การคิดจึงเปนหนทางท่ีดีที่สุดในการแกปญหาของมนุษย  ซึ่งสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 37) ที่กลาววา ความสามารถในการคิดจึงเปนจุดมุงหมายทางการศึกษา
ในปจจุบัน ที่จะชวยใหบุคคลสามารถตัดสินใจ  และเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตใหกับตนเองได
อยางเหมาะสม  การเรียนการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงไดมุงเนนให
ผูเรียนรูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และมีคุณลักษณะตาง ๆ อันจําเปนตอการดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข  ดังนั้น ผูเรียนจะตองรูจักพัฒนากระบวนการเรียนคิด  

โรงเรียนทาชางวิทยาคาร ตําบลถอนสมอ อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เปดสอนต้ังแต
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีการจัดการศึกษา 1 ระดับ คือ ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีบุคลากรครูจํานวน 32 คน ผูเรียน จํานวน 465 คน ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ผลการประเมินพบวา อยูในระดับดี แตยังพบจุดท่ีควรพัฒนา คือ ผูเรียนสวนหนึ่งยังไม
สนใจรักการอาน ขาดทักษะการสังเคราะหองคความรูที่คนควาและการสรุปความ ทักษะทางการคิด 
การตัดสินใจ การแกปญหามีนอย  ผลการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีระดับคุณภาพต่ํากวา
ระดับดี นอกจากน้ี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ยังไดให
ขอเสนอแนะสําคัญ  เพื่อการพัฒนาไววา ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมเติม 
ดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  โดยทุกกลุมสาระการเรียนรู ตองเพ่ิมการเรียน   การสอนโดยใช
กระบวนการคิดใหมากข้ึน เพื่อใหผูเรียนไดรับการฝกกระบวนการคิด เนนการฝกปฏิบัติจริงตาม
ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นท่ีสอดคลองในแตละกลุม
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สาระการเรียนรู สรุปคือ จําเปนตองพัฒนาทักษะหรือความสามารถทางการคิด การตัดสินใจ และ
การแกปญหา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําวิธีการคิด  ซี่งสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานความสามารถในการคิด การตัดสินใจ และการแกปญหาเพื่อใหนักเรียนเปนคนที่มีคุณภาพ  

การท่ีนักเรียนจะเปนคนที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการคิดน้ันจําเปนอยางย่ิง       
ที่จะตองสอนใหนักเรียนมีหลักในการคิดท่ีถูกวิธี ซึ่งจะทําใหไดรับประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ ดังท่ี พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต, 2533 : 31-34) ไดกลาววา วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เปนการคิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเรากุศล ทําใหเกิดการใชปญญา
พรอมกับทําใหปญญาน้ันเจริญงอกงามยิ่งข้ึน  ซึ่งวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนได กลาวคือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดเปน หรือการคิดอยางถูกตอง 
เปนการคิดท่ีทําหนาท่ีชี้นําและควบคุมการกระทําตาง  ๆ ของบุคคล การคิด เร่ิมเขามามีบทบาทเม่ือ
มนุษยรับขอมูลจากสิ่งแวดลอม หากบุคคลคิดเปนหรือคิดดี จะเลือกรับเปนหรือเลือกรับแตสิ่งท่ีดี ๆ 
ซึ่งเมื่อรับมาแลว จะเกิดการตีความเชื่อมโยงเพื่อตอบสนองออกมาเปนการกระทํา ในขั้นตอนน้ีจะมี
สิ่งปรุงแตงความคิดเขามาแทรก ไดแก อารมณชอบ ชัง และอคติตางๆ ซึ่งมีผลตอการคิดตีความ     
ซึ่งจะเช่ือมโยงตอการกระทําดวย  ถาคิดเปนหรือคิดโดยตระหนักรูถึงสิ่งท่ีปรุงแตงตางๆ  ก็จะชวย 
ใหเกิดการคิดที่ถูกตอง และเกิดการกระทําที่เหมาะสม    

การคิดแบบคุณโทษและทางออก เปนวิธีการคิดอีกวิธีการหนึ่งของวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ประกอบดวยหลักการ 4 ประการไดแก 1) คิดแบบคุณ 2) คิดแบบโทษ 3) คิดแบบทางออก 
และ4) คิดเลือกทางออก ซึ่งสามารถสงเสริมความสามารถในการคิดและนํามาเปนหลักในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวันได ดังท่ีสุมน อมรวิวัฒน (2530: 71-76) ที่กลาววา การคิดแบบคุณโทษ 
เปนการมองสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง เนนการยอมรับความจริงตามสิ่งน้ันๆ  ในทุกแงทุกดาน 
ทั้งดานดีและดานเสีย ซึ่งมีลักษณะ 2 ประการ คือ  1) การมองเห็นตามความเปนจริงน้ัน จะตอง
มองเห็นทั้งดานดี ดานเสียหรือท้ังคุณ และโทษของสิ่งน้ัน ๆ  2) เมื่อจะแกปญหา ปฏิบัติ เห็นเพียง
คุณหรือโทษ ขอดี-ขอเสียยังไมพอ ตองมองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมาย และรูวาจุดหมายน้ันคือ
อะไรและจะพนจากขอบกพรองหรือสภาวะที่เปนปญหาไดหรือไม นอกจากน้ี สุคนธ สินธพานนท  
(2551: 150) ไดกลาวไววา การมองทุกสิ่งทุกอยางตามความเปนจริง รูจักคนหาความจริงบนพื้นฐาน
ของความคิดท่ีถูกตองเมื่อคิดถูกตองการกระทําก็ยอมถูกตองตามไปดวย ทําใหไดรับประโยชนที่
แทจริง และ สมประสงค นวมบุญลือ (2555 : 46) กลาววา การคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ   
การมองใหครบท้ังขอดี ขอเสีย และทางแกไข หาทางออกใหหลุดรอดปลอดพนจากขอบกพรอง
ตางๆ ยอมรับ รูและเขาใจตามความเปนจริงท้ังดานดี ดานเสีย จุดออน จุดแข็ง ปดก้ันทางเสีย หรือ
หาสิ่งชดเชยทดแทนใหประโยชนที่ไดสมบูรณ  ซึ่งสอดคลองกับพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 
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2546: 675-714) ที่กลาววา วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือวิธีคิดท่ีใชเปนหลักในการแกปญหา
และการปฏิบัติไดอยางดีวิธีหน่ึง การคิดเชนน้ีตองมองสิ่งท้ังหลายตามที่ เปนจริงใหครบทั้ง 3 ดาน 
คือมองในแงที่เปนคุณ โทษ และทางออก สามารถแบงไดเปนสองลักษณะคือ  1) การท่ีจะชื่อวา
มองเห็นตามท่ีเปนจริง จะตองมองเห็นทั้งคุณและโทษของสิ่งน้ัน  2) เมื่อจะแกปญหา  หรือลงมือ
ปฏิบัติ จะตองมองเห็นจุดหมายและทางออกนอกเหนือจากการรูคุณและโทษของสิ่งน้ันดวยการคิด
หาทางออกท่ีดีไปพรอมๆกับการพิจารณาท้ังผลดีและผลเสีย   จะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติตนได
เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจนําวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกมาใชพัฒนานักเรียนให      
มีคุณภาพ และมีความสามารถในดานการคิดตอไป 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยนําแนวคิด ของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2556: 12-16)     
ที่กลาวไววา โยนิโสมนสิการ เปนการใชความคิดอยางถูกวิธี ซึ่งมีความสําคัญยิ่งในกระบวนการ
ของการศึกษา หรือในการพัฒนาตน อยูที่จุดศูนยกลางคือการพัฒนาปญญา ซึ่งมีความจําเปนสําหรับ
การมีชีวิตท่ีงดงาม สามารถแกปญหาและพ่ึงพาตนได เมื่อเทียบในกระบวนการพัฒนาปญญา 
โยนิโสมนสิการอยูในระดับที่เหนือศรัทธา เพราะเปนข้ันท่ีเร่ิมใชความคิดของตนเองเปนอิสระ เมื่อ
พิจารณาในแงของระบบการศึกษาอบรม โยนิโสมนสิการเปนองคประกอบฝายภายในเกี่ยวดวย    
การฝกการใชความคิด ใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่ง
ตางๆอยางต้ืนๆผิวเผิน เปนขั้นสําคัญในการสรางปญญาท่ีบริสุทธิ์ เปนอิสระ ทําใหทุกคนพึ่งตนได                 
ชวยตนเองได และสรุปวา โยนิโสมนสิการมีหลักการคิด 4 ประการ ไดแก  1) อุบายมนสิการ 
แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี หมายถึง คิดถูกวิธีที่จะใหเขาถึง
ความจริง สอดคลองกับความจริง ทําใหเขาใจลักษณะเฉพาะและลักษณะท่ัวไปของสิ่งท้ังหลาย                
2) ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเนื่องเปนลําดับ จัดลําดับได หรือ     
มีลําดับ มีขั้นตอน ดําเนินไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบตามแนวเหตุผล เปน
ตน ไมยุงเหยิงสับสน ไมวกไปวนมา หรือกระโดดไปกระโดดมาตอเปนชิ้นเปนอันไมได ทั้งน้ี
รวมถึงความสามารถในการปรับความคิดใหเขาสูแนวทาง ท่ีถูกตอง 3) การณมนสิการ แปลวา      
คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล หมายถึง การคิดสืบคนตามแนว
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ใหเขาใจ ถึงแหลงท่ีมา 4) อุปปาทกมนสิการ 
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แปลวา คิดใหเกิดผล คือใชความคิดใหเกิดผลท่ีพึงประสงค  เล็งถึงการคิดอยางมีเปาหมาย หมายถึง 
การคิดพิจารณาท่ีทําใหเกิดกุศลธรรม เชน  ปลุกเราใหเกิดความเพียร เปนตน สําหรับหลักการคิดท้ัง 
4 ประการ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต , 2556: 15-16) มาประยุกตใช 
เปนหลักการคิด 4 ประการ คือ  1) คิดถูกวิธี  2) คิดเปนขั้นตอน 3) คิดมีเหตุผล และ 4) คิดใหเกิด
ประโยชน โดยมีขั้นตอนการสอนตามหลักการคิดท้ัง 4ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  1. ขั้นนําเขาสู
บทเรียน ครูสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศ  ในการเรียนเพ่ือเชื่อมโยงสูกิจกรรมการเรียนรูตอไป  
2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู  2.1) คิดถูกวิธี นักเรียนอภิปราย ความหมาย องคประกอบและความสําคัญ
ของหลักธรรม โดยใชคําถามวา “คืออะไร” 2.2) คิดเปนข้ันตอน นักเรียนใชความรูในหลักธรรมที่
เรียนแลวมาวิเคราะหสถานการณที่ครูกําหนดใหโดยใชคําถามวา “ทําอยางไร”  2.3) คิดมีเหตุผล 
นักเรียนระบุเงื่อนไขหรือความจําเปนท่ีตองใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใชคําถามวา 
“เพราะเหตุใด” 2.4) คิดใหเกิดประโยชน นักเรียนอภิปรายและวิเคราะหถึงประโยชนของหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโดยใชคําถามวา “มีประโยชนอยางไร”  3. ขั้นสรุป ครู และนักเรียนชวยกัน
สรุปองคความรูที่ตนไดรับจากเร่ืองท่ีศึกษา ครูตรวจสอบโดยการวัดและประเมินผล 

นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2556: 21-54) ไดกลาวขยายหลักการคิด     
ทั้ง 4 ประการออกเปนวิธีคิด 10 วิธี ไวดังนี้ 1)วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือพิจารณาปรากฏการณ
ที่เปนผล ใหรูจักสภาวะที่เปนจริงหรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและ
ปจจัยตางๆท่ีสัมพันธสงผลสืบทอดกัน  2) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือวิธีคิดวิเคราะห 
เปนการคิดท่ีมุงใหมองหรือเขาใจทุกสิ่งทุกอยางตามท่ีมันเปน เห็นทุกสิ่งทุกอยางเกิด ข้ึนจาก
องคประกอบตางๆมาประชุมกัน แตละสวนประกอบลวนเกิดข้ึนจากสวนประกอบยอยๆตอไปอีก 
เปนการวิเคราะหทุกแงมุมของสิ่งท่ีเกิดข้ึนและเขาใจชัดเจนทุกแงมุมน้ันๆ   3) วิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณ หรือวิธีคิดแบบรูเทาทัน คือ มองอยางรูเทาทันความเปนไปของสิ่งท้ังหลายวา สิ่งท้ังหลายจะ
เกิดเพราะมีเหตุปจจัยตาง ๆ ปรุงแตงข้ึนและเปนไปตามเหตุและปจจัย หรือสิ่งท้ังหลายจะ
เปลี่ยนแปลงไปก็เพราะมีเหตุและปจจัยเขามาเปนตัวกระทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปน
เหตุปจจัยภายนอกหรือภายในก็ตาม  4) วิธีแบบอริยสัจ หรือ คิดแบบแกปญหา เรียกในทางธรรมวา  
วิธีแหงความดับทุกขเปนหลักความคิดท่ีสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอ่ืนๆไดทั้งหมด                  
5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คือวิธีคิดตามหลักการและความมุงหมาย  คือพิจารณาใหเขาใจ
ความสัมพันธระหวางหลักการกับความมุงหมาย  เปนความคิดท่ีมีความสําคัญมากเมื่อจะลงมือ
ปฏิบัติหรือทําตามหลักการอยางใดอยางหน่ึง  เพื่อใหไดผลตรงตามความมุงหมาย  ไมกลายเปน   
การกระทําที่เคลื่อนคลาด  6) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาใหเห็นครบท้ังคุณ โทษ  
และทางออก  เปนการมองสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริงและยอมรับความจริงน้ันทุกดานท้ังดานดี
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และเสีย เชนเมื่อจะแกปญหาตองทําความเขาใจปญหาใหชัดเจนและมองเห็นทางออกของปญหา
นั้นๆ จะตองมองเห็นทั้งดานดี  ดานเสีย  หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งน้ันๆ ไมใชมองแตดานดีหรือ
คุณอยางเดียว และไมใชเห็นแตโทษหรือดานเสียอยางเดียวที่สําคัญตองมองเห็นทางออก หรือ
จุดหมายดวย  7) วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม  หรือการพิจารณาเก่ียวกับการใชสอย หรือบริโภค
เปนวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เปนข้ันฝกหัดขัดเกลากิเลสหรือตัดทางไมใหกิเลสเขามา
ครอบงําจิตใจแลวชักจูงพฤติกรรมตอๆไป  8) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม ประสบการณคือสิ่ง
ที่ประสบหรือรับรูเหมือนกันแตบุคคลรับรูตางกันอาจมองเห็น  และคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง  
สุดแตโครงสรางของจิตใจหรือแนวทางความเคยชิน  9) วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน คือการคิดท่ีไมตก
อยูในอํานาจของอารมณ  ไมหวนอาลัยอาวรณถึงสิ่งท่ีลวงมาแลว หรือคิดฟุงเฟอฝนปรุงแตงอยาง
ไมมีฐานแหงความเปนจริงในปจจุบัน 10)  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท มีลักษณะสําคัญของการคิดและ
การพูด  ในการมองและแสดงความจริง  โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละดานครบทุกแงทุกดานไมใช
จับเอาแงหนึง่แงเดียวหรือจับบางแงมาวินิจฉัยตีคลุมไปอยางน้ันท้ังหมด และ เสฐียรพงษ วรรณปก 
(2541: 16-18) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท้ัง 10 วิธีไวดังน้ี 1) การคิดแบบสืบ
สาวเหตุปจจัย เหตุหมายถึงเหตุใหญ เหตุสําคัญ สวนปจจัย หมายถึง เงื่อนไขอ่ืนๆที่เกี่ ยวของ เปน
การสอนใหมองสิ่งท่ีเกิดขึ้นไมไดเกิดเพราะเหตุอยางเดียว เงื่อนไขอ่ืนๆก็มีสวนประกอบดวย 2) การ
คิดแบบแยกแยะองคประกอบ คือการฝกมอง ฝกคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ แยกมองทีละสวน   
ก็จะทําใหเขาใจความจริง ไมใหเกิดความเขาใจผิดอันเกิดจากการมองเพียงภาพรวม เพราะฉะน้ัน     
ถาอยากใหเขาใจอะไรถองแทตามท่ีมันเปนจริง จะตองมองหรือคิดแบบแยกแยะองคประกอบ 3) 
การคิดแบบรูทันธรรมดา หมายถึง สิ่งตางๆมีการเกิดข้ึนต้ังอยูแลวดับซึ่งเปนไปตามธรรมชาติ เมื่อ
คิดอยางน้ีก็จะไดไมยึดติด การคิดแบบน้ีแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ  3.1) ยอมรับความจริง ถือวาสําคัญ
ที่สุด คือยอมรับวาความจริงน้ันเปนเชนน้ี มันเกิดข้ึนอยางนี้ เกิดข้ึนจริงๆ และทุกคนตองพบพาน
อยางน้ีเหมือนกัน 3.2) แกไขไปตามเหตุปจจัย คือ รูวาความเปนจริงเปนอยางน้ัน ก็ปฏิบัติให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดวยใจท่ีเปนอิสระ 4) การคิดแบบแกปญหา หรือเรียกวาคิดแบบ
อริยสัจ การแกปญหาท่ีถูก ตองมีแบบแผน เปนหลักคําสอนที่สอนใหรูวาสภาพปญหาคืออะไร 
สาเหตุของปญหาอยูที่ไหนอะไรบาง ปญหาน้ีมีทางแกไขหรือไม ถามี มีกี่วิธี และวิธีไหนดีที่สุด 5) 
การคิดแบบสัมพันธหลักการกับจุดหมายเปนความคิดท่ีใหหลักการกับจุดหมายสัมพันธสอดคลอง
กันความคิดนั้นจะนําไปสูการกระทําที่ประสบผลสําเร็จ 6) การคิดแบบคุณโทษและทางออก เปนวิธี
คิดแกปญหาไดดีอยางหน่ึง เพราะบุคคลจะไดฝกเปนคนมองอะไรกวางขวาง รอบคอบ รอบดาน 
ตามปกติคนเรามักคิดอะไรดานเดียว หรือคิดแคเพียงสองทาง คือทางบวกและทางลบ ใครคิดในทาง
ไหนก็ยึดติดแตทางน้ันแลวคิดวาตนเทาน้ันถูก คนที่คิดตางจากตนผิด ดังน้ันควรพิจารณาผลดี
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ผลเสียทั้งสองดาน แลวจะไดทางออกท่ีเหมาะสม 7) การคิดแบบคุณคาแทและคุณคาเทียม วิธีคิด
แบบนี้เกี่ยวของกับการประเมินคาและความตองการ ถาคิดดวยการสนองตัณหาของตนเองไมวาสิ่ง
ใดก็เปนการคิดดวยคุณคาเทียม แตถาคิดถึงแกนหรือคุณประโยชนที่แทจริงของสิ่งน้ันก็เรียกวาคิด
ดวยคุณคาแท 8) การคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม วิธีคิดแบบน้ี เหตุการณอยางเดียวกัน แตบุคคล
ที่ประสบหรือรับรูตางกัน อาจมองเห็นและคิดนึกไปคนละอยางตามความเคยชิน หากคิดถูกตองจะ
ชวยใหตื่นตัว เราใจ ไมประมาท และรูเทาทันความเปนจริง 9) การคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน 
หมายถึง การใชความคิดและเนื้อหาของความคิดท่ีมีสติระลึกรูกําหนดอยู เปนการคิดในแนวทาง
ของความรูหรือคิดดวยอํานาจแหงปญญา 10) การคิดแบบวิภัชวาท เปนวิธีคิดท่ีเชื่อมโยงกับการพูด 
ลักษณะที่สําคัญของความคิดและการพูดแบบน้ี คือการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให
เห็นแตละแงแตละดานครบทุกแงทุกดาน   ทั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเอาวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก     
ซึ่งเปน 1 ใน 10 วิธีคิดขางตนมาใชเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดในงานวิจัยคร้ังน้ี  การคิดแบบ
คุณโทษและทางออก เปนวิธีคิดโดยการมองสิ่งตางๆรอบตัวตามสภาพท่ีเปนจริง เปนวิธีคิดท่ีเนน
การยอมรับความจริงในทุกแงทุกมุม ทั้งดานท่ีเปนคุณ ดานท่ีเปนโทษ รวมถึงคิดหาทางออกจาก
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  (พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต,  
2546: 689) เพราะเปนวิธีคิดที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง คือเปนวิธีการคิดบนพื้นฐานความ
ตระหนักท่ีวาทุกสิ่งในโลกนี้มีสวนดีและสวนดอย เมื่อคิดตัดสินใจเลือก เอา   ของสิ่งใดจะตอง
ยอมรับสวนดีของสิ่งท่ีไมไดเลือกไว (ทิศนา แขมมณี แลคณะ, 2540: 53) ดังน้ัน การยอมรับความ
จริงทุกแงทุกมุมจะทําใหรูและเขาใจถูกตองตามความเปนจริง ทั้งดานดี ดานเสีย จุดออน จุดแข็ง  
ไมเอนเอียงงายหรือตัดสินใจตามความรูสึกชอบหรือไมชอบของตนเอง เชน พอจับไดอะไรดี         
ก็มองเห็นแตดีไปหมด พอจับไดวาอะไรไมดี ก็เห็นแตเสียไปหมด ทําใหพลาดท้ังความรูจริงและ
การปฏิบัติที่ถูกตอง ดวยเหตุนี้การตระหนักและยอมรับถึงขอดี ขอเสีย จุดออน จุดแข็งแลว จึงจะ
กอใหเกิดประโยชนที่สมบูรณได (สมประสงค นวมบุญลือ, 2555: 46) 

จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบวา             
เปนวิธีคิดท่ีสามารถฝกฝนใหผูเรียนเกิดทักษะทางดานความคิด เพราะเปนหลักการคิดท่ีมีลักษณะ
บูรณาการหลักจิตวิทยาการเรียนรู ประกอบดวยปจจัยภายนอก ไดแก เน้ือหาสาระ คุณธรรม ความรู 
และโยนิโสมนสิการ หรือ ปจจัยภายใน ไดแก กระบวนการสอนที่มุงเนนความสามารถตาม
กระบวนการเรียนรูตามขั้นตอนของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หากผูเรียนไดศึกษาตามขั้นตอน
ดังกลาวอาจสามารถเขาใจเน้ือหาหรือสาระการเรียนรูและสามารถ คิดแยกแยะปญหาตาม
สถานการณที่เกิดขึ้นและเช่ือมโยงไปสูการตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสมและมีความถูกตอง  รวมทั้งอาจสงผลใหสามารถพัฒนาผลการเรียนรู
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และความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนใหสูงข้ึนได  ซึ่งสรุปได                       
ดังแผนภูมิที่ 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน 
 

 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีขั้นตอนของการ
จัดระบบความคิดตามหลักการคิด 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ครูสรางสิ่งแวดลอม
และบรรยากาศกอนการเรียนเพ่ือเชื่อมโยงสูกิจกรรม
การเรียนรูตอไป 
 2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
 2.1  คิดถูกวิธี  นักเรียนอภิปราย 
ความหมาย องคประกอบและความสําคัญของ
หลักธรรม โดยใชคําถามวา “คืออะไร”  
 2.2  คิดเปนข้ันตอน   นักเรียนใชความรู
ในหลักธรรมท่ีเรียนแลวมาวิเคราะหสถานการณที่ครู
กําหนดใหโดยใชคําวา “ทําอยางไร” 
 2.3  คิดมีเหตุผล  นักเรียนระบุเงื่อนไข
หรือความจําเปนที่ตองใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยใชคําถามวา “เพราะเหตุใด”  
 2.4  คิดใหเกิดประโยชน  นักเรียน
อภิปรายและวิเคราะหถึงประโยชนของหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยใชคําถามวา “มีประโยชน
อยางไร”  
 3.  ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปองค
ความรูที่ตนไดรับจากเร่ืองที่ศึกษา ครูตรวจสอบโดย
การวัดและประเมินผล 

ตัวแปรตาม 
 

ผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา 
ความสามารถในการคิดแบบ

คุณโทษและทางออก 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 11 

คําถามการวิจัย 
1.  ผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม  
2.  ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ             

อยูในระดับใด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียน     

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กอนเรียนและหลังเรียน ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียน             

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  ผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
2.  ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1  ประชากร  ในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2          

ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 3 หองเรียน รวมนักเรียนจํานวน 90 คน 

 1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 24 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

 
2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
 2.1  ตัวแปรตน คือ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 2.2  ตัวแปรตาม  
  2.2.1 ผลการเรียนรู เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2.2.2 ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 
3.  เน้ือหา 

เนื้อหาที่นํามาใช เปนสาระการเรียนรูที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน          
ส 1.1 เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ และสามารถ
นําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ซึ่งประกอบดวย 
พุทธโอวาท 3 อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 ประธาน 4  และ มงคล 38 ขอที่ 1 การไมคบคนพาล  

 
4.  ระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดําเนินการสอน โดยทําการสอน 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบเรียน   

คาบเรียนละ 50 นาที รวมเปนจํานวน 10 คาบเรียน  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงกําหนดความหมายของศัพทเฉพาะในการวิจัย
คร้ังนี ้ดังนี ้

1.  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง การจัดระบบการคิดตามหลักการคิด  4 ประการ 
ไดแก  1. คดิถูกวิธี คือคิดมีจุดหมาย  2. คิดเปนข้ันตอน คือคิดอยางเปนลําดับข้ัน 3. คิดมีเหตุผล คือ
คิดถึงเง่ือนไขจาํเปน  และ 4. คิดใหเกิดประโยชน คือคิดใหไดผลดี 
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2.  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ืองหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ที่ผูวิจัยจัดการเรียนรูใหผูเรียนประกอบดวยเน้ือหาไดแก พุทธโอวาท 3 อริยสัจ 4 
อิทธิบาท 4 ประธาน 4 และ มงคล 38 ขอที่ 1 การไมคบคนพาล 

3.  ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีไดรับจากการทําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดไดจากแบบทดสอบซึ่ งเปนแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

4.  ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษ และทางออก หมายถึง ทักษะการคิด 4 ดาน คือ 
1. คิดแบบคุณ  2. คิดแบบโทษ  3. คิดแบบทางออก และ 4. คิดเลือกทางออก วัดไดจากคะแนน
ความสามารถของนักเรียนท่ีไดรับจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษ
และทางออก เปนแบบอัตนัยเชิงสถานการณ จํานวน 20 ขอท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

5.  ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมดานความรูสึกนึกคิด                       
ของนักเรียน ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศ 
ในการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ วัดไดจากแบบสอบถามความคิดเห็น เปนแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

6.  นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร 
จังหวัดสิงหบุร ี

 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1.  นักเรียนเกิดกระบวนการคิดแบบคุณโทษและทางออก ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
2.  นักเ รียนสามารถนําหลักการคิดแบบคุณโทษและทางออก  ไปประยุกตใช               

ในชีวิตประจําวันได 
3.  ครูไดแนวทางในการจัดการเรียนรู ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และสามารถ

นําไปประยุกตใชในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 
 

 
บทท ี  

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 
การวิจยัเรือง การศึกษาผลการเรียนรู้และการคิดแบบคุณโทษและทางออก เรือง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ด้วยวิธีการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัได้ศึกษา แนวคิดและทฤษฏีจากเอกสาร และงานวิจยัต่างๆ         
ทีเกียวขอ้ง โดยมีสาระสาํคญัดงันี 

.  หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่าชา้งวทิยาคาร 
2.  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 .   พุทธโอวาท  
 .   อริยสัจ  
 .   อิทธิบาท  
 .   ปธาน  
 .   มงคล  ขอ้ที  การไม่คบคนพาล 
3.  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบัโยนิโสมนสิการ 
 .   ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
 .2  ลกัษณะของโยนิโสมนสิการ 
 .   หลกัการคิดของโยนิโสมนสิการ 
 .   วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

.  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบัการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 .   ความหมายของการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 .   ลกัษณะการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 .   องคป์ระกอบของการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 .   ประโยชน์ของการคิดแบบคุณโทษและทางออก 

.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 
 

14 
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. หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่าช้างวทิยาคาร 
.   วสัิยทัศน์ 

 หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซึงเป็น
กาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัดา้นวิชาความรู้และวิชาชีวิต มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมนัในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทกัษะพืนฐาน และเจตคติทีจาํเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ 
การสือสาร และส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุขบนพืนฐานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

.   หลกัการ 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่าชา้งวทิยาคาร มีหลกัการทีสาํคญัดงันี 
 .  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดมุ่งหมายและ

มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และ
คุณธรรม บนพืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 .  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 

 .  เป็นหลักสูตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจให้สังคมมีส่วนร่วมใน        
การจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน 

 .  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ       
การจดัการเรียนรู้ 

 .  เป็นหลกัสูตรการศึกษาทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 .  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอธัยาศยั

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
.   จุดมุ่งหมาย 

 หลกัสูตรโรงเรียนท่าชา้งวิทยาคาร มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข   
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพือให้เกิดกบัผูเ้รียนเมือจบ
การศึกษาขนัพืนฐานดงันี 
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.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

.  มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการสือสาร  การคิด การแกปั้ญหา       
การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ 

.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 

.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมนัในวิถีชีวิต 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันา
สิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะทีมุ่งมนัทาํประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัใน
สังคมอยา่งมีความสุข 

.   สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญั        

 ประการดงันี 
 .   ความสามารถในการสือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพือ
แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทงัการเจรจาต่อรองเพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผล และความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสารทีมีประสิทธิภาพ             
โดยคาํนึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม 

 .   ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 .   ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหา และอุปสรรค
ต่าง ๆ ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิงแวดลอ้ม 

   ส
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 .   ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนือง การทาํงาน และ
การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักับการเปลียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น 

 .   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก  และ                     
ใช้เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพฒันาตนเองและ           
สังคมในดา้นการเรียนรู้ การสือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้ง เหมาะสม 
และมีคุณธรรม 

.   คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ       

อนัพึงประสงค ์เพือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลกดงันี 

 .  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 .  ซือสัตยสุ์จริต 
 .  มีวนิยั 
 .  ใฝ่เรียนรู้ 
 .  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 .  มุ่งมนัในการทาํงาน 
 .  รักความเป็นไทย 
 .  มีจิตสาธารณะ 

.   มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งคาํนึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและ      

พหุปัญญาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน จึงกาํหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดงันี 

 .  ภาษาไทย 
 .  คณิตศาสตร์ 
 .  วทิยาศาสตร์ 
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 .  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 .  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 .  ศิลปะ 
 .  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 .  ภาษาต่างประเทศ 
.  โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนท่าช้างวทิยาคาร 

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกาํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน              
ดงัตารางที  
ตารางที     โครงสร้างเวลาเรียน 

ระดบัชัน 
รหัสวชิา/รายวชิา 

(วชิาพนืฐาน) 
จาํนวนเวลาเรียน ชัวโมง/สัปดาห์ 

ม.  

 ส  สงัคมศึกษา   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  
ส  ประวติัศาสตร์   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  
ส สงัคมศึกษา   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  
ส ประวติัศาสตร์   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  

ม.  

ส สงัคมศึกษา   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  
ส ประวติัศาสตร์   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  
ส สงัคมศึกษา   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  
ส ประวติัศาสตร์   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  

ม.  

ส สงัคมศึกษา   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  
ส ประวติัศาสตร์   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  
ส สงัคมศึกษา   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  

ส ประวติัศาสตร์   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์  

ระดบัชัน รหัสวชิา/รายวชิา (วชิาเพมิเตมิ) จาํนวนเวลาเรียน ชัวโมง 

ม.  
ส  ทอ้งถินสิงห์บุรี   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์ 
ส  ทอ้งถินสิงห์บุรี   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์ 

ม.  
ส22201 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว   ชวัโมง/ภาคเรียน 1ชวัโมง/สปัดาห์ 
ส22202 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว 2  ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์ 

ม.  
ส  อาเซียน   ชวัโมง/ภาคเรียน 1ชวัโมง/สปัดาห์ 
ส  อาเซียน   ชวัโมง/ภาคเรียน ชวัโมง/สปัดาห์ 

   ส
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.   สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม โรงเรียนท่าช้างวทิยาคาร 

 สังคมโลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ วา่มนุษยด์าํรงชีวิตอยา่งไร ทงัใน
ฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกนัในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดลอ้ม การจดัการ
ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั นอกจากนี ยงัช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงการพฒันา เปลียนแปลงตามยุคสมยั 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ ทาํให้เกิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอื้น มีความอดทน อดกลนั 
ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนาํความรู้ไปปรับใช้ในการดาํเนินชีวิต เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมวา่ดว้ยการอยู่ร่วมกนัใน
สังคม ทีมีความเชือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพือช่วยให้สามารถปรับ
ตนเองกบับริบท  สภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และ
ค่านิยมทีเหมาะสม โดยไดก้าํหนดสาระต่างๆไวด้งันี 

 . ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพืนฐานเกียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการ
พฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมทีดีงาม พฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ รวมทงับาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

 . หน้าทีพลเมือง วฒันธรรม และการดาํเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครอง         
ในสังคมปัจจุบนัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ลกัษณะ
และความสําคญั การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรม ค่านิยม 
ความเชือ ปลูกฝังค่านิยมดา้นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที 
เสรีภาพการดาํเนินชีวติอยา่งสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 3. เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ การบริหาร
จดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ย่างจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ การดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพ และการนาํ
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

 . ประวติัศาสตร์ เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ วิธีการทางประวติัศาสตร์ 
พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์และเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ 
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ผลกระทบทีเกิดจากเหตุการณ์สําคญัในอดีต บุคคลสําคญัทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงต่างๆ     
ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทยวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมทีสาํคญัของโลก 

 . ภูมิศาสตร์ ลกัษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร 
และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์กนัของสิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ และสิงทีมนุษยส์ร้างขึน การนาํเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม       
เพือการพฒันาทียงัยนื 

.   สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 สาระท ี  : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐานที  ส  .  รู้และเข้าใจประวัติ  ความสําคัญ ศาสดา  หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนับถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกตอ้งยึดมนัและปฏิบติัตาม
หลกัธรรมเพืออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  

 มาตรฐาน ส .  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนทีดี และธาํรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีตนนบัถือ 

 สาระท ี  หน้าทพีลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติในสังคม 
 มาตรฐาน ส .  เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ทีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยม         

ทีดีงาม และธาํรงรักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และสังคม
โลกอยา่งสันติสุข 

 มาตรฐาน ส .  เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมนั ศรัทธา 
และธาํรงรักษาไวซึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 สาระท ี  เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส. .  เข้าใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและ           

การบริโภคการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่จาํกดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทงัเขา้ใจหลกัการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพือการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ 

 มาตรฐาน ส. .  เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพนัธ์          
ทางเศรษฐกิจและความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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 สาระท ี  ประวตัิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส .  เขา้ใจความหมาย ความสําคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ 

สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส .  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้น

ความสัมพนัธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึงความสําคญัและ
สามารถวเิคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน 

 มาตรฐาน ส .  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความ
รักความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 

 สาระท ี  ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส .  เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพสิง

ซึงมีผล ต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนทีและเครืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หา
วเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ส .  เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ         
ทีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและ
สิงแวดลอ้ม เพือการพฒันาทียงัยนื  

1.10 โครงสร้างรายวิชา  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มัธยมศึกษาปีที    
โรงเรียนท่าช้างวทิยาคาร และ คําอธิบายรายวชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 คําอธิบายรายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชันมธัยมศึกษาปีที        

ภาคเรียนที  เวลาเรียน  ชวัโมง จาํนวน .  หน่วยกิต 
 อธิบาย วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนบัถือสู่ประเทศไทย 

ความสําคญัของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนับถือ พุทธประวติัตงัแต่ประสูติ จนถึงบาํเพ็ญ        
ทุกรกิริยา หรือประวติั ศาสดาทีตนนบัถือตามทีกาํหนด ประวติัสาวก ชาดก และศาสนิกชนตวัอยา่ง
ตามทีกาํหนด การพฒันาจิต วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวธีิคิดแบบคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม และวิธี
คิดแบบคุณโทษและทางออก รวมทงัการพฒันาตนและครอบครัว 

 อธิบาย ปฏิบติั วเิคราะห์ การพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาทีตนนบัถือ สวดมนต ์
แผ่เมตตา  บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาทีตนนบัถือ
ตามทีกาํหนด  และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนาทีตนนบัถือ                    
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 ปฏิบติัตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม  ประวติั  ความสําคญั  และปฏิบติัตนในวนัสําคญั
ทางศาสนาทีตนนบัถือตามทีกาํหนด เพือใหส้ามารถวเิคราะห์ความสาํคญัของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาทีตนนบัถือ ทีมีต่อสภาพแวดลอ้มในสังคมไทย รวมทงัการพฒันาตนและครอบครัว   ในการ
ดาํรงชีวติแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิงแวดลอ้มเพือการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุข  

 อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ เห็นคุณค่า ปฏิบติัตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ       
ของบุคคลแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู ้อืน อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  
โครงสร้าง และสาระสาํคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนัโดยสังเขป เพือให้
สามารถปฏิบติัตามกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุคคลทาํประโยชน์ตน และประเทศชาติ 

 รหัสตัวชีวดั 
 ส .  ม. /  , ม. /   , ม. /   , ม. /  , ม. /  , ม. /  , ม. /  , ม. /  , ม. /   ม. /   
 ส . ม. /  , ม. /  , ม. /   , ม. /  , ม. / ส .  ม. /  , ม. /  , ม. /  ส .  ม. /       
 ส .  ม. /  , ม. /   , ม. /   
 รวมทงัหมด    ตัวชีวดั 
1.11 สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดน้าํสาระการเรียนรู้ มาตรฐานที ส .  รู้และเขา้ใจประวติั 

ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีศรัทธาทีถูกต้องยึดมันและปฏิบัติตาม
หลกัธรรมเพืออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ซึงเลือกมาเฉพาะในส่วนของหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มีรายละเอียดของสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั กาํหนดค่านําหนักของเวลาใน             
การจดัการเรียนรู้ดงัปรากฏ ตามตารางที 2 
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ตารางที 2 โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานที ส .  ชนัมธัยมศึกษาปีที   

 
โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
รายวชิาสังคมศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี  รวมเวลา  ชัวโมง 

สาระ 
การเรียนรู้ที 

เรือง จํานวนคาบเรียน 

 พุทธประวติั ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 10 

 ประวติัพุทธสาวก ชาดก และศาสนิกชนตวัอยา่ง 10 

 วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  
 การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2 
 หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 
 ศาสนพิธีและวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา  
 ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาทีมีต่อสิงแวดลอ้มในสังคมไทย 6 
 การพฒันาตนเองและครอบครัวในการดาํรงชีวิตแบบพอเพียง 8 

รวม  
 

ในการวิจยัครังนีใชห้น่วยการเรียนรู้ที   เรือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใชใ้น
การทดลอง ซึงมีชือสาระการเรียนรู้ เนือหาสาระการเรียนรู้ และระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้  
สามารถนาํรายละเอียดมากาํหนดการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ดงัตารางที  
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ตารางที     วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที  เรืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาชนัมธัยมศึกษาปีที  
 

ชือหน่วยการเรียนรู้ เนือหาสาระการเรียนรู้ รวม (คาบเรียน) 
 
 
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

พุทธโอวาท   
อริยสัจ   
อิทธิบาท   
ปธาน   
มงคล  ขอ้ที  การไม่คบคนพาล  
รวม  

 
ในการวิจยัครังนีใช้สาระการเรียนรู้ เรือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเนือหา

ในการเรียนพร้อมทงัไดก้าํหนดเวลาเรียนไวด้ว้ย ไดแ้ก่ พุทธโอวาท  จาํนวน  คาบเรียน อริยสัจ  
จาํนวน  คาบเรียน อิทธิบาท  จาํนวน  คาบเรียน ปธาน  จาํนวน  คาบเรียน และ มงคล            
ขอ้ที  การไม่คบคนพาล จาํนวน  คาบเรียน รวมเป็นจาํนวน  คาบเรียน ประกอบดว้ย มาตรฐาน
ตวัชีวดั สาระสาํคญัของสาระการเรียนรู้ ดงัตารางที  
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ตารางที    มาตรฐานตวัชีวดั ส .  ม. /  สาระสําคญัของหน่วยการเรียนรู้ที  เรือง หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 

ที เรือง มาตรฐานตวัชีวดั สาระสาํคญั 
จาํนวน/
ชวัโมง 

1. 
พุทธโอวาท  

 

ส 1.1   ม.1/5   อธิบาย
พุ ท ธ คุณและข้อธ รรม
สําคัญในกรอบอริยสั จ 
4  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาทีตนนับถือตามที
กําหนด  เห็นคุณค่าและ
นาํไปพฒันาแกปั้ญหาของ
ตนเองและครอบครัว  

พุทธโอว าท   ประกอบด้ว ย  
การไม่ทาํบาปทงัปวง การทาํกุศล
หรือความดีให้ ถึ งพ ร้อม  และ  
การชําระจิตใจให้บริสุทธิ  ซึงมี
ความสําคัญต่อพุทธศาสนิกชน
และชาวโลก  ดังนันทุกคนจึง  
ควรประพฤติตนตามพุทธโอวาท 

 

 

. 

อริยสัจ 4 
- ทุกข ์

- สมุทยั 
- นิโรธ 
- มรรค 

อริยสั จ  4 หลักคําสอนที
พระพุทธเจ้าหลักความจริงอัน
ประเสริฐทีสามารถนาํมาใชใ้นการ
แก้ไขปัญหาชีวิตต่าง ๆ ทีเกิดขึน 
เราสามารถเลือกนาํมาปฏิบติั  
ในการดาํเนินชีวติ 

 

3. อิทธิบาท  

อิทธิบาท    จดัเป็นขอ้ธรรมทีควร
ทาํใหเ้จริญ  (มรรค)  ประกอบดว้ย 
ฉั น ท ะ  ค ว า ม พ อ ใ จ  วิ ริ ย ะ  
ความเพียร  จิตตะ 

 

. ปธาน  

ขอ้ธรรม   ปธาน 4    เป็นธรรม  
ที ค ว ร เ จ ริ ญ ( ม ร ร ค ) ซึ ง
พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงนําไป
ปฏิบติั 
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ตารางที    มาตรฐานตวัชีวดั ส .  ม. /  สาระสําคญัของหน่วยการเรียนรู้ที  เรือง หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  (ต่อ) 

 

ที เรือง มาตรฐานตวัชีวดั สาระสาํคญั 
จาํนวน/
ชวัโมง 

 มงคล   ข้อ ที   
 - การไม่คบคนพาล 
 - การคบบัณฑิต 
 - การบูชาผูค้วร
บูชา 

ส 1.1   ม.1/5   อธิบาย
พุทธคุณและขอ้ธรรม
สาํคญัในกรอบอริยสัจ 
4  หรือหลกัธรรมของ
ศาสนา ทีตนนับ ถื อ
ตาม ทีกําหนด  เ ห็น
คุ ณ ค่ า แ ล ะ นํ า ไ ป
พัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัว  

มงคลในหัวขอ้ ไม่คบคนพาล คบ
บัณฑิต  บูชาผู ้ควรบูชา  จัดเป็น
ธ ร ร ม ที ค ว ร เ จ ริ ญ  ( ม ร ร ค )   
ซึงพุทธศาสนิกชนทุกคนพึงนาํไป
ปฏิบติั  

รวม  
 

. หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง พระธรรม หรือ หวัขอ้ธรรมอนัเป็นคาํสังสอน

ของพระพุทธเจา้  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรืองของความจริงตามแนวของเหตุผล
บริสุทธิหรือตามกระบวนการของธรรมชาติ มีประโยชน์ในทางปฏิบติัในชีวิตจริง และเป็นหลกั       
การครองชีวิต เพือให้รู้เท่าทนัชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลสําเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ            
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต ,2546: 6) ในการวิจัยครังนี หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ประกอบดว้ย พุทธโอวาท  อริยสัจ  อิทธิบาท  ปธาน  และมงคล  ขอ้ที  การไม่คบคนพาล 
ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

2.1  พุทธโอวาท  

 พุทธทาสภิกขุ ( : ) กล่าววา่ พุทธโอวาท หมายถึง คาํสอนทีเป็นประธานของ
คาํสอนทงัหมด ซึงมีองคป์ระกอบ  ประการ ไดแ้ก่  

 .  ไม่ทาํความชวัทงัปวง 
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 .  ทาํความดีใหเ้ตม็ที 

 .  ทาํจิตใจใหส้ะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง 

 พระพรหมคุณาภรณ์ ( : 97) กล่าววา่ พุทธโอวาท หมายถึง ประมวลคาํสอนของ
พระพุทธเจา้ทีเป็นหลกัใหญ่  ขอ้ซึงทรงแสดงไวใ้นวนัเพ็ญเดือน  ทีบดันีเรียกว่า วนัมาฆบูชา 
ไดแ้ก่  

 .  สพฺพปาปสฺส อกรณ ํ  ไม่ทาํความชวัทงัปวง 

 .  กุสลสฺสูปสมฺปทา       ทาํแต่ความดี 

 .  สจิตฺตปริโยทปน ํ       ทาํใจของตนใหส้ะอาดบริสุทธิ 

 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( : 51) กล่าววา่ พุทธโอวาท หมายถึงคาํกล่าว
สอน คาํแนะนาํ คาํตกัเตือนของพระพุทธเจา้ มีองคป์ระกอบ 3 ประการคือ 

 .  เวน้จากทุจริต คือ ไม่ทาํชวัทงัปวง 

 .  ประกอบสุจริต คือ ทาํแต่ความดี 

 .  ทาํใจของตนให้หมดจดจากเครืองเศร้าหมอง คือ ทาํจิตของตนใหส้ะอาดบริสุทธิ 

 วศิน อินทสระ ( : ) กล่าวว่า พุทธโอวาท หมายถึง พระพุทธโอวาทใน
โอวาทปาติโมกข ์  ขอ้ มีองคป์ระกอบ  ประการ คือ 

 .  เวน้ความชวัทงัปวง 

 .  ทาํความดีใหพ้ร้อม 

 .  ทาํจิตใหบ้ริสุทธิ 

 สรุปได้ว่าพุทธโอวาทหมายถึงคาํสอนของพระพุทธเจ้า มี  หลักใหญ่อันเป็น
ประธานของคาํสอนทงัปวง ซึงปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ มีองค์ประกอบ  ประการ คือเป็น           
คาํสอนทีเนน้ใหเ้วน้ขาดจากความชวั ความเลวทราม ความทุจริต หรือสิงทีไม่ดีทงัหมด เป็นคาํสอน
ทีเนน้ให้กระทาํชอบหรือประพฤติชอบ ไดแ้ก่ความดีทงัหมด และเป็นคาํสอนทีเนน้การปฏิบติัทาง
จิตโดยตรง เพือชาํระจิตใจใหส้ะอาดบริสุทธิ 

2.2  อริยสัจ  

 พุทธทาสภิกขุ (เงือม อินทปัญโญ, 2548: 25) กล่าวว่า อริยสัจ หมายถึง ของจริง          
อนัยิงดว้ยประโยชน์ ปราศจากขา้ศึกคือกิเลส และความทุกข์ เป็นของประเสริฐทีสุดของอารยชน              
มีองคป์ระกอบ  ประการ ไดแ้ก่  

 .  รู้จกัความทุกขพ์ร้อมทงัเหตุเรียกวา่ทุกขอ์ริยสัจ หรือเรียกสันๆ วา่ทุกข ์ 
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 .  ละเหตุของความทุกขน์นั เรียกวา่สมุทยัอริยสัจ หรือเรียก วา่สมุทยั 

 .  รู้จกัความไม่มีทุกขพ์ร้อมทงัวิธีปฏิบติั คือรู้วา่ทีเรียกวา่ไม่มีทุกข ์     เป็นอยา่งไร 
และมีวธีิปฏิบติัอยา่งไรก็ตอ้งรู้ นีเรียกวา่นิโรธอริยสัจ หรือนิโรธ 

 .  ลงมือปฏิบติั ไม่ใช่รู้เฉยๆ แต่เป็นการลงมือปฏิบติั ให้เกิดมีการปฏิบติัทีดบัทุกข์
ได ้นีเรียกวา่ มคัคอริยสัจ เรียกสันๆวา่ มรรค 

 ปัญญานันทภิกขุ (2538: 9-12) กล่าวว่า อริยสัจ หมายถึง ของจริงทีทาํให้เป็นผู ้
ประเสริฐ ใครรู้แจง้เห็นจริงในสิง 4 ประการนีก็กลายเป็นอริยบุคคล แปลวา่ ผูป้ระเสริฐ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ ( : 155) กล่าววา่ อริยสัจ หมายถึง ความจริงอนัประเสริฐ 
ความจริงของพระอริยะ ความจริงทีทาํใหผู้เ้ขา้ถึงเป็นอริยะ มีองคป์ระกอบ  ประการ ไดแ้ก่  

 .  ทุกข์ แปลว่า ความทุกข์  สภาพทีทนไดย้าก สภาวะทีบีบคนั ขดัแยง้ บกพร่อง 
ขาดแก่นสาร และความเทียงแท ้ไม่ให้ความพึงพอใจแทจ้ริง ไดแ้ก่ ชาติ ชรา มรณะ การประสบกบั
สิงอนัไม่เป็นทีรัก การพลดัพรากจากสิงอนัเป็นทีรัก ความปรารถนาไม่สมหวงั  โดยยอ่วา่ อุปาทาน
ขนัธ์  เป็นทุกข ์ 

 .  ทุกขสมุทัย คือ  เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่  ตัณหา   คือ 
กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา 

 .  ทุกขนิโรธ  คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะทีตณัหาดับสินไป ภาวะทีเข้าถึง              
เพือกาํจดัอวิชชา สํารอกตณัหาสินแลว้ ไม่ถูกยอ้ม ไม่ติดขอ้ง หลุดพน้ สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ 
คือ นิพพาน 

 .  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ ปฏิปทาทีนาํไปสู่ความดบัทุกข์ ขอ้ปฏิบติัให้ถึง
ความดบัทุกข ์ไดแ้ก่ อริยมรรคมีองค ์  เรียกอีกอยา่งวา่ มชัฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง 

 พระมหาวฒิุชยั (ว.วชิรเมธี, : 2) กล่าววา่ อริยสัจ หมายถึง สัจจะทีพระอริยะเจา้
ตรัสรู้ สัจจะของพระอริยะ สัจจะทีทาํให้เป็นอริยะ สัจจะอย่างอริยะ คือความจริงแท้ แน่นอน                      
มีองคป์ระกอบ  ประการ เรียกรวมกนัวา่ อริยสัจ  ไดแ้ก่ 

 .  ทุกข ์ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 

 .  สมุทยั สาเหตุของทุกข ์คือตณัหา หรือความอยาก 

 .  นิโรธ ภาวะทีปราศจากปัญหา หรือนิพพาน 

 .  วธีิดบัทุกข ์หรือวธีิแกปั้ญหาไดแ้ก่ อริยมรรคมีองค ์  เรียกสันๆวา่ มรรคมีองค ์  
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 วศิน อินทสระ ( : ) ได้กล่าวไวว้่า อริยสัจ หมายถึง ความจริงอนัประเสริฐ 
ความจริงของพระอริยะ และความจริงอนัทาํให้บุคคลผูป้ฏิบติัห่างไกลจากขา้ศึก มีองค์ประกอบ  
ประการ ไดแ้ก่ 

 .  ทุกขอริยสัจ คือความทุกขซึ์งปรากฏชดัในชีวิตมนุษย ์และเป็นปัญหาอนัยิงใหญ่
ของสัตวโ์ลกทุกชนิด ก่อตวัจากความยดึมนัในขนัธ์  อนัเป็นทุกรวบยอด 

 .  สมุทยัอริยสัจ คือ การเกิดขึนของทุกข ์หรือเหตุเกิดแห่งทุกข ์

 .  นิโรธอริยสัจ คือความดบัทุกขเ์พราะสินไปแห่งปัญหาเพราะดบักิเลส 

 .  มรรคอริยสัจ  คือ  ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ซึงหมายถึงอริยมรรค
ประกอบดว้ยองค ์  

สรุปได้ว่า อริยสัจ หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ทาํบุคคลผูป้ฏิบัติให้เป็นอริยะ              
มีภาวะทีเทียงแทแ้น่นอน และเป็นประโยชน์ยิงใหญ่ต่อชาวโลก มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ             
1. ทุกข ์ไดแ้ก่ความทุกขอ์นัเกิดจากขนัธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 2. สมุทยั ไดแ้ก่ 
สาเหตุทีทาํให้เกิดความทุกข์ คือ ตณัหา 3 ประกอบด้วย ตณัหา (ความทะยานอยาก) ภวตณัหา 
(ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น) และ วิภวตณัหา (ความไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น)               
3. นิโรธ คือสภาพทีความทุกขต์งัอยูไ่ม่ได ้หรือ สภาวะทีความทุกขด์บัสินไป 4. มรรค คือ วิธีทีจะ
ทาํใหนิ้โรธเกิดขึน หรือเป็นทางทีดาํเนินไปสู่ความดบัสินแห่งทุกข ์

.   อทิธิบาท  

 พุทธทาสภิกขุ ( :40) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ อิทธิบาท ไวว้า่คาํวา่ อิทธิบาท 
แปลว่าบาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิงซึงมีคุณธรรมเครืองให้ลุถึงความสําเร็จตามทีตน
ประสงค ์ผูห้วงัความสาํเร็จในสิงใดตอ้งทาํตนใหส้มบูรณ์ ดว้ยสิงทีเรียกวา่ อิทธิบาท มีองคป์ระกอบ 
4 ประการ ไดแ้ก่ 

 1.  ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิงทีตนถือว่าดีทีสุดทีมนุษยเ์ราควรจะได ้             
ขอ้นีเป็นกาํลงัใจ อนัแรกทีทาํใหเ้กิดคุณธรรมขอ้ต่อไปทุกขอ้ 

 .  วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระทาํทีติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาว 
จนประสบความสาํเร็จ คาํนีมีความหมายของความกลา้หาญเจืออยูด่ว้ยส่วนหนึง 

 . จิตตะ หมายถึง ความไม่ทอดทิงสิงนันไปจากความรู้สึกของตวั ทาํสิงซึงเป็น
วตัถุประสงคน์นัใหเ้ด่นชดัอยูใ่นใจเสมอ คาํนีรวมความหมายของคาํวา่ สมาธิ อยูด่ว้ย 
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 .  วิมงัสา หมายถึง ความสอดส่องให้เหตุและผลแห่งความสําเร็จ เกียวกบัเรือง
นนัๆใหลึ้กซึงยงิๆขึนไปตลอดเวลา คาํนี รวมความหมายของคาํวา่ ปัญญา อยูด่ว้ย 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต, 2551: ) กล่าววา่ อิทธิบาท หมายถึง คุณเครือง
ให้ถึงความสําเร็จ หรือคุณธรรมทีนาํไปสู่ความสําเร็จแห่งผลทีมุ่งหมาย มีองคป์ระกอบ 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 

 .  ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการทีจะทํา ใฝ่ใจจะทาํสิงนันเสมอ และ
ปรารถนาจะทาํใหไ้ดผ้ลดียงิๆขึนไป 

 .  วิริยะ ความเพียร คือ ขยนัหมันทาํสิงนันด้วยความพยายาม เข็มแข็งอดทน               
เอาธุระไม่ทอ้ถอย 

 .  จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตงัจิตรับรู้ในสิงทีทาํ และทาํสิงนนั ดว้ยความคิด เอาใจ
ฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจใหฟุ้้งซ่านเลือนลอยไป อุทิศตวัอุทิศใจใหแ้ก่สิงทีทาํ 

 .  วิมงัสา ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือหมนัใชปั้ญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจ
ตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิงหย่อนในสิงทีทาํนัน มีการวางแผน วดัผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง เป็นตน้  

 สรุปไดว้่า อิทธิบาท หมายถึง บาทฐานหรืออุบายทีเป็นคุณเครืองให้ถึงความสําเร็จ
อนับุคคลผูห้วงัผลทีมุ่งหมายตอ้งทาํตนให้สมบูรณ์ดว้ยอิทธิบาทซึงองค์ประกอบ  4 ประการ คือ 
การมีใจรักในสิงทีทาํ มีความเพียรทาํสิงนนัอยา่งไม่ลดละ มีสมาธิอยูก่บัสิงทีทาํนนัตลอดเวลา และ
หมนัใจปัญญาพิจารณาปรับปรุงสิงทีทาํอยูน่นัใหดี้ยงิขึน  

2.4  ปธาน  

 พระพรหมคุณาภรณ์ ( :121) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ปธานหมายถึง ความเพียร มี
องคป์ระกอบ  ประการ ไดแ้ก่ 

 .  สังวรปธาน  เพียรปิดกนั ระวงั ยบัยงัอกุศลธรรมทียงัไม่เกิดมิใหเ้กิด 

 .  ปหานปธาน  เพียรกาํจดั คือเพียรละบาปอกุศลธรรมทีเกิดขึนแลว้ 

 . ภาวนาปธาน  เพียรก่อ คือ เพียรทาํกุศลธรรมทียงัไม่เกิดใหเ้กิดมีขึน 

 .  อนุรักขนาปธาน  เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมทีเกิดขึนแลว้ ให้ตงัมนั 
และใหเ้จริญยงิขึนจนไพบูลย ์

 พระคนัธสาราภิวงศ ์(สมลกัษณ์ คชสาโร,2549: 42) ปธานหมายถึง ความเพียรทีทาํ
ต่อเนืองไม่ลดละมีองคป์ระกอบ  ประการ ไดแ้ก่ 
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 1.  สังวรปธาน  ความเพียรเพือไม่ทาํอกุศลใหม่ 
 2.  ปหานปธาน  ความเพียรเพือละอกุศลเก่า 

 3.  ภาวนาปธาน  ความเพียรเพือทาํกุศลใหม่ 
 4.  อนุรักขนาปธาน  ความเพียรเพือเพิมพนูกุศลเก่า 

 สรุปได้ว่า ปธาน หมายถึง ความพากเพียรหรือเพียรพยายามซึงมีองค์ประกอบ 4 
ประการ คือ )การเพียรระวงัไม่ให้บาปเกิด )การเพียรกาํจดับาปทีเกิดขึน ) การเพียรสร้างความดี 
และ ) การเพียรรักษาความดีทีสร้างไว ้ดงันนัองคป์ระกอบทงั  ตอ้งทาํอยา่งต่อเนือง ซึงหมายถึง
การมีสติระลึกรู้ทุกการกระทาํของตนเอง 

.   มงคล  ข้อท ี  การไม่คบคนพาล 

 พุทธทาสภิกขุ ( : 11-14) กล่าววา่ คนพาล หมายถึง คนโง่ คนไม่รู้จกัประโยชน์
ทงัในโลกนีและโลกหน้า ปราศจากปัญญา เป็นอยู่ด้วยสักว่ามีลมหายใจ ซึงคนพาลมีลกัษณะ  
ประการ ไดแ้ก่  

 .  พาลลักษณะ ได้แก่ มโนทุจริต  คือ การเพ่งเล็งลักของเขา ความพยาบาท     
ความโกรธ และเห็นผดิจากพระพุทธศาสนา 

 .  พาลนิมิต ไดแ้ก่ วจีทุจริต  คือ กล่าววาจาล่อลวงผูอื้น กล่าวส่อเสียด  ยุยงให้เขา
แตกร้าวกนั กล่าวคาํหยาบเช่นด่าพอ่แม่เป็นตน้ และกล่าวแต่เรืองไม่มีประโยชน์ 

 .  พาลอปาทาน ได้แก่ กายทุจริต  คือ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย  ์และการล่วง
ละเมิดประเวณี 

 พระเทพเวที (ประยทุธ์ ปยตฺุโต,2533; 135) กล่าววา่ คนพาล หมายถึง คนทีไม่ดาํเนิน
ชีวติดว้ยปัญญา 

 พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช,2541: 82) กล่าววา่ คนพาล หมายถึง ผูไ้ม่ดาํเนิน
ชีวิตดว้ยปัญญาชาญฉลาด มีความประมาทแลว้ ยอ่มปราศจากประโยชน์  ประการ คือ ประโยชน์
ในปัจจุบนั และประโยชน์ภายภาคหนา้ 

 สถิต วงศ์สวรรค์ ( : 93) กล่าวว่า คนพาล หมายถึง คนทีเห็นแก่ปากแก่ทอ้ง
มากกวา่คุณธรรม ชอบทาํลาย เห็นแก่ตวั ไม่มีความรู้ความสามารถ 

 บุญมี แท่นแก้ว ( : - ) กล่าวว่า คนพาล หมายถึง  ผู ้ประพฤติหมกมุ่น                       
อยูใ่นทางแห่งความเสือม ความฉิบหาย มีนิสัยไม่ซือตรง ไม่มีคุณธรรม ไม่น่าคบนาํความเสือมเสีย  
มาใหผู้ใ้กลชิ้ด 
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 วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ( : 92) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คนพาล 
หมายถึง คนทีมีพฤติกรรมล่วงละเมิดศีล  ได้แก่ ฆ่าสัตว ์ลกัทรัพย  ์ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ    
ดืมสุราเมรัย และชอบชกัชวนผูอื้นใหร่้วมกระทาํดว้ย 

 จากความหมายข้างตน สรุปได้ว่า คนพาล หมายถึง คนโง่ ทีไม่ดาํเนินชีวิตด้วย
ปัญญา ไม่ซือตรง ไม่มีคุณธรรม เห็นแก่ตวั มกัล่วงละเมิดศีล ชอบทาํลายล้างสร้างความฉิบหาย              
ไร้ความสามารถ มีชีวติอยูโ่ดยปราศจากประโยชน์ในปัจจุบนัและประโยชน์ในอนาคต 

 . .  ลกัษณะของคนพาล 

 ปิน มุทุกนัต ์( : ) กล่าววา่ คนพาลมีลกัษณะ คิดชวั พดูจาชวั ทาํชวั 

 สุชีพ ปุญญานุภาพ ( ; 474) ได้กล่าวว่า ลักษณะคนพาล มี  ประการ คือ 
ประพฤติทุจริตทางกาย วาจา และใจ หรือ คนพาล คิดชวั พดูชวั ทาํชวั 

จากลกัษณะของคนพาลขา้งตน้ สรุปไดว้่า คนพาล มีลกัษณะไม่รู้ผิดชอบชัวดี ชอบทาํ
ความชวัทางกาย วาจา และใจ ชอบเบียดเบียนผูอื้น เห็นแก่ตวั ไม่ชอบใชส้ติปัญญาและความคิด 

 

3. แนวคิดและทฤษฎทีเีกยีวกบัโยนิโสมนสิการ 

3.1  ความหมายของโยนิโสมนสิการ 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, : ) กล่าววา่ โยนิโสมนสิการวา่ หมายถึง 
การใช้ความคิดถูกวิธี คือการทาํในใจโดยแยบคาย มองสิงทงัหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบคน้                  
ถึงตน้เคา้ สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาทีคิดเป็นระเบียบและ     
โดยอุบายวธีิ ใหเ้ห็นสิงนนัๆ หรือปัญหานนัๆ ตามสภาวะและตามความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 

 พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต, : ) กล่าววา่ โยนิโส แปลวา่ ถูกตอ้ง 
แยบคาย มนสิการ แปลวา่ ทาํไวใ้นใจหรือการคิด โยนิโสมนสิการ คือการทาํไวใ้นใจโดยแยบคาย 
หรือการคิดเป็นถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

 เสฐียรพงษ์ วรรณปก ( : ) กล่าวว่า โยนิโสมนสิการ หมายถึง การทาํในใจ    
โดยอุบายอนัแยบคาย คือ การคิดเป็น รู้จกัคิด หรือคิดวเิคราะห์ 

   วิทย ์วิศทเวทย ์และเสฐียรพงษ์  วรรณปก ( : 133) ให้ความหมายของโยนิโส
มนสิการวา่ การคิดตามแนวทางแห่งปัญญาคือรู้จกัคิด วจิารณ์อยา่งรอบคอบรอบดา้น สามารถรู้เห็น
สิงทงัหลายตามความเป็นจริง รู้จกัแกปั้ญหาชีวิตในทางทีถูกตอ้ง และอยูร่่วมกบัคนอืนในสังคมได้
อยา่งมีความสุข 
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 สมประสงค ์ น่วมบุญลือ ( : 39) กล่าววา่ โยนิโสมนสิการ มาจากคาํวา่ โยนิโส 
กบั มนสิการ  โยนิ แปลว่า เหตุ ตน้เคา้ แหล่งเกิด มนสิการ หมายถึง การกระทาํไวใ้นใจ การคิด 
คาํนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา โยนิโส หมายถึง เหตุ คือแหล่งเกิด ตน้เคา้ ในกรณีทีนาํมาใช้ในทาง
การศึกษา คือ เหตุ กาํหนดตวัชีวดัของเหตุได ้คือ เงือนไขจาํเป็น เนืองจากเหตุเป็นเงือนไขทีทาํให้
สิงหนึงเกิดขึน ส่วน มนสิการ หมายถึงการคิดหรือพิจารณา เป็นกระบวนการทีโยงความสัมพนัธ์
ของสองสิง โดยดูเงือนไขจาํเป็นกบัสิงทีตามมา  

  ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ ( : ) กล่าวถึงหมายของโยนิโสมนสิการไวว้่า การคิดตาม
แนวทางของปัญญาคือการรู้จกัคิดพิจารณาสิงทงัหลายตามสภาวะโดยคิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมี
เหตุผล และคิดเร้ากุศลทาํใหค้วามความดีงามและสามารถแกปั้ญหาได ้

 จากความหมายของโยนิโสมนสิการขา้งตน้ สรุปได้ว่า โยนิโสมนสิการ หมายถึง 
การคิดถูกวิธี คิดเป็น คิดถูกตอ้งตามเป็นจริง เป็นระบบ มีระเบียบ เป็นขนัเป็นตอน มีเหตุมีผล และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน ์

3.2  ลกัษณะของโยนิโสมนสิการ 

 ทิศนา แขมมณี (  : ) กล่าวถึงลกัษณะของโยนิโสมนสิการไวด้งันี 

 . โยนิโสมนสิการ คือการคิดเป็น เป็นความสามารถทีบุคคลรู้จกัมอง รู้จกัพิจารณา
สิงทงัหลายตามสภาวะโดยวิธีคิดหาเหตุปัจจยั สืบคน้จากตน้เหตุตลอดทางจนถึงผลสุดทา้ยทีเกิด 
แยกแยะเรืองออกให้เห็นตามสภาวะทีเป็นจริง คิดตามความสัมพนัธ์ทีสืบทอด  จากเหตุโดยไม่เอา
ความรู้สึกอุปาทานของตนเองเขา้ไปจบัหรือเคลือบคลุม บุคคลนนัจะสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆได้
อยา่งเหมาะสมดว้ยวธีิการแห่งปัญญา 

 . โยนิโสมนสิการเป็นองคป์ระกอบภายใน มีความเกียวขอ้งกบัการฝึกใชค้วามคิด
ให้รู้จกัคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิงต่าง ๆ อย่างตืนๆ ผิวเผิน 
เป็นขนัตอนสําคญัของการสร้างปัญญา ทาํใจให้บริสุทธิและเป็นอิสระ ทาํให้ทุกคนช่วยตนเองได ้
นาํไปสู่ความเป็นอิสระไร้ทุกข ์พร้อมดว้ยสันติสุขเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม 

 . โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตวัปัญญา แต่เป็นปัจจยัใหเ้กิดปัญญา มีเป้าหมายสูงสุด คือ
การดบัทุกข ์

 . โยนิโสมนสิการเป็นสิงทีหล่อเลียงสติทียงัไม่เกิด ได้เกิด ช่วยสติทีเกิดแล้ว
ต่อเนืองต่อไป ซึงสติเป็นองคธ์รรมทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงานทุกอยา่ง 

 ลกัขณา สริวฒัน์ ( : 183-185) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของโยนิโสมนสิการไวด้งันี 
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 .  โยนิโสมนสิการ เป็นองคป์ระกอบภายในมีความเกียวขอ้งกบัการฝึกใชค้วามคิด
ให้รู้จกัคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิงต่างๆ อยา่งตืนๆ ผิวเผิน เป็น
ขนัตอนสําคญัของการสร้างปัญญา ทาํใจให้บริสุทธิและเป็นอิสระ ทาํให้ทุกคนช่วยตัวเองได ้
นาํไปสู่ความเป็นอิสระ ไร้ทุกข ์พร้อมเกิดสันติสุขซึงเป็นจุดหมายอนัสูงสุด 

 .  โยนิโสมนสิการ ไม่ใช่ตวัปัญญา แต่เป็นปัจจยัทีก่อใหเ้กิดปัญญา โดยมีเป้าหมาย
คือการดบัทุกข ์

 .  กลไกลการทาํงานของโยนิโสมนสิการในกระบวนการคิด เมือบุคคลรับรู้สิงใด  
ก็ตาม ความคิดก็จะพุ่งเข้าไปสู่ความชอบหรือไม่ชอบทนัที นันคือสิงปรุงแต่งเนืองจากบุคคล                       
มีประสบการณ์มาก่อน โดยเรียกสิงทีปรุงแต่งนนัวา่อวชิชา ในขณะเดียวกนัโยนิโสมนสิการก็จะเขา้
ไปสกดักนัความคิดนนัแลว้เป็นตวันาํเอาเขา้กระบวนการคิดบริสุทธิทีจะพิจารณาตามสภาวะ ตาม
เหตุปัจจุบนัเป็นลาํดบัไม่สับสน มีเหตุผลและเกิดผลได ้ทาํให้คนเป็นนายแห่งความคิดไม่ใช่ทาส 
และสามารถควบคุมความคิดนาํมาใชแ้กปั้ญหาได ้

 .  ในการดาํเนินชีวิต สติเป็นองค์ธรรมทีจาํเป็นต้องใช้ในการทาํงานทุกอย่าง 
โยนิโสมนสิการเป็นสิงหล่อเลียงสติทียงัไม่เกิดใหเ้กิดช่วยใหส้ติทีเกิดแลว้เกิดต่อเนืองต่อไป 

 .   คนปกติสามารถใช้โยนิโสมนสิการง่ายๆได ้โดยการพยายามควบคุมการแสดง
ความคิดใหอ้ยูใ่นแนวทางทีดีงามตามทางทีเคยไดรั้บการอบรมสังสอนจากกลัยาณมิตรมาก่อนหนา้
แล้ว และเมือพิจารณาเห็นขอ้เท็จจริง  และได้รู้ว่าคาํแนะนาํสังสอนนนัถูกตอ้งดีงาม มีประโยชน์        
ก็ยิงมีความมนัใจ และเกิดศรัทธาขึนมาเอง เกิดการประสานกนัระหว่างปัจจยัภายนอกกบัปัจจยั
ภายในกลายเป็นความหมายของตนเอง เป็นทีพึงแห่งตนได้ ดงันัน ในการสอนเพือสร้างศรัทธา
จะตอ้งมีความพยายามใหเ้ด็กไดรั้บรู้ผลและเกิดความตระหนกัในผลของการกระทาํความดีงาม ตอ้ง
เร้าใจเพือใหเ้กิดการเสริมแรงภายใน 

 6.   กลไกลการทาํงานของโยนิโสมนสิการ และความสัมพนัธ์ระหว่างปรโตโฆสะ
กบัโยนิโสมนสิการ มีดงันี 

  .   โยนิโสมนสิการจะทาํงาน  ขนัตอน คือรับอารมณ์หรือประสบการณ์จาก
ภายนอก การรับรู้ดว้ยโยนิโสมนสิการจะเป็นการรับรู้อยา่งถูกตอ้ง มีการคิดคน้พิจารณาอารมณ์หรือ
เรืองราวทีเก็บเขา้มาเป็นการพิจารณาขอ้มูลดว้ยสติ ซึงจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิตและ
การทาํงานกิจกรรม 
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  .   กลัยาณมิตร (ปรโตโฆสะทีดี) และโยนิโสมนสิการ เป็นจุดเชือมต่อระหวา่ง
บุคคลกบัโลก หรือสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยกลัยาณมิตรจะคอยเชือมให้บุคคลติดต่อกบัโลกทาง
สังคมอยา่งถูกตอ้ง และโยนิโสมนสิการเชือมต่อบุคคลกบัโลกทางจิตใจของตวัเองอยา่งถูกตอ้ง 

 จะเห็นว่า โยนิโสมนสิการ มีลักษณะทีเด่นชัดในแง่ของการมองสิงต่างๆหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆรอบตวัอย่างตรงไปตรงมาตามสภาพความเป็นจริง ไม่ตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของรัก 
โลภ โกรธ หลง หรือ ความยึดมนัถือมนัแบบเขา้ขา้งตนเอง และการมองหรือพิจารณาตามสภาพ
ความเป็นจริง จะทาํใหผู้ฝึ้กคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีการกระทาํทีถูกตอ้ง คิดถูกวิธี คิดเป็นขนัตอน 
คิดมีเหตุผล และคิดให้ก่อประโยชน์ทงันีตอ้งอาศยักลัยาณมิตรช่วยสนบัสนุนประคบัประคอง จน
สามารถพงึตนเอง และเป็นกลัยาณมิตรหรือเป็นทีพึงใหก้บับุคคลอืนได ้ 

3.3  หลกัการคิดของโยนิโสมนสิการ 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, : ) ได้กล่าวถึงหลักการคิดของโยนิโส
มนสิการไว ้  ประการ ดงันี 

 . อุบายมนสิการ แปลวา่ คิดเห็นพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยา่งมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 
หมายถึง คิดถูกวิธีทีจะให้เขา้ถึงความจริงสอดคลอ้งเขา้แนวกบัสัจจะ ทาํให้หยงัรู้สภาวะลกัษณะ
และสามญัลกัษณะของสิงทงัหลาย 

 . ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนืองเป็นลาํดับ 
จัดลําดับได้หรือมีลําดับ มีขันตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบ                   
ตามแนวเหตุผลเป็นตน้ ไม่ยุง่เหยงิสับสน รวมทงัความสามารถทีจะนึกคิดเขา้สู่แนวทางทีถูกตอ้ง 

 . การมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่าง                       
มีเหตุผลหมายถึงการคิดสืบคน้ตามแนวความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ              
ใหเ้ขา้ใจถึงตน้เคา้ หรือแหล่งทีมาซึงส่งผลต่อเนืองมาตามลาํดบั  

 . อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล หรือมีเป้าหมาย หมายถึง การคิด                   
การพิจารณาทีทาํให้เกิดกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร การรู้จกัคิดในทางทีทาํให้หาย
หวาดกลวั ใหห้ายโกรธ การพิจารณาทีทาํใหมี้สติหรือทาํใหจิ้ตใจเขม้แขง็มนัคง เป็นตน้ 

 พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต, : - ) ไดแ้สดงหลกัการคิดดงันี 

 . อุบายมนสิการ  (คิดถูกวิธี) การคิดทีอาศยัวิธีการ (Methodology) อนัสอดคลอ้ง
กับเรืองทีศึกษา เช่น การทาํวิจยัต้องมีระเบียบวิธีวิจัยทีเหมาะสม หากใช้วิธีวิจัยผิดก็จะไม่ได ้    
ความจริงในเรืองนนั 
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 . ปถมนสิการ (คิดมีระเบียบ) การคิดทีดาํเนินตามขนัตอนของวิธีการนนัๆ ไม่มี
การลดัขนัตอน หรือด่วนสรุปเกินขอ้มูลทีไดม้า 

 . การณมนสิการ (คิดมีเหตุผล) การคิดจากเหตุโยงไปหาผล และการคิดจากผล
สาวกลบัไปหาเหตุ การคิดแบบนีจะทาํใหรู้้เท่าทนัเหตุการณ์ 

 4. อุปปาทกมนสิการ (คิดเป็นกุศล) หมายถึง การคิดแง่สร้างสรรค์ (Creative 
thinking) คือคิดให้มีความหวงั และไดก้าํลงัใจในการทาํงาน เมือเห็นหรือไดย้ินอะไรก็เก็บมาปรับ
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 ทิศนา แขมมณี (  : ) กล่าวไวว้า่ โยนิโสมนสิการมีหลกัการคิด  ประการ คือ     
 . อุบายมนสิการ คือ การคิดอยา่งเขา้ถึงความจริง 

 .  ปถมนสิการ คือ การคิดอยา่งมีลาํดบัขนัตอนไม่สับสน 

 .  การณมนสิการ คือ การคิดอยา่งมีเหตุผล 

 . อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดอยา่งมีเป้าหมาย คิดใหเ้กิดผล ไม่ใช่คิดเรือยเปือย 

 สมประสงค ์น่วมบุญลือ ( :  – ) ไดก้ล่าวถึงหลกัการคิดไว ้  ประการดงันี 
 1.  อุบายมนสิการ การคิดอยา่งเขา้ถึงความจริง / จุดหมาย คือคิดถึงอะไร 

 .  ปถมนสิการ การคิดอยา่งมีลาํดบัขนัตอนไม่สับสน คือคิดอยา่งไร 

 .  การณมนสิการ การคิดอยา่งมีเหตุผล คือคิดเพราะเหตุใด 

 .  อุปปาทกมนสิการ การคิดมุ่งใหเ้กิดประโยชน์ ไม่คิดเลือนลอย คือคิดเพืออะไร 

 จากหลักการคิดขา้งต้น สรุปได้ว่าหลกัการคิดของโยนิโสมนสิการ มี  ประการ 
ประกอบดว้ย คิดถูกวธีิ คิดเป็นขนัตอน คิดมีเหตุผล และคิดใหเ้กิดประโยชน์ 

.   วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 พระธรรมปิฎก (2546:675-713) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ       
การนาํเอาโยนิโสมนสิการมาใชใ้นทางปฏิบติั หรือโยนิโสมนสิการทีเป็นภาคปฏิบติัการ วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการมีหลกัการ  แบบคือ โยนิโสมนสิการแบบทีตอ้งใชก้ารปฏิบติัการจนถึงทีสุด และ
โยนิโสมนสิการแบบปฏิบติัการระดับตน้ๆ  หรือแค่มุ่งเตรียมพืนฐานหรือพฒันาตนเองในด้าน
คุณธรรมให้เป็นผูพ้ร้อมสําหรับการปฏิบัติขันสูงขึนไป วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทีค้นพบ         
ในพระไตรปิฎกมี  วธีิดงันี 

 .  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั คือพิจารณาปรากฏการณ์ทีเป็นผล ให้รู้จกัสภาวะ        
ทีเป็นจริงหรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไข ด้วยการคน้หาสาเหตุและปัจจยัต่างๆทีสัมพนัธ์
ส่งผลสืบทอดกนัมา วธีิคิดนีพบวา่ มี  ลกัษณะไดแ้ก่ 
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  .   คิดแบบปัจจยัสัมพนัธ์ เช่น เมือสิงนีมี  สิงนีจึงมี เพราะสิงนีเกิดขึน สิงนี       
จึงเกิดขึน หรือเมือสิงนีไม่มี สิงนีจึงไม่มี เพราะสิงนีดบั สิงนีจึงดบั เป็นตน้ 

  .   คิดแบบสอบสวน หรือตงัคาํถาม เช่น สิงนีเกิดขึนเพราะมีอะไร หรือ มีอะไร
เป็นปัจจยัทีทาํใหสิ้งนีเกิดขึนได ้เป็นตน้ 

 .  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือวิธีคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดทีมุ่งให้มอง
หรือเขา้ใจทุกสิงทุกอยา่งตามทีมนัเป็น เห็นทุกสิงทุกอยา่งเกิดขึนจากองคป์ระกอบต่างๆมาประชุม
กนั แต่ละส่วนประกอบลว้นเกิดขึนจากส่วนประกอบยอ่ยๆต่อไปอีก เป็นการวเิคราะห์ทุกแง่มุมของ
สิงทีเกิดขึนและเขา้ใจชดัเจนทุกแง่มุมนนัๆ 

 .  วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทนั คือ มองอย่างรู้เท่าทนัความ
เป็นไปของสิงทงัหลายว่า สิงทงัหลายจะเกิดเพราะมีเหตุปัจจยัต่าง ๆ ปรุงแต่งขึนและเป็นไปตาม
เหตุและปัจจยั หรือสิงทงัหลายจะเปลียนแปลงไป ก็เพราะมีเหตุและปัจจยัเขา้มาเป็นตวักระทาํให้
เกิดความเปลียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจยัภายนอกหรือภายในก็ตาม วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์
แบ่งเป็น  ขนัตอน 

  .   รู้เท่าทันและยอมรับความจริง  เป็นขันวางใจวางท่าทีต่อสิงทังหลาย            
โดยสอดคลอ้งกบัความจริงของธรรมชาติเป็นท่าทีแห่งปัญญา ท่าทีทีเป็นอิสระ ไม่ถูกผกูมดั ไม่ว่า
เราจะชอบสิงนันหรือไม่ชอบสิงนันก็ตาม จะมองทุกสิงตามความเป็นจริงเท่านัน  ไม่มอง            
ตามความอยากใหเ้ป็น หรืออยากไม่ใหเ้ป็น ไม่เอาตวัเขา้ไปใหถู้กกดถูกบีบ 

  .   แก้ไขและทําการไปตามเหตุปัจจัย  เป็นขันปฏิบัติต่อสิงทังหลายโดย
สอดคลอ้งกบัความจริงของธรรมชาติ เป็นการปฏิบติัดว้ยปัญญา ดว้ยความรู้เท่าทนั เป็นอิสระ คือ
เมือรู้อยูแ่ลว้วา่สิงทงัหลายเป็นไปตามเหตุปัจจยั เราตอ้งการใหม้นัเป็นอยา่งไร ก็ศึกษาให้รู้เขา้ใจเหตุ
ปัจจยัทีจะทาํให้มนัเป็นไปอยา่งนนัแลว้แกไ้ข ทาํการจดัการทีตวัเหตุปัจจยัเหล่านนัเพือให้เกิดสิงที
เราตอ้งการใหม้นัเป็นไป หรือเรียกวา่ รู้เหตุปัจจยัแลว้แกไ้ขกระทาํการทีตวัเหตุปัจจยั 

 .  วิธีแบบอริยสัจ หรือ คิดแบบแกปั้ญหา เรียกว่า  วิธีแห่งความดบัทุกข ์เป็นหลกั
ความคิดทีสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอืนๆได้ทงัหมด วิธีคิดแบบอริยสัจนี มีลกัษณะ
ทวัไป  ประการคือ 

  .   เป็นวธีิคิดตามเหตุและผล  หรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหา
เหตุ แลว้แกไ้ขและทาํการทีตน้เหตุ จดัเป็น  คู่ คือ 
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  คู่ที   ทุกข์เป็นผล เป็นตวัปัญหา เป็นสถานการณ์ทีเราประสบและไม่ตอ้งการ
สมุทยัเป็นเหตุ  เป็นทีมาของปัญหาเป็นจุดทีจะตอ้งกาํจดัหรือแกไ้ข  

  คู่ที   นิโรธเป็นผล   เป็นสภาวะสินปัญหา เป็นจุดหมายซึงตอ้งการจะเขา้ถึง
มรรคเป็นเหตุ  เป็นวิธีการ เป็นขอ้ปฏิบติัทีตอ้งกระทาํในการแกไ้ขสาเหตุ   เพือบรรลุจุดหมายคือ 
ภาวะสินปัญหา อนัไดแ้ก่ความดบัทุกข ์

  .   เป็นวิธีคิดทีตรงจุดตรงเรือง ตรงไปตรงมา  มุ่งตรงต่อสิงทีจะตอ้งทาํตอ้ง
ปฏิบติั ทีเกียวข้องกับชีวิต  ใช้แก้ปัญหา  ไม่ฟุ้งซ่านไปในเรืองทีคิดเพือสนองตณัหา มานะ ทิฐิ                  
ซึงไม่อาจนาํมาใชป้ฏิบติัเพราะไม่เกียวกบัการแกไ้ขปัญหาหลกัปฏิบติัหรือวิธีปฏิบติัการของอริยสัจ 
มีวธีิปฏิบติัโดยยอ่  ขนัตอนดงันี 

  ขนัที  ทุกข ์คือสภาพปัญหา ทีเกิดมีแก่ชีวติในทุกๆวนั 

  ขนัที  สมุทยั คือ สาเหตุของปัญหา หรือเหตุปัจจยัทีทาํใหเ้กิดปัญหา 

  ขนัที  นิโรธ คือ ภาวะพน้ปัญหา หมดปัญหา เป็นจุดหมายทีตอ้งการ 

  ขนัที  มรรค คือ วิธีแก้ปัญหา เพือกาํจดัเหตุปัจจยัของปัญหา กาํหนดวิธีการ 
แผนการ ซึงจะช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาไดส้าํเร็จโดยสอดคลอ้งกบัจุดหมายทีตอ้งการ 

 .  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ คาํว่า ธรรม แปลว่า หลกั หรือหลกัการ คือหลกั
ความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติหรือหลักทีจะเอาไปใช้ปฏิบติั คาํว่า อรรถ แปลว่า 
ความหมาย ความมุ่งหมาย จุดหมาย ประโยชน์ทีตอ้งการ หรือสาระทีพึงประสงค ์ดงันนั วิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพนัธ์ ก็คือวิธีคิดตามหลกัการและความมุ่งหมาย  คือพิจารณาให้เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งหลกัการกบัความมุ่งหมาย เป็นความคิดทีมีความสําคญัมาก เมือจะลงมือปฏิบติัหรือทาํตาม
หลักการอย่างใดอย่างหนึง  เพือให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมาย  ไม่กลายเป็นการกระทาํที
คลาดเคลือน 

 6.  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาให้เห็นครบทงัคุณ โทษ และ
ทางออก เป็นการมองสิงทงัหลายตามความเป็นจริงและยอมรับความจริงนนัทุกดา้นทงัดา้นดีและ
เสีย เช่นเมือจะแกปั้ญหาตอ้งทาํความเขา้ใจปัญหาใหช้ดัเจนและมองเห็นทางออกของปัญหานนัๆได ้
การคิดแบบนีมีลกัษณะ  ประการคือ 

  .   ลักษณะการมองเห็นตามความเป็นจริงนัน  จะต้องมองเห็นทังด้านดี                   
ดา้นเสีย  หรือทงัคุณและโทษของสิงนนัๆ ไม่ใช่มองแต่ดา้นดีหรือคุณอยา่งเดียว และไม่ใช่เห็นแต่
โทษหรือดา้นเสียอยา่งเดียว 
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  .   เมือจะแก้ปัญหา  หรือวิธีออกไปจากสภาพทีไม่พึงประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึง การเห็นเพียงคุณหรือโทษ ขอ้ดี  ขอ้เสีย ยงัไม่เพียงพอ จะตอ้งมองเห็นทางออก  มองเห็น
จุดหมาย  และรู้ว่าจุดหมายหรือทีจะไปนัน คืออะไร  คืออย่างไร ดีกว่าและพน้จากขอ้บกพร่อง 
จุดอ่อน โทษ ส่วนเสียของสภาพทีเป็นปัญหาอยูนี่อยา่งไร ไม่ตอ้งขึนต่อคุณ โทษ ขอ้ดี ขอ้เสีย แบบ
เก่าอีกต่อไปหรือไม่ จุดหมายหรือสภาพทีปราศจากปัญหาเช่นนนัมีอยูจ่ริงหรือเป็นไปไดอ้ยา่งไร   

 7.  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม หรือการพิจารณาเกียวกับการใช้สอย หรือ
บริโภคเป็นวิธีคิดแบบสกดัหรือบรรเทาตณัหา เป็นขนัฝึกหัดขดัเกลากิเลส หรือตดัทางไม่ให้กิเลส
เขา้มาครอบงาํจิตใจ แลว้ชกัจูงพฤติกรรมต่อๆไป คุณค่านีจาํแนกไดเ้ป็น  ประเภท คือ 

  .   คุณค่าแท้   หมายถึง  ความหมายคุณค่า  หรือประโยชน์ของสิงทงัหลาย             
ในแง่ทีสนองความตอ้งการของชีวติโดยตรง เช่น อาหารมีประโยชน์ในตวัเอง เป็นตน้ คุณค่านีอาศยั
ปัญญาเป็นเครืองตีค่าหรือวดัราคา 

  .   คุณค่าเทียม  หมายถึง  ความหมาย  คุณค่า หรือประโยชน์ของสิงทงัหลาย      
ในแง่สนองตณัหา เช่น  อาหารมีคุณค่าทีความอร่อย  เป็นตน้  คุณค่านีอาศยัตณัหาเป็นเครืองตีค่า
หรือวดัราคา 

 . วธีิคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม มีหลกัการทวัไปของวิธีคิดแบบนีคือสิงประสบ
เหมือนกนั   แต่บุคคลรับรู้ต่างกนัอาจมองเห็น และคิดนึกปรุงแต่งไปคนละอยา่ง สุดแต่โครงสร้าง
ของจิตใจหรือแนวทางความเคยชินต่างๆ  เช่น  การคิดถึงความตาย  ผูที้ไม่มีโยนิโสมนสิการก็จะ
รู้สึกสลดหดหู่ เศร้าใจ เหียวแห้งใจหรือดีใจในความตายของคนทีเกลียดชงัเป็นตน้  แต่หากเป็นผูมี้
โยนิโสมนสิการจะคิดประกอบดว้ยสติ หรือระลึกถึงสิงทีกาํลงัเกียวขอ้ง มีความรู้สึกเร้าใจ มีสํานึก
ในการเร่งทาํการงาน  และรู้ตามความเป็นจริง 

 .   วิธีคิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั  คือ  การคิดทีไม่ตกอยูใ่นอาํนาจของอารมณ์   
ไม่หวนอาลยัอาวรณ์ถึงสิงทีล่วงมาแลว้  หรือคิดฟุ้งเฟ้อฝันปรุงแต่งอยา่งไม่มีฐานแห่งความเป็นจริง
ในปัจจุบัน  แต่หากคิดด้วยอํานาจของปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรืองทีล่วงไปแล้ว  หรือเป็นเรือง                        
ในอนาคตก็เขา้อยูใ่นการคิดอยูก่บัปัจจุบนั เช่น การเรียนเกียวกบัประวติัศาสตร์ ซึงเป็นบทเรียนจาก
อดีตเพือความไม่ประมาทในการป้องกนัภยัในอนาคต  เป็นตน้ 

 .  วิธีคิดแบบวิภชัชวาท  มีลกัษณะสําคญัของการคิดและการพูด  ในการมองและ
แสดงความจริง  โดยแยกแยะออกใหเ้ห็นแต่ละดา้น  ครบทุกแง่ทุกดา้น  ไม่ใช่จบัเอาแง่หนึงแง่เดียว
หรือจบับางแง่มาวนิิจฉยั  ตีคลุมไปอยา่งนนัทงัหมด  ซึงมีลกัษณะต่างๆ ดงันี 
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  10.1 จาํแนกในแง่ความเป็นจริง แบ่งจาํแนกไดเ้ป็น  อยา่ง คือ 

     . .   จาํแนกตามแง่ต่างๆตามทีเป็นอยูจ่ริงของสิงนนัๆชีเฉพาะดา้นนนั 

     . .   จาํแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิงนนัๆให้ครบทุกแง่ทุก
ดา้นคือ  พิจารณาสิงใดก็ไม่มองแคบๆ  ไม่ติดอยู่กบัส่วนเดียวแง่เดียวของสิงนนั เช่น  ดีในแง่นัน
กรณีนนั ไม่ดีในแง่นีกรณีนี  เป็นตน้ 

  .    จาํแนกโดยส่วนประกอบคือ  วิเคราะห์แยกแยะให้รู้เท่าทนัภาวะทีสิงนนั
เกิดขึนจากองคป์ระกอบยอ่ยมาประชุมกนัไม่ติดอยูภ่ายนอกหรือถูกลวง โดยภาพลวงของสิงๆนนั 

  .    จาํแนกโดยลาํดบัขณะ  คือ  แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามลาํดบัขนั 
แห่งเหตุปัจจยั  ใหม้องแต่ละขณะ ใหเ้ห็นตวัเหตุปัจจยัทีแทจ้ริง  ไม่ถูกลวงใหจ้บัเหตุปัจจยัสับสน 

  .    จาํแนกโดยความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 

  .    จาํแนกโดยเงือนไขคือมองหรือแสดงความจริง พิจารณาเงือนไขประกอบ 

  .    จาํแนกโดยทางเลือกหรือความเป็นไปได้อืน ซึงต้องพิจารณาหนทาง
วิธีการหรือความเป็นไปได้   ทีอาจมีได้หลายอย่าง  ทางทีได้ผลกว่าหรือตรงทางกว่า  ทางที
เหมาะสมหรือไดผ้ลดีสาํหรับตน  หรือสาํหรับกรณีนนัมากกวา่อยา่งอืน  ทางเลือกหรือความเป็นไป
ได้  อาจมีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่าง  แต่เป็นทางอืนทีไม่ใช่ทางทีกาํลังทาํอยู่หรือเขา้ใจอยู่
ขณะนนั  ความคิดตามวิธีวิภชัชวาทนีมีผลดีหลายประการ  เช่น  ทาํให้ไม่ติดตนั  หรือวนเวียนหรือ
หา ทางออกไม่ได ้ เมือสิงทีทาํอยูไ่ม่สําเร็จผล หรือไม่เหมาะสมกบัตน ทาํให้ไม่ทอ้แทถ้ดถอยหรือ   
อบัจน  จนหยุดความเพียรในการทาํอย่างไม่สําเร็จ  และข้อทีสําคญัทีสุดคือ  ทาํให้สามารถคิด
หาทางและคน้พบหนทาง วธีิการ  หรือความเป็นไปไดที้ถูกตอ้ง  เหมาะสมตรงตามความเป็นจริง  

 วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการทงั  วิธีขา้งตน้นนัสามารถนาํมาสรุปเป็นตารางจาํแนก
วิธีคิดและแนวทกัษะการคิดแบบโยนิโสได้ (เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ , : - ,อา้งถึงใน 
อาลยั พรหมชนะ, : - ) ดงัตารางที  5 
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ตารางที  5  จาํแนกวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
 

วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดทบ่ีงชี 
.  วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  -  การคน้หาสาเหตุ 

-  หาปัจจยัต่างๆทีสัมพนัธ์ส่งผลสืบทอดกนัมา 
-  คิดแบบสืบสวนหรือตงัคาํถาม 

.  วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ -  จาํแนก, แจกแจง, แยกแยะ, จดัประเภทหมวดหมู่,  วิเคราะห์ 

.  วธีิคิดแบบสามญัลกัษณ์  -  การคิดอยา่งเท่าทนั  และยอมรับความจริง 
-  การปฏิบติัต่อสิงทงัหลายโดยสอดคลอ้งกบัความจริงของ
ธรรมชาติ 
-  แกไ้ปตรงเหตุและปัจจยัดว้ยสติ 

.  วธีิคิดแบบอริยสัจ   -  คิดตามเหตุและผล 
-  คิดผลไปหาเหตุ 
-  คิดตรงจุด  ตรงเรือง  ตรงไปตรงมา 
-  การแกปั้ญหาของชีวิต 

.  คิดแบบอรรถสัมพนัธ์ 
 
 

การคิดพิจารณาให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมกบัอรรถ 
(หลกัการ-ความมุ่งหมาย) 
ทางธรรมประกอบดว้ย   หลกัความจริง   
หลกัความดีงาม  หลกัปฏิบติั 
หลกัการนาํไปใชป้ฏิบติัทางอรรถ  ไดแ้ก่ 
 ความรู้ความเขา้ใจ  ตระหนกัในจุดหมาย   
ขอบเขตแห่งคุณค่าของ  หลกัธรรม  การฝึกหดัอบรมตน 

6.  วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก -  มีการมองสิงทงัหลายตามทีเป็นจริงทุกแง่มุม   
-  มองทงัแง่ดี  แง่เสีย  คุณและโทษ 
-  หาทางออกเพือแกปั้ญหา 

.  วธีิคิดแบบคุณค่าแท ้ คุณค่าเทียม -  การพิจารณาโดยใชปั้ญญาไตรตรอง 
-  การรู้จกัเลือกเสพคุณค่าทีเป็นประโยชน์แก่ชีวติ 
-  การรู้จกัแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 
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ตารางที   จาํแนกวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ต่อ)  
 

วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดทบ่ีงชี 
.  คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม -  การสกดักนั  บรรเทา  และขดัเกลาตณัหา 

-  เหตุการณ์เดียวกนัแต่มองเห็นนึกคิดปรุงแต่งคนละอย่าง 
(ดี  ไม่ดี) 
-  ชกันาํความคิดใหเ้ดินไปในทางทีดี  และเป็นประโยชน์ 
-  คิดถูกวธีิเกิดกุศลธรรม 
-  การคิดตืนตวั  เร้าใจ  ไม่ประมาท  มีสติ  รู้สํานึก รู้เท่าทนั
ตามความเป็นจริง 
-  คิดปรุงแต่งเพิมเติมในทางทีดีงาม 

.  วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 
 
 
 

-  การใช้ความคิดและเนือหาของความคิดทีสติระลึกรู้
กาํหนดอยู ่
-  ฝึกอบรมจิตใจให้เกียวขอ้งรับรู้ในภารกิจทีกาํลงักระทาํ
อยูใ่นปัจจุบนั 
-  การบงัคบัจิตใจไม่ใหฟุ้้งซ่านไปตามอารมณ์และตณัหา 
-  การไม่หวนัไหวไปตามอาํนาจกิเลส 
-  การวเิคราะห์อดีตโดยใชส้ติปัญญา คิดตระเตรียม 
วางแผนกิจการไวล่้วงหนา้  เชือมโยงกบัหนา้ทีในปัจจุบนั 

.  การคิดแบบวิภชัชวาท 
 

-  การเชือมโยงวธีิคิดกบัการพดู 
-  การมอง  การแสดงความจริงโดยแยกแยะให้เห็นแต่ละแง่  
แต่ละดา้นทุกแง่ทุกมุม 
-  แยกแยะวเิคราะห์ปรากฏการณ์ตามลาํดบั 
-  การซอยออกไปเป็นแต่ละขณะให้มองเห็นตวัเหตุปัจจยัที
แทจ้ริง 
-  การรู้จกัแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 
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จากวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการทงั  วิธีขา้งตน้นนั พบว่า แต่ละวิธีมีความสัมพนัธ์
เชือมโยงและส่งเสริมกนัและกนั  ดงันนัหากจะเลือกนาํมาใช้พฒันาความสามารถในการคิดของ
นกัเรียนก็ไม่จาํเป็นตอ้งใชท้งั  วิธี  ดงัที  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2549: 72) กล่าวไว้
วา่ การศึกษาโดยเฉพาะทีจดักนัเป็นระบบ อาจจะพฒันาวิธีเรียนวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีจะส่งเสริมกระตุน้เร้าให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนใช้โยนิโสมนสิการแบบพืนฐาน คือ วิธีคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจยั และวธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ เมือมีเหตุการณ์ทีตอ้งพิจารณาก็โยงวิธีคิดสอง
แบบนนัเขา้ไปเชือมกบัวิธีคิดสามญัลกัษณ์ และวิธีคิดแบบแกปั้ญหา จากนนั วิธีคิดแบบอืนๆก็จะ
เขา้มาสนองรับใช้บุคคลทีมีโยนิโสมนสิการนันตามช่วงจงัหวะทีเหมาะสม แล้วความเป็นคนมี
โยนิโสมนสิการหรือรู้จกัใชโ้ยนิโสมนสิการก็จะเกิดตามมาเอง ซึงสอดคลอ้งกบั วลันิกา ฉลากบาง 
( : 19) ทีกล่าววา่  วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นวิธีทีมีความลึกซึงเพือมุ่งขจดักิเลสซึงยากเกิน
กว่าทีเด็กวยัรุ่นจะเข้าใจและปรับมาใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ ดังนัน การฝึกให้คิดแบบโยนิโส
มนสิการจึงไม่จาํเป็นตอ้งใช้ทงั  วิธี และไดเ้สนอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว ้  วิธีนาํมาสร้าง
เป็นวธีิคิด  ขนั ประกอบดว้ย วธีิคิดแบบแกปั้ญหา วธีิคิดแบบแยะแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจยั วธีิคิดแบบคุณค่าแทคุ้ณค่าเทียม และ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก มาจดัลาํดบัให้
สัมพนัธ์และเชือมโยงกนั โดยใช้วิธีคิดแบบแกปั้ญหาเป็นวิธีหลกัและวิธีคิดแบบอืนๆเป็นส่วนที
สนบัสนุนส่งเสริมเพือให้ไดก้ระบวนการคิดหรือวิธีคิดทีเหมาะกบัการพฒันาความสามารถในการ
คิดของนกัเรียน 

นอกจากนี พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต , : ) ทีได้กล่าวสรุปวิธีการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ทงั  วธีิ ไว ้  ประการ ไดแ้ก่   ) อุบายมนสิการ คือคิดอยา่งมีวิธี หรือ คิดถูกวิธี 
หมายถึง คิดถูกวิธีทีจะให้เขา้ถึงความจริง  ) ปถมนสิการ คือคิดไดต่้อเนืองเป็นลาํดบั จดัลาํดบัได้
หรือมีลาํดบั มีขนัตอนอยา่งมีระเบียบ ไม่ยุง่เหยงิสับสน ) การณมนสิการ คือคิดตามเหตุ คิดคน้เหตุ 
คิดตามเหตุผล หรือคิดอยา่งมีเหตุผล และ ) อุปปาทกมนสิการ คือคิดให้เกิดผล หรือมีเป้าหมาย คิด
ปลุกเร้าใหเ้กิดความเพียร  

สรุปวา่ วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การคิดทีถูกวธีิ มีลาํดบัขนัตอนการคิดทีมีระเบียบ 
มีแบบแผนการคิดทีชดัเจนมีเหตุมีผลและเป็นการคิดทีก่อใหเ้กิดประโยชน์  ผูว้จิยัไดป้รับวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการมาใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัการคิดทงั   แต่ในการวิจยัครังนี วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หมายถึง การสอนตามหลกัการคิด   ประการ ไดแ้ก่  . คิดถูกวิธี คือคิดมีจุดหมาย  

. คิดเป็นขนัตอน คือคิดอยา่งเป็นลาํดบัขนั . คิดมีเหตุผล คือคิดถึงเงือนไขจาํเป็น  และ . คิดให้
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เกิดประโยชน์ คือคิดให้ไดผ้ลดี และในแต่ละขนัตอนผูว้ิจยัไดก้าํหนดสถานการณ์นิทาน หรือข่าว 
ซึงกาํลงัเป็นทีสนใจของสังคมขึนมาเพือใหน้กัเรียนไดฝึ้กความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก 

 
.  แนวคิดและทฤษฎทีเีกยีวกบัการคิดแบบคุณโทษและทางออก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต ,2546: 689-693) ได้กล่าว ว่า วิธีคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก หรือพิจารณาใหเ้ห็นครบทงัดา้นคุณ โทษ และทางออก เป็นการมองสิงทงัหลาย ตามความ
เป็นจริง ซึงเนน้การยอมรับความจริงตามทีสิงนนัๆเป็นอยูทุ่กแง่ทุกดา้น ทงัดา้นดีดา้นเสีย และเป็น
วิธีคิดทีต่อเนืองกบัการปฏิบติั เช่นบอกว่า ก่อนจะแกปั้ญหาจะตอ้งเขา้ใจปัญหา ให้ชดัเจน และรู้ที
ไปใหดี้เสียก่อน หรือก่อนจะละจากสิงหนึงไปหาอีกสิงหนึง ตอ้งรู้จกัทงัสองฝ่ายดีพอทีจะให้เห็นได้
ว่าการละและไปหานัน หรือการทิงอย่างหนึงไปเอาอีกอย่างหนึงนี เป็นการกระทาํทีรอบคอบ
สมควรและดีจริง อสัสาทะ แปลว่า ส่วนดี ส่วนอร่อย ส่วนหวานชืน คุณ คุณค่า ข้อทีน่าพึงใจ                    
อาทีนวะ หรืออาทีนพ  แปลว่า ส่วนเสีย ข้อเสีย ช่องเสีย โทษ ข้อบกพร่อง นิสสรณะ แปลว่า 
ทางออก ทางรอด ภาวะหลุดรอดปลอดพน้ หรือสลดัออกได้ ภาวะทีปลอดหรือปราศจากปัญหา                  
มีความสมบูรณ์ในตวั  ดีงามจริงโดยไม่ตอ้งขึนต่อ ขอ้ดีขอ้เสียของสิงทีเป็นปัญหา 

การคิดแบบคุณโทษและทางออก มี  ลกัษณะทีตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยงิ คือ 
.  การทีจะชือวา่มองเห็นตามเป็นจริงนนั จะตอ้งมองเห็นทงัดา้นดี ดา้นเสีย หรือทงัคุณ

และโทษของสิงนันๆ ไม่ใช่มองแต่ดา้นดีหรือคุณอย่างเดียว และไม่ใช่เห็นแต่โทษหรือ ดา้นเสีย
อยา่งเดียว เช่น ทีชือวา่มองเห็นกามตามเป็นจริง คือรู้ทงัคุณและโทษของกาม คาํวา่ “กาม” เนน้วา่ไม่
พึงเขา้ใจความหมายของกามแบบแคบๆทวัไปในภาษาไทย แต่หมายถึง ความตอ้งการ ความใคร่ 
(ในการศึกษา) ความปรารถนา ความประสงค ์ก็ได ้

.  เมือจะแกปั้ญหา ปฏิบติั หรือดาํเนินมรรควิธีออกไปจากภาวะทีไม่พึงประสงค์อยา่ง
ใดอยา่งหนึงนนั เพียงรู้คุณโทษ ขอ้ดีขอ้เสีย ของสิงทีเป็นปัญหาหรือภาวะทีไม่ตอ้งการเท่านนั ยงัไม่
เพียงพอ จะตอ้งมองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมาย และรู้ว่าจุดหมายหรือทีจะไปนนั คืออะไร คือ
อย่างไร ดีกว่า และพน้จากขอ้บกพร่อง จุดอ่อน โทษ ส่วนเสียของสิงหรือภาวะทีเป็นปัญหาอยู่นี
อย่างไร ไม่ตอ้งขึนต่อคุณโทษ ขอ้ดีข้อเสียแบบเก่าอีกต่อไปจริงหรือไม่ จุดหมายหรือทีไปหรือ
ภาวะปลอดปัญหาเช่นนนัมีอยูจ่ริงหรือเป็นไปไดอ้ยา่งไร ไม่พึงผลีผลามละทิงสิงทีคิดวา่เป็นปัญหา
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หรือผลีผลามปฏิบติั เช่น พระพุทธเจา้ทีทรงทราบแจ่มแจง้ว่ากามมีขอ้เสีย มีโทษมากมาย แต่ถา้ยงั
ไม่ทรงเห็นทางออกก็ไม่ทรงยนืยนัวา่จะไม่เวยีนกลบัมาหากามอีก 

ในการคิดแบบคุณโทษและทางออกนนั พระพุทธเจา้ทรงตรัสไว ้ พอสรุปเนือความไดว้า่ 
ก่อนทีพระองค์จะตรัสรู้ ทรงมีพระดาํริว่า อะไร คือส่วนดีของโลกนี อะไร คือส่วนเสียของโลกนี 
อะไรคือทางออกของโลกนี ทรงดาํริต่อไปอีกว่า ความสุข ความฉาํชืนใจ ทีเกิดขึน เพราะอาศยัสิง
ต่างๆในโลก นีคือส่วนดีของโลก การทีโลกไม่เทียง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา นี
คือส่วนเสียของโลก ภาวะทีกาํจดัความพอใจในราคะ ทีสามารถละความพอใจในราคะในโลกได ้
(นิพพาน) นีคือทางออกของโลก  ทรงตรัสกบัภิกษุทงัหลายว่า พระองค์ไดแ้สวงหาขอ้ดีของโลก 
ขอ้เสียของโลก และทางออกของโลก ทรงประสบทงัขอ้ดี ขอ้เสีย และทางออกของโลกดว้ยพระ
ปัญญาของพระองคเ์อง และตรัสว่า ตราบใดทียงัไม่รู้แจง้ชดัในขอ้ดี ขอ้เสีย และทางออกของโลก 
พระองคจ์ะไม่ปฏิญญาวา่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จากนนัทรงตรัสกบัภิกษุทงัหลายเพือยืนยนัสิง
ทีพระองคค์น้พบเกียวกบัคุณโทษและทางออกไวว้า่  ถา้ขอ้ดีของโลกไม่มีอยูจ่ริง สัตวท์งัหลายก็ไม่
พึงติดใจในโลก แต่เพราะขอ้ดีของโลกมีอยูจ่ริง ฉะนนัสัตวท์งัหลายจึง ติดใจในโลก ถา้ขอ้เสียของ
โลกไม่มีอยูจ่ริง สัตวท์งัหลายก็ไม่พึงเบือหน่ายในโลก แต่เพราะขอ้เสียของโลกมีอยูจ่ริง ฉะนนัสัตว์
ทงัหลายจึงเบือหน่ายในโลก  ถา้ทางออก (นิพพาน) ของโลกไม่มีอยูจ่ริง สัตวท์งัหลายก็ไม่พึงสลดั
ออกจากโลก แต่เพราะทางออกในโลกมีอยู่จริง ฉะนนัสัตวท์งัหลายจึงสลดัออกจากโลกได ้ทรง
ตรัสถึงคุณค่าของการคิดแบบคุณโทษและทางออกไวว้่า ตราบใดทีสัตวท์งัหลายไม่รู้ประจกัษ์ชดั
ตามเป็นจริงซึง คุณ โทษ และทางออก ตราบนนั สัตวท์งัหลายก็ยงัสลดัออก ไม่เกาะเกียว หลุดพน้
จากโลกเป็นอยู่ดว้ยใจไร้เขตแดน ไม่ได้ แต่ตราบใดทีสัตวท์งัหลายรู้ประจกัษ์ชดัตามเป็นจริงซึง     
คุณโทษ และทางออก ตราบนนัสัตวท์งัหลายจึงสลดัออก  ไม่เกาะเกียว หลุดพน้จากโลกเป็นอยูด่ว้ยใจ
ไร้เขตแดน พระพุทธเจา้ทรงตรัสแสดงใหเ้ห็นถึงขอบเขตของการคิดแบบคุณโทษและทางออก วา่ 

  
“ภิกษุทงัหลาย ก่อนสัมโพธิ เมือยงัเป็นโพธิสัตวผ์ูย้งัไม่ตรัสรู้ เราไดมี้ความเห็นวา่ อะไร

หนอคือส่วนดีของรูป อะไรเป็นส่วนเสีย อะไรเป็นทางออก อะไรคือส่วนดีของเวทนา...สัญญา...
สังขาร...วิญญาณ อะไรเป็นส่วนเสีย อะไรคือทางออก...; เรายงัไม่รู้ประจกัษ์ชัดตามเป็นจริง              
ซึงอสัสาทะของอุปาทานขนัธ์  เหล่านนัโดยความเป็นอสัสาทะ ซึงอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะ 
และซึงนิสสรณะโดยความเป็นนิสสรณะ ตราบใด ตราบนันเราก็ยงัไม่ปฏิญญาว่า ตรัสรู้แล้วซึง
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ... 
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“ดูกรมหานาม ก่อนสัมโพธิ เมือยงัเป็นโพธิสัตวผ์ูย้งัมิไดต้รัสรู้ เราไดเ้ห็นเป็นอยา่งดีดว้ย
สัมมาปัญญาตามเป็นจริงวา่ กามทงัหลายมีอสัสาทะนอ้ย มีทุกขม์าก มีความคบัขอ้งมาก อาทีนวะใน
กามนียงินกั แต่เรานนัยงัมิไดป้ระสบปีติสุขอนัปราศกามปราศอกุศลธรรมทงัหลาย หรือปีติสุขอืนที
ประณีตยงิกวา่นนั เราจึงยงัปฏิญาณ (ยนืยนั) มิไดก่้อนวา่ จะเป็นผูไ้ม่วกเวียนมาหากามทงัหลาย  แต่
เมือใดเราไดม้องเห็นอยา่งดีดว้ยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงอย่างนีวา่ กามทงัหลายมีอสัสาทะน้อย...
และเรานันได้ประสบปีติสุขอนัปลอดจากกามปลอดจากอกุศลธรรมทงัหลาย พร้อมทงัปีติสุขที
ประณีตยงิกวา่นนั เมือนนัจึงปฏิญาณไดว้า่เป็นผูไ้ม่กลบัมาหากามทงัหลายอีก”  

ตวัอยา่งความจากบาลีขา้งตน้แสดงให้เห็นแนวความคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิด
แบบนีใช้ไดก้บัเรืองทวัๆไป  เช่น ในทางปฏิบติัระดบัชีวิตประจาํวนั โดยมากเป็นเพียงการเลือก
ระหว่างสิงทีมีโทษมากคุณน้อย กับสิงทีมีคุณมากโทษน้อย หรือแม้ได้ทางออก ก็มกัเป็นทาง
ออกแบบสัมพทัธ์ คือทางออกทีดีทีสุดในกรณีนันๆ ในภาวะเช่นนี ก็ไม่ควรลืมใช้วิธีคิดแบบคุณ
โทษและทางออก คือควรยอมรับส่วนดีของสิงหรือขอ้ปฏิบติัทีตนละเวน้ และไม่ควรมองขา้มเป็น
อนัขาดซึงโทษ ขอ้บกพร่อง จุดอ่อน ส่วนเสีย หรือช่องทางทีจะเสียของสิงหรือขอ้ปฏิบติัทีตนเลือก
รับเอา การคิดมองตามความเป็นจริงเช่นนี จะทาํให้ปฏิบติัไดถู้กตอ้งทีสุด มีความไม่ประมาท อาจ
นาํเอาส่วนดีของสิงทีตนละเวน้มาใช้ประโยชน์ได ้และสามารถหลีกเลียงหรือมีโอกาสแกไ้ขส่วน
เสียส่วนบกพร่องทีติดมากบัสิงหรือขอ้ปฏิบติัทีตนเลือกรับมาได ้

ในการสังสอน ตวัอยา่งแสดงแนวคิดแบบคุณโทษและทางออกนี ก็คือ พระธรรมเทศนา
ของพระพุทธเจา้ทีเรียกว่า อนุบุพพิกถา  ซึงเป็นแนวการสอนทีทรงใช้ทวัไปหรือใช้เป็นประจาํ
ก่อนทีจะทรงแสดงอริยสัจ   กล่าวถึงการครองชีวิตดีงามโอบออ้มอารี  ช่วยเหลือกนัดาํรงตนใน
สุจริตทีเรียกว่าทานและศีล  แลว้แสดงชีวิตทีมีความสุขความเอิบอิมพรังพร้อมทีเป็นผลของการ
ครองชีวิตดีงามเช่นนนั เรียกว่า สัคคะ (สวรรค์) จากนันแสดงแง่เสีย ขอ้บกพร่อง โทษ ความไม่
สมบูรณ์เพียงพอของความสุข ความพรังพร้อมเช่นนัน เรียกว่า กามาทีนวะ และในทีสุดแสดง
ทางออก พร้อมทงัผลดีต่างๆของทางออกนนั เรียกว่าเนกขมัมานิสังสะ เมือผูฟั้งมองเห็นผลดีของ
ทางออกนนัแลว้  จึงทรงแสดงอริยสัจ  ต่อทา้ยเป็นตอนจบ 

สรุปได้ว่าวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกทีแสดงไวข้า้งตน้นัน เป็นวิธีการทีส่งเสริม
ความสามารถในการคิด การตดัสินใจ และการแกปั้ญหา อย่างมีหลกัการ มีแบบแผน มีขนัตอน       
มีเหตุผล โดยเริมจากการสอนให้เห็นขอ้ดี เพือเป็นการสร้างกาํลงัใจ กระตุน้ให้ผูฟั้งเกิดความสนใจ 
เมือเกิดอาการตงัใจฟังอย่างจดจ่อ จึงค่อยแสดงให้เห็นถึงขอ้เสีย เพือสร้างความรู้สึกอึดอดัและ    
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เริมทีจะมองหาทางสลัดให้หลุดพน้ออกไปจากขอ้ดีและข้อเสีย แล้วค่อยแสดงให้เห็นทางออก            
จากปัญหาหรือสภาพการณ์นนั การคิดลกัษณะนีเป็นกระบวนการคิดทีไม่ตกอยูใ่นอิทธิพลของคุณ
และโทษ จึงมีความเป็นอิสระในตัวความคิด นอกจากนียงัส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล และสามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัเหตุการณ์ต่างๆทีกาํลงัเกิด
ขึนกบัตนเอง หรือทีกาํลงัจะเกิดขึน ทาํให้นกัเรียนมีหลกัการคิด ตดัสินใจอย่างมีระบบ มีระเบียบ
แบบแผน ไม่ตัดสินใจผลีผลามจนก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาในภายหลัง เพราะเหตุนี        
ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะนาํวิธีการคิดแบบคุณโทษและทางออก มาพฒันาความสามารถในการคิดแบบ
คุณโทษ และทางออก  รวมทงัการตดัสินใจ และการแกปั้ญหา เพือให้นกัเรียนสามารถยึดเป็นหลกั
ในการดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพ คือ เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความสามารถในดา้นการคิด  

.1  ความหมายของการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2546: 689) กล่าววา่ การคิดแบบคุณโทษและทางออก 

หมายถึง การพิจารณาให้เห็นครบทงัดา้นคุณ โทษ และทางออก เมือจะละสิงหนึงไปหาอีกสิงหนึง 
ตอ้งรู้จกัทงัสองฝ่ายดีจึงเป็นการกระทาํทีรอบคอบเป็นการตดัสินปัญหาโดยไม่ขึนตรงต่อข้อดี
ขอ้เสียของสิงทีเป็นปัญหา 

 สุมน อมรวิวฒัน์ (2530: 71-76) กล่าวว่า การคิดแบบคุณโทษ หมายถึง การมอง       
สิงทงัหลายตามความเป็นจริง เนน้การยอมรับความจริงตามสิงนนัๆ ในทุกแง่ทุกดา้น ทงัดา้นดี และ
ดา้นเสีย มองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมาย เพือให้พน้จากขอ้บกพร่อง จุดอ่อน ส่วนเสียทีเป็น
ปัญหาเดิม 

 ทิศนา แขมมณี และคณะ ( : 53) กล่าวว่า วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 
หมายถึง การคิดบนพืนฐานความตระหนกัทีวา่ทุกสิงในโลกนีมีส่วนดีและส่วนดอ้ย ดงันนัเมือตอ้ง
คิดตดัสินใจเลือกเอาของสิงใดเพียงอยา่งเดียวจะตอ้งยอมรับส่วนดีของสิงทีไม่ไดเ้ลือกไว ้ และไม่
มองขา้มโทษหรือขอ้บกพร่อง จุดอ่อน จุดเสียของสิงทีเลือกไว ้ 

 สมประสงค์ น่วมบุญลือ ( : 46) กล่าวว่า การคิดแบบคุณโทษและทางออก 
หมายถึง  การมองให้ครบทังข้อดี  ข้อเสีย  และทางแก้ไขหาทางออกให้หลุดรอดปลอดพ้น            
จากขอ้บกพร่องต่างๆ ยอมรับ รู้และเข้าใจตามความเป็นจริงทงัด้านดี ด้านเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง                 
ปิดกนัทางเสียหรือหาสิงชดเชยทดแทนใหป้ระโยชน์ทีไดส้มบูรณ์ 

 สรุปไดว้า่ การคิดแบบคุณโทษและทางออก คือทกัษะการคิด  ดา้น ไดแ้ก่ การมอง
หรือพิจารณาขอ้ดี  ขอ้เสีย และทางออก  ไม่มองขา้มขอ้ดีอืนๆทีไม่ไดเ้ลือก และไม่มองขา้มขอ้เสียที
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ยงัมองไม่เห็น หรือทีคาดไม่ถึง ในขณะเดียวกนัตอ้งพิจารณาหาทางออกทีดีกว่าอยู่เสมอ ไม่ควร
ผลีผลามด่วนตดัสินใจ ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต, : 
53) มาปรับเพิมเป็นทกัษะการคิด  ดา้น คือ คิดแบบคุณ  คิดแบบโทษ  คิดแบบทางออก และคิด
เลือกทางออก  

4.   ลกัษณะของการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต, 2546: 690) กล่าวถึงลกัษณะไวด้งันี 
 .  ต้องมองเห็นทงัด้านดี ด้านเสีย หรือทงัคุณและโทษของสิงนันๆ ไม่ใช่มอง     

แต่ดา้นดีหรือคุณอยา่งเดียว และไม่ใช่เห็นแต่โทษหรือดา้นเสียอยา่งเดียว  
 .  เมือจะแกปั้ญหา ปฏิบติั หรือดาํเนินมรรควิธีออกไปจากภาวะทีไม่พึงประสงค ์

เพียงรู้คุณโทษ ขอ้ดีขอ้เสีย ของสิงทีเป็นปัญหาหรือภาวะทีไม่ตอ้งการเท่านนั ยงัไม่เพียงพอ จะตอ้ง
มองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมายนนัวา่คืออะไร ดีกวา่ หรือสมบูรณ์แลว้หรือไม่ ควรตรวจสอบให้
แน่ชดั ไม่พึงผลีผลามตดัสินใจทิงสิงหนึงเพือไปหาสิงหนึง  

 สมประสงค์ น่วมบุญลือ ( : ) กล่าวถึงลกัษณะการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออกไวด้งันี 

 .  ต้องศึกษาและยอมรับความจริงทุกแง่ทุกมุม  เพือให้ รู้และเข้าใจถูกต้อง          
ตามความเป็นจริง ทงัดา้นดี ดา้นเสีย จุดอ่อน จุดแขง็  

 .  ตอ้งไม่ตืนตามกนัและเอนเอียงง่าย เช่น พอจบัไดอ้ะไรดี ก็มองเห็นแต่ดีไปหมด 
พอจบัได้ว่าอะไรไม่ดี ก็เห็นแต่เสียไปหมด ทาํให้พลาดทงัความรู้จริงและการปฏิบติัทีถูกต้อง 
ตระหนกัและยอมรับถึงขอ้ดี ขอ้เสีย จุดอ่อน จุดแขง็แลว้ จึงแสวงหาสิงชดเชยทดแทนให้ประโยชน์
ทีไดส้มบูรณ์ 

 จะเห็นว่า ลกัษณะของการคิดแบบคุณโทษและทางออก คนทีจะใช้ความคิดเช่นนี
จะตอ้งเขา้ใจกระบวนการพิจารณาขอ้ดี  ขอ้เสีย และทางออก ซึงแยกออกเป็นสองชนั ชนัแรกเป็น
การพิจารณาถึงขอ้ดีและขอ้เสียของปัญหาตามความเป็นจริงไม่เอนเอียง เพราะในชนันีตอ้งใชส้ติเขา้
มากาํกบัอยู่ตลอดเวลาในขณะทีทาํการสํารวจขอ้ดีขอ้เสียจึงตอ้งกระทาํดว้ยความรอบคอบ ดงันนั
ชนันีนบัวา่สติมีส่วนช่วยสนบัสนุนอยูด่ว้ย ในชนัทีสอง เป็นชนัของการปฏิบติัการหาทางออก หรือ
หาทางแกไ้ข เพือให้หลุดพน้จากสภาพของปัญหานัน ทาํได้โดยการยอมรับความจริงว่าทุกอย่าง
ยอ่มมีทงัขอ้ดีและขอ้เสีย รวมถึงมีทางออกจากขอ้ดีขอ้เสียดว้ย การยอมรับความเป็นจริงจะช่วยให้
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สามารถตดัสินใจเลือกทางออกไดเ้หมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ในชนันีนบัว่าปัญญามีส่วน
ช่วยสนบัสนุนอยูอ่ยา่งเตม็ที 

4.   องค์ประกอบของการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 สุมน อมรววิฒัน์ (2530: 71-76) กล่าวถึงองคป์ระกอบไว ้  ดา้น ดงันี 
 1.  คิดดา้นดี 
 .  คิดดา้นเสีย 
 .  คิดดา้นทางออกหรือจุดหมาย 
 ทิศนา แขมมณี แลคณะ ( : 53) กล่าวถึงองคป์ระกอบไว ้  ดา้น ดงันี 
 .  คิดดา้นส่วนดี 
 .  คิดดา้นส่วนดอ้ย 
 .  คิดดา้นทางเลือก 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต, 2546: 689) กล่าวถึงองคป์ระกอบไว ้  ดา้น ดงันี 
 .  คิดดา้นคุณ 
 .  คิดดา้นโทษ 
 .  คิดดา้นทีพน้จากคุณและโทษ หรือทางออกจากดา้นคุณและโทษ 
 สมประสงค ์น่วมบุญลือ ( : 46) กล่าวแสดงองคป์ระกอบไว ้  ดา้น ดงันี 
 .  คิดดา้นขอ้ดี 
 .  คิดดา้นขอ้เสีย 
 .  คิดหาทางแกไ้ข หรือหลุดพน้ จากขอ้ดี และขอ้เสีย  
 จากองคป์ระกอบทีหลายท่านกล่าวไว ้สรุปไดว้า่ การคิดแบบคุณโทษและทางออก  

มีองค์ประกอบ  ด้านคือ ข้อดี ข้อเสีย และทางออก ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้นําแนวคิดของ                  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2546: 689) มาปรับเพิมจาก  องคป์ระกอบ เป็น  องคป์ระกอบ คือ 

. คิดแบบคุณ  . คิดแบบโทษ . คิดแบบทางออก และ . คิดเลือกทางออก เนืองจากทาํให้ผูเ้รียน
สามารถคิดถึงทางออกเพิมเหตุผลทีดีทีสุดเพือการตัดสินใจเลือกทางเลือกนันๆและนําไปใช ้                   
ในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

4.   ประโยชน์ของการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 ทิศนา แขมมณี แลคณะ ( : 53) กล่าวว่า การคิดแบบคุณโทษและทางออกนี      

เป็นการคิดและมองตามความจริง ทาํให้ไม่ประมาท อาจนาํเอาส่วนดีของสิงทีไม่ไดเ้ลือกนนัมาใช้
ประโยชน์ได ้และสามารถหลีกเลียงหรือโอกาสแกไ้ขส่วนเสียขอ้บกพร่องทีติดมากบัสิงทีเลือกไว ้
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 สมประสงค ์ น่วมบุญลือ ( : ) กล่าววา่ การคิดแบบคุณโทษและทางออกจะทาํ
ให้ตระหนกัและยอมรับถึงขอ้ดี ขอ้เสีย จุดอ่อน จุดแข็งแลว้ เราก็จะไดร้ะมดัระวงั ปิดกนัทางเสีย 
หรือหาสิงชดเชยทดแทนใหเ้กิดประโยชน์ 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต,2546: 693) กล่าววา่ ประโยชน์ของการคิดแบบคุณโทษ
และทางออก  จะทาํใหป้ฏิบติัไดถู้กตอ้งทีสุด มีความไม่ประมาทอาจนาํเอาส่วนดีของสิงทีตนละเวน้
มาใช้ประโยชน์ได ้และสามารถหลีกเลียงหรือมีโอกาสแกไ้ขส่วนเสียส่วนบกพร่องทีติดมากบัสิง
หรือขอ้ปฏิบติัทีตนเลือกรับมาได ้

 จะเห็นวา่ ผูที้มีการคิดแบบคุณโทษและทางออก จะมีโอกาสหลบเลียงและสามารถ
แกไ้ข ปิดกนัขอ้บกพร่อง ขอ้เสีย จุดอ่อน หรือ ขอ้ดอ้ย นอกจากนนัยงัสามารถนาํเอาขอ้ดีซึงมีหลาย
ระดบัทงัทีเลือกและไม่ไดเ้ลือกมาใช้ให้เหมาะสมกบัระดบัของปัญหาทีประสบเนืองจากในชีวิต
ของคนเรายอ่มประสบกบัอุปสรรคทีแตกต่างกนัไปในแต่ละวนั การมีทกัษะในการคิดเช่นนี จึงช่วย
ใหเ้ราหาสิงชดเชยมาทดแทนความเสียหายทีอาจเกิดขึน หรือนาํขอ้ดีทียงัไม่ไดเ้ลือกมาใชป้ระโยชน์
ได ้ทีสําคญัคือทาํให้เราเป็นคนมีความคิดรอบคอบ มีสติไม่ตืนตระหนก และใช้ชีวิตดว้ยความไม่
ประมาท  

 
5.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

5.1  งานวจัิยเกยีวกบัโยนิโสมนสิการ 
 นวพร ถึงประเสริฐ ( : 102-105) ได้วิจยั เรือง ผลการใช้รูปแบบการเรียนการ

สอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการในรายวชิาพระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปี
ที  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธ์ุ โดยมีวตัถุประสงค์เพือ ) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ                
การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการทีมีต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน 

) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการทีมีต่อความสามารถ              
ในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  และ ) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและ           
โยนิโสมนสิการทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที /  จาํนวน  คน ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั กาฬสินธ์ุ อาํเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ) แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิทางการเรียน ) แบบวดัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม ) แบบวดัความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา และ ) แบบบนัทึกการเรียนรู้ พบวา่ ) นกัเรียนทีไดรั้บการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ) นกัเรียนทีไดรั้บการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ) นักเรียนทีได้รับการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 ระพีพรรณ ดวงใจ ( : - ) ไดท้าํการวจิยัเรือง ผลการสอนแบบอริยสัจสีทีมีต่อ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะการคิดเห็นคุณโทษและทางออก เรือง หลกัธรรมเพือพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนพิมายวิทยา จงัหวดันครราชสีมา มี
วตัถุประสงค์เพือ ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนเรืองหลกัธรรมเพือ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างก่อนและหลังเรียน  โดยใช้วิ ธีการสอนแบบอริยสัจสี  ) 
เปรียบเทียบทกัษะการคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออกของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลงัเรียน 
โดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจสี กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ภาคเรียนที  ปี
การศึกษา  โรงเรียนพิมายวิทยา จาํนวน  ห้องเรียน มีนกัเรียน  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ) แผนการจดัการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบอริยสัจสี ) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง หลักธรรมเพือพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง และ ) 
แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก พบวา่ ) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของ
นกัเรียนทีเรียนโดยใชว้ธีิการสอนแบบอริยสัจสีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .  ) ทกัษะการคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออกโดยใช้วิธีการสอนแบบอริยสัจสีหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 ปัญญา  อ.โพธิทอง ( : 81-83)  ได้วิจยั เรือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เรือง 
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา และความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล ดว้ยวิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ  สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ  ) เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ เรือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   ) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่าง             
มีเหตุผล  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียน                         
ชนัมธัยมศึกษาปีที   และ  )  ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชันมธัยมศึกษาปีที /   
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต  จํานวน  คน                           
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ปีการศึกษา   เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แบบทดสอบ                
วดัความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า  ) ผลการเรียนรู้ เรือง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยคะแนนเฉลียหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อน
การจดัการเรียนรู้  นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ เรือง มรรค อยู่ในระดบัมาก ) ความสามารถในการคิด
อยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  หลงัการจดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้  
โดยมีคะแนนเฉลียอยูที่ระดบัมาก และ ) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดั การเรียนรู้ดว้ยวิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
นักเรียนมีความเห็นว่า การปฏิบติักิจกรรมตามขนัตอนทาํได้ง่ายไม่สับสน ด้านบรรยากาศใน               
การเรียนรู้ นกัเรียนมีความเห็นวา่ ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 
และในดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ นักเรียนมีความเห็นว่า เทคนิคการจดัการเรียนรู้ ช่วยให้นกัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจในเนือหามากยงิขึน 

 ชมพูนุท วนสันเทียะ ( : 198-201) ไดท้าํการวิจยั เรือง การศึกษาความคิดรวบ
ยอดและความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียน
ราชวินิตบางเขน  โดยใช้วิ ธีสอนแบบโยนิโสมนสิการร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์                            
มีวตัถุประสงค์เพือ ) เปรียบเทียบความคิดรวบยอดและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  หลงัไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ
ร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ เรือง เส้นขนาน ) หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดรวบยอดและ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เรือง เส้นขนาน 
หลงัเรียนด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการร่วมกบัการใช้แผนผงัมโนทศัน์ กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 

 จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการร่วมกบัการใช้แผนผงัมโนทศัน์ เรือง เส้นขนาน  ) แบบทดสอบวดัความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ เรือง เส้นขนาน )แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรือง เส้นขนาน พบว่า ) นกัเรียนทีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ
ร่วมกบัการใช้แผนผงัมโนทศัน์ มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรือง เส้นขนาน ผ่านเกณฑ ์            
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ร้อยละ  ขึนไปอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ) นกัเรียนทีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรือง เส้นขนาน ผา่นเกณฑ์ร้อยละ  ขึนไปอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ ) ความคิด
รวบยอดกบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีไดรั้บการสอนด้วยวิธี
โยนิโสมนสิการร่วมกบัการใชแ้ผนผงัมโนทศัน์ มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .  

 วิศวเนตร  เจริญสุข ( : 75-79) ทาํการวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและทางออก ทีส่งเสริม
ความสามารถในการตัดสินใจ  ในวิชาคณิตศาสตร์  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที                              
มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ
แบบคุณโทษและทางออก ทีส่งเสริมความสามารถในการตดัสินใจ ในวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรู้และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการตดัสินใจ เรืองความน่าจะเป็น ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนว
โยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและทางออกทีส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจ ในวิชา
คณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา            
ปีที  โรงเรียน นวมินทราชูทิศทกัษิณ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและ
ทางออกทีส่งเสริมความสามรถในการตดัสินใจ ในวิชาคณิตศาสตร์ จาํนวน  แผน และแบบวดั
ความสามารถในการตดัสินใจ เรือง ความน่าจะเป็น   ผลการวิจยัพบวา่  1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและทางออกทีส่งเสริมความสามารถ
ในการตดัสินใจในวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที   มีประสิทธิภาพเท่ากบั 

. / .   ) นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  มีความสามารถในการตดัสินใจ ในเรืองความน่าจะ
เป็น หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ แบบคุณโทษและ
ทางออกทีส่งเสริมความสามารถในการตดัสินใจในวิชาคณิตศาสตร์ สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 บุญหลาย แต่งทรัพย ์( : 105-144) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โยนิโสมนสิการ เรือง พฒันาการของไทยสมยัอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา             
และวฒันธรรมของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  มีวตัถุประสงคเ์พือ ) พฒันาแผนการจดักิจกรรม
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การเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /  ) หาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที   กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนบา้นงิว ตาํบลบา้นขาม 
อาํเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาชยัภูมิ เขต  ภาคเรียนที  จาํนวน  คน 
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
เรือง พฒันาการของไทยสมยัอยุธยา จาํนวน  แผน ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง พฒันาการของสมยัอยุธยา ซึงเป็นแบบปรนยั ชนิด  ตวัเลือก จาํนวน 

 ข้อ และ ) แบบวดัความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นแบบทดสอบ เชิง
สถานการณ์ มีทงัหมด  สถานการณ์ ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัชนิด  ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้ พบวา่ 

) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรือง พฒันาการของไทย           
สมยัอยธุยา ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  มีประสิทธิภาพ . / .  สูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไว ้

) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรือง 
พฒันาการของไทยสมยัอยธุยา มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั .   ) นกัเรียนทีเรียนดว้ยแผนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรือง พฒันาการของไทยสมัยอยุธยา                        
มีความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .  

 สะอาด ภิญโญศรี ( : 77-115) ได้พฒันาความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ           
ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีวตัถุประสงคเ์พือ 

)  พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ                            
ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  ) หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที   และ ) เปรียบเทียบ
ความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน                      
ชันมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สํานักงานเขตพืนทีชัยภูมิ เขต  ภาคเรียนที                      
ปีการศึกษา  จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ จาํนวน  แผน ) ใบกิจกรรม จาํนวน ชุด ) ใบงาน 
จาํนวน  ชุด ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบปรนัย            
ชนิด  ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้  ) แบบทดสอบวดัความสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณแบบปรนยั
ชนิด  ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้ และ ) แบบประเมินกระบวนการคิดของนกัเรียนจาํนวน  ชุด 
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พบวา่ ) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การพฒันาความสามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที  มีประสิทธิภาพ . / .  สูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด ) ค่าดชันีประสิทธิผล
ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีพฒันาขึนเท่ากบั .  แสดงว่าผูเ้รียนมีความกา้วหน้าทาง             
การเรียนร้อยละ .  ) ผูเ้รียนทีเรียนดว้ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพฒันาความสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีความสามารถคิดอย่างมี
วจิารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 รุ่งทิพย  ์สายแสงจนัทร์ ( : - ) ได้ทาํการวิจยั เรือง ผลการจดักิจกรรม              
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือง พลเมืองดี ชันมัธยมศึกษาปีที  โดยใช ้                    
การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ มีวตัถุประสงค์เพือ ) พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เรือง พลเมืองดี ชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ
ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /  ) หาค่าดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เรือง พลเมืองดี ชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ 

) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนทีเรียนดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือง พลเมืองดี ชันมธัยมศึกษาปีที  โดยใช ้                
การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ และ ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เรือง พลเมืองดี ชนัมธัยมศึกษาปีที  โดย
ใช้การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /  (กลุ่มเก่ง) 
จํานวน  คน นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  /   (กลุ่มปานกลาง) จํานวน  คน นักเรียน                          
ชนัมธัยมศึกษาปีที /   (กลุ่มอ่อน) จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ) แผนการ             
จดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดี ชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ 
จาํนวน  แผน ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน เรือง พลเมืองดี ชันมธัยมศึกษาปีที  
แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้ ) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนตาม
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดี ชนัมธัยมศึกษาปีที  โดยใชก้ารเรียนรู้แบบโยนิโส
มนสิการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน  ขอ้ พบวา่ ) แผนการจดัการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เรือง พลเมืองดี ชันมธัยมศึกษาปีที /  (กลุ่มเก่ง) ชันมธัยมศึกษาปีที 3/4 
(กลุ่มปานกลาง) ชนัมธัยมศึกษาปีที 3/10 (กลุ่มอ่อน) มีประสิทธิภาพ . / .  . / .  และ 

. / .  ตามดบั ค่าเฉลียประสิทธิภาพเท่ากบั . / .  ซึงสูงกวา่เกณฑ์ /  ทีตงัไว ้ ) ค่า
ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เรือง 
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พลเมืองดี ชันมธัยมศึกษาปีที /  (กลุ่มเก่ง) มีค่าเท่ากบั .  ชันมธัยมศึกษาปีที 3/4 (กลุ่ม       
ปานกลาง) มีค่าเท่ากบั .  ชนัมธัยมศึกษาปีที 3/10 (กลุ่มอ่อน) มีค่าเท่ากบั .  ค่าเฉลียดชันี
ประสิทธิผลโดยรวมมีค่าเท่ากบั .  ) นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /  (กลุ่มเก่ง) ชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3/4 (กลุ่มปานกลาง) ชนัมธัยมศึกษาปีที 3/10 (กลุ่มอ่อน) ทีเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 
เรือง พลเมืองดี โดยใช้การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิทางการเรียนแตกต่างกนัโดย
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ) นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที /  
(กลุ่มเก่ง) ชนัมธัยมศึกษาปีที 3/4 (กลุ่มปานกลาง) ชนัมธัยมศึกษาปีที 3/10 (กลุ่มอ่อน) มีความ               
พึงพอใจโดยรวมต่อการจดัการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดี โดยใชก้ารเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ อยูใ่น
ระดบัมาก 

 เบญจวรรณ  ปรางประเสริฐ ( : 86-87)  ได้วิจยั เรือง การศึกษาผลการเรียนรู้  
เรือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   มีวตัถุประสงค์เพือ  )  เปรียบเทียบผล          
การเรียนรู้ เรือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที    ) เปรียบเทียบ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบั
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที   และ ) ศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบั
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนี คือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาปี  ที  
จาํนวน  คน ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จงัหวดั
ลพบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  

) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
เรืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ) แบบทดสอบการวดัผลการเรียนรู้  เรือง หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา   )  แบบทดสอบวดัผลการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  และ  )  แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  พบว่า ) ผลการเรียนรู้  เรือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนัก เรียน                      
ชันมธัยมศึกษาปีที  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยการคิดแบบโยนิโส
มนสิการหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ) การคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
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กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .  โดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ) ความคิดเห็นของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบั
การคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียน และดา้นการจดัการกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามลาํดบั 

 ปราโมทย  ์ อาจวิชัย  ( : 61-91) ทาํการวิจยั เรือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โดยใช้กิจกรรม                
การสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการใช้กิจกรรมการสอนตามคู่มือครู  มีวตัถุประสงค์ เพือ                          
) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เรืองอบายมุข  ของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโยนิโส
มนสิการกับการใช้กิจกรรมการสอนตามคู่มือครู  ) เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                        
ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ระหว่างก่อนเรียนและ                 
หลงัเรียน โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโยนิโสมนสิการกบัการใช้กิจกรรมการสอนตามคู่มือครู                  

) เปรียบเทียบคะแนนเฉลียการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโยนิโสมนสิการกบัการใชกิ้จกรรมการสอน
ตามคู่มือครู ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  เครืองมือทีใช้ในการวิจยัมี  ) แผนการจัด
กิจกรรมการสอนวชิาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เรือง อบายมุข  ) แบบทดสอบ
วดัผลการเรียนรู้  และ  ) แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั
ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  
จาํนวน  คน  พบวา่ ) นกัเรียนกลุ่มทดลองทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบโยนิโสมนสิการมี
ผลการเรียนรู้  และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .   ) นกัเรียนกลุ่มควบคุมทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการสอนตามคู่มือครู มีผลการเรียนรู้หลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  แต่มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียน
และหลงัเรียน ไม่แตกต่างกนั  ) นกัเรียนกลุ่มทดลองหลงั  จากเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโยนิโสมนสิการมีผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมทีเรียนด้วยการจดักิจกรรมการสอนตามคู่มือครูอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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 พรประพนัธ์ เจริญพงศ ์( : 48-51) ทาํการวจิยัผลการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานที
มีต่อการคิดแบบคุณโทษและทางออก เรือง ปัญหาสังคม ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียน
กุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี มีวตัถุประสงคเ์พือ ) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษ
และทางออก ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และ                 

) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรือง ปัญหาสังคม ของนักเรียน                
ทีไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียน
กมุภวาปี อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  คน ไดม้าโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จาํนวน  แผน แผนละ  คาบ รวม  คาบ ) แบบวดัความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก และ ) แบบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบคู่ขนาน พบว่า                     

) ผูเ้รียนทีไดรั้บการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ ) ผูเ้รียนทีไดรั้บการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองปัญหาสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง                       
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 สมถวิล เกตุรุน ( : 90-91) ได้ทาํการวิจยั เรือง การพฒันาความสามารถด้าน           
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เรือง วรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีวตัถุประสงคเ์พือ )  พฒันาแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรือง วรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที  ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  ) หาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เรือง วรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนัมธัยมศึกษาปีที 

  ) เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ และ ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ารสอนแบบโยนิโส
มนสิการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โรงเรียนหนองสําโรงวิทยา ตาํบลหมู
ม่น อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ) แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ารสอนแบบโยนิโสมนสิการ จาํนวน  แผน ) ใบงานเป็นแบบทดสอบ
ย่อยการคิด จาํนวน  ชุด ) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก 
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จาํนวน  ขอ้ และ ) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณชนิดเลือกตอบ                 
 ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้  พบว่า ) แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้การพฒันาความสามารถด้าน           
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  เรือง วรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยใชก้ารสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีประสิทธิภาพเท่ากบั . / .  ซึงสูงกวา่เกณฑ์
ทีตงัไว ้ ) ดชันีประสิทธิภาพผลทางการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีเรียนดว้ยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรือง วรรณกรรม ของนักเรียน                        
ชันมัธยมศึกษาปีที  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ .  แสดงว่าผูเ้รียนมีผล
ความสามารถดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิมขึนร้อยละ .   ) ผูเ้รียนมีความสามารถดา้น    
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  และ                    

) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
 พระสุพล  นิยนืรัมย ์( : 104-105) ไดท้าํการวิจยั เรือง ผลการสอนหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนา เรือง ขนัธ์  อายตนะ  ไตรลักษณ์  โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโส
มนสิการ และแบบปกติ ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที                              
มีวตัถุประสงค์เพือ ) พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือง ขนัธ์  
อายตนะ   ไตรลักษณ์  โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติทีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /  ) ศึกษาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เรือง ขนัธ์  อายตนะ  ไตรลักษณ์  โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโส
มนสิการและแบบปกติ ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เรือง ขนัธ์  อายตนะ  ไตรลกัษณ์  โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ 
และ ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เรือง ขนัธ์  อายตนะ  ไตรลกัษณ์  โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนโรงเรียนหว้ยราชพิทยาคม ชนัมธัยมศึกษาปีที /  เป็นแบบกลุ่มทดลอง 
และชันมัธยมศึกษาปีที /  เป็นกลุ่มควบคุม ทีกาํลังเรียนในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ) แผนการจดัการเรียนรู้ เรือง ขนัธ์  อายตนะ  ไตรลกัษณ์  โดย
ใช้รูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ ) แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน
แบบปรนยัชนิด  ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้ และ ) แบบวดัเจตคติต่อการเรียนรู้แบบสัดส่วนประมาณค่า 

 ระดบั จาํนวน  ขอ้ พบวา่ ) แผนการจดัการเรียนรู้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือง ขนัธ์  
อายตนะ   ไตรลักษณ์   โดยใช้รูปแบบการเ รียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ                             
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มีประสิทธิภาพ . / .  และ . / .  ตามลาํดบั ) ดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการ
เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือง ขันธ์  อายตนะ  ไตรลักษณ์  โดยใช้รูปแบบ                    
การเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติมีค่า .  และ .  คิดเป็นร้อยละ .  และ .  
ตามลาํดบั ) ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือง ขนัธ์  อายตนะ  
ไตรลกัษณ์  โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ ) ผลสัมฤทธิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนรู้
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา เรือง ขนัธ์  อายตนะ  ไตรลกัษณ์  โดยใชรู้ปแบบการเรียนแบบ
โยนิโสมนสิการสูงกวา่แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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บทท่ี  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูและการคิดแบบคุณโทษและทางออก เร่ือง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) แบบกลุมเดียว ทดสอบกอนและหลังเรียน             
(One -  Group  Pretest - Posttest  Design) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและ
หลังเรียน ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษ
และทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ และ  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                             

ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 3 หองเรียน รวมนักเรียนจํานวน 90 คน 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2                        
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 24 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 

 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรในการวิจัยดังนี้ 
1.  ตัวแปรตน ไดแก วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
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2.  ตัวแปรตามไดแก  
 2.1  ผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2  ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 

 2.3  ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
เนื้อหาท่ีนํามาใช เปนสาระการเรียนรูที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.1 

เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ และสามารถ   
นําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบดวย 
พุทธโอวาท 3 อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 ประธาน 4  และ มงคล 38 ขอที่ 1 การไมคบคนพาล 

 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

ระยะเวลาในการดําเนินการสอนโดยทําการสอน 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบเรียน   
คาบเรียนละ 50 นาที รวม 10 คาบเรียน 

 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยได

ดําเนินการทดลอง แบบกลุมเดียว ทดสอบกอน และหลังเรียน (One Group Pretest Posttest 
Design) มีแบบแผนการวิจัยดังนี ้(มาเรียม นิลพันธุ, 2549 : 144) 

 

O1 X O2 
 

สัญลักษณท่ีใชในแบบทดลอง 
O1  แทน  การทดสอบกอนการทดลองสอน 

X   แทน  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
O2  แทน  การทดสอบหลังการทดลองสอน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 

1.  แผนการจัดการเรียนรู  เ ร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของนักเรียน                         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จํานวน 5  แผน แผนละ 2 คาบเรียน  รวมเปน 
10 คาบเรียน  

2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนแบบทดสอบ
ที่ผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) จํานวน 1 ฉบับ 
เปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม
ตอบให 0 คะแนน จํานวน 40 ขอ 

3.  แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้นเปนแบบวัดกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบอัตนัย        
เชิงสถานการณ ที่ผูวิจัยไดนําแนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2540: 53) มาปรับเพิ่มเปน 4 
ดาน คือ 1. คิดแบบคุณ 2. คิดแบบโทษ 3. คิดแบบทางออก และ 4. คิดเลือกทางออก  จํานวน 5 
สถานการณ สถานการณละ 4 ขอ ทั้งหมด 20 ขอ  

4.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 11 ขอ 

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.  แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เกี่ยวกับจุดมุงหมายของ

หลักสูตร ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนทาชางวิทยาคารในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  โดยศึกษา เกี่ ยวกับ  มาตรฐานการเ รียนรู  ตัวชี้ วัด  เ ร่ือง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดของหัวขอ
หลักธรรม คือ พุทธโอวาท 3 อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4  ประธาน 4  และ มงคล 38 ขอท่ี1 การไมคบ  
คนพาล  

 1.2  ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
และการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
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 1.3  สรางแผนการจัดการเรียนรู  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยพิจารณา
เนื้อหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 5 เร่ือง ไดแก พุทธโอวาท 3 อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 ปธาน 4 
และมงคล 38 ขอ 1 การไมคบคนพาล แยกเปนแผนการจัดการเรียนรูและใชเวลาจัดการเรียนรู 
ดังนีค้ือ พุทธโอวาท 3 จํานวน 1  แผน อริยสัจ 4 จํานวน 1 แผน อิทธิบาท 4 จํานวน 1 แผน ปธาน 4 
จํานวน 1 แผน และมงคล 38 ขอที่ 1 การไมคบคนพาล จํานวน 1 แผน รวมเปน 5 แผน แผนละ      
2 คาบเรียน  คาบเรียนละ 50 นาที รวมเปน 10 คาบเรียน ซึ่งวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสามารถ
แสดงเปนขั้นตอนการสอนไดดังนี ้

  1.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในการเรียน                     
เพื่อเชื่อมโยงสูกิจกรรมการเรียนรูตอไป 

  2.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 
   2.1 คิดถูกวิธี นักเรียนอภิปราย ความหมาย องคประกอบและความสําคัญ

ของหลักธรรม โดยใชคําถามวา “คืออะไร”  
   2.2  คิดเปนข้ันตอน นักเรียนใชความรูในหลักธรรมท่ีเรียนแลวมาวิเคราะห

สถานการณที่ครูกําหนดใหโดยใชคําถามวา “ทําอยางไร” 

   2.3  คิดมีเหตุผล นักเรียนระบุเงื่อนไขหรือความจําเปนท่ีตองใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโดยใชคําถามวา “เพราะเหตุใด”  

   2.4  คิดใหเกิดประโยชน นักเรียนอภิปรายและวิเคราะหถึงประโยชน                 
ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใชคําถามวา “มีประโยชนอยางไร”  

  3.  ขั้นสรุป ครู และนักเรียนชวยกันสรุปองคความรูที่ตนไดรับจากเร่ืองที่ศึกษา         
ครูตรวจสอบโดยการวัดและประเมินผล 

 1.4  นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 3 คน
เพื่อใหขอเสนอแนะ โดยอาจารยที่ปรึกษาใหขอเสนอแนะวา กิจกรรมการจัดการเรียนรูในแตละ
แผน  ควรใหสอดคลองกับหลักการคิด 4 ประการของหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการและ
สอดคลองกับเนื้อหาเร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปรับการใชภาษาใหถูกตองชัดเจน                 
ปรับเนื้อหาใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู และนําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบดวย 1)  ดานเน้ือหา                    
2) ดานการสอนสังคมศึกษา และ 3) ดานการวัดและประเมินผล ใชดุลพินิจเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรียนรูและนําไป
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วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2552 : 177)  

 +1   หมายถึง  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูความสอดคลองและเหมาะสม 

   0  หมายถึง  เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม 

  -1   หมายถึง  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมีความสอดคลองและ
เหมาะสม 

 คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) คาดัชนี      
ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งจากการหาคาดัชนี
ความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญไดคาสูงสุดเทากับ 1.00 คาตํ่าสุดเทากับ 0.67 เฉลี่ยเทากับ 0.89 
(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข หนา 113-115) 

 1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามคําเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ                    
3 คน ประกอบดวย 1) ดานเนื้อหา 2) ดานการสอนสังคมศึกษา และ 3) ดานการวัดและประเมินผล          
โดยผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา การเขียนขอสรุปทั่วไปควรเขียนใหชัดเจนและสามารถ
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียน แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 5 ปรับจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกัน
กับพฤติกรรมที่ตองการใหนักเรียนเกิดข้ึน  และปรับเกณฑการประเมินชิ้นงานให เขียน              
การประเมินที่สอดคลองกันในแตละข้ันตอน 

 1.7  นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2                   
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความ
บกพรองในดานการจัดลําดับขั้นตอน การประกอบกิจกรรม ความเหมาะสม ในเร่ืองเวลา แลวนํา
ผลการทดลองสอนไปปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม ไดแก  การปรับปรุงดาน
ภาษาใหถูกตอง และการตั้งจุดประสงคการเรียนรูใหเหมาะสม 

 1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการสอน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    
ดังรายละเอียดแสดงในแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2  ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางฯ  พ.ศ. 2551 เอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   

สรางแผนการจัดการเรียนรู 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 3 คนตรวจสอบ
ความถูกตอง 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และ
ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
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2.  แบบทดสอบผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนแบบทดสอบ     
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  และหลังเรียน (Post-test) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่ง
เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบ
ผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน จํานวน 40 ขอ  ที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
โดยมีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ดังนี้ 

 2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทาชางวิทยาคาร กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในดานมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย 

 2.2  ศึกษาหลักการและวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูแบบปรนัยจากหนังสือและ
เอกสารที่วาดวยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

 2.3 สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 40 ขอ โดยวัดทักษะดานพุทธพิสัยทั้ง 6 ดานของ Anderson 

and Krathwohl (2001:212-218) ไดแก ดานจํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา และ
สรางสรรค  ทั้งน้ีผูวิจัยออกขอสอบจํานวน 80  ขอ แลวจึงคัดเลือกขอสอบที่ไดคาตามเกณฑ            
ที่กําหนด ใหคงเหลือ 40 ขอ ดังตารางที่ 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

ตารางที่ 6  การวิเคราะหขอสอบผลการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูตามแนวคิดของ Anderson 

and Krathwohl (2001:212-218) 

 

 

เนื้อหา
สาระ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
ระดับพฤตกิรรมการวัด 

จํา เขา
ใจ 

ปร
ะยุ
กต

ใช 
วิเค

ราะ
ห 

ปร
ะเมิ

นค
า 

คิด
สร
างส

รรค
 

รวม
 

พุทธ
โอวาท 3 

1.นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ 1 - - - 1 - 2 

2.นักเรียนสามารถจําแนกองคประกอบของพุทธ
โอวาท 3 ได 

 1 - 1 - - 2 

3.นักเรียนสามารถบอกการนําหลักพุทธโอวาท 3 
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

- - 3 1 - 1 5 

อริยสัจ 4 4.นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและ
กระบวนการของอริยสัจ 4 ได 

1 1 - - - - 2 

5. นักเรียนสามารถจําแนกสวนประกอบของ
อริยสัจ 4 ไดถูกตอง 

- 1 - 2 - - 3 

6.นักเรียนสามารถบอกการนําหลักการแกปญหา
แบบอริยสัจ 4 ไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได 

- - 3 - 1 - 4 

อิทธิบาท 
4 

7.นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย  ความสําคัญ
ของอิทธิบาท 4 ได  

1 - - 1 - - 2 

8. นักเรียนสามารถจําแนกองคประกอบของอิทธิ
บาท 4 ได 

- 1 - - 1 - 2 

9.นักเรียนสามารถบอกการนําหลักธรรมเร่ืองอิทธิ
บาท 4 ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

- - 2 1 - - 3 

ปธาน 4 10.นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ
ของปธาน 4 ได  

1 - - 1 - - 2 

11. นักเรียนสามารถจําแนกองคประกอบของปธาน 
4 ได 

- 1 - - 1 - 2 

12.นักเรียนสามารถบอกการนําหลักธรรมเร่ือง 
ปธาน 4 ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

- - 1 1 -  2 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะหขอสอบผลการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูตามแนวคิดของ Anderson 

and Krathwohl (2001:212-218) (ตอ) 

 

 

เนื้อหา
สาระ 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
ระดับพฤตกิรรมการวัด 

จํา เขา
ใจ 

ปร
ะยุ
กต

ใช 
วิเค

ราะ
ห 

ปร
ะเมิ

นค
า 

คิด
สร
างส

รรค
 

รวม
 

มงคล 38 
ขอท่ี 1     
ไมคบคน
พาล 

13.นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญ
ของการไมคบคนพาลได  

1 - - - 1 - 2 

14. นักเรียนสามารถจําแนกลักษณะของคนพาลได - 1 - 1 - - 2 
15.นักเรียนสามารถบอกการนําหลักธรรมเร่ือง
มงคล 38 ขอท่ี 1 ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ได 

- - 3 1 - 1 5 

รวม 5 6 12 10 5 2 40 
 

 2.4  นําแบบทดสอบเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและใหคําแนะนําวา คําถามบางขอไมชัดเจน อาจทําใหนักเรียนเกิดความสับสนได          
เนนคําถามท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของนักเรียน และคําถามและตัวเลือกตรวจสอบ
อักษรท่ีบางคําถามมีการเขียนผิด เรียงตัวเลือกจากประโยคท่ีสั้นไปสูประโยคยาวปรับปรุงแกไข
แบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 2.5  นําแบบทดสอบผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และตาราง
วิเคราะหแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 1) ดาน
เนื้อหา 2) ดานการสอนสังคมศึกษา และ 3) ดานการวัดและประเมินผล ใชดุลพินิจเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองแลวความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรียนรูและ
นําไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2552 : 177)  

 +1  หมายถึง  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูความสอดคลองและเหมาะสม 

   0  หมายถึง  เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม 
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  -1  หมายถึง  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมีความสอดคลองและ
เหมาะสม คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) คาดัชนี         
ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไปถือวาสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งจากการหาคาดัชนี
ความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญไดคาสูงสุดเทากับ 1.00 คาตํ่าสุดเทากับ 0.67 เฉลี่ยเทากับ 0.89 
(รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข หนา 115-119) 

 2.6  นําแบบทดสอบผลการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ มา
ปรับปรุงแกไข ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวาคําถามขอสอบดานความเขาใจ ซึ่งมีบางคําถาม
สอดคลองกับขอสอบในดานความจํา และแกไขภาษาของขอคําถามใหมีตัวเลือกตางๆ ใหชัดเจนผูวิจัย
มีการปรับเปลี่ยนคําถามขอสอบดานความเขาใจตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 2.7  นําแบบทดสอบผลการเรียนรู จํานวน 80 ขอ ไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2/1 จํานวน 30 คน โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี       
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง    

 2.8  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคาทางสถิติของแบบทดสอบ      
คือ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ ขอสอบมีคาความยากงาย
อยูระหวาง 0.23-0.73 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.67 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข 
หนา 120-123) 

 2.9  นําขอสอบมาหาคาความเช่ือมั่น (reliability)โดยผูวิจัยเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ
จํานวน 40 ขอ เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยวิธีการ
ของคูเดอร  ริชารคสัน (Kuder Richardson) ดวยสูตร KR-20  แบบทดสอบมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 
0.83 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข หนา 124-125) 

 2.10 นําแบบทดสอบผลการเรียนรู  เ ร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                       
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนําไปใชเปนเคร่ืองมือ      
ในการวิจัยโดยทดลองกับกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดแสดงแผนภูมิที่ 3 
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นําผลตรวจสอบวิเคราะหรายขอ เพ่ือตรวจหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ผูวิจัย
คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาตามเกณฑใหเหลือจํานวน 40 ขอ 

นําไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

นําขอสอบ 40 ขอมาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชแบบของคูเดอรและริชารดสัน (KR-20)   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบผลการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

นําแบบทดสอบเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง           
และปรับปรุงแกไข 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 80 ขอ 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง ฯ 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทาชางวิทยาคาร 

นําแบบทดสอบและตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูใชผูเชี่ยวชาญ 3 คน         
เพื่อตรวจสอบหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง           

ของแบบทดสอบ (IOC) 

วิเคราะหสาระการเรียนรูแกนกลาง จุดประสงคการเรียนรู ในแตละแผนการจัดการเรียนรู 

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
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3.  แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 สรางแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก เปนแบบวัดท่ีผูวิจัย

สรางขึ้นเปนแบบวัดกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) จํานวน 1 ฉบับ  เปนแบบอัตนัย
เชิงสถานการณ มี 4 ดาน ดังน้ี 1. คิดแบบคุณ  2. คิดแบบโทษ 3. คิดแบบทางออก และ 4. คิดเลือก
ทางออก จํานวน 5 สถานการณ สถานการณละ 4 ขอ ทั้งหมด 20 ขอ โดยมีขั้นตอนในการสรางและ
ตรวจสอบ ดังนี้  

 3.1  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยตางๆ รวมท้ังเอกสาร ที่เกี่ยวของกับการสราง
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดแบบอัตนัย จากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
กําหนดเปนกรอบในการสรางแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 

 3.2  สรางแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก เปนแบบอัตนัย
เชิงสถานการณ  จํานวน 5 สถานการณ สถานการณละ  4 ดาน ดานละ 5 ขอ ขอละ 4 คะแนน              
รวมดานละ 20 คะแนน ซึ่งสถานการณละ 4 ดาน ประกอบดวย 

  1.  คิดแบบคุณ หมายถึง นักเรียนสามารถระบุคุณหรือบอกขอดีที่มีภายใน
ขอบเขตสถานการณที่กําหนดให ซึ่งเปนการคิดในดานบวก 

  2.  คิดแบบโทษ หมายถึง นักเรียนสามารถระบุโทษหรือบอกขอเสียที่มีภายใน
ขอบเขตสถานการณที่กําหนดให ซึ่งเปนการคิดในดานลบ 

  3.  คิดแบบทางออก หมายถึง นักเรียนสามารถพิจารณาหรือมองเห็นคุณและ
โทษที่มีภายในขอบเขตสถานการณที่กําหนดให แลวนํามาพิจารณาเพ่ือปรับแกไข ดวยการกําจัด 
ปดกั้นสิ่งที่เปนโทษ แลวพิจารณาหาทางออกหลายๆทางที่จะทําใหเกิดผลดีหรือเปนประโยชน 

  4.  คิดเลือกทางออก หมายถึง นักเรียนสามารถนําทางออกหลายๆ  ทางมา
พิจารณาเพ่ือตัดสินใจเลือกทางออกที่ เหมาะสมสําหรับนํามาแกปญหาท่ีมีภายในขอบเขต
สถานการณที่กําหนดให โดยมีเกณฑในการแปลผลวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออกดังตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7  เกณฑการแปลผลความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก  
 

ชวงคะแนนเฉลี่ย เกณฑการแปลผลความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
17-20 สูงมาก 
13-16 สูง 

9-12 ปานกลาง 

5-8 ต่ํา 
0 -4 ต่ํามาก 

 
 3.3  นําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก เสนอใหอาจารย                       

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและใหคําแนะนํา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาให
ขอเสนอแนะวาขอคําถามในแตละสถานการณใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน โดยแตละสถานการณตองวัด
ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกไดอยางชัดเจน  

 3.4 นําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ที่ปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผู เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประกอบดวย               
1) ดานเนื้อหา 2) ดานการสอนสังคมศึกษา และ 3) ดานการวัดและประเมินผล ใชดุลพินิจ                     
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแผนการจัดการ
เรียนรูและนําไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2552 : 177)  

 +1  หมายถึง  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูความสอดคลองและเหมาะสม 

   0   หมายถึง  เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม 

  -1  หมายถึง  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมีความสอดคลองและ
เหมาะสม คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีคาดัชนี      
ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไปถือวาสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งจากการหาคาดัชนี
ความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญไดคาเทากับ 1.00 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข หนา 126-133) 

 3.5  นําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกที่ปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวาสถานการณ
ตัวอยางมีบางสถานการณมีเน้ือหาท่ีใกลเคียงกัน จึงปรับเปลี่ยนสถานการณใหเหมาะสม  
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 3.6  นําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก จํานวน 20 ขอ 
และนําไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 30 คน โรงเรียนทาชาง
วิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5     
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

 3.7  นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคาทางสถิติของแบบทดสอบวัดราย
ดาน คือ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดรายดาน  

 การตรวจสอบคาความยากงาย (p) โดยใชเกณฑความยากงายอยูระหวาง .20-.80 

และการตรวจสอบหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม        
นิลพันธุ 2552 : 178) จากขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.52-0.71 และมีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.21-0.35 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข หนา 134-135) 

 3.8  นําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกมาหาคาความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยผูวิจัยเลือกแบบวัดนําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษ                    
และทางออก   ที่ผานเกณฑจํานวน  5  สถานการณ  สถานการณละ 4 ขอ ทั้งหมด  20  ขอ เพื่อหา
คาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก                    
โดยวิธีการใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งแบบทดสอบ
มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.26-0.59 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข หนา 136) 

 3.9  นําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปที 1 ที่ไดผานการวิเคราะหแลวนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยทดลองกับ
กลุมตัวอยาง เพื่อนําผลท่ีไดไปใชดําเนินการตอไป ดังรายละเอียดแสดงแผนภูมิที่ 4 
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แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 

ปรับปรุง แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

นําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะ 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยตาง ๆ รวมท้ังเอกสาร ที่เก่ียวของกับการสรางแบบ            
วัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 

นําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพ่ือหาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และคาดัชนี

ความสอดคลองของแบบทดสอบ  (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

สรางแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก เปนแบบอัตนัย                  
จํานวน 5 สถานการณ 

นําแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ไปทดลองใช (Try out)         
กับนักเรียนมัธยมศึกษา ปที่ 2  ที่เคยศึกษา ปการศึกษา 2556 จํานวน 30 คน โรงเรียน           

ทาชางวิทยาคารท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

นําผลตรวจสอบวิเคราะหรายขอ ตรวจสอบคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ผูวิจัยคัดเลือก
แบบวัดรายดานท่ีมีคาตามเกณฑใหเหลือจํานวน 20 ขอ 

นําแบบวัดทักษะกระบวนการคิดแกปญหาใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

นําขอสอบมาหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีการใชสัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ                        
เปนแบบสอบถามประเมินคา  (Rating Scale) โดยกําหนดคาระดับ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคอรท (Likert) 

 4.1 ศึกษาหลักการ จากงานวิจัยและเอกสารการวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวกับ          
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

 4.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู จํานวน 4 ขอ  ดานบรรยากาศในการเรียน 
จํานวน 2 ขอ และดานประโยชนของการจัดการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จํานวน 5 ขอ
และกําหนดเกณฑระดับความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิรท (Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน
,2543:107) ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 เกณฑการแปลผลความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็น 
 

ชวงคะแนนเฉลี่ย เกณฑการแปลผลความหมายของคาความคิดเห็น 
4.50-5.00 เห็นดวยมากที่สุด 
3.50-4.49 เห็นดวยมาก 

2.50-3.49 เห็นดวยปานกลาง 

1.50-2.49 เห็นดวยนอย 

1.00 -1.49 เห็นดวยนอยที่สุด 

 
 4.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีสราง

ขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของโครงสรางคําถาม และความ
เหมาะสมของการใชภาษา  

 4.4  นําแบบสอบถามของนักเรียนท่ีมีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ประกอบดวย 1) ดาน
เนื้อหา 2) ดานการสอนสังคมศึกษา และ 3) ดานการวัดและประเมินผล ใชดุลพินิจเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและความเที่ยงตรงและความถูกตองของเน้ือหา (Content Validity) ของแผนการ
จัดการเรียนรูและนําไปวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence 

: IOC) ดงันี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2552 : 177)  
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 +1  หมายถึง  เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูความสอดคลองและเหมาะสม 

   0  หมายถึง  เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองและเหมาะสม 

  -1   หมายถึง   เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นไมมีความสอดคลองและ
เหมาะสม คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) คาดัชนีความ
สอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไป  ถือวาสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งจากการหาคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ข หนา 137-138) 

 4.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไป
ใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยทดลองกับกลุมตัวอยาง ดังรายละเอียดแสดงแผนภูมิที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนภูมิที่ 5  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมนสิการ  

นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

และปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน 
ตรวจสอบความถูกตองของโครงสรางคําถาม และความเหมาะสมของการใชภาษา 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

ศึกษาหลักการ งานวิจัยและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
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การดําเนินการทดลอง 
ในการดําเนินการทดลองผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ขั้นกอนการทดลอง เปนการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 สรางเคร่ืองมือในการวิจัยและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 1.1  แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 1.2  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 1.3  แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 

 1.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 

2.  ขั้นการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่สรางไวดวยตนเองโดยใช
เคร่ืองมือที่จัดเตรียมไว ดังนี้ 

 2.1  เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง คือ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก  พุทธโอวาท 
3อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4  ประธาน 4 และมงคล 38 ขอที่ 1 ไมคบคนพาล 

 2.2  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองภาคเรียนท่ี 2 โดยทําการทดลองตามแผนการ
จัดการเรียนรู 5 แผน แผนละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 10 คาบเรียน 

 2.3  กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 2.4 การนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดแบบคุณโทษและทางออก และผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา             
โดยใชการจัดการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

  2.4.1  ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียนให
เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน สรางสัมพันธที่ดีแกนักเรียน ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู                         
ครูนําเสนอสถานการณหรือกรณีตัวอยางจากแหลงตางๆ  โดยใชคําถามกระตุนนักเรียนไดตอบ
คําถามในประเด็นสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา  

  2.4.2  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู   
    1)  คิดถูกวิธี นักเรียนอภิปราย ความหมาย องคประกอบและความสําคัญ

ของหลักธรรมโดยใชคําถามวา “คืออะไร”  
    2)  คิดเปนขั้นตอน  นักเรียนใชความรูในหลักธรรมที่เรียนแลวมา

วิเคราะหสถานการณที่ครูกําหนดใหโดยใชคําถามวา “ทําอยางไร” 
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    3)  คิดมีเหตุผล นักเรียนระบุเงื่อนไขหรือความจําเปนท่ีตองใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโดยใชคําถามวา “เพราะเหตุใด”  

    4)  คิดใหเกิดประโยชน นักเรียนอภิปราย  และวิเคราะหถึงประโยชน
ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใชคําวา “มีประโยชนอยางไร” 

  2.4.3  ขั้นสรุป ครูและนักเรียนชวยกันสรุปองคความรูที่ตนไดรับจากเร่ือง                   
ที่ศึกษา ครูตรวจสอบโดยการวัดและประเมินผล 

3.  ขั้นหลังทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองสอน ผูวิจัยนําแบบทดสอบผลการเรียนรู 
แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกหลังเรียน (Post-test) และนําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไปทดสอบกับนักเรียน แลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

1.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสําหรับการวิจัย  
 1.1  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและแบบวัดความสามารถใน
การคิดแบบคุณโทษและทางออก เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ดังนี ้

  1.2.1  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)โดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

    1.2.2 ตรวจสอบความยากงาย (p) ของแบบทดสอบผลการเรียนรูและ
แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก กอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

    1.2.3  ตรวจสอบอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบผลการเรียนรู และ
แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก กอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

    1.2.4  ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบผลการเรียนรู 
กอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใชสูตร KR20 ของคูเดอร ริชารดสัน 
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(Kuder Richardson) และแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกกอนเรียน    
และหลังเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใชสูตร KR20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder 

Richardson)   

 1.3  ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

2.  วิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ไดแก คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และ              
การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent) 

 2.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดความสามารถ     
ในการคิดแบบคุณโทษและทางออก เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ไดแก คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาทีแบบไมเปน
อิสระตอกัน (t-test dependent) 

 2.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเพื่อศึกษาคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แบบคุณโทษและทางออกของแตละแผนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการไดแก คาเฉลี่ย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2.4  ศึกษาคะแนนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับ  

  2.4.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน แบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) สถิติที่ใช คาเฉลี่ย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลการเรียนรูและการคิดแบบคุณโทษและทางออก เร่ือง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 24 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ     
2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3) แบบวัดความสามารถในการ
คิดแบบคุณโทษและทางออก และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน  โดยนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1   ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ กอนเรียนและหลังเรียน  

ตอนที่  2   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ กอนเรียนและหลังเรียน  

ตอนที่  3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 
ตอนท่ี  1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ กอนเรียนและหลังเรียน  

การวิเคราะหขอมูล เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1 กอนเรียนและหลังเรียน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1.  ผลการวิเคราะห เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กอนเรียนและหลังเรียน  

 

ผลการเรียนรู จํานวน
นักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

( x ) 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) t p 

กอนเรียน 24 40 13.63 4.35 
-18.82 .00 หลังเรียน 24 40 23.17 2.99 

 
จากตารางท่ี  9  พบวาคะแนนผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู  เร่ือง หลักธรรม                         

ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียน 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x  = 23.17, S.D. 
= 2.99) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ( x  = 13.63 , S.D. = 4.35) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน                   
การวิจัยขอที่ 1 

 
ตอนท่ี 2   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกของนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  กอนเรียนและหลังเรียน  
 การวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2  ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษ
และทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนหรือไม มีรายละเอียดดังตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 10   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก กอนเรียนและ
หลังเรียน  

 
การทดสอบ 

 N คะแนน ( x ) (S.D.) t P 

กอนเรียน 24 80 20.51 4.72 
-58.10 .00 

หลังเรียน 24 80 69.63 7.27 
 

จากตารางท่ี 10 พบวาคะแนนผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษ
และทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x  = 69.63 , S.D. = 
7.27) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ( x  = 20.51 , S.D. = 4.72) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 2 
 
ตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยจําแนกตามข้ันตอนการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 
การคิดแบบ
คุณโทษและ
ทางออก 

คะแนน 
กอนเรียน  หลังเรียน  

x  S.D. 
ลําดับ
ที่ 

ระดับ x  S.D. 
ลําดับ
ที่ 

ระดับ 

คิดแบบคุณ 20 3.79 0.88 4 ต่ํามาก 15.50 2.43 4 สูง 
คิดแบบโทษ 20 4.38 1.01 3 ต่ํามาก 16.67 2.43 3 สูง 
คิดแบบ
ทางออก 

20 
5.46 1.50 

2 
ต่ํา 18.17 1.46 

2 
สูงมาก 

คิดเลือก
ทางออก 

20 
6.88 1.33 

1 
ต่ํา 19.29 0.95 

1 
สูงมาก 

รวมเฉลยี 20 5.13 1.18  ต่ํา 17.41 1.82  สูงมาก 
 

จากตารางที่ 11 พบวา คะแนนความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียน ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรียงลําดับคะแนนจากมาก
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ไปหานอย มีดังน้ี คิดเลือกทางออก ( x  = 19.29 , S.D. = 0.95) คิดแบบทางออก ( x  = 18.17, S.D. = 

1.46) คิดแบบโทษ  ( x  = 16.67 , S.D. = 2.43) และ คิดแบบคุณ ( x  = 15.50 , S.D. = 2.43) ตามลําดับ 
 

ตอนท่ี 3   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนทาชาง     
วิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งเปนนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน ที่ไดรับ        
จากวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการครบแลว วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา พบวา นักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน มีความ
คิดเห็นตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดังแสดงในตารางท่ี 12 

 
ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 
 

รายการประเมิน x  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ลําดับ 
ที่ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เนนความเปนหลักเหตุและผล 

4.48 .75 มาก 8 

2. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนได
รวบรวมขอมูลและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

4.22 1.08 มาก 11 

3. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหนักเรียน
แกไขปญหาโดยใชปญญา 

4.67 .55 มากที่สุด 2 

4. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 

4.30 1.06 มาก 10 

รวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.42 .86 มาก (3) 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ (ตอ) 

รายการประเมนิ x  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเห็น 

ลาํดบั 
ที 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
5. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปดโอกาสใหนักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น 

4.48 .64 มาก 7 

6. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ชวยเสริมสรางประสบการณใหม
แกนักเรียน 4.52 .75 มาก

ที่สุด 6 

รวมด้านบรรยากาศการเรียนรู้ .  .70 
มาก
ทีสุด 

( ) 

ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ 
7. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ
การคิด 

4.56 .69 มาก
ที่สุด 3 

8. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหฝกคิด ฝก
ทักษะในการแสวงหาความรู 4.30 .99 มาก 9 

9. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหฝกคิดถูกวิธี 
คิดเปนข้ันตอน คิดมีเหตุผล คิดใหเกิดประโยชน 4.74 .44 มาก

ที่สุด 1 

10. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีเนนใหฝกคิดแบบ
คุณโทษและทางออก 

4.56 .80 
มาก
ที่สุด 

4 

11. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหนักเรียน
สามารถเลือกตัดสินใจในการลงมือแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 

4.56 1.01 
มาก
ที่สุด 

5 

รวมด้านประโยชน์ทีได้รับจากการเรียนรู้ .  .79 
มาก
ทีสุด 

( ) 

รวมทังฉบับ .  .80 มาก  

 
จากตารางท่ี 12  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดย

ภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก ( x  = 4.49 , S.D. = .80)  โดยเรียงลําดับ จากมากไปหานอย ไดดังน้ี 
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ลําดับท่ี 1 ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.54, S.D. = .79) ลําดับ  
ที่ 2 ดานบรรยากาศการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.50 , S.D. = .70)  และลําดับท่ี 3 ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก ( x  = 4.42 , S.D. = .86) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับจาก         
การเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.54 , S.D. = .79)  โดยเรียงลําดับความคิดเห็น
รายขอจากมากไปหานอย ดังน้ี วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเปนการสอนที่เนนใหฝกคิดถูกวิธี คิด
เปนขั้นตอน คิดมีเหตุผล คิดใหเกิดประโยชนอยูในระดับมากท่ีสุด  ( x  = 4.74 , S.D. = .44)  วิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดอยูในระดับมากท่ีสุด  ( x  = 4.56, 
S.D. = .69)  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหฝกคิดแบบคุณโทษและทางออกอยู
ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.56 , S.D. = .80)  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอน ที่เนนให
นักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจในการลงมือแกปญหาไดอยางมีเหตุผลอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 
4.56 , S.D. = 1.01) และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหฝกคิด ฝกทักษะในการ
แสวงหาความรูอยูในระดับมาก ( x  = 4.30 , S.D. = .99) 

ลําดับที่ 2  ดานบรรยากาศการเรียนรู    ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( x  = 4.50 , S.D. = .70) โดยเรียงลําดับความคิดเห็นรายขอจากมากไปหานอย ดังน้ี                 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ชวยเสริมสรางประสบการณใหมแกนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 
4.52 , S.D. = .75) และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเปดโอกาสใหนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู
และความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( x  = 4.48 , S.D. = .64)   

ลําดับที่ 3  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู   ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( x  = 4.42 , S.D. = .86)  โดยเรียงลําดับความคิดเห็นรายขอจากมากไปหานอย ดังน้ี                
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนแกไขปญหาโดยใชปญญาอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( x  = 4.67 , S.D. = .55) วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เนนความเปนหลักเหตุและผลอยูใน
ระดับมาก  ( x  = 4.48 , S.D. = .75) กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณที่เกิดข้ึน
จริงในชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก ( x  = 4.30 , S.D. = 1.06)  และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดรวบรวมขอมูลและแสวงหาความรูดวยตนเองอยูในระดับมาก  ( x  
= 4.22 , S.D. = 1.08)  

สรุปผลการศึกษาผลการเรียนรูและการคิดแบบคุณโทษและทางออก เร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จากการสังเกต
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และบันทึกหลังการสอนตามขั้นตอนตามหลักการคิด 4 ประการของโยนิโสมนสิการ  ไดแก ขั้นคิด
ถูกวิธี ขั้นคิดเปนขั้นตอน ขั้นคิดมีเหตุผล และขั้นคิดใหเกิดประโยชน พบวา  นักเรียนสวนใหญรูสึก
ตื่นเตนและสนุกสนาน เน่ืองจากปกตินักเรียนเรียนในลักษณะฟงครูบรรยายเปนสวนมาก เมื่อครูให
นักเรียนอภิปรายจึงเปนการสรางประสบการณใหมใหผูเรียน  รวมถึงแผนการจัดการเรียนรูมี
ขั้นตอนการเรียนรูที่ชัดเจน ในเบื้องตน นักเรียนไมสามารถควบคุมเวลาในการอภิปรายได ครูจึง
แกปญหาดวยการเปนประธานควบคุมเวลาการอภิปรายใหชั่วคราว ตอมานักเรียนก็สามารถ
อภิปรายใหอยูในกรอบของเวลาไดอยางเหมาะสม  นักเรียนรวมกันอภิปรายไดดี ในข้ันคิดถูกวิธี 
นักเรียนสวนใหญมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลของเนื้อหาการเรียนรูมาเปนอยางดีจึงทําให  
การอภิปรายเปนไปดวยดี มีเพียงบางคนท่ีขาดความพรอมก็มักจะตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนสงสัยเพื่อน
รวมช้ันจะชวยอธิบาย โดยมีครูคอยเพิ่มเติมสวนสําคัญๆ ดังน้ันข้ันคิดถูกวิธีจึงใชเวลาในการเรียน      
การสอนไมมากนัก ในข้ันคิดเปนขั้นตอน นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรูผานสถานการณที่ครู
กําหนดมาให นักเรียนใชหลักธรรมที่เรียนมาจากข้ันคิดถูกวิธี นํามาประยุกตใชกับสถานการณได
อยางเหมาะสม ในข้ันคิดมีเหตุผล นักเรียนมีสวนรวมในการคิดมาก สังเกตไดจากการแขงกันตอบ
คําถามและใหเหตุผลอยางสนุกสนานรวมถึงยอมรับเหตุผลของเพื่อนๆดวย ในข้ันคิดใหเกิด
ประโยชน นักเรียนคิดเชื่อมโยงคําตอบและการตัดสินใจเลือกทางออกในแตละสถานการณกับผลท่ี
จะติดตามมาหลังการเลือกไดอยางเหมาะสม เชน กรณีของสถานการณเร่ืองหญิ งยอดกตัญู 
นักเรียนสามารถคิดและตัดสินใจเช่ือมโยงกับผลดีที่ตามมาทําใหเกิดประโยชน ซึ่งจะนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

สวนการสรุปผลการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 5 แผน จากการสังเกตและ
บันทึกหลังการสอน  พบวา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1) เร่ือง พุทธโอวาท 4 นักเรียนอภิปราย
ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของพุทธโอวาท 3 ไดถูกตอง นักเรียนมักจะถามคําถาม
เปรียบเทียบการกระทําของตนเองวาถูกตองตามหลักพุทธโอวาทหรือไม และเพ่ือนๆก็จะแยงกัน
ตอบคําถามแทนครู ครูจะชวยเสริมคําตอบของเพื่อนๆตามความเหมาะสม นักเรียนเขาใจและเห็น
ความสําคัญของการเวนชั่ว การทําดี และการทําจิตใหบริสุทธิ์ตามหลักพุทธโอวาทเปนอยางดี ครูให
นักเรียนทุกคนทําการบันทึกหลังการเรียน 2) เร่ือง อริยสัจ 4 นักเรียนอภิปรายความหมาย 
ความสําคัญ และองคประกอบของพุทธโอวาท 3 ไดถูกตองและควบคุมเวลาของการอภิปรายได
อยางเหมาะสม เขาใจความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของอริยสัจ 4 เปนอยางดี  ระหวาง
เรียนจะมีนักเรียนยกมือถามครูเสมอโดยยกสถานการณที่ตนเองพบเจอมาวาตนสามารถใชอริยสัจ 4 
แกไขปญหาไดถูกตองหรือไม ซึ่งสวนใหญนําหลักอริยสัจ 4 ไปใชไดเหมาะสม มีเพียงสวนนอย     
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ที่ยังตองแกไข โดยครูใหคําช้ีแนะเพิ่มเติมพรอมท้ังยกตัวอยางเปรียบเทียบ ทําใหนักเรียนมีความ
เขาใจการนําอริยสัจ 4 ไปใชไดดีขึ้น  นักเรียนสวนใหญเขาใจถูกตองวาเม่ือเกิดทุกขใหกําหนดรู
เทาน้ัน สวนสมุทัย เมื่อพบแลวตองละหรือกําจัด นิโรธคือเปาหมายที่ตองทําใหเกิด และมรรค คือ
วิธีที่จะทําใหนิโรธนั้นเกิดข้ึนได ซึ่งสังเกตไดจากการที่นักเรียนชวยกันยกตัวอยางบุคคลที่ตนรูจัก
แลวนํามาอภิปรายและยกเหตุผลประกอบอยูเสมอ 3) เร่ือง อิทธิบาท 4 ครูยกตัวอยางของนักกีฬา
วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย ทําใหนักเรียนสนใจเปนอยางมาก  รวมถึงการนํานิทานมาเปน
สถานการณใหนักเรียนไดฝกคิดทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและสนุกสนาน เมื่อครูสุม
นักเรียนใหยกตัวอยางบุคคลที่ใชหลักอิทธิบาท 4 ที่นักเรียนรูจัก นักเรียนสามารถยกตัวอยางของ
บุคคลสอดคลองกับการใชหลักอิทธิบาท 4 ไดถูกตอง   4) เร่ือง ปธาน 4 ครูยกสถานการณ
ความสําเร็จของฟุตบอลทีมชาติไทย ทําใหนักเรียนมีความสนใจและมีสวนรวมในการเรียนรูมาก 
เพราะนักเรียนสวนใหญกําลังติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยอยู ทําใหบรรยากาศในการเรียนรูเต็มไป
ดวยความสนุกสนาน นักเรียนสวนใหญเขาใจหลักการทํางานของปธาน 4 และประยุกตใชกับ
สถานการณอ่ืนๆท่ีอยูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ไดเปนอยางดี  อีกท้ังนักเรียนสวนใหญเขาใจได
อยางถูกตองวาหลักธรรมปธาน 4 คือหลักการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม เปนหลักธรรมท่ีสงเสริม
ความดีใหคงทนถาวร เพื่อจะทดสอบความเขาใจของนักเรียน ครูใหนักเรียนยกตัวอยางบุคคลที่ยึด
หลักการดําเนินชีวิตตามหลักปธาน 4 นักเรียนไดยกบุคคลตอไปน้ีมาเปนตัวอยาง เชน นักรอง                  
คือ ธงไชย แมคอินไตย นักแสดง คือ แอน ทองประสม นักกีฬา คือ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ชนาธิป 
สรงกระสินธ และ รัชนก อินทนนท เปนตน ซึ่งนักเรียนสามารถอธิบายการดําเนินชีวิตของบุคคล
ดังกลาวตามหลักธรรมปธาน 4 ไดอยางถูกตอง และ 5) เร่ือง มงคล 38 ขอท่ี 1 การไมคบคนพาล 
นักเรียนอภิปรายความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของคนพาลไดถูกตอง  นักเรียนสนุกกับการ
วิเคราะหลักษณะนิสัยของตัวละครในนิทานที่ครูนํามาเปนสถานการณ นักเรียนระบุลักษณะได
ถูกตอง และยังเสนอวิธีหลีกเลี่ยงการคบคนพาลไดอยางหลากหลาย เขาใจถึงผลเสียของการคบคน
พาลไดเปนอยางดี จากการท่ีผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรู จึงสรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรู                  
มีความเหมาะสม มีความกระชับและมีความชัดเจน สิ่งท่ีตองใหความสําคัญคือเบื้องตนครูตอง
ควบคุมเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู และฝกใหนักเรียนควบคุมเวลาเอง 

สรุปความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก จากการสังเกตและบันทึกหลัง
การสอน พบวา ครูอธิบายถึงวิธีการคิดแบบคุณโทษและทางออกใหนักเรียนเขาใจกอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีพัฒนาการคิดไดดีเปนลําดับ โดยสังเกตไดจากผลคะแนนการวัด
แบบทดสอบทายแผนการสอนซึ่งมีลําดับพัฒนาการในการคิดสูงข้ึนตามลําดับของแผนการจัดการ
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เรียนรูจากนอยไปหามาก ไดดังน้ี แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 มีคาสถิติเทากับ x  = 6.39 4.52, S.D. = 
1.97 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 มีคาสถิติเทากับ x  = 10.34, S.D. = 2.02 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3     
มีคาสถิติเทากับ x  = 14.47, S.D. = 1.91 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 มีคาสถิติเทากับ x  = 15.00, S.D. 
= 1.74  และแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 มีคาสถิติเทากับ x  = 15.92, S.D. = 0.40 (รายละเอียดอยูใน
ภาคผนวก ค  หนา 143-151) นอกจากนี้นักเรียนสนุกสนานกับการยกตัวอยางของสิ่งรอบตัวเพื่อ
เปรียบเทียบคุณโทษและทางออก เชน สมุด ปากกา อาหาร และเคร่ืองด่ืม เปนตน แสดงวานัก เรียน
มีพัฒนาการดานการคิดแบบคุณโทษและทางออกไดอยางนาพอใจ และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีตอ
การเรียนรูเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการคิดแบบคุณโทษและทางออก ดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ พบวา นักเรียนตองการใหเพิ่มสถานการณที่เปนนิทานในกิจกรรมการเรียนรูให
มากข้ึน เพื่อใหเกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น    ส
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บทท่ี 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัย เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูและการคิดแบบคุณโทษและทางออกเร่ือง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ื อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
กอนเรียนและหลังเรียน ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอ     
ทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 3 หองเรียน รวม
นักเรียนจํานวน 90 คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จํานวน 24 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบเชิงทดลอง (Experimental 
Research) แบบกลุมเดียวสอบกอนและสอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  1) แผนการจัดการเรียนรู  เ ร่ืองหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จํานวน 5 แผน 
2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 3) แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก เปน
แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 20 ขอ   4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ แบงเปนขอยอย จํานวน 11 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคาที แบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test - dependent)  และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

90 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 91 

1.   ผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.   ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.   ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ   
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู   
ดานบรรยากาศการเรียนรู  และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวา ในการศึกษาผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

1.   ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 แสดงใหเห็นวาวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการมีขั้นตอนการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูเรียน ทั้งน้ีเปนเพราะแผนการจัดการ
เรียนรูที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามขั้นตอนวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีขั้นตอนท่ีชัดเจน ซึ่งมีลําดับ
ขั้นตอนการสอน ดังนี้  1) ขั้นนําเขาสูบทเรียนโดยผูสอนใหนักเรียนมีโอกาสไดศึกษาคนควาขอมูล
ลวงหนา จึงทําใหนักเรียนไดรูเกี่ยวกับหลักการ (สัมมาทิฐิ) เสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู  
รวมทั้งช้ีแจงวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการตามหลักการคิดท้ัง 4 คือ คิดถูกวิธี คิดเปนขั้นตอน    
คิดมีเหตุผล  และคิดใหเกิดประโยชน ชวยใหนักเรียนไดรูวิธีการ (มโนทัศน)  ขั้นท่ี 2) ขั้นประกอบ
กิจกรรม 2.1) ขั้นคิดถูกวิธี ผูสอนใชคําถาม “คืออะไร” เปนคําถามเปดประเด็นการอภิปรายที่
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู  คือขั้นที่นักเรียนไดรวมกันอภิปรายหัวขอธรรมท่ีใชเปนสาระการเรียนรู 
ทําใหนักเรียนไดรูและเขาใจ ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบหัวขอธรรม สิ่งท่ีสังเกตพบ
ก็คือนักเรียนมีความรูและความเขาใจ ชวยใหนักเรียนสามารถคิดอยางมีจุดหมายมากข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูขอท่ี 1   2.2) ขั้นคิดเปนข้ันตอน  ผูสอนไดนําสถานการณที่
เกิดข้ึนในปจจุบันซึ่งสวนใหญจะเปนสถานการณที่เนนเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช
คําถาม “ทําอยางไร” เปนคําถามเปดประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการคิด  เชน ความกตัญู โดย
นํากรณีของนองเจมส วัย 8 ขวบท่ีใชเวลากลางวันกลับบานมาปรนนิบัติพอแมที่ปวย  นักเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 92 

สามารถนําความรูความเขาใจที่ไดเรียนรูมาจากข้ันคิดถูกวิธีมาใชอธิบายสถานการณ เชนกรณีของ
นองเจมสและสามารถสังเคราะหหลักธรรมเขากับสถานการณไดถูกตอง 

และนอกจากน้ีผูสอนยังใหนักเรียนไดรวมกันอภิปรายการคิดแบบคุณโทษและทางออก
พรอมท้ังใหนักเรียนไดทําใบงานท่ีเนนการฝกคิดแบบคุณโทษและทางออกโดยผูสอนนําเอา
บทความ  สถานการณจริงท่ี เกิด ข้ึนในปจจุบัน  และนิทานชาดก  เปนตน  ทําใ หนักเ รียน                             
มีความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกไดดีมากย่ิงข้ึน 2.3) ขั้นคิดมีเหตุผล ในข้ันนี้
ผูสอนไดอภิปรายรวมกันโดยใชคําถาม “เพราะเหตุใด” เปนคําถามเปดประเด็นคนหาสาเหตุหรือ
เงื่อนไขที่จําเปนที่เกิดขึ้น เชน เพราะเหตุใดเราจึงตองทําความดี เพราะเหตุใดเราจึงตองเวนจากการ
ทําความช่ัว และเพราะเหตุใดเราจึงตองทําจิตใหบริสุทธิ์ เปนตน  ทําใหนักเรียนทุกคนตองหา
เหตุผลมารวมอภิปรายไดอยางหลากหลาย  ขั้นนี้จึงเนนการฝกคิดหาเหตุผล  2.4) ขั้นคิดใหเกิด
ประโยชน ผูสอนใหนักเรียนอภิปรายรวมกันโดยใชคําถาม “มีประโยชนอยางไร” เปนคําถามเปด
ประเด็นเพื่อใหไดผลการปฏิบัติที่มีคุณคาตอการดําเนินชีวิต  เชน การละเวนจากความช่ัวมี
ประโยชนอยางไร การทําความดีมีประโยชนอยางไร และการทําจิตใหบริสุทธิ์มีประโยชนอยางไร 
เปนตน ขั้นนี้จึงเนนการแสวงหาประโยชนจากการนําหลักธรรมะมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของการใชหลักธรรมะเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันดวยปญญาของตนได  ขั้นท่ี 3) ขั้นสรุป ในข้ันน้ีเปนข้ันท่ีสรุปความคิดรวบยอดตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูขอที่ 2 และขอที่ 3 เนนการนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
และการเห็นคุณคาของหลักธรรมท่ีมีตอสังคมสวนรวม วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการคิดท่ีมี
กรอบของคําถามท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกันเพ่ือใหไดขอมูลที่ เปนจริงท่ีสุด  ไดแก  คิดถูกวิธี                      
(คืออะไร) คิดเปนขั้นตอน (ทําอยางไร) คิดมีเหตุผล (เพราะเหตุใด) และคิดใหเกิดประโยชน                     
(มีประโยชนอยางไร) จึงเปนกระบวนการคิดท่ีตองใชขอมูลของหลักการคิดท้ัง 4 อยางเปนระบบ
และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ยังเนนฝกการคิดท้ังภาคทฤษฎีคือ  การฝกคิดตามกระบวนการ
เรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและภาคปฏิบัติ คือการลงมือทําใบงานในทุกแผนการจัดการ
เรียนรู จึงทําใหนักเรียนไดเรียนรูดวยความเขาใจพื้นฐานการคิดแบบโยนิโสมนสิการอยางถองแท
จนสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณอ่ืนๆรอบตัวไดเปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของ 
พระธรรมปฎก (2546:675-713) ที่กลาวไววา วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือการนําเอาโยนิโส
มนสิการมาใชในทางปฏิบัติ หรือโยนิโสมนสิการที่เปนภาคปฏิบัติการ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
มีหลักการ 2 แบบคือ โยนิโสมนสิการแบบท่ีตองใชการปฏิบัติการจนถึงท่ีสุด และโยนิโสมนสิการ
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แบบปฏิบัติการระดับตนๆ หรือแคมุงเตรียมพื้นฐานหรือพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมใหเปนผู
พรอมสําหรับการปฏิบัติขั้นสูงข้ึนไป  และสอดคลองกับงานวิจัยของวัลนิกา ฉลากบาง (2548:19) 
ที่พบวาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเปนวิธีที่มีความลึกซึ้งเพ่ือมุงขจัดกิ เลสซึ่งยากเกินกวาท่ีเด็ก
วัยรุนจะเขาใจและปรับมาใชในชีวิตประจําวันได 

ดังน้ัน การฝกใหคิดแบบโยนิโสมนสิการจึงไมจําเปนตองใชทั้ง 10 วิธี และไดเสนอ                 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว 5 วิธีนํามาสรางเปนวิธีคิด 6 ขั้น ประกอบดวย วิธีคิดแบบแกปญหา 
วิธีคิดแบบแยะแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบคุณคาแทคุณคาเทียม 
และ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก มาจัดลําดับใหสัมพันธและเช่ือมโยงกัน โดยใชวิธีคิดแบบ
แกปญหาเปนวิธีหลักและวิธีคิดแบบอ่ืนๆเปนสวนที่สนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหไดกระบวนการคิด
หรือวิธีคิดที่เหมาะกับการพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปราโมทย  อาจวิชัย  (2553:61-91) ทําการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการกับการใชกิจกรรมการสอนตามคูมือครู  พบวา นักเรียนกลุมทดลองหลังจากเรียน
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการสอนแบบโยนิโสมนสิการมีผลการเรียนรูวิชา
สังคมศึกษาและการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมท่ีเรียนดวยการจัดกิจกรรม
การสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคลองกับงานวิจัยของ        
เบญจวรรณ  ปรางประเสริฐ (2553 :86-87) ที่ไดศึกษาผลการเรียนรู  เร่ือง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณรวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา การคิดแบบโยนิโสมนสิการกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช
กระบวนการเผชิญสถานการณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และพระสุพล  นิยืนรัมย (2556 : 104-105) ไดทําการวิจัย เร่ือง ผลการสอน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เร่ือง ขันธ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ 3 โดยใชรูปแบบการเรียน
แบบโยนิโสมนสิการ และแบบปกติ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เร่ือง ขันธ 5 อายตนะ 12         
ไตรลักษณ 3 โดยใชรูปแบบการเรียนแบบโยนิโสมนสิการและแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสมถวิล เกตุรุน (2555 : 90-91) ไดทําการวิจัย        
เร่ือง การพัฒนาความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
เร่ือง วรรณกรรม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชการสอนแบบโยนิโสมนสิการ พบวา 
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ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการสอนแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรุงทิพย สายแสงจันทร (2553: 154-155) ไดทําการวิจัย 
เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง พลเมืองดี ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/1 
(กลุมเกง) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 (กลุมปานกลาง) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/10 (กลุมออน) ที่เรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง พลเมืองดี โดยใชการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตกตางกันโดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสะอาด 
ภิญโญศรี (2552 : 77-115) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ             
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการ พบวา ผูเรียนที่
เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูการพัฒนาความสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชรูปแบบ
การสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีความสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุญหลาย แตงทรัพย (2552: 105-144) ไดศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เร่ือง พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยา กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เร่ือง พัฒนาการของไทยสมัย
อยุธยา มีความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ ชมพูนุท วนสันเทียะ (2552: 198-201) ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษา
ความคิดรวบยอดและความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปที่ 2 โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใชวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการรวมกับการใชแผนผังมโน
ทัศน พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการรวมกับการใชแผนผังมโน
ทัศน มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เร่ือง เสนขนาน ผานเกณฑรอยละ 70 ขึ้นไป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของนวพร ถึงประเสริฐ (2549 : 
102-105) ไดวิจัย เร่ือง ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการใน
รายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กาฬสินธุ พบวา นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยสราง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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2.  ผลการเปรียบเทียบการคิดแบบคุณโทษและทางออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 โดยเรียงลําดับคะแนนประเภทของการคิดจากมากไปหา
นอยได ดังน้ี การคิดเลือกทางออก การคิดแบบทางออก การคิดแบบโทษ และการคิดแบบคุณ 
ตามลําดับ สาเหตุที่คะแนนการคิดเลือกทางออกไดคะแนนสูงสุด  เปนเพราะวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ มีขั้นตอนเช่ือมโยงกัน โดยเร่ิมจาก ครูใหนักเรียนอภิปรายหลักธรรมซึ่งเปนเนื้อหาหรือ
สาระการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจอยางชัดเจน ทั้งดานความหมาย ความสําคัญ และ
องคประกอบ เปนตน แลวครูยกสถานการณที่กําลังเปนที่สนใจของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนรวมกัน
คนหาวาสถานการณ หรือสิ่งท่ีอยูตรงหนาคืออะไร ทั้งน้ีนักเรียนจะมีโอกาสไดฝกใชหลักธรรมที่
เรียนมาพิจารณาสถานการณตรงหนาวาผูที่ปฏิบัติตามหลักธรรมจะเกิดประโยชนหรือคุณคา
อะไรบาง (คิดแบบคุณ) หากไมปฏิบัติตามหลักธรรมจะเกิดผลเสียอะไรบาง (คิดแบบโทษ) เมื่อ
พิจารณาคุณและโทษของการปฏิบัติและไมปฏิบัติตามหลักธรรมแลว นักเรียนจะเลือกดําเนินชีวิต
ที่ถูกตองอยางไรบาง ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเปาหมาย หรือมีการวางแผนชีวิตท่ีถูกตอง
เหมาะสม (คิดแบบทางออก) เมื่อพิจารณาทางออกไดหลายทางแลว  ครูใหนักเรียนพิจารณาเลือก
ทางออกที่เหมาะสมตอสถานการณนั้นๆเพียงหนึ่งทางออกพรอมทั้งมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
เลือก เปนการฝกใหนักเรียนมีการตัดสินใจอยางมีเหตุผล [คิดถูกวิธี] สถานการณดังกลาวดําเนินไป
ตามลําดับอยางไรบาง เชน การฝกวิเคราะหหาขอดีกอน (คิดแบบคุณ) วิเคราะหหาขอเสีย (คิดแบบ
โทษ) เมื่อวิเคราะหเห็นถึงขอดีและขอเสียชัดเจนแลว จึงพิจารณาหาทางออกหลายๆทางออก 
สุดทายใหผู เรียนพิจารณาเลือกทางออกที่ เหมาะสมตอสถานการณนั้นๆพรอมท้ังมีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือกทางออก  ซึ่งเปนวิธีการสําหรับฝกคิดแบบคุณโทษและทางออกอยางมี
ขั้นตอน คือคิดอยางมีลําดับ [คิดเปนข้ันตอน]  ในดานของการใชเหตุผลครูจะกําหนดสถานการณ
มาหนึ่งสถานการณบาง เชน ขาวนางสังเวียนเครียดเผาตัวเองเพ่ือหนีหนี้เงินกู ซึ่งเปนสถานการณที่
ครูกําหนดไวในแผนการเรียนรูที่ 2 เร่ืองอริยสัจ 4 แลวใหนักเรียนระบุวาปญหาของนางสังเวียนมี
ขอดี ขอเสีย หรือมีทางออกหรือไม เพราะเหตุใด หรือกําหนดสถานการณขึ้นสองสถานการณแลว
ใหนักเรียนนํามาเปรียบเทียบเพ่ือหาขอดี (คิดแบบคุณ) ขอเสีย (คิดแบบโทษ) และใหคิดหาทาง
ออกใหกับบุคคลในสถานการณทั้งสองน้ัน (คิดแบบทางออก) เชน เร่ืองวิธีการคาขายของตอบ 
อิทธิพันธและวิธีการคาขายของพอคาขายหนูตาย ซึ่งเปนสถานการณที่กําหนดไวในแผนการเรียนรู
ที่ 4 เร่ืองอิทธิบาท 4 แลวใหนักเรียนเลือกระหวางพอคาท้ังสองนักเรียนประทับใจในวิธีการคาขาย
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ของใครมากกวากัน เพราะเหตุใด จึงเลือกอยางน้ัน ซึ่งนักเรียนจะมีขอมูลจากการไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนจึงสามารถคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจเลือก
ไดหลายเหตุผล ทําใหนักเรียนชํานาญในการคิดหาเหตุผลไดมากขึ้น นักเรียนจึงมีคะแนนในดาน
การเลือกทางออกสูงกวาดานอ่ืนๆ ดังกลาวขางตน (คิดเลือกทางออก) ซึ่งในข้ันนี้จะมีคําถามวา  
“เพราะเหตุใด” เพื่อเปนการใหนักเรียนคนหาเงื่อนไขความจําเปนของสถานการณนั้นๆไดอยาง
เหมาะสม [คิดมีเหตุผล] และการฝกใหนักเรียนรูจักเฟนหาประโยชนจากสถานการณนั้นๆวามี
ประโยชนอยางไร ในข้ันนี้ครูจะใหนักเรียนนําสถานการณจากขั้นคิดมีเหตุผลมาพิจารณาวา 
สถานการณดังกลาวใหขอคิดท่ีเปนประโยชนตอนักเรียนอยางไร (คิดแบบคุณ) มีคติเตือนใจใน
ดานลบอยางไร (คิดแบบโทษ) แลวใหนักเรียนคิดวาหากตนเปนบุคคลในสถานการณนั้นๆจะมีวิธี
รับมืออยางไรบาง (คิดแบบทางออก) และใหนักเรียนตัดสินใจเลือกวาวิธีรับมือที่เหมาะสมท่ีสุดตอ
สถานการณนั้นๆคือวิธีใดพรอมท้ังใหนักเรียนนําเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจเลือก และในข้ัน
นี้ครูจะกําหนดสถานการณที่เปนขาว บทความ หรือนิทานมาใหนักเรียนทําใบงาน เพื่อใหนักเรียน
นําหลักธรรมที่เรียนมารวมถึงนําความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกมาใชตอบ
คําถามในใบงาน [คิดใหเกิดประโยชน] จะเห็นไดวาทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรูมีการเปด
โอกาสใหนักเรียนอภิปรายโดยใหเหตุผลประกอบทุกข้ันตอน จึงทําใหนักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถในการหาเหตุผลมากย่ิงข้ึน นักเรียนจึงมีขอมูลมาประกอบการตัดสินใจเลือกและให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกทางออกไดดียิ่งขึ้น  

สวนการคิดแบบทางออกไดคะแนนรองลงมา เปนเพราะวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ     
มีขั้นตอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดรู เขาใจ คิดหาเหตุผล และคิดหาประโยชนหรือคิดหาทางออกจาก
ปญหาตางๆ ไดอยางเสรีเพราะในการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนไมไดจํากัดขอบเขต
ทางการคิด ดังน้ันนักเรียนจึงมีอิสระในการคิดหา  ทางออกจากปญหาน้ันๆไดมากท่ีสุด จึงสงผล
ใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการคิดแบบทางออกไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการคิดแบบโทษได
คะแนนรองลงมา เปนเพราะวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนวิธีคิดท่ีเนนใหนักเรียนมองสภาพ
ปญหาของสถานการณ  ที่ผูสอนกําหนดใหโดยใหนักเรียนนําประสบการณความรูเดิมมา
ประกอบการคิดหาขอเสียหรือโทษของสถานการณนั้นๆ นักเรียนจึงไดนําประสบการณของตน
เทาที่มีมาใชอยางเต็มที่ผลจึงออกมาวานักเรียนสามารถมองเห็นขอเสียของแตละสถานการณโดยมี
ผลรวมมากกวาความสามารถในการมองเห็นขอดีหรือคุณของแตละสถานการณ ที่เปนเชนนี้เปน
เพราะในยุคปจจุบันเปนยุคแหงเทคโนโลยี หรือเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร ซึ่งในมุมมองของ
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นักเรียนมีความเห็นวาสังคมไทยทุกวันนี้มีขอเสียหรือโทษมากกวาขอดีหรือคุณ จึงสงผลให
นักเรียนมองสถานการณตางๆในดานลบมากกวา จึงทําใหนักเรียนไดคะแนนการคิดแบบโทษ
มากกวาการคิดแบบคุณ สวนการคิดแบบคุณมีคะแนนนอยที่สุด เปนเพราะนักเรียนมองวา
สังคมไทยในชวงหลายปที่ผานมาเต็มไปดวยความขัดแยงทางความคิดสังคมแตกแยกนักเรียนจึงมี
ประสบการณดานลบ ตอสังคมไทยซึ่งสงผลกระทบตอทัศนคติและความคิดของนักเรียนเปน
ทุนเดิม  และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในทุกข้ันตอนของการจัดการเรียนรูมุ งสง เสริม
ความสามารถในการคิดรวมถึงสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเหตุผล และสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
วางใจเปนกลางมองสถานการณรอบตัวไดอยางชัดเจนโดยปราศจากอคติ อีกท้ังวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการยังมุงเนนใหนักเรียนฝกคิดแบบคุณโทษและทางออก จึงชวยใหนักเรียนสามารถมองสิ่ง
ตางๆรอบตัวตามความเปนจริงมากข้ึน  ไมยึดติดหรือมองสิ่งรอบตัวเขาขางตนเอง ทําใหนักเรียน
สามารถมองเห็นคุณ โทษ ทางออก และสามารถตัดสินใจเลือกทางออก เพื่อใหไดทางเลือกที่ดี
พรอมและสมบูรณมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต, 2546: 675-714)        
ที่กลาววา วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือวิธีคิดท่ีใชเปนหลักในการแกปญหาและการปฏิบัติ
ไดอยางดีวิธีหนึ่ง การคิดเชนนี้ตองมองสิ่งทั้งหลายตามท่ีเปนจริงใหครบทั้ง 3 ดาน คือ มองในแงที่
เปนคุณ โทษ และ สามารถแบงไดเปนสองลักษณะคือ  1) การท่ีจะชื่อวามองเห็นตามท่ีเปนจริง 
จะตองมองเห็นท้ังคุณและโทษของสิ่งน้ัน  2) เมื่อจะแกปญหาหรือลงมือปฏิบัติ จะตองมองเห็น
จุดหมายและทางออกนอกเหนือจากการรูคุณและโทษของสิ่งน้ันดวย การคิดหาทางออกท่ีดีไป
พรอมๆกับการพิจารณาท้ังผลดีและผลเสีย  จะทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับสภาพ
เหตุการณ และสอดคลองกับ สุคนธ สินธพานนท  (2551: 150) ที่กลาวไววา การมองทุกสิ่งทุก
อยางตามความเปนจริง รูจักคนหาความจริงบนพ้ืนฐานของความคิดท่ีถูกตองเมื่อคิดถูกตอง       
การกระทําก็ยอมถูกตองตามไปดวย ทําใหไดรับประโยชนที่แทจริง และยังสอดคลองกับ            
สมประสงค นวมบุญลือ (2555: 46) ที่กลาววา การคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ การมองให
ครบท้ังขอดี ขอเสีย และทางแกไข หาทางออกใหหลุดรอดปลอดพนจากขอบกพรองตางๆ ยอมรับ 
รูและเขาใจตามความเปนจริงท้ังดานดี ดานเสีย จุดออน จุดแข็ง ปดก้ันทางเสีย หรือหาสิ่งชดเชย
ทดแทนใหประโยชนที่ไดสมบูรณ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ นอกจากมุงสงเสริมความสามารถ
ในการคิดแลว ยังชวยยกระดับความคิดและจิตใจใหกับนักเรียนอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิศวเนตร  เจริญสุข (2552 :75-79) ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใช
กิจกรรมฝกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ แบบคุณโทษและทางออก ที่สงเสริมความสามารถในการ
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ตัดสินใจ ในวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  พบวา การจัดการเรียนรู โดยใช
กิจกรรมฝกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและทางออกท่ีสงเสริมความสามารถในการ
ตัดสินใจในวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมฝกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ
แบบคุณโทษและทางออกที่สงเสริมความสามารถในการตัดสินใจในวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอน
การจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคลองกับงานวิจัยของระพีพรรณ 
ดวงใจ (2550:60-61) ทําการวิจัยเร่ือง ผลการสอนแบบอริยสัจสี่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการคิดแบบคุณโทษและทางออก เร่ืองหลักธรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนพิมายวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกของนักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบอริยสัจสี่
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากทักษะการคิดแบบคุณ
โทษและทางออกในขั้นการเลือกและตัดสินใจนักเรียนไดศึกษาสถานการณที่เปนปญหาจากเร่ือง
ขาว เหตุการณจําลอง กําหนดประเด็นปญหาใหนักเรียนวิเคราะห ประเมินเกณฑที่ถูกตองดีงาม
โดยแยกผลดี ผลเสีย นํามาเปรียบเทียบเพื่อกําหนดทางเลือกและทางออก เมื่อมีทางเลือกหลายทาง
ตองอาศัยหลักการและประสบการณชวยทํานายผลกําหนดเกณฑที่ดีที่สุด หากไมมีทางเลือกหรือ
ทางเลือกทางเดียวตองหาทางออกใหมตัดสินใจเลือกทางท่ีดีที่สุด วางแนวทางปฏิบัติใหไดผล จาก
การจัดการเรียนรูและสังเกต นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน  การฝกคิดแบบคุณ
โทษและทางออกในโยนิโสมนสิการเปนการปลูกฝงและสรางเสริมทักษะการคิดท่ีหลากหลาย   
ทําใหนักเรียนเปนคนฉลาดทางการคิด และสอดคลองกับงานวิจัยของพรประพันธ  เจริญพงศ 
(2554:48-51) ทําการวิจัยผลการเรียนโดยใชปญหาเปนฐานท่ีมีตอการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
เร่ือง ปญหาสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี พบวา 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระบุวา การสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแบบคุณ
โทษและทางออกโดยใหผูเรียนศึกษาสถานการณที่เปนปญหาจากขาว และเหตุการณที่เกิดข้ึน     
ในสังคมแลวใหผูเรียนไดรวมกันพิจารณาเหตุการณตางๆทั้งในดานดีและดานไมดี เมื่อเห็นท้ังสอง
ดานแลว ก็มองหาแนวปฏิบัติตอจุดบกพรองที่พบเห็นเพื่อหาทางออกและตัดสินใจเลือกแนวทาง   
ที่เหมาะสมในการนําไปปฏิบัติทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดพิจารณาดวยเหตุผล  

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในภาพรวมอยูใน
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ระดับมาก สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูดาน
บรรยากาศการเรียนรู และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับ ทั้งน้ีเปนเพราะนักเรียนมีความ
เชื่อมั่นวาผูสอนมีความรูจริงในเน้ือหาสาระการเรียนรู รวมถึงวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีขั้นตอน   
การเรียนรูที่ชัดเจน มีการใชสถานการณที่เกิดข้ึนจริงในสังคมไทยในปจจุบันเหมาะสมกับวัย     
ของผูเรียนนาสนใจ สนุกสนาน และมีประโยชน โดยเฉพาะผูสอนไดใชนิทานมาเปนสถานการณ
เพื่อใหนักเรียนนํามาเปรียบเทียบกับสถานการณในชีวิตจริงนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
อยางเสรี และมีความต้ังใจที่จะเรียนรูโดยเฉพาะอยางย่ิงนักเรียนไดใชเวลารวมกันในการอภิปราย
ซึ่งเปนของแปลกใหมสําหรับนักเรียน ทําใหนักเรียนสนใจและมีใจจดจอกับการเรียนรู จึงทํา ให
นักเรียนไดรับประโยชนจากวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเปนอยางมาก เห็นไดจากแบบสอบถามท่ีมี
ผลการประเมินออกมา โดยดานประโยชนของการจัดการเรียนรูมีคะแนนความคิดเห็นของนักเรียน
อยูในระดับมากที่สุด สวนบรรยากาศการเรียนรู วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนวิธีคิดท่ีเนน      
การสรางความศรัทธา โดยผูสอนไดถายทอดความรู  ดวยอาศัยความเปนกัลยาณมิตรตามหลักการ
เรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ดังน้ัน  นักเรียนจึงรูสึกเปนกันเองทําใหการเรียนรูเต็มไป
ดวยความสนุกสนาน นักเรียนมีความกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น และกลาท่ีจะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาก เห็นไดจากคะแนนในดานบรรยากาศการเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด
รองจากดานประโยชนของการจัดการเรียนรูเพียงเล็กนอย  

สวนในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการมีการใชนิทานที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระการเรียนรูและสถานการณ   หรือขาว   
ที่กําลังไดรับความสนใจหลายดาน เชน ขาวบันเทิง ขาวกีฬา เปนตน ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจมากย่ิงข้ึน เนื่องจากเปนเหตุการณที่นักเรียนมีขอมูลและสนใจอยูกอนแลวจึงงายตอการ
เรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางสนุกสนานตลอดเวลา รวมถึงการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออกใชนิทาน บทความ และขาวท่ีนาสนใจ ที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนการคิดคนหาขอดี 
ขอเสีย ทางออก และมีโอกาสไดเลือกทางออกดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและ     
ไดตระหนักรูถึงวิธีมองสิ่งตางๆท่ีตนคาดไมถึงโดยการฝกมองสิ่งรอบตัวตามความเปนจริง และ
ยอมรับความจริงตามธรรมดาของส่ิงน้ันๆซึ่งสอดคลองกับ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต ,2546: 
689-693) ที่ไดกลาว วา วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาใหเห็นครบท้ังดานคุณ โทษ 
และทางออก เปนการมองส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง  ซึ่งเนนการยอมรับความจริงตามท่ีสิ่งน้ันๆ
เปนอยูทุกแงทุกดาน ทั้งดานดี  ดานเสีย และเปนวิธีคิดท่ีตอเนื่องกับการปฏิบัติ เชนบอกวา กอนจะ
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แกปญหาจะตองเขาใจปญหาใหชัดเจน และรูที่ไปใหดีเสียกอน หรือกอนจะละจากสิ่งหน่ึงไปหา
อีกสิ่งหน่ึง ตองรูจักท้ังสองฝายดีพอที่จะใหเห็นไดวาการละ  และไปหาน้ัน หรือการท้ิงอยางหน่ึง
ไปเอาอีกอยางหน่ึงน้ีเปนการกระทําท่ีรอบคอบสมควรและดีจริง และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปญญา  อ .โพธิ์ทอง  (2552 :81-83) ที่ไดวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู  เ ร่ือง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิการ อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน  ไดแก  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
นักเรียนมีความเห็นวา การปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนทําไดงายไมสับสน  ดานบรรยากาศในการ
เรียนรู นักเรียนมีความเห็นวา ไดแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
และในดานประโยชนที่ไดรับ นักเรียนมีความเห็นวา เทคนิคการจัดการเรียนรู ชวยใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจในเน้ือหามากยิ่งข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ  ปรางประเสริฐ 
(2553: 87)  ไดวิจัย เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   โดยใช
กระบวนการเผชิญสถานการณรวมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4  พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณรวมกับ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการอยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเห็นวานาจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
และการศึกษาคร้ังตอไป  ซึ่งประกอบดวยขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชและขอเสนอแนะในการทํา
วิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 

1.  จากการวิจัย พบวา วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนการคิด
อยางมีเหตุผลและชวยใหมีการตัดสินใจอยางรอบคอบไดสูงย่ิงข้ึน จึงควรมีการสงเสริมใหมีการ
จัดการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยครูเลือกสถานการณตางๆท่ีอยูในความสนใจของ
นักเรียน เพราะจะชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี 

2.  การวิจัยครั้งน้ี ผูสอนไดใชการอภิปรายรวมกันท้ังหองเรียนจึงทําใหนักเรียนบางคน
ไมมีโอกาสไดรวมอภิปราย ครูจึงควรจัดนักเรียนเปนกลุมและแบงหนาท่ีภายในกลุม ใหชัดเจน    
ซึ่งจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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3.  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาการคิดแบบคุณโทษและทางออกใหมี
ประสิทธิภาพ ควรใหความสําคัญกับเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจนและ
ควรใชสิ่งตางๆรอบตัว เชน สมุด ปากกา เพื่อนํามาเปนอุปกรณฝกการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออกใหกับผูเรียนเปนระยะเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก
อยางตอเน่ือง 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบวิธีคิดระหวางวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก                   
กับวิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียมโดยใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยการนําการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคานิยม 12 ประการและ                
การคิดแบบคุณโทษและทางออก  

3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการศึกษาผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ระหวางการใชวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกกับการใชเทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 110 
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    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาสังคมศึกษา 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

1.  แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 1.1  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.1  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
 2.2  ความยากงาย อํานาจจําแนก 
3.  แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 3.1  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ 
 4.1  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
 
1.   แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 1.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
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ตารางที่ 13 คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัด           
การเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ 

คนที่ R  IOC 
1 2 3 

1.  องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
 1.1 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวนตาม
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.  แนวคิดสําคัญและขอสรุปท่ัวไป 
    2.1  แนวคิดสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและ
เน้ือหา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

    2.2  จุดประสงคการเรียนรูชัดเจนสามารถวัดพฤติกรรม      
ได 

+1 0 +1 2.00 0.67 

    2.3  เขียนจุดประสงคการเรียนรูถูกตอง +1 0 +1 2.00 0.67 
3.  เน้ือหาหรือสาระการเรียนรู 
    3.1  เน้ือหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 0 +1 2.00 0.67 

    3.2  เน้ือหาหรือสาระการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

    3.3  การจัดลําดับเน้ือหาหรือสาระการเรียนรูมีความ
เหมาะสม 

+1 0 +1 2.00 0.67 

    3.4  เน้ือหาหรือสาระการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา  +1 +1 +1 3.00 1.00 
    3.5  เน้ือหาหรือสาระการเรียนรูทันสมัยหรือเปนปจจุบัน  
มีความนาสนใจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13 คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัดการ
เรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ 

คนที่ R  IOC 
1 2 3 

4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
      4.1 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวนตาม
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

    4.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

    4.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเน้ือหา +1 0 +1 2.00 0.67 
 4.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเวลา +1 0 +1 2.00 0.67 
    4.5  การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีลําดับขั้นตอนชัดเจนและ
สัมพันธตอเน่ือง 

+1 0 +1 2.00 0.67 

5.  สื่อการเรียนการสอน 
    5.1  สื่อการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงค                
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

    5.2  สื่อการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
    5.3  สื่อการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
    5.4  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.  การวัดและการประเมิน 
    6.1  การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

    6.2  การวัดผลและการประเมินสอดคลองกับกิจกรรม         
การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 13 คาความตรงเชิงเน้ือหาและดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแผนการจัดการ
เรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเช่ียวชาญ 

คนที่ R  IOC 
1 2 3 

6. การวัดและการประเมิน (ตอ) 
    6.3  การใชภาษาถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

    6.4  เคร่ืองมือที่ใชวัดผลมีความเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
    6.5  การวัดผลและการประเมินมีเกณฑการประเมินท่ีเหมาะสม +1 +1 0 2.00 0.67 

รวมท้ังฉบับ 0.89 
 
2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  กอนเรียนและหลังเรียน  เ ร่ือง  หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 2.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC)  

 
ตารางที่ 14 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียน 
 
 
ขอ 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
ประเภท 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 

 
IOC

1 2 3 
1  จํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 ขอ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความ จํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 หมายและความสําคัญของพุทธโอวาท เขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
4 ได เขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 ประยุกตใช 0 +1 +1 2.00 0.67 
6 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
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ตารางที่ 14 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียน (ตอ) 
 
 
ขอ 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
ประเภท 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 

 
IOC

1 2 3 
7  

 
ขอ 2. นักเรียนสามารถจําแนก 
องคประกอบของพุทธโอวาท 3 ได 
 
 
 
ขอ 3. นักเรียนสามารถนําหลักพุทธ 
โอวาท 3 ไปใชในชีวิตประจําวันได 

 
 

ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 ประยุกตใช 0 +1 +1 2.00 0.67 
9 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 

10 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
11 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
13 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
14 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
15 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 ประเมินคา +1 0 +1 2.00 0.67 
17 คิดสรางสรรค +1 +1 0 2.00 0.67 
18 คิดสรางสรรค +1 +1 0 2.00 0.67 
19  

ขอ 4. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายและความสําคัญของ
อริยสัจ 4 ได 

 
ขอ 5. นักเรียนสามารถจําแนก 
สวนประกอบของอริยสัจ 4            
ไดถูกตอง 

จํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 จํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
21 เขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 เขาใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
23 เขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
24 เขาใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
25 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
26 ประยุกตใช +1 0 +1 2.00 0.67 
27 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 14 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียน (ตอ) 
 
 
ขอ 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
ประเภท 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 

 
IOC 

1 2 3 
28  

 
 

ขอ 6. นักเรียนสามารถนําหลักการ
แกปญหาแบบอริยสัจ 4 ไปแกปญหา
ในชีวิตประจําวันได 
 

ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
29 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
30 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
31 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
32 วิเคราะห 0 +1 +1 2.00 0.67 
33 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
34 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
35 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 
36 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 
37  

ขอ 7. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายและความสําคัญของอิทธิ
บาท 4 ได 
 
 
 
ขอ 8. นักเรียนสามารถจําแนก
องคประกอบของอิทธิบาท 4 ได 

 
 
 

จํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
38 จํา +1 +1 0 2.00 0.67 
39 เขาใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
40 เขาใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
41 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
42 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
43 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
44 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
45 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
46 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
47 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
48 วิเคราะห +1 0 +1 2.00 0.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 118 

ตารางที่ 14 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียน (ตอ) 
 
 
ขอ 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
ประเภท 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 

 
IOC 

1 2 3 
49 ขอ 9. นักเรียนสามารถนําหลักธรรม 

อิทธิบาท 4 ไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 
50 ประเมินคา +1 +1 +1 3.00 1.00 

51 ขอ 10. นักเรียนสามารถอธิบาย 
ความหมาย ความสําคัญของปธาน 4 
ได 
 
ขอ 11. นักเรียนสามารถจําแนก 
องคประกอบของปธาน 4 ได 
 
ขอ 12. นักเรียนสามารถนําหลักธรรม 
ปธาน 4 ไปประยุกตใชในชีวิต 
ประจําวันได 

จํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
52 จํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
53 เขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
54 เขาใจ 0 +1 +1 2.00 0.67 
55 ประยุกตใช 0 +1 +1 2.00 0.67 
56 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
57 วิเคราะห 0 +1 +1 2.00 0.67 
58 วิเคราะห 0 +1 +1 2.00 0.67 
59 วิเคราะห +1 0 +1 2.00 0.67 
60 วิเคราะห +1 0 +1 2.00 0.67 
61 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
62 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
63 ขอ 13. นักเรียนสามารถอธิบายความ 

หมาย ความสําคัญของมงคล 38 ขอ  
ที่ 1 ไมคบคนพาลได 

จํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
64 จํา +1 +1 +1 3.00 1.00 
65 เขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
66 เขาใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 14 คาดัชนีความสอดคลองกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและ
หลังเรียน (ตอ) 
 
 
ขอ 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 
ประเภท 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ IOC 
1 2 3 

67  
 
 
ขอ 14. นักเรียนสามารถจําแนก
ลักษณะของคนพาลได 

 

ประยุกตใช 0 +1 +1 2.00 0.67 
68 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
69 ประยุกตใช +1 0 +1 2.00 0.67 
70 ประยุกตใช +1 +1 +1 3.00 1.00 
71 ประยุกตใช +1 0 +1 2.00 0.67 
72 ประยุกตใช 0 +1 +1 2.00 0.67 
73 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
74 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
75  

ขอ 15. นักเรียนสามารถนํา 
หลักธรรมมงคล 38 ขอที่ 1 
ไมคบคนพาลไปประยุกตใช 
ในชีวิตประจําวันได 

วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
76 วิเคราะห +1 +1 +1 3.00 1.00 
77 ประเมินคา 0 +1 +1 2.00 0.67 
78 ประเมินคา 0 +1 +1 2.00 0.67 
79 คิดสรางสรรค +1 +1 0 2.00 0.67 
80 คิดสรางสรรค +1 0 +1 2.00 0.67 

รวมท้ังฉบับ 0.89 
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2.2 ความยากงาย อํานาจจําแนก 
 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอน
เรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

ขอ p r สรุปผล 
1 0.23 0.40 ใชได 
2 0.20 0.07 ตัดท้ิง 
3 0.73 0.53 ใชได 
4 0.43 0.33 ใชได 
5 0.43 0.53 ใชได 
6 0.63 0.60 ใชได 
7 0.63 0.67 ใชได 
8 0.20 0.20 ใชได 
9 0.70 0.53 ใชได 

10 0.17 0.27 ตัดท้ิง 
11 0.70 0.67 ใชได 
12 0.27 0.27 ใชได 
13 0.23 0.13 ตัดท้ิง 
14 0.40 0.27 ใชได 
15 0.67 0.60 ใชได 
16 0.33 0.20 ใชได 
17 0.60 0.67 ใชได 
18 0.73 0.67 ใชได 
19 0.50 0.40 ใชได 
20 0.40 0.47 ใชได 
21 0.30 0.40 ใชได 

   ส
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอน
เรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ตอ) 
 

ขอ p r สรุปผล 
22 0.33 0.33 ใชได 
23 0.43 0.27 ใชได 
24 0.30 0.07 ตัดท้ิง 
25 0.30 0.33 ใชได 
26 0.73 0.47 ใชได 
27 0.13 0.13 ตัดท้ิง 
28 0.33 0.40 ใชได 
29 0.47 0.53 ใชได 
30 0.50 0.53 ใชได 
31 0.63 0.60 ใชได 
32 0.57 0.53 ใชได 
33 0.20 0.20 ใชได 
34 0.37 0.53 ใชได 
35 0.90 0.60 ตัดท้ิง 
36 0.37 0.13 ตัดท้ิง 
37 0.40 0.47 ใชได 
38 0.30 0.20 ใชได 
39 0.30 0.27 ใชได 
40 0.40 0.47 ใชได 
41 0.47 0.33 ใชได 
42 0.17 0.20 ตัดท้ิง 
43 0.77 0.60 ใชได 
44 0.40 0.27 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  กอน
เรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ตอ) 
 

ขอ p r สรุปผล 
45 0.40 0.40 ใชได 
46 0.47 0.40 ใชได 
47 0.40 0.40 ใชได 
48 0.63 0.60 ใชได 
49 0.53 0.53 ใชได 
50 0.17 0.13 ตัดท้ิง 
51 0.37 0.33 ใชได 
52 0.37 0.20 ใชได 
53 0.30 0.27 ใชได 
54 0.27 0.27 ใชได 
55 0.23 0.27 ใชได 
56 0.27 0.07 ตัดท้ิง 
57 0.17 0.13 ตัดท้ิง 
58 0.30 0.20 ใชได 
59 0.47 0.47 ใชได 
60 0.33 0.33 ใชได 
61 0.27 0.13 ตัดท้ิง 
62 0.27 0.27 ใชได 
63 0.77 0.60 ใชได 
64 0.63 0.67 ใชได 
65 0.43 0.33 ใชได 
66 0.43 0.20 ใชได 
67 0.20 0.07 ตัดท้ิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  กอน
เรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ตอ) 
 

ขอ p r สรุปผล 
68 0.57 0.53 ใชได 
69 0.47 0.47 ใชได 
70 0.53 0.33 ใชได 
71 0.53 0.47 ใชได 
72 0.47 0.47 ใชได 
73 0.40 0.27 ใชได 
74 0.50 0.40 ใชได 
75 0.10 0.07 ตัดท้ิง 
76 0.37 0.20 ใชได 
77 0.53 0.53 ใชได 
78 0.30 0.20 ใชได 
79 0.40 0.47 ใชได 
80 0.63 0.53 ใชได 

คาเฉลี่ย 0.42 0.37 ใชได 
S.D. 0.18 0.17  
 

หมายเหตุ 
1.  ขอสอบขอท่ี 10 มีคา p ต่ํากวา 0.20 และมีคา  r สูงกวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ยาก

เกินไปจึงตัดออกจํานวน 1 ขอ 
2.  ขอสอบขอท่ี 35 มีคา p สูงกวา 0.80 และมีคา  r สูงกวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่งาย

เกินไปและมีอํานาจจําแนกไมดี จึงตัดออกจํานวน 1 ขอ 
3.  ขอสอบขอท่ี 42 มีคา p ต่ํากวา 0.20 และมีคา  r เทากับ 0.20 จัดเปนขอสอบที่ยาก

เกินไปจึงตัดออกจํานวน 1 ขอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.  ขอสอบขอท่ี 2, 13, 24, 27, 36, 50, 56, 57, 61, 67, 75,  มีคา p ต่ํากวา 0.80 และมีคา r 
ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ยากเกินไปและมีอํานาจจําแนกไมดี จึงตัดออกจํานวน 11 ขอ 

5.  เน่ืองจากมีขอสอบเกินจํานวนที่ตองการจึงตัดออกแบบเจาะจง ไดแก ขอสอบขอที่ 1,  4, 
8, 12, 16, 21, 22,25,28, 33, 34, 38, 39, 45, 47, 51, 53, 54, 58, 60, 62, 66, 70,72,76,78 จํานวน        
26 ขอ รวมตัดขอสอบออกไปท้ังหมด 40 ขอและเหลือขอสอบที่นําไปใชจริง จํานวน 40 ขอ 
 
ตารางท่ี 16 คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

เลขที่ คะแนน คะแนน 
 
 

กอนเรียน  หลังเรียน    
1 24 576 29 841 696 
2 21 441 25 625 525 
3 14 196 20 400 280 
4 13 169 25 625 325 
5 16 256 26 676 416 
6 15 225 25 625 375 
7 11 121 20 400 220 
8 12 144 22 484 264 
9 18 324 25 625 450 

10 14 196 22 484 308 
11 9 81 20 400 180 
12 10 100 21 441 210 
13 15 225 23 529 345 
14 15 225 24 576 360 
15 19 361 30 900 570 
16 9 81 21 441 189 

2x 2y
xy

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ตอ) 
 

เลขที่ คะแนน คะแนน 
 
 

กอนเรียน  หลังเรียน    
17 8 64 20 400 160 
18 14 196 26 676 364 
19 9 81 20 400 180 
20 18 324 27 729 486 
21 16 256 22 484 352 
22 10 100 21 441 210 
23 7 49 20 400 140 
24 10 100 22 484 220 
รวม 327 4891 556 13086 7825 

 13.63 203.79 23.17 545.25 326.04 
S.D. 4.35 129.90 2.99 144.78 143.01 

 

3.  แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก  
 3.1  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2x 2y
xy

x

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 คาความตรงเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดการคิดแบบ           
คุณโทษและทางออก 

 

ท่ี คําถามในสถานการณท่ี 1 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

R  IOC 

คิด
แบ
บค

ุณ 
คิด

แบ
บโท

ษ 
คิด

แบ
บท

างอ
อก

 
คิด

เลือ
กท

างอ
อก

 

1 2 3 

1 การกระทําของดาบวิชัย
สอดคลองกับสุจริต 3 ในพุทธ
โอวาท 3 อยางไร ตอบ 3 ขอ มี
เหตุผลประกอบทุกขอ  

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

2 พวกตัดไมทําลายปาทําความช่ัว 
สอดคลองกับทุจริต 3 ในพุทธ
โอวาท 3อยางไร ตอบ 3 ขอ มี
เหตุผลประกอบทุกขอ    

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 นักเรียนคิดวาจะใชสุจริต 3 ใน
การชวยดาบวิชัยปกปองปาไม
ไดอยางไรบาง ตอบ 3 ขอ มี
เหตุผลประกอบทุกขอ   

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ใหนักเรียนเลือกคําตอบจากขอ
3 มาเพียงขอเดียว มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือก 3 
เหตุผล 
 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณท่ี 1 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 คาความตรงเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดการคิดแบบ           
คุณโทษและทางออก (ตอ) 

ท่ี คําถามในสถานการณท่ี 2 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

R  IOC 

คิด
แบ
บค

ุณ 
คิด

แบ
บโท

ษ 
คิด

แบ
บท

างอ
อก

 
คิด

เลือ
กท

างอ
อก

 

1 2 3 

5  ถา เน วัดดาว กลับตัวเปนคนดี
ไดจริง เขาจะมีสิ่งดีๆ (นิโรธ) 
อะไรเขามาในชีวิตบาง ตอบ
อยางนอย 3 ขอ มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ   

 
   +1 +1 +1 3.00 1.00 

6 หากเขากลับตัวไมไดตามท่ีพูด 
นักเรียนคิดวาชีวิตเขาจะพบกับ
ปญหา (ทุกข) อะไรบาง  ตอบ
อยางนอย 3 ขอ  มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ   

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

7 ใหนักเรียนคิดหาวิธี(มรรค) ที่
จะชวยเหลือใหเน วัดดาว กลับ
ตัวเปนคนดีไดสําเร็จ ตอบอยาง
นอย 3 วิธี  มีเหตุผลประกอบ
ทุกวิธี   

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

8 จากขอ 3 ใหนักเรียนเลือกวิธี
ชวยเหลือมาเพียงวิธีเดียว มีให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
เลือก 3 เหตุผล 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณท่ี 2 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 คาความตรงเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบวัดการคิดแบบ           
คุณโทษและทางออก (ตอ) 

 

ท่ี คําถามในสถานการณท่ี 3 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

R  IOC 

คิด
แบ
บคุ

ณ 
คิด

แบ
บโท

ษ 
คิด

แบ
บท

างอ
อก

 
คิด

เลือ
กท

างอ
อก

 

1 2 3 

9 ใหนักเรียนระบุการกระทําของ
พี่ฟาวาสอดคลองกับอิทธิบาท 
4 ขอใดบาง ระบุอยางนอย 3 
ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ      

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

10 การดูแลสุนัขกวา 500 ตัว
นักเรียนคิดวาพี่ฟาตองสูญเสีย
อะไรบาง ใหระบุสิ่งที่สูญเสีย
อยางนอย 3 ขอ มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ   

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

11 นักเรียนคิดวาสังคมไทยควรให
ความชวยเหลือพี่ฟาโดยวิธี
ใดบาง ตอบอยางนอย 3 วิธี  มี
เหตุผลประกอบทุกวิธี 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

12 ใหนักเรียนเลือกวิธีชวยเหลือ
จากขอ 3 มาเพียงขอเดียว มี
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
เลือก 3 เหตุผล   

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณท่ี 3 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 คาความตรงเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบวัดการคิดแบบ           
คุณโทษและทางออก (ตอ) 

ท่ี คําถามในสถานการณท่ี 4 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

R  IOC 

คิด
แบ
บค

ุณ 
คิด

แบ
บโท

ษ 
คิด

แบ
บท

างอ
อก

 
คิด

เลือ
กท

างอ
อก

 

1 2 3 

13 การทําความดีของพี่ชอทิพย
สอดคลองกับหลักปธาน 4 
อยางไร ตอบอยางนอย 3 ขอ  มี
เหตุผลประกอบทุกขอ      

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

14 ถาสังคมไทยขาดความซื่อสัตย
สุจริตจะสงผลเสียรายแรง
อยางไร ใหตอบตามหลักปธาน 
4 อยางนอย 3 ขอ มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

15 นักเรียนคิดวาควรเพียรทําความ
ดี (ภาวนาปธาน) เพ่ือสังคมไทย
ในดานใดบาง ใหตอบอยาง
นอย 3 ดาน  มีเหตุผลประกอบ
ทุกขอ   

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

16 ใหนักเรียนเลือกคําตอบในขอ 3 
มาเพียงขอเดียว มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือก 3 
เหตุผล 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณท่ี 4 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 คาความตรงเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบวัดการคิดแบบ           
คุณโทษและทางออก (ตอ) 

 

ท่ี คําถามในสถานการณท่ี 5 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

R  IOC 

คิด
แบ
บค

ุณ 
คิด

แบ
บโท

ษ 
คิด

แบ
บท

างอ
อก

 
คิด

เลือ
กท

างอ
อก

 

1 2 3 

17 จากสถานการณนี้นักเรียนคิดวา
กอนเขาทํางานบริษัทพ่ีแกวเปน
คนมีนิสัยเชนไร ตอบอยางนอย 
3 ขอ  มีเหตุผลประกอบ  ทุกขอ 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

18 ถาอยากทราบวาหัวหนาพี่แกว
เปนคนพาลหรือไม นักเรียนจะ
หาขอพิสูจนไดอยางไร  ให
บอกขอพิสูจนอยางนอย 3 ขอ  
มีเหตุผลประกอบทุกขอ    

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

19 นักเรียนมีวิธีการแกปญหานี้
ใหกับพี่แกวไดอยางไร ตอบ
อยางนอย 3 วิธี  มีเหตุผล
ประกอบทุกวิธี   

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

20 จากขอที่ 3 ใหนักเรียนเลือกวิธี
แกปญหามาเพียงขอเดียว มี
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
เลือก 3 เหตุผล 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณท่ี 5 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 คาความตรงเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดการคิดแบบ           
คุณโทษและทางออก (ตอ) 

 

ท่ี คําถามในสถานการณท่ี 6 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

R  IOC 

คิด
แบ
บค

ุณ 
คิด

แบ
บโท

ษ 
คิด

แบ
บท

างอ
อก

 
คิด

เลือ
กท

างอ
อก

 

1 2 3 

21 การที่บุญชูสอนลูกไมใหทําชั่ว
เปนผลดีตอลูกของบุญชู
อยางไร ตอบอยางนอย 3 ขอ  มี
เหตุผลประกอบ  ทุกขอ 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

22 หากลูกของบุญชูไมทําตามคํา
สอนจะเกิดผลเสียตอตัวเอง
อยางไร  ใหระบุผลเสียอยาง
นอย 3 ขอ  มีเหตุผลประกอบ
ทุกขอ    

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

23 หากนักเรียนอยากเปนคนดี
เหมือนลูกของบุญชู จะเลือกทํา
ความดีอะไรบาง ตอบอยางนอย 
3ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

24 จากขอที่ 3 ใหนักเรียนเลือกการ
ทําความดีมาขอเดียว มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือก 3 
เหตุผล 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณท่ี 6 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 คาความตรงเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบวัดการคิดแบบ           
คุณโทษและทางออก (ตอ) 

 

ท่ี คําถามในสถานการณท่ี 7 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

R  IOC 

คิด
แบ
บค

ุณ 
คิด

แบ
บโท

ษ 
คิด

แบ
บท

างอ
อก

 
คิด

เลือ
กท

างอ
อก

 

1 2 3 

25 จากนิทานเร่ืองวัวสามสหาย 
เดิมวัวทั้งสามแสดงมิตรภาพท่ีดี
ตอกันอยางไรบาง ตอบอยาง
นอย 3 ขอมีเหตุผลประกอบทุก
ขอ 

 
   +1 +1 +1 3.00 1.00 

26 ใหนักเรียนแสดงพฤติกรรม
อันธพาลของเจาสิงโตท่ีจองจะ
กินวัวทั้งสามตัว ระบุพฤติกรรม 
3 ขอมีเหตุผลประกอบทุกขอ    

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

27 หากนักเรียนและเพื่อนๆมีคน
อันธพาลมีคอยจองทําลาย จะมี
วิธีรักษามิตรภาพระหวางเพื่อน
อยางไรบาง ตอบ 3 วิธี มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ   

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

28 จากขอที่ 3 ใหนักเรียนเลือกวิธี
รักษามิตรภาพมา 1 ขอ มี
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
เลือก 3 เหตุผล 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณท่ี 7 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 คาความตรงเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบวัดการคิดแบบ           
คุณโทษและทางออก (ตอ) 

 

 
 

ท่ี คําถามในสถานการณท่ี 8 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

R  IOC 

คิด
แบ
บค

ุณ 
คิด

แบ
บโท

ษ 
คิด

แบ
บท

างอ
อก

 
คิด

เลือ
กท

างอ
อก

 

1 2 3 

29 จากนิทานเร่ืองเทวดากับคนตัด
ฟนนักเรียนคิดวาคนตัดฟนมี
คุณธรรมอะไรบาง ตอบ 3 ขอมี
เหตุผลประกอบทุกขอ 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

30 เพื่อนบานของคนตัดฟนขาด
คุณธรรมใดบาง ตอบ 3 ขอมี
เหตุผลประกอบทุกขอ    

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

31 คุณธรรมจะเกิดขึ้นไดนักเรียน
ตองประพฤติตนอยางไร ตอบ 3 
ขอมีเหตุผลประกอบทุกขอ   

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

32 จากขอที่ 3 ใหนักเรียนเลือกสิ่ง
ที่ตนควรประพฤติมาเพียงขอ
เดียว มีเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 3 เหตุผล 

    +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมสถานการณท่ี 8 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบวัดความสามารถในการคิด
แบบคุณโทษและทางออก 
 

ขอ P R สรุปผล 
1 0.64 0.31 ใชได 
2 0.65 0.21 ใชได 
3 0.66 0.27 ใชได 
4 0.59 0.09 ตัดท้ิง 
5 0.62 0.23 ใชได 
6 0.58 0.23 ใชได 
7 0.58 0.11 ตัดท้ิง 
8 0.59 0.29 ใชได 
9 0.69 0.25 ใชได 

10 0.62 0.27 ใชได 
11 0.56 0.27 ใชได 
12 0.60 0.30 ใชได 
13 0.58 0.23 ใชได 
14 0.59 0.25 ใชได 
15 0.58 0.19 ตัดท้ิง 
16 0.63 0.29 ใชได 
17 0.54 0.27 ใชได 
18 0.52 0.29 ใชได 
19 0.48 0.00 ตัดท้ิง 
20 0.61 0.29 ใชได 
21 0.71 0.25 ใชได 
22 0.68 0.35 ใชได 
23 0.49 0.29 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 135 

ตารางที่  18 ผลการวิเคราะหความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบวัดความสามารถในการคิด
แบบคุณโทษและทางออก (ตอ) 
 

ขอ p R สรุปผล 
24 0.68 0.23 ใชได 
25 0.57 0.25 ใชได 
26 0.62 0.23 ใชได 
27 0.81 0.04 ตัดท้ิง 
28 0.58 0.35 ใชได 
29 0.56 0.31 ใชได 
30 0.61 0.25 ใชได 
31 0.61 0.25 ใชได 
32 0.55 0.21 ใชได 

คาเฉลี่ย 0.61 0.24 ใชได 
 
หมายเหตุ 
 1. ขอสอบขอท่ี 27 มีคา p สูงกวา 0.80 และมีคา  r ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่งายเกินไป
และมีอํานาจจําแนกไมดี จึงตัดออกจํานวน 1 ขอ 
 2. ขอสอบขอที่ 4, 7, 15,19 มีคา p ต่ํากวา 0.80 และมีคา r ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ยาก
เกินไปและมีอํานาจจําแนกไมดี จึงตัดออกจํานวน 4 ขอ 
 3. เนื่องจากมีขอสอบเกินจํานวนท่ีตองการจึงตัดออกแบบเจาะจง ไดแก ขอสอบขอที่ 2, 3, 
9, 21, 22, 30, 31  จํานวน 7 ขอ รวมตัดขอสอบออกไปทั้งหมด 12 ขอ และเหลือขอสอบที่นําไปใช
จริง จํานวน 20 ขอ 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 คาความเช่ือมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 

ขอ R P ดัชนีคาอํานาจจําแนก(R) ดัชนีคาความยาก (P) 
1 0.31 0.64 ปานกลาง คอนขางงาย 
2 0.23 0.62 ปานกลาง คอนขางงาย 
3 0.23 0.58 ปานกลาง ยากปานกลาง 
4 0.21 0.65 ปานกลาง คอนขางงาย 
5 0.29 0.59 ปานกลาง ยากปานกลาง 
6 0.27 0.62 ปานกลาง คอนขางงาย 
7 0.27 0.56 ปานกลาง ยากปานกลาง 
8 0.30 0.60 ปานกลาง ยากปานกลาง 
9 0.23 0.58 ปานกลาง ยากปานกลาง 

10 0.25 0.59 ปานกลาง ยากปานกลาง 
11 0.29 0.63 ปานกลาง คอนขางงาย 
12 0.27 0.54 ปานกลาง ยากปานกลาง 
13 0.29 0.52 ปานกลาง ยากปานกลาง 
14 0.29 0.61 ปานกลาง คอนขางงาย 
15 0.29 0.49 ปานกลาง ยากปานกลาง 
16 0.23 0.68 ปานกลาง คอนขางงาย 
17 0.25 0.57 ปานกลาง ยากปานกลาง 
18 0.23 0.62 ปานกลาง คอนขางงาย 
19 0.35 0.58 ปานกลาง ยากปานกลาง 
20 0.21 0.55 ปานกลาง ยากปานกลาง 

คาเฉลี่ย 0.26 0.59 ปานกลาง ยากปานกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑการตัดสิน  
ชวงระดับของความยาก (P) ระดับความยากงายของขอสอบ 

 0.00≤ P ≤ 0.19 ยากไป 
0.20 ≤ P ≤ 0.39 คอนขางยาก 
0.40 ≤ P ≤ 0.60 ยากปานกลาง 
0.61 ≤ P ≤ 0.80 คอนขางงาย 
0.81 ≤ P ≤ 1.00 งายไป 

ชวงระดับของอํานาจจําแนก(R)ระดับอํานาจจําแนกของขอสอบ 
R ≤ 0.19 ต่ํา 
0.20 ≤ R ≤ 0.39 ปานกลาง 
0.40 ≤ R ≤ 1.00 สูง 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 

  4.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
 

ตารางที่ 20 คาดัชนีความสอดาคลองกับจุดประสงคของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ 
R  IOC 

1 2 3 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
1. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เนนความเปนหลักเหตุและผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนได
รวบรวมขอมูลและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 3. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนแกไข
ปญหาโดยใชปญญา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 คาดัชนีความสอดาคลองกับจุดประสงคของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (ตอ) 
 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ 
R  IOC 

1 2 3 
ดานบรรยากาศการเรียนรู 
5. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เปดโอกาสใหนักเ รียนมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ชวยเสริมสรางประสบการณใหมแก
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 
7. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ
การคิด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีเนนใหฝกคิด ฝก
ทักษะในการแสวงหาความรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู (ตอ) 
9. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีเนนใหฝกคิดถูกวิธี 
คิดเปนขั้นตอน คิดมีเหตุผล คิดใหเกิดประโยชน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีเนนใหฝกคิดแบบ
คุณโทษและทางออก 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีเนนใหนักเรียน
สามารถตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมท้ังฉบับ 1.00 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากอนเรียนและหลังเรียน 
 

 
 

เลขท่ี คะแนน กอนเรียน  
ปรนัย 40 คะแนน 

คะแนนหลังเรียน 
ปรนัย 40 คะแนน 

สวนตางของคะแนน 

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

10 14 22 8 
11 9 20 11 
12 10 21 11 
13 15 23 8 
14 15 24 9 
15 19 30 11 
16 9 21 12 
17 8 20 12 
18 14 26 12 
19 9 20 11 
20 18 27 9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากอนเรียนและหลังเรียน 
(ตอ) 

 

 
ตารางที่ 22 ผลคะแนนความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก พิจารณาตามความสามารถ   

ในการคิดเปนรายดาน (รวม 5 สถานการณ สถานการณละ 16 คะแนน รวมเปน 80 คะแนน) 
 

เลขท่ี 

ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
หลังเรียน (รวม 5 สถานการณ) 

คิดแบบคุณ 
20 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
20 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
20 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
20 คะแนน 

รวมคะแนน  
80 คะแนน 

1 18 20 20 20 78 
2 18 18 20 20 76 
3 15 18 20 20 73 
4 17 19 20 20 76 
5 16 20 18 20 74 

เลขท่ี คะแนน กอนเรียน  
ปรนัย 40 คะแนน 

คะแนนหลังเรียน 
ปรนัย 40 คะแนน 

สวนตางของคะแนน 

21 16 22 6 
22 10 21 11 
23 7 20 13 
24 10 22 12 
รวม 327 556 229 

คาเฉลี่ย 13.63 23.17 9.54 
S.D. 4.35 2.99 2.48 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22 ผลคะแนนความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก พิจารณาตามความสามารถ   
ในการคิดเปนรายดาน (ตอ) 
 

เลขท่ี 

ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
หลังเรียน  (รวม 5 สถานการณ) 

คิดแบบคุณ 
20 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
20 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
20 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
20 คะแนน 

รวมคะแนน  
80 คะแนน 

6 10 10 16 18 54 
7 12 12 16 18 58 
8 18 18 19 20 75 
9 14 18 20 20 72 

10 15 17 18 20 70 
11 13 15 17 19 64 
12 18 16 18 20 72 
13 16 17 20 20 73 
14 18 18 20 20 76 
15 17 18 18 20 73 
16 14 14 16 18 62 
17 14 18 18 20 70 
18 18 18 18 18 72 
19 15 17 18 18 68 
20 18 18 18 20 74 
21 16 17 18 20 71 
22 10 14 18 18 60 
23 16 14 16 18 64 
24 16 16 16 18 66 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22 ผลคะแนนความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก พิจารณาตามความสามารถ   
ในการคิดเปนรายดาน (ตอ) 
 

เลขท่ี 

ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
หลังเรียน  (รวม 5 สถานการณ) 

คิดแบบคุณ 
20 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
20 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 20 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
20 คะแนน 

รวมคะแนน  
80 คะแนน 

รวม 372 400 436 463 1671 
เฉลี่ย 15.50 16.67 18.17 19.29 69.63 
S.D. 2.43 2.43 1.46 0.95 7.27 
ลําดับ 4 3 2 1  
 
ตารางที่ 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน         

การจัดการเรียนรู) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน         
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 

 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

8 1 1 1 2 5 
9 2 2 2 1 7 

10 1 2 2 1 6 
11 1 2 1 2 6 
12 2 1 1 2 6 
13 2 2 2 1 7 
14 2 2 1 2 7 
15 1 1 2 2 6 
16 2 2 2 2 8 
17 1 1 2 2 6 
18 1 2 1 1 5 
19 1 1 2 1 5 
20 2 2 1 2 7 
21 1 2 1 2 6 
22 1 1 2 2 6 
23 1 2 2 1 6 
24 2 2 2 1 7 
รวม 35 39 39 40 153 
เฉลี่ย 1.46 1.63 1.63 1.67 6.39 
S.D. 0.51 0.49 0.49 0.48 1.97 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 145 

ตารางท่ี 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน         
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน        
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

21 2 3 2 3 10 
22 2 3 2 4 11 
23 2 2 2 4 10 
24 2 2 2 2 8 
รวม 59 69 59 61 248 
เฉลี่ย 2.46 2.88 2.46 2.54 10.34 
S.D. 0.51 0.34 0.51 0.66 2.02 

 
ตารางท่ี 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน       
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

1 3 4 4 4 15 
2 4 3 4 4 15 
3 4 4 4 4 16 
4 4 3 4 4 15 
5 4 3 4 4 15 
6 4 3 4 4  15 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน       
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

7 4 4 3 4 15 
8 4 3 4 4 15 
9 3 3 3 4 13 
10 3 4 3 4 14 
11 4 3 4 4 15 
12 4 3 4 3 14 
13 3 3 4 3 13 
14 4 3 4 3 14 
15 3 4 3 4 14 
16 3 4 3 4 14 
17 3 3 4 4 14 
18 3 4 3 4 14 
19 4 3 4 3 14 
20 4 3 4 3 14 
21 4 3 3 3 13 
22 3 4 3 4 14 
23 4 4 4 4 16 
24 4 4 4 4 16 
รวม 87 82 88 90 347 
เฉลี่ย 3.63 3.42 3.67 3.75 14.47 
S.D. 0.49 0.50 0.48 0.44 1.91 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน        
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

1 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 
4 3 4 4 3 14 
5 3 4 3 4 14 
6 3 3 4 4 14 
7 3 4 3 4 14 
8 4 3 4 4 15 
9 4 4 4 3 15 
10 4 4 4 3 15 
11 4 3 3 4 14 
12 4 4 4 4 16 
13 4 3 4 4 15 
14 4 3 3 4 14 
15 4 4 4 4 16 
16 4 3 4 4 15 
17 4 4 4 4 16 
18 4 3 4 4 15 
19 4 4 4 3 15 
20 3 4 4 4 15 
21 3 4 3 4 14 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน       
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

22 3 4 4 4 15 
23 4 4 4 4 16 
24 4 4 3 4 15 
รวม 89 89 90 92 360 
เฉลี่ย 3.71 3.71 3.75 3.83 15.00 
S.D. 0.46 0.46 0.44 0.38 1.74 

 
ตารางที่ 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน        
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

1 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 4 16 
5 4 4 4 4 16 
6 4 4 4 4 16 
7 4 4 4 4 16 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน        
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

1 4 4 4 4 16 
2 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 4 16 
5 4 4 4 4 16 
6 4 4 4 4 16 
7 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 4 4 16 
11 4 4 4 4 16 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 4 4 16 
14 4 4 4 4 16 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 4 4 16 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 4 4 16 
20 4 4 4 4 16 
21 4 4 4 4 16 
22 4 4 4 4 16 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 23 ผลคะแนนแบบประเมินความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก (ทายแผน        
การจัดการเรียนรู) (ตอ) 
 

เลขท่ี 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

คิดแบบคุณ 
4 คะแนน 

คิดแบบโทษ 
4 คะแนน 

คิดแบบทางออก 
 4 คะแนน 

คิดเลือกทางออก 
4 คะแนน 

รวมคะแนน  
16 คะแนน 

23 3 4 4 4 15 
24 4 3 4 4 15 
รวม 95 95 96 96 382 
เฉลี่ย 3.96 3.96 4.00 4.00 15.92 
S.D. 0.20 0.20 0.00 0.00 0.40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 1. แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3. แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอวิธีคิดแบบ

โยนิโสมนสิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนการจัดการเรียนรู 
สาระการเรียนรู กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เร่ือง อิทธิบาท 4                                                                             เวลา 2 ชั่วโมง 

 
 

ขอสรุปท่ัวไป 
อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จดานการทํางาน นักเรียน

สามารถนํามาประยุกตใชในการทําสิ่งตางๆในชีวิตประจําวันได  
 

มาตรฐานการเรียนรู 
ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ  ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาอ่ืนท่ีตนนับถือ มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข 

 
ตัวชี้วัด 

ม.1/6 เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรูและการดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ คือการคิดแบบคุณโทษและทางออก 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญของอิทธิบาท 4 ได 
2.  นักเรียนสามารถจําแนกองคประกอบของอิทธิบาท 4 ได 
3. นักเรียนสามารถนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

สาระการเรียนรู (K) 
อิทธิบาท 4 แปลวา ทางแหงความสําเร็จ 4 อยาง   
ฉันทะ  ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในสิ่งท่ีทํา และพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งท่ี

ทําน้ัน อยากทําสิ่งน้ันๆใหสําเร็จ อยากใหงานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุถึงจุดหมาย พูดงายๆวารักงาน
และรักจุดหมายของงาน ความอยากท่ีเปนฉันทะน้ี เปนคนละอยางกันกับความอยากไดสิ่งน้ันๆ มา
เสพเสวย หรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกวาเปนตัณหา ความอยากของฉันทะ
นั้นใหเกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งน้ันๆ งานนั้นๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิริยะ  ความเพียร ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบ่ัน กาวไป ใจสู ไมยอทอไม
หวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก เมื่อคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะ
เกิดขึ้นแกเขาแลว แมไดยินวาจุดหมายน้ันจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนาน
เทาน้ันปเทาน้ีเดือน เขาก็ไมทอถอย กลับเห็นเปนสิ่งทาทายท่ีเขาจะเอาชนะใหได ทําใหสําเร็จ เชน
นักบวชนอกศาสนาหลายทานในสมัยพุทธกาล เมื่อสดับพุทธธรรมแลวเลื่อมใสขอบรรพชา
อุปสมบท ครั้นไดรับทราบวา ผูเคยเปนนักบวชนอกศาสนาจะตองประพฤติวัตรทดสอบตนเองกอน 
เรียกวาอยูปริวาส (การถูกกักบริเวณเพื่อทดสอบศรัทธา) เปนเวลา 4 เดือน ใจก็ไมทอถอย กลับกลา
เสนอตัวประพฤติวัตรทดสอบเพ่ิมเปนเวลาถึง 4 ป สวนผูขาดความเพียร อยากบรรลุความสําเร็จ
เหมือนกัน แตพอไดยินวาตองใชเวลานานเปนปก็หมดแรง ถอยหนีทันที 

จิตตะ  ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพันจดจอเฝาคิดเร่ืองน้ัน ใจ
อยูกับงานน้ัน ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรืองาน
อยางใดอยางหน่ึง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเร่ืองอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเร่ืองอ่ืนๆ ไมสนใจ แตถาพูด
เร่ืองน้ันงานน้ันจะสนใจเปนพิเศษทันที บางทีจัดทําเร่ืองนั้น งานนั้น ขลุกงวนอยูไดทั้งวันท้ังคืน ไม
เอาใจใสรางกายการแตงเน้ือแตงตัว อะไรจะเกิดข้ึนก็ไมสนใจ เร่ืองอ่ืนเกิดข้ึนใกลๆบางทีก็ไมรู ทํา
จนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน  

วิมังสา  ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจ
ตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลย บกพรองหรือขัดของเปนตนในกิจที่ทํา รูจัก
ทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุง คนมีวิมังสาชอบคิดคนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง 
เมื่อทําอะไรก็พิจารณาทดสอบไป  เชน คิดวาผลน้ีเกิดจากเหตุอะไร ทําไมจึงเปนอยางน้ี ผลคราวน้ี
เกิดจากปจจัยที่เปนองคประกอบเหลาน้ีเทาน้ี  ถาชักองคประกอบน้ีออกเสียจะเปนอยางน้ี ถาเพ่ิม
องคประกอบน้ีเขาไปแทน จะเกิดผลอยางน้ี ลองเปลี่ยนองคประกอบน้ันแลว ไมเกิดผลอยาง           
ที่คาดหมาย เปนเพราะอะไร จะแกที่จุดไหน เปนตน การคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอยางน้ี 
ยอมชวยรวมจิตใหคอยกําหนดและติดตามเร่ืองที่พิจารณาอยางติดแจตลอดเวลา เปนเหตุใหจิต  
แนวแนแลนดิ่งไปกับเร่ืองที่พิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก  

สรุปวา อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมที่สนับสนุนเช่ือมโยงกันตลอดทั้งกระบวนการ       
คือเมื่อเกิดฉันทะยอมสนับสนุนใหเกิดวิริยะ วิริยะสนับสนุนให เกิดจิตตะ จิตตะสนับสนุนใหเกิด
วิมังสา และวิมังสาก็สนับสนุนความมีฉันทะดวย เมื่ออิทธิบาท 4 ทํางานสนับสนุนกันอยางตอเนื่อง 
ยอมเปนทางแหงความสําเร็จ และเมื่อบุคคลรูและเขาใจหลักธรรมอิทธิบาท 4 อยางถูกตอง จะทําให
สามารถนําอิทธิบาท 4 ไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 1. ทักษะการคิด  

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
 1. ใฝเรียนรู  
 2. มุงมั่นในการทํางาน 

 
ชิ้นงาน หรือ ภาระงาน 
 1. ใบงานเร่ือง “เตาชรากับความสําเร็จ” 
 
การวัดและประเมินผล 

 
ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผูประเมิน 
ดานความรู (K) 
1. ความหมาย ความสําคัญ 
และองคประกอบของอิทธิ
บาท 4 
2. การนําหลักอิทธิบาท 4ไป
ประยุกตใช 

- ตอบคําถาม 
- ทําใบงานเร่ือง 
“เตาชรากับ
ความสําเร็จ” 
2. ตรวจใบงาน 

-คําถาม 
-ใบงานเร่ือง  “เตาชรา
กับความสําเร็จ” 
 
2.  แบบประเ มินใบ
งาน 

ผูสอนและนักเรียน 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
 ทักษะการคิด 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
ผูสอน 

ด า น คุ ณ ลั ก ษณ ะ อั น พึ ง
ประสงค (A) 
1. ใฝเรียนรู  
2. มุงมั่นในการงาน 

 
สังเกตพฤติกรรม 
สังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

ผูสอน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
 

 1. ขั้นนํา 
  1. ครูแจกใบความรู เร่ือง อิทธิบาท 4 ใหนักเรียนไปศึกษาคนควาขอมูล

ลวงหนา กอนจัดกิจกรรมการเรียนรู (สัมมาทิฐิ รูหลักการ) 
  2. นักเรียนทําสมาธิ 3 นาที เพื่อเตรียมความพรอมกอนเรียน เสร็จแลว

ทักทายนักเรียนอยางเปนกันเองเพ่ือสรางบรรยากาศในการเรียน (กัลยาณมิตร)  
  3. นักเรียนทบทวนวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการและวิธีการคิดแบบคุณ

โทษและทางออก (สัมมาสังกัปปะ รูวิธีการ) 
  4. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความสําเร็จของนองเมย  รัชนก 

อินทนนท นักแบดมินตันแชมปโลกชาวไทย พรอมท้ังเปดวีดีโอการใหสัมภาษณของนองเมย       
เพื่อเชื่อมโยงเขาสู เร่ือง อิทธิบาท 4 ตอไป 

 2. ขั้นประกอบกิจกรรม 
  2.1 คิดถูกวิธี (คืออะไร) 
  5. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ในประเด็นตอไปน้ี  
   5.1 อิทธิบาท 4 คืออะไร และมีความสําคัญอยางไร (obj.1) 
   5.2 องคประกอบของ อิทธิบาท 4  (obj.2) 
   5.3 ตัวอยางของบุคคลที่ใชอิทธิบาท 4 
   5.4 คนที่ใชอิทธิบาท 4 จะไดรับประโยชนอะไร (คิดแบบคุณ) 
   5.5 คนที่ไมใชอิทธิบาท 4 จะมีโทษหรือไมอยางไร (คิดแบบ

โทษ) 
   5.6 นักเรียนจะทําอยางไรเพ่ือใหชีวิตประสบกับความสําเร็จ (คิด

แบบทางออก)  
  6. นักเรียนชวยกันสรุปหลังอภิปราย และครูเพิ่มเติมสาระสําคัญ แลวให

นักเรียนบันทึกลงในสมุด 
  2.2 คิดเปนขั้นตอน (ทําอยางไร) 
  7. นักเรียนดูรูปภาพของทีมนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยและชม

คลิปวีดีโอพิธีการรับถวยรางวัล  และเหรียญทองในฐานะแชมปวอลเลยบอลหญิงแหงเอเชีย       
เสร็จแลวนักเรียนรวมกันอภิปราย ในประเด็นตอไปนี้ 
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   7.1 นักเรียนทราบหรือไมวากอนท่ีทีมนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง
ทีมชาติไทยไดแชมปเอเชีย ตองผานอะไรมาบาง 

   7.2 อิทธิบาท 4 มีสวนชวยใหทีมนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีม
ชาติไทยประสบความสําเร็จไดอยางไร 

   7.3 อิทธิบาท 4 มีหลักการทํางานอยางไร (ฉันทะสนับสนุนให
เกิดวิริยะ วิริยะสนับสนุนใหเกิด จิตตะ จิตตะสนับสนุนใหเกิดวิมังสา)  

  8. นักเรียนชวยกันสรุปหลังอภิปราย  และครูเพิ่มเติมสาระสําคัญ แลวให
นักเรียนบันทึกลงในสมุด 
  2.3 คิดมีเหตุผล (เพราะเหตุใด) 

 9. ครูใหนักเรียนศึกษาประวัติการทํางานของตอบ อิทธิพันธ พีระเดชาพันธ วัยรุน
พันลาน เจาของธุรกิจสาหรายเถาแกนอย  และศึกษานิทานชาดก เร่ือง “เศรษฐีขายหนูตาย” เสร็จ
แลวใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

  9.1 กลยุทธการคาขายของตอบ อิทธิพันธ และเศรษฐีขายหนูตาย ตางกัน
หรือไม เพราะเหตุใด 

  9.2 เพราะเหตุใด ตอบ อิทธิพันธจึงเปลี่ยนมาขายสาหราย ผลที่ตามมาเปน
อยางไร 

  9.3 เพราะเหตุใดชายเศรษฐีจึงขายหนูตาย ผลที่ตามมาเปนอยางไร 
  9.4 ชายท้ังสองคนน้ีเปลี่ยนตัวสินคาบอย แสดงวาท้ังคูขาดฉันทะใช

หรือไม เพราะเหตุใด 
  9.5 วิธีการคาของตอบและเศรษฐีในอดีตมีจุดออนและจุดแข็งหรือไม 

เพราะเหตุใด  
  9.6 ใหนักเรียนบอกความประทับใจที่มีตอพอคาทั้งสองคน 
  9.7 จากขอที่ 9.6 ถาใหนักเรียนเลือกคนท่ีประทับใจไดเพียงคนเดียว 

นักเรียนจะเลือกใคร ระหวาง ตอบ อิทธิพันธ กับ เศรษฐีขายหนูตาย ตอบพรอมใหเหตุ ผล
ประกอบการตัดสินใจเลือกอยางนอย 3 เหตุผล 

 10. นักเรียนชวยกันสรุปหลังตอบคําถาม และครูเพิ่มเติมสาระสําคัญ  แลวให
นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 2.4 คิดใหเกิดประโยชน (มีประโยชนอยางไร) 
11. จากการศึกษาประวัติของตอบอิทธิพันธและเศรษฐีขายหนูตาย ครูใหนักเรียน

ชวยกันตอบคําถามตอไปน้ี 
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  11.1 การท่ีตอบตัดสินใจหันหลังใหกับเกมแลวเปลี่ยนมาทําธุรกิจ เกิด
ผลดีตอตอบอยางไร (คิดแบบคุณ) 

  11.2 หากตอบยังติดเกมอยู จะเกิดผลเสียตอตอบอยางไร (คิดแบบโทษ) 
  11.3 การที่ชายขายหนูตายเช่ือคําพูดของมหาเสนาบดี เกิดผลดีตามมา

อยางไร (คิดแบบคุณ) 
  11.4 หากชายคนนั้นไมสนใจคําพูดของมหาเสนาบดี  จะเกิดผลตามมา

อยางไร (คิดแบบโทษ) 
  11.5 นักเรียนไดแงคิดอะไรบางจากเร่ืองของตอบและเศรษฐีขายหนูตาย  

(คิดแบบทางออก) 
  11.6 จากเร่ืองของตอบและเศรษฐีขายหนูตาย นักเรียนสนใจแนวคิดใน

การคาขายของใคร 
  11.7 จากขอที่ 11.6 ถาตองใหเลือกแนวคิดของพอคาเพียงคนเดียว 

นักเรียนจะเลือกทําตามแนวคิดของใคร ตอบพรอมใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกอยางนอย 
3 เหตุผล 

  12. นักเรียนชวยกันสรุปหลังตอบคําถามเสร็จ และครูเพิ่มเติมสาระสําคัญ
แลวใหนักเรียนบันทึกลงในสมุด 

13. ครูใหนักเรียนอานนิทานเร่ือง “เตาชรากับความสําเร็จ” เสร็จแลวใหนักเรียนทําใบ
งานเร่ือง “เตาชรากับความสําเร็จ” 

14. นักเรียนชวยกันเฉลยหลังทําใบงาน และครูเพิ่มเติมสาระสําคัญ แลวใหนักเรียน
บันทึกลงในสมุด 

 
3. ขั้นสรุป 
 15. ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 
  15.1 นักเรียนทราบหรือไมวาอิทธิบาท 4 คืออะไร 
  15.2 นักเรียนสามารถนําอิทธิบาท 4 มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได       

อยางไร (obj.3) 
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สื่อการเรียนรู 
1. ใบความรู เร่ือง “อิทธิบาท 4” 
2. ใบงานท่ี 1เร่ือง “เตาชรากับความสําเร็จ” 
3. รูปภาพ และวีดีโอของนักวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย 
4. ประวัติการทํางานของนายอิทธิพันธ พีระเดชาพันธ 
5. นิทานเร่ือง “เศรษฐีขายหนูตาย” 
 

แหลงอางอิง 
พุทธทาสภิกขุ. (2557). โพธิปกขิยธรรม ธรรมะสูงสุดแหงความรูแจง 37 ประการ. 

กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
อานนท อาทิตยอุทัย. (2553). 100 นิทานอีสป. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 
อานนท  อาทิตยอุทัย. (2549). นิทานชาดกสําหรับเด็กและเยาวชน.กรุงเทพฯ : เบบี้

แกงค. 
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 ใบความรู เร่ือง อิทธิบาท 4 
 

อิทธิบาท4 คือ  ธรรมเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ  หรือธรรมท่ีเปนเหตุใหประสบ
ความสําเร็จ หรือแปลงายๆวา ทางแหงความสําเร็จ มี 4 อยางคือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ(ความ
เพียร) จิตตะ (ความคิดจดจอ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง) แปลใหจํางายตามลําดับวา      
มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน  

ฉันทะ  ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในสิ่งท่ีทํา และพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งท่ี
ทําน้ัน อยากทําสิ่งน้ันๆใหสําเร็จ อยากใหงานน้ันหรือสิ่งน้ันบรรลุถึงจุดหมาย พูดงายๆวารักงาน
และรักจุดหมายของงาน ความอยากท่ีเปนฉันทะนี้ เปนคนละอยางกันกับความอยากไดสิ่งน้ันๆมา
เสพเสวย หรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกวาเปนตัณหา ความอยากของฉันทะ
นั้นใหเกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งน้ันๆ งานนั้นๆ 

วิริยะ  ความเพียร ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไม
หวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก เมื่อคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะ
เกิดขึ้นแกเขาแลว แมไดยินวาจุดหมายน้ันจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนาน
เทาน้ันปเทาน้ีเดือน เขาก็ไมทอถอย กลับเห็นเปนสิ่งทาทายท่ีเขาจะเอาชนะใหได ทําใหสําเร็จ เชน
นักบวชนอกศาสนาหลายทานในสมัยพุทธกาล เมื่อสดับพุทธธรรมแลวเลื่อมใสขอบรรพชา
อุปสมบท ครั้นไดรับทราบวา ผูเคยเปนนักบวชนอกศาสนาจะตองประพฤติวัตรทดสอบตนเองกอน 
เรียกวาอยูปริวาส (ติตถิยปริวาส) เปนเวลา 4 เดือน ใจก็ไมทอถอย กลับกลาเสนอตัวประพฤติวัตร
ทดสอบเพ่ิมเปนเวลาถึง 4 ป สวนผูขาดความเพียร อยากบรรลุความสําเร็จเหมือนกัน แตพอไดยินวา
ตองใชเวลานานเปนปก็หมดแรง ถอยหนีทันที 

จิตตะ  ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพันจดจอเฝาคิดเร่ืองน้ัน ใจ
อยูกับงานน้ัน ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรืองาน
อยางใดอยางหน่ึง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเร่ืองอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเร่ืองอ่ืนๆ ไมสนใจ แตถาพูด
เร่ืองน้ันงานน้ันจะสนใจเปนพิเศษทันที บางทีจัดทําเร่ืองนั้น งานนั้น ขลุกงวนอยูไดทั้งวันท้ังคืน ไม
เอาใจใสรางกายการแตงเน้ือแตงตัว อะไรจะเกิดข้ึนก็ไมสนใจ เร่ืองอ่ืนเกิดข้ึนใกลๆบางทีก็ไมรู ทํา
จนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน  

วิมังสา  ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจ
ตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลย บกพรองหรือขัดของเปนตนในกิจที่ทํา รูจัก
ทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุง คนมีวิมังสาชอบคิดคนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง 
เมื่อทําอะไรก็พิจารณาทดสอบไป   
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 ประวัติการทํางานของนายอิทธิพันธ  
 

ตอบ อิทธิพัทธ พีระเดชาพันธ  เศรษฐีรอยลานคนน้ี กอนหนาน้ีเขาถูกตราหนาวาเปน
คนไมเอาถาน ไมสนใจเรียน ชีวิตของ ตอบ มีแตคําวา "เกม" เทานั้น ดวยความที่เปนเด็กติดเกม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบ  อิทธิพัทธ  จึงเรียนจบช้ันระดับมัธยมมาไดอยางยากลําบาก  และเรียนตอ

ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ซึ่งตอนนั้นน่ันเองเขาก็เร่ิมกาวเขาสูถนนแหงเสนทาง
ธุรกิจ พรอมตั้งใจจะทําความฝนของตัวเองใหเปนจริงดวยการมีธุรกิจเปนของตัวเอง ทั้งขายเคร่ือง
เลน วีซีดี เปดรานกาแฟหนามหาวิทยาลัย แตก็ไมเปนท่ีประสบความสําเร็จ จนกระท่ังเขาไดไปเดิน
งานแฟรชองทางธุรกิจ ซึ่งในงานนั้นมีเฟรนไชสจากประเทศญ่ีปุนมาออกบูท ดวยความท่ีเขาเปน
คนชอบกินเกาลัดอยูแลวเลยสนใจธุรกิจนี้เปนพิเศษ จึงเขาไปสอบถามคาเฟรนไชสเกาลัดดังกลาว   
แตทวาราคาสูงเกินกําลังท่ีเขามี เลยขอแคเชาตูคั่วเกาลัดเทาน้ัน แลวมาสรางเฟรนไชสเปนของ
ตัวเอง และเมื่อวันที่เขาตองไปเซ็นสัญญาซื้อขายเกาลัดที่หางแหงหน่ึง  
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วันหน่ึงกอนออกจากบานเขาไดยินคุณพอพูดกับเพื่อนวา "ลูกอ้ัวกําลังจะเปนเถาแก
นอยแลว" คําวาเถาแกนอยที่ไดยินตอนน้ันน่ันเองที่เปนท่ีมาของช่ือ "เถาแกนอย" สาหรายทอด
กรอบ  เศรษฐีรอยลาน ไดใชเวลาเพียงแคปกวา ๆ ขยายเฟรนไชสเกาลัดเถาแกนอย ไดกวา 30 สาขา 
และเม่ือเขาเห็นวา เฟรนไชสของเขาขายไดหลายแหงแลว เขาจึงคิดจะทําสินคาอ่ืนเพิ่มเติม จึงลอง
นําอยางอ่ืนมาวางขายในราน ไมวาจะเปน เกาลัด ลูกทอ ลําไยอบแหง และสาหราย แตสินคาท่ีขายดี
ที่สุดในตอนน้ันกลับไมใชเกาลัด แตกลายเปนสาหรายทอดกรอบ ซึ่งน่ันเปนแรงบันดาลใจท่ีทําให
เขาอยากตอยอดธุรกิจในการทําสาหรายทอดตรา "เถาแกนอย" อยางจริงจัง  จากน้ันเปนตนมา 
สาหราย "เถาแกนอย" ก็ทะยานสูตลาดวัยรุน และผูบริโภคที่ชื่นชอบสาหรายทอดกรอบไดสําเร็จ 
สวน ตอบ ก็กลายเปนนักธุรกิจหนุมใหมไฟแรง เปลี่ยนสถานะจากเศรษฐีรอยลาน กลายเปนเศรษฐี
พันลานไดอยางสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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เศรษฐีหนูตาย 

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลวมีมหาเสนาบดีคนหนึ่ง   ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาของ
พระมหากษัตริย กําลังเดินทางไปเขาเฝา และประชุมกับคณะองคมนตรี คนอ่ืน ในระหวางทางเขา
เหลือบไปเห็นหนูตัวหน่ึงนอนตายอยูขางถนน เขาบอกกับผูติดตามวา แมแตการเร่ิมตนเล็กๆอยาง
หนูที่ตายแลวตัวนี้ก็สามารถท่ีจะสรางความ มั่งค่ังใหกับผูที่มีความขยันได หากเขาต้ังใจทํางานให
หนักและใชปญญา เขาอาจเร่ิมตนทําธุรกิจและเลี้ยงดูครอบครัวได 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ชายคน หนึ่งเดินผานมาและไดยินคําพูดของทานมหาเสนาบดีคนนั้น 
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 เขารูดีวาเสนาบดีเปนถึงที่ปรึกษาของกษัตริยจึงตัดสินใจทําตาม เขาหยิบหางของหนูตัวนั้น
ขึ้นแลวเดินจากไป พรางก็พิจารณาวาจะทําอะไรกับหนูตายตัวน้ีดี 

 
 แลวโชคก็เขาขางชายผูนั้น เมื่อเขาเดินไปไดไมไกลก็มีเจาของรานขายของคนหน่ึงบอกกับ
เขาวาอยากขอ ซื้อหนูตัวนั้นใหแมวของเขากิน ดวยราคา 2 เหรียญทองแดง   ชายหนุมใชเหรียญ
ทองแดงท่ีมีซื้อขนมหวานไวขายใหกับคนงานเก็บดอกไม ในเวลาเลิกงาน  บางคนไมมีเงินก็ขอแลก
ขนมหวานกับดอกไมตกเย็นเขานําดอกไมเหลานั้นไปขายในเมือง  
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ชายหนุมนําเงินทั้งหมดท่ีไดซื้อขนมหวานไปขายใหกับคนเก็บดอกไมอีกในวันตอๆมา 

 
 จนวัน หน่ึงไดมีพายุฝนลมแรงคร้ังใหญ ในขณะท่ีเดินผานอุทยานของพระราชาเขาเห็นกิ่ง
ไมถูกพายุพัดตกระเกะระกะ เขาขออาสาคนสวนชวยเก็บกิ่งไมไปจากสวนน้ัน    คนสวนตอบรับ
ทันทีดวยความยินดี 

 

 

 

 

           ชายหนุม เห็นเด็กวิ่งเลนอยูแถวนั้นเขาก็เลยจางเด็กๆ ใหชวยเก็บกิ่งไม ไปกองไวดวยขนม
หวานคนละช้ิน จากนั้นเขาก็นําเศษไมทั้งหมดไปขายใหกับชางปนหมอ เพื่อเปนเชื้อเพลิง   เงินทอง
ก็เพิ่มพูนขึ้น 

 

 กําไรที่ไดจากการขายดอกไมและ ฟนชวยใหเขาสามารถตั้งรานขายเคร่ืองดื่มเล็กๆได 
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  วันหน่ึงมีกลุมคนตัดหญามาแวะพักท่ีรานในระหวางเดินทางเขาเมือง ชายหนุม ผูกไมตรี
กับคนตัดหญาดวยการเลี้ยงเคร่ืองด่ืมพวกเขาโดยไมคิดเงิน   ความใจกวางของเขา ไดรับการ
ตอบสนองจากคนตัดหญาวา "ไมตรีที่ทานหยิบยื่นแกวกเราในคร้ังนี้ หากมีอะไรใหชวยใหรีบบอก" 

 
 หน่ึงสัปดาหหลังจากน้ันเขาไดยินมาวาจะมี พอคานํามา 500 ตัวผานมาท่ีเมืองน้ัน เขาขอ
หญาจากคนตัดหญาคนละหน่ึงหอบ  
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และขอรองใหคนตัดหญาเหลาน้ันอยาเพ่ิงขายหญาใหกับพอคามาจนกวาเขาจะขายหมด ดังน้ันเขา
จึงไดกําไรสูง 

 
            วันหน่ึงมีเรือสินคาจากตางประเทศมาเทียบทาในเมืองน้ัน เขาจึงวางแผนการทําธุรกิจแบบ
ใหม เขาซื้อแหวนทองคํากับทับทิมวงหน่ึงไปเปนของกํานัลใหกัปตันเรือลําน้ัน เพราะเขารูวาเรือ
นั้นมาจากประเทศท่ีไมมีทับทิมและทองคําราคาแพง เขาขอใหกัปตันนําลูกคาไปซื้อเคร่ืองประดับ
จากรานที่เขาเปนนายหนา และเขาก็ตอรองคานายหนาจากรานขายเคร่ืองประดับในเมือง 
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อาชีพใหมนี้สรางเงินใหกับชายหนุมผูนี้ไมนอย จนเขากลายเปนเศรษฐียอยๆคนหนึ่ง เขาก็ไมเคยลืม
บุญคุณของทานมหาเสนาบดีคนนั้น ที่ใหคําแนะนําในการเร่ิมตนของเขา 

 
 วันหน่ึงทานมหาเสนาบดีเดินทางผานมาทางน้ัน เขาจึงนําเหรียญทองคํา 10,000 มามอบ
เปนของขวัญใหกับทานมหาเสนาบดี เพื่อเปนการตอบแทน  เสนาบดีแปลกใจย่ิงนัก จึงเอยถามชาย
หนุมวา  “เจานําเงินมากมายมาจากไหน ทําไมจึงมอบใหขา”  เขาตอบอยางถอมตนวาทรัพยเหลาน้ี
ลวนไดมาจากคําแนะนําของทานมหาเสนาบดีเมื่อไมนานมาน้ี พรอมเลาเร่ืองราวท้ังหมดเร่ิมจาก
เพียงหนูตายตัวหนึ่งไปถึงโชคอันมหาศาลดังกลาว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 170 

           เมื่อไดยินดังน้ันทานมหาเสนาบดี จึงชวนเขามาชวยงาน พรอมตัดสินใจยกลูกสาวคนเดียว
ใหเปนศรีภรรยาของชายหนุม และมอบใหเขาดูแลท้ังทรัพยสินและลูกสาวอันเปนที่รัก และ
หลังจากท่ีองคมนตรีเสียชีวิตลง  

 
ชายผูนั้นจึงกลายเปนเศรษฐีที่รํ่ารวยที่สุดในเมืองน้ัน และไมเปนท่ีแปลกใจเลยวาเขา

ไดรับตําแหนงท่ีปรึกษาของพระราชาแทนทานมหาเสนาบดีในเมืองนั้น และใชชีวิตดวยการ
ชวยเหลือผูอ่ืนเร่ือยมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงท่ีมา : นิทานชาดกกัลยาณมิตร (www.kalyanamitra.org) 
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ใบงาน เร่ือง “เตาชรากับความสําเร็จ” 
คําช้ีแจง : ใหนักเรียนไดอานนิทานเร่ือง เตาชรากับความสําเร็จ เสร็จแลว ใหตอบ

คําถามขอ 1-4 
 

กาลคร้ังหนึ่ง  พระราชาสิงโตที่1 จัดงานเลี้ยงวันเกิด สัตวทั้งปวงเมื่อรูขาวตางก็อยากไปรวมงานน้ี
รวมถึงเตาชราตัวหนึ่งดวย  มันอาศัยอยูที่ขอบชายแดนของอาณาจักรสัตวทุกตัวพอรูวาเตาชราจะไป
รวมงานก็พากันขํากลิ้ง  “ฮา ฮา ทานจะทําอยางน้ันไดอยางไร ทานแกก็แก  เดินก็ชา กวาถึงเมือง
หลวง คงตองใชเวลาเปนสิบๆ ป” เฒาเตาไดฟงก็ตอบวา  “ไมเปนไรฉันจะทําและฉันเช่ือวาตองไป
ทันแน” ทามกลางเสียงเยาะเยยของเหลาสัตว เตาชราไมใสใจยังเดินทางมุงหนาเขาเมืองหลวง
ตอไป  เมื่อสัตวตัวใดถามพอเฒา  พอเฒาก็บอกเปาหมายของตัวเองไป และทุกคร้ังพอเฒาก็
กลายเปนตัวตลกไปทันที ใครๆ ก็บอกใหพอเฒาเลิกลมความต้ังใจ เพราะมันเปนไปไมได แตพอ
เฒาก็ตอบเพียงวา  “ไมเปนไร ฉันจะทํา และฉันเช่ือวาตองไปทันแน” หลายปตอมา เฒาเตายังคงเดิน
ชาๆ มุงหนาไปเมืองหลวง วันหน่ึงเตาชราก็สังเกตเห็นสัตวทั้งหลายพากันรองไห  เมื่อเฒาเตาถาม
ความก็ทราบวา  ราชาสิงโตท่ี1 ตายเสียแลว”  สัตวเหลาน้ันรูความประสงคของเตาชราเขา ก็พากัน
พูดใหเตาชราลมเลิกความต้ังใจ แตเตาชราก็ตอบวา “ไมเปนไรฉันจะทําและฉันเช่ือวาตองไปทัน
แน” ในที่สุดพอเฒาก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงจนไดขณะท่ีกําลังมีงานเฉลิมฉลองการข้ึนครองราชย
ของราชาสิงโตที่2อยางย่ิงใหญอลังการ  และในที่สุดพอเฒาเตาก็ไดรวมงานเฉลิมฉลองสมใจอยาง
เหลือเชื่อ 

 
1.  ใหนักเรียนระบุการกระทําของเตาชราตามแนวทางอิทธิบาท 4 วา ชวงใดเปนฉันทะ 

ชวงใดเปนวิริยะ ชวงใดเปนจิตตะ และชวงใดเปนวิมังสา ตอบอยางนอย 3ขอ มีเหตุผลประกอบทุก
ขอ  (คิดแบบคุณ)............................................................................................... 

2. ในระหวางการเดินทางของเตาชรา ตองผจญกับสิ่งท่ีบั่นทอนจิตใจอะไรบาง ตอบ
อยางนอย 3 ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ  (คิดแบบโทษ).............................................................. 

3. ใหนักเรียนเลือกคุณธรรมเหลาน้ีคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ใหเลือกมาตอบ 
3 ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ  (คิดแบบทางออก)............................................................. 

4. จากขอ 3 ใหนักเรียนเลือกขอที่คิดวาสําคัญตอสถานการณนี้มากท่ีสุดเพียงขอเดียว มี
เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือก  3 เหตุผล (คิดเลือกทางออก).............................................  
........................................................................................................................................ 
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แบบประเมินใบงาน เร่ือง “เตาชรากับความสําเร็จ” 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 0 

คิดแบบคุณ 

ระบุการกระทํา
ของเตาชราตาม
แนวทางอิทธิบาท 
4  ได 3 ขอ มี
เหตผุลประกอบ
ทุกขอ 

ระบุการกระทํา
ของเตาชราตาม
แนวทางอิทธิบาท 
4  ได  2 ขอมี
เหตผุลประกอบ
ทุกขอ 

ระบุการกระทํา
ของเตาชราตาม
แนวทางอิทธิ
บาท 4  ได 1 
ขอ  มีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุการกระทํา
ของเตาชราตาม
แนวทางอิทธิ
บาท 4  ได  1 ขอ  
ไมมีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุการกระทํา
ของเตาชราตาม
แนวทางอิทธิ
บาท 4  ได  1 
ขอแตไมชัดเจน  
ไมมีเหตุผล
ประกอบ
หรือไมตอบ  

คิดแบบโทษ 

ระบุส่ิงบัน่ทอน
จิตใจของเตาชรา
ได 3 ขอ มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ 

ระบุส่ิงบัน่ทอน
จิตใจของเตาชรา
ได  2  ขอมีเหตผุล
ประกอบทุกขอ 

ระบุส่ิงบัน่ทอน
จิตใจของเตา
ชราได  1  ขอ  
มีเหตผุล
ประกอบ  

ระบุส่ิงบัน่ทอน
จิตใจของเตา
ชราได  1 ขอ  
ไม มีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุส่ิงบัน่ทอน
จิตใจของเตา
ชราได  1 ขอแต
ไมชัดเจน  ไมมี
เหตผุลประกอบ
หรือไมตอบ 

คิดแบบ
ทางออก 

ระบุคุณธรรมของ
เตาชรา ได 3 ขอ 
มีเหตผุลประกอบ
ทุกขอ 

ระบุคุณธรรมของ
เตาชรา ได  2 ขอ 
มีเหตผุลประกอบ
ทุกขอ 

ระบุคุณธรรม
ของเตาชรา ได  
1 ขอ มีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุคุณธรรม
ของเตาชรา ได  
1 ขอ  ไม มี
เหตผุลประกอบ  

ระบุคุณธรรม
ของเตาชรา ได  
1 ขอแตไม
ชัดเจน ไมมี
เหตผุลประกอบ   
หรือไมตอบ 

คิดเลือก 
ทางออก 

 

เลือกคุณธรรม
ของเตาชราได   1 
ขอ มีเหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  3
เหตผุล 

เลือกคุณธรรม
ของเตาชราได   1 
ขอ มีเหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  2 
เหตผุล 

เลือกคุณธรรม
ของเตาชราได   
1 ขอ มีเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 
1เหตผุล 

เลือกคุณธรรม
ของเตาชราได   
1 ขอ   ไมมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 

เลือกคุณธรรม
ของเตาชราได   
1 ขอแตไม
ชัดเจน ไมมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  
หรือไมตอบ 
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บันทึกหลังสอน 
ผลการสอน 
........................................................................................................................................

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
ปญหาและอุปสรรค 
........................................................................................................................................

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/แนวทางแกไข 
........................................................................................................................................

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
        ลงช่ือผูสอน  
                                     

                                                                          ................................................ 
   (พระมหาสุรศักดิ์ มุงซอนกลาง) 

             
                                                                                     ......../......../ ......../ 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เร่ืองใฝเรียนรู และ มุงมั่นในการทํางาน 

ชื่อ – สกุล ...................................................ชั้น..........เลขท่ี............ 
วิชา................................................................ 

คําชี้แจง : ใหนักเรียนประเมินตนเองโดยการทําเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความจริง 
 

ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1. ใฝเรียนรู 
1.1 เขาเรียนตรงเวลาและไมขาดเรียน    
1.2 เอาใจใสในการเรียนรู    
1.3 มีสวนรวมในการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ    
1.4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง    

2. มุงมั่นในการทํางาน 
2.1 รับผิดชอบในหนาที่    
2.2 ทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด    
2.3 แกไขงานที่บกพรองใหดียิ่งขึ้น    

 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนน 3 หมายถึง ทํางานอยูในระดับดี 
 คะแนน 2 หมายถึง ทํางานอยูในระดับพอใช 
 คะแนน 1หมายถึง ทํางานอยูในระดับปรับปรุง 
 

ลงช่ือ........................................................................................... 
                                                                 

                                 (........................................................................) 
                    ผูประเมิน 

   วันที่........................................................ 
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แบบประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี             
ตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

************************************************************** 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาความเหมาะสมและความความสอดคลองของแบบสอบถาม              

ความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในดานตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไว แลวใสเคร่ืองหมาย  
ลงในชอง “ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ” ตามความคิดเห็นของทาน 

  +1       หมายถึง     แนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 
      0        หมายถึง    ไมแนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 
   -1       หมายถึง     แนใจวาไมมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 
 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ หมายเหตุ 

+1 0 -1 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เนนความเปนหลักเหตุและผล 

    

2. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนไดรวบรวม
ขอมูลและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

   
 

 3. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนแกไขปญหา
โดยใชปญญา 

   
 

4. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 

   
 

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
5. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปดโอกาสใหนักเรียนมีการแลกเปลี่ยน
ความรูและความคิดเห็น 

   
 

6. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ชวยเสริมสรางประสบการณใหมแกนักเรียน 
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รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ หมายเหตุ 

+1 0 -1 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู 
7. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด 

    

8. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีเนนใหฝกคิด ฝกทักษะในการ
แสวงหาความรู 

    

 9. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหฝกคิดถูกวิธี คิดเปน
ขั้นตอน คิดมีเหตุผล คิดใหเกิดประโยชน 

    

10. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีเนนใหฝกคิดแบบคุณโทษ
และทางออก 

    

11. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหนักเรียนสามารถ
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 
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แบบทดสอบผลการเรียนรู กอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

******************************************* 
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้ จัด ทํา ข้ึนเพื่ อวัดผลการเ รียนรู  เ ร่ือง  หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียนดวยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 

2. แบบทดสอบฉบับนี้มีลักษณะเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใชเวลา      
40 นาที 

3. นักเรียนตอบคําถามโดยเลือกตอบคําถามที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว โดยทํา
เคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 

 
1. 
 
 
 
 

ขอใดไมใชพุทธโอวาท 3   
     ก. การไมทําความชั่วท้ังปวง 
     ข. การทําความดีใหถึงพรอม 
      ค. การทําจิตใหบริสุทธิ์   
     ง. การรักษาความดีไมใหเส่ือม 

2. 
 
 
 
 

คําวา “พุทธโอวาท “ เปนคําสอนของใคร   
     ก. คําสอนของอาจารย  
     ข. คําสอนของพระภิกษุ 
     ค. คําสอนของผูวิเศษ   
     ง. คําสอนของผูรู 

3. 
 
 
 
 

เปาหมายของการทําจิตใหบริสุทธิ์ คือขอใด   
     ก. กําจัดความโลภ  
     ข. กําจัดความโกรธ 
     ค. กําจัดความหลง  
     ง. กําจัดกิเลส 
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4. 
 
 
 
 

คําวา “เวนชั่วทําดี” ตรงกับความหมายในขอใดมากท่ีสุด    
     ก. รักษาศีล  ใหอภัยคนที่ทําผิด  
     ข. รักษาศีล  ใหโอกาสคนอ่ืน 
     ค. รักษาศีล  ใหทาน   
     ง. รักษาศีล   ใหความรูผูอ่ืน 
 

5. 
 
 
 
 

หากมีคนตองการดําเนินชีวิตใหถูกตองตามวิถีพุทธ นักเรียนจะเลือกนําเสนอหลักธรรมในขอใด  
     ก. พุทธโอวาท 3     
     ข. อริยสัจ 4   
     ค. อิทธิบาท 4    
     ง.  ปธาน 4 
 

6. เมื่อศึกษาพุทธโอวาท 3 แลว นักเรียนจะนําไปปรับปรุงพฤติกรรมตนเองอยางไร  
     ก. ตั้งใจเรียน ประหยัด เก็บออม ไมใชจายฟุมเฟอย 
     ข. ตั้งใจเรียน มีความอดทน และไมใจรอนวูวาม 
     ค. ตั้งใจเรียน เชื่อฟงพอแม และไมเกียจคราน 
     ง. ตั้งใจเรียน ใหทาน รักษาศีล และเจริญสติ 
 

7. 
 
 
 
 

บุคคลใดนําพุทธโอวาท 3 ไปใชในการดําเนินชีวิตไดดีที่สุด  
     ก. นภาไมชอบนินทา เพื่อนๆจึงรักมาก 
     ข. นิพนธชอบปฏิบัติธรรม และชอบชวยเหลือผูอื่น 
     ค. สุณิสาชอบทําความดีทุกครั้งที่มีโอกาส 
     ง. อุดมไมชอบทําชั่วและไมเบียดเบียนใคร 
 

8. 
 
 
 
 

ชาวพุทธควรปฏิบัติตามพุทธโอวาทครบ 3 ขอเพ่ืออะไร  
     ก. เพื่อใหโลกเกิดสันติภาพอยางถาวร  
     ข. เพ่ือพนจากการเวียนวายในวัฏฏะสงสาร 
     ค. เพื่อความเปนชาวพุทธที่สมบูรณแบบ  
     ง. เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามวิถีของชาวพุทธ 

   ส
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9. 
 
 
 

 

พุทธโอวาท 3 เหมาะสําหรับประยุกตใชกลาวเตือนสติในสถานการณใดมากท่ีสุด   
     ก. คนแกกําลังน่ังตกปลาริมแมน้ํา   
     ข. ผูปกครองกําลังลงโทษลูกตนเอง 
       ค.  เด็กๆกําลังรุมตีงูอยางสนุกสนาน  
     ง. ผูปวยระยะสุดทายกําลังสิ้นใจ 
 

10. 
 
 
 
 

นักเรียนไมควรนําพุทธโอวาท 3ไปใชในสถานการณใด    
     ก. คนกําลังมีความรัก    
     ข. คนกําลังมีความโลภ 
       ค.  คนกําลังมีความโกรธ    
     ง. คนกําลังมีความหลงงมงาย 
 

11. 
 
 
 
 

วิลาวัลยชอบบวชชีพราหมณ พฤติกรรมดังกลาวสัมพันธกับพุทธโอวาทขอใด    
     ก. ไมทําบาปท้ังปวง    
     ข. ทํากุศลใหถึงพรอม 
       ค. ชําระจิตใหบริสุทธิ์    
     ง. ทําตามคําสอนของพระพุทธเจา 

12. 
 
 
 
 

ขอใดคือผลดีสูงที่สุดที่เกิดจากการปฏิบัติตามพุทธโอวาท 3    
     ก. ความสําเร็จในชีวิต    
     ข. ความสบายอก สบายใจ 
       ค. มีความสุข     
     ง. หมดความทุกข 
 

13. 
 
 
 
 

วิธีคิดแบบใด มีความคลายกับคําสอนในพุทธโอวาท 3   
     ก. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  
     ข. วิธีคิดแบบคุณคาแท – คุณคาเทียม  
     ค. วิธีคิดแบบแกปญหา    
     ง. วิธีคิดแบบแยกแยะองคประกอบ 
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14. 
 
 
 
 

ปจจุบันนักเรียนเห็นวาคนไทยยังมีความบกพรองในเร่ืองใดมากที่สุด   
      ก. การเวนชั่ว     
     ข. การทําดี  
     ค. การทําจิตใหบริสุทธิ์    
     ง. การสะสมบาป 
 

15. 
 
 
 
 

พุทธโอวาท 3 มีคุณคาตอสังคมไทยอยางไร  
     ก.ทําใหสังคมไทยมีความเขมแข็ง   
     ข. ทําใหสังคมไทยมีความมั่นคง  
     ค. ทําใหสังคมไทยมีความมั่งคั่ง   
     ง. ทําใหสังคมไทยมีความสงบสุข 
 

16. 
 

สุจริต 3 ในพุทธโอวาท 3 ขอใดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยมากท่ีสุด  
     ก. กายสุจริต       
     ข. วจีสุจริต   
      ค. มโนสุจริต      
     ง.วิญญาณสุจริต 

17. 
 

หากนักเรียนตองการขอความรวมมือจากเพ่ือนรวมชั้นใหทําบางสิ่ง นักเรียนจะนํา วจีสุจริต 
ในพุทธโอวาท 3 มาปรับใชอยางไร  
     ก. ใชคําพูดที่หนักแนนจริงจัง   
     ข. ใชคําพูดสรรเสริญเยินยอสารพัด 
      ค. ใชคําพูดท่ีไพเราะ จริงใจ   
     ง. ใชคําพูดขึงขัง ปลุกเราอารมณ 

18. 
 

โครงการใด เปนโครงการรณรงคใหคนไทยเวนจากความช่ัวที่เขากับสถานการณยุคปจจุบัน
มากท่ีสุด  
      ก. โครงการหมูบานศีล 5     
     ข. โครงการเขาคายพุทธบุตร  
     ค. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอนประจําป     
     ง. โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 181 

 
19. 

 
 

การสอนใหแกปญหาดวยปญญาและเหตุผลคือหลักธรรมขอใด  
      ก. อริยสัจ 4     
     ข. อิทธิบาท 4  
     ค. สังคหวัตถุ 4     
     ง. ฆราวาสธรรม 4 

20. 
 

ธรรมท่ีปฏิบัติใหหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดคือขอใด   
     ก. ทุกข    
     ข. สมุทัย 
     ค. นิโรธ   
     ง. มรรค 

21. 
 
 
 
 

ขอใดในอริยสัจ 4 ที่หมายถึง “ภาวะดับทุกขโดยสิ้นเชิง”   
     ก. ทุกข    
     ข. สมุทัย 
      ค. นิโรธ    
     ง. มรรค 

22. 
 
 
 
 

ขอใดมีความหมายตรงกับมรรคในอริยสัจ 4    
     ก. การกําหนดรูทุกข    
     ข. คนหาสาเหตุแหงทุกข 
      ค. คนหาวิธีดับทุกข   
     ง. สภาวะไรทุกข  

23. 
 
 
 
 

ขอความวา “สิ่งน้ีมี สิ่งน้ันจึงมี เพราะสิ่งน้ีเกิด สิ่งน้ันจึงเกิด” มีลักษณะตรงกับ
องคประกอบอริยสัจในขอใด   
     ก. ทุกข    
     ข. สมุทัย 
     ค. นิโรธ   
     ง. มรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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24. 
 
 

 
 

บุคคลผูมีความอุตสาหะไมทอแท จนฝาฝนอุปสรรคในชีวิตไปได แสดงวาเขาปฏิบัติตาม
มรรค ขอใด  
     ก. สัมมาทิฐิ   
     ข. สัมมาสังกัปปะ 
      ค. สัมมาวายามะ   
     ง. สัมมาอาชีวะ  

25. อริยสัจ 4 เหมาะสําหรับนําไปใชกับเหตุการณในขอใด    
     ก. ประชาชนกําลังไมพอใจการทํางานของรัฐ 
     ข. ประชาชนกําลังมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
     ค. ประชาชนขูประทวงหากรัฐไมยอมแกปญหา 
     ง. รัฐกําลังคิดหาวิธีแกปญหาเพื่อใหประชาชนพอใจ 

26. 
 
 
 
 

ขอใด คือแนวทางการใชมรรคในอริยสัจ 4 เพื่อลดปญหาโลกรอนแบบย่ังยืน  
     ก. ใชไฟฟาอยางประหยัด 
     ข. ใชน้ําประปาอยางประหยัด 
     ค. กําจัดขยะและนํ้าเสีย 
     ง. ฟนฟูธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดลอม 

27. 
 

“สุวรรณสามถูกนายพรานยิงดวยลูกธนูปกเขาท่ีอก” ในสถานการณคับขันเชนนี้สุวรรณ
สามควรนําอริยสัจ 4 ขอใดไปใชแกปญหา  
     ก. ทุกข 
     ข. สมุทัย 
     ค. นิโรธ 
     ง. มรรค 

28. 
 

ด.ช.เกงมีผลการเรียนตํ่า เขาจึงพยายามปรับปรุงตนเองดวยการตั้งใจเรียน ทํางานสงครูจน
ครบ จนมีผลการเรียนดีขึ้น แสดงวาด.ช.เกงปฏิบัติตามอริยสัจ 4 ขอใด  
     ก. ทุกข    
     ข. สมุทัย 
     ค. นิโรธ 
     ง. มรรค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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29. 
 
 
 
 

หากสังคมไทยนําอริยสัจ4ไปประยุกตใช  จะไดรับประโยชนตามขอใด  
     ก. คนไทยจะรักชาติมากข้ึน   
     ข. คนไทยจะสามัคคีกันมากขึ้น 
      ค. คนไทยจะอยูรวมกันอยางสันติสุข  
     ง. คนไทยจะต้ังใจทํามาหากินมากข้ึน 

30. 
 
 
 
 

นักเรียนเห็นเพื่อนถูกลงโทษใหทําเวรลางหองน้ํา นักเรียนจะมรรคในอริยสัจ 4 ใหความ
ชวยเหลือเพื่อนอยางไร  
     ก. เขาไปขอรองครูใหโอกาสเพ่ือนแกตัว  
     ข. เขาไปตักเตือนเพื่อนไมใหทําผิดซ้ําอีก 
     ค. เขาไปพูดใหกําลังใจเพ่ือน   
     ง. เขาไปชวยเพ่ือนทําเวรจนเสร็จ 

31. ความเสียใจของปงปอนที่สอบไมผานวิชาพระพุทธศาสนา จัดอยูในอริยสัจขอใด   
      ก. ทุกข    
     ข. สมุทัย 
     ค. นิโรธ   
     ง. มรรค 

32. 
 

เมื่อนักเรียนมีความทุกข สิ่งแรกที่ควรทําคือขอใด   
     ก. กําหนดรูทุกข   
     ข. กําหนดละสมุทัย 
     ค. ทําใหแจงนิโรธ  
     ง. ทํามรรคใหเจริญ 

33. 
 

“ผมจน เครียด กินเหลา อยากตาย” แสดงวาผูพูดตกอยูในภาวะของตัณหาขอใด  
     ก. กามตัณหา    
     ข. ภวตัณหา 
     ค. วิภวตัณหา  
     ง. โลภตัณหา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 184 

 
 
 
 

34. 
 
 
 
 

ขอใดแสดงลักษณะของทุกขในสวนที่เปน “ผล”   
     ก. ชาติขาดโรงเรียน   
     ข. ชาติไมอานหนังสือ 
      ค. ชาติสอบตก    
     ง. ชาตินอนต่ืนสาย 

35. 
 
 
 
 

ขอใด คือวิธีแกปญหาการซื้อของในยุคสินคาราคาแพงไดดีที่สุด  
     ก. ซื้อสินคาลดราคา     
     ข. ซื้อสินคามือสอง  
     ค. ซื้อสินคาเทาที่จําเปนตองใช   
     ง. ซื้อสินคาจากขายสง 

36. ถาพิจารณาอริยสัจ 4 นักเรียนคิดวาขอใดมีความสําคัญนอยที่สุด  
     ก. ทุกข    
     ข. สมุทัย 
     ค. นิโรธ   
     ง. มรรค 

37. 
 

ขอใดแสดงองคประกอบของอิทธิบาท 4 ไดถูกตอง  
     ก. ฉันทะ วิริยะ สมาธิ  วิมังสา   
     ข. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  
     ค. ฉันทะ วิริยะ  สติ วิมังสา    
     ง. ฉันทะ วิริยะ สัญญา  วิมังสา 

38. 
 

อิทธิบาท 4 มีคุณสมบัติเดนชัดที่สุดในดานใด  
     ก. ดานสงเสริมการแกปญหาชีวิต   
     ข. ดานสงเสริมการทํางาน 
     ค. ดานสงเสริมการครองชีพ   
     ง. ดานสงเสริมการศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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39. 
 
 
 
 

คุณประโยชนของอิทธิบาท 4  คือขอใด  
     ก. ชวยสรางความเจริญ    
     ข. ชวยแกปญหาชีวิต 
     ค. ชวยสรางความสําเร็จดังใจหมาย  
     ง. ชวยสรางความเพียรใหยั่งยืน 

40. 
 
 
 
 

ขอใดเปนความหมายของ “วิมังสา” ในอิทธิบาท 4     
     ก. ความใสใจในหนาที่   
     ข. การแกไขปรับปรุงขอผิดพลาด 
     ค. การทํางานดวยความต้ังใจ   
     ง. ความมีใจจดจอไมเหนื่อยหนาย    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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เฉลยแบบทดสอบผลการเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ขอท่ี คําตอบ ขอท่ี คําตอบ 
1 ง 21 ค 
2 ง 22 ค 
3 ง 23 ข 
4 ค 24 ค 
5 ก 25 ง 
6 ง 26 ง 
7 ข 27 ง 
8 ข 28 ง 
9 ค 29 ค 

10 ค 30 ง 
11 ค 31 ก 
12 ง 32 ก 
13 ก 33 ค 
14 ก 34 ค 
15 ง 35 ค 
16 ค 36 ก 
17 ค 37 ข 
18 ก 38 ข 
19 ก 39 ค 
20 ง 40 ข 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินความสอดคลองของแบบวัดผลการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
******************************************* 

คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาความเหมาะสมและความความสอดคลองของแบบวัดผลการคิดแบบคุณโทษ
และทางออก ในดานตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไว  แลวใสเคร่ืองหมาย    ลงในชอง “ความคิดเห็น    
ของผูเชี่ยวชาญ” ตามความคิดเห็นของทาน 

+1       หมายถึง     แนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 
0       หมายถึง    ไมแนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 
-1       หมายถึง     แนใจวาไมมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 
 

สถานการณท่ี 1 
 

 “ผมจะปลูกตนไมไปจนกวาผมจะตาย ถึงวันน้ีผมปลูกตนไมไปกวา 3 ลานตนแลว
ครับ และอาจเปนคนเดียวที่ปลูกตนไมมากที่สุดในโลก” ดาบวิชัย หรือ ร.ต.ต วิชัย สุริยุทธ กลาวถึง
สิ่งท่ีตนทําอยางภาคภูมิใจ เขามุงปลูกตนไมอยางไมเคยยอทอจึงทําใหเขาไดรับรางวัล “ลูกโลก      
สีเขียว ประจําป พ.ศ.2545 จาก ปตท.และรางวัลอ่ืนๆอีกมากมายจากหนวยงานของรัฐและองคกร
ตางๆตลอดหลายปที่ผานมา ทุกวันน้ีดาบวิชัยยังออกไปปลูกตนไมตามท่ีตางๆไมต่ํากวาวันละ 300-
400 ตนเชนเคย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ่
คําถามในสถานการณที่1 

 (พุทธโอวาท 3) 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

หมาย
เหตุ 

คิด
แบ
บคุ

ณ 

คิด
แบ
บโท

ษ 

คิด
แบ
บท

างอ
อก

 

คิด
เลือ

กท
างอ

อก
 

+1 0 -1 

1 

การกระทําของดาบวิชัยสอดคลอง
กับสุจริต 3 ในพทุธโอวาท 3 
อยางไร ตอบ 3 ขอ มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ   

    

    

2 

พวกตัดไมทําลายปาทําความช่ัว 
สอดคลองกับทุจริต 3 ในพุทธ
โอวาท 3อยางไร ตอบ 3 ขอ มี
เหตผุลประกอบทุกขอ   

    

    

3 

นักเรียนคิดวาจะใชสุจริต 3 ในการ
ชวยดาบวิชัยปกปองปาไมได
อยางไรบาง ตอบ 3 ขอ มีเหตผุล
ประกอบทุกขอ 

    

    

4 

ใหนักเรียนเลือกคําตอบจากขอ3 
มาพียงขอเดียว มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือก 3 
เหตผุล 

    

    

 
ขอเสนอแนะ 

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

   ลงช่ือ 
      ( ......................................................)      
      ผูประเมิน 
      ............/........../........... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สถานการณท่ี 2 
นายนครินทร พุมระนาด หรือที่รูจักกันในโซเชียลเน็ตเวิรกในช่ือ เน  วัดดาว 1 ใน

สมาชิกแกงโอรส ซึ่งเปนแกงอันธพาลท่ีโดงดังในโลกโซเชียลกอนที่แกงจะถูกตํารวจเขารวบตัว
และหัวหนาแกงถูกจับเขาคุกในที่สุด นาย เน วัดดาว ไดออกมาประกาศวา “กลับตัวกลับใจ ขอเปน
คนดี ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด และไมขอไปเปนอันธพาลอีกตอไป” นายเน วัดดาว ไดรับการเลี้ยงดู
จากปูและยา นาและอา เพราะพอแมของเขาเสียชีวิตไปท้ังคู เขาจึงถูกเลี้ยงดูอยางตามใจ เขาเปดเผย
เสนทางสูการเปนอันธพาลดวยเหตุผลที่ฐานะทางบานยากจน จึงตองการมีอํานาจ ตองการใหผูอ่ืน
ยอมรับ จึงเร่ิมเขาแกงอันธพาล ขายยา เสพยา และทําสิ่งผิดกฎหมายหลายอยาง   จนตอมาถูกจับติด
คุก 2 ป เขาไดฝากขอคิดกับเด็กๆที่โตข้ึนอยากเปนเหมือนเขาวา “มันไมมีอะไรดีเลย มีแตคุกลวนๆ
และอยากจะบอกวาชีวิตวัยเรียนเปนสิ่งท่ีมีคาท่ีสุดแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที ่
คําถามในสถานการณที่ 2  

(อริยสัจ 4) 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ความคิดเห็น
ของ 

ผูเชี่ยวชาญ 
หมาย
เหตุ 

คิด
แบ
บคุ

ณ 

คิด
แบ
บโท

ษ 

คิด
แบ
บท

างอ
อก

 

คิด
เลือ

กท
างอ

อก
 

+1 0 -1 

1 
ถา เน วัดดาว กลับตัวเปนคนดีไดจริง เขาจะ
มีส่ิงดีๆ (นิโรธ) อะไรเขามาในชีวิตบาง ตอบ
อยางนอย 3 ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ   

 
       

2 

หากเขากลับตัวไมไดตามที่พดู นกัเรียนคดิ
วาชีวิตเขาจะพบกับปญหา (ทุกข) อะไรบาง  
ตอบอยางนอย 3 ขอ  มีเหตผุลประกอบทุก
ขอ   

 

 

      

3 
ใหนักเรียนคดิหาวิธี(มรรค) ทีจ่ะชวยเหลือ
ใหเน วัดดาว กลับตัวเปนคนดีไดสําเร็จ ตอบ
อยางนอย 3 วิธี  มีเหตุผลประกอบทุกวิธี   

 

 

      

4 
จากขอ 3 ใหนักเรียนเลือกวิธีชวยเหลือมา
เพียงวิธีเดียว มีใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 3 เหตุผล 

 

 

      

 
ขอเสนอแนะ 

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

                                        ลงช่ือ 
       ( .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .)           

                                                                           ผูประเมิน        
                                  ............/........../........... 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สถานการณท่ี 3 
พี่ฟา ฟาริดา เยาวะนิจ เปนสาวบารหาเชากินค่ําตองรับผิดชอบเลี้ยงดูสุนัจกวา 500 ชีวิตท้ังสุนัข
เรรอน สุนัขบาดเจ็บ และสุนัขที่คนนํามาท้ิง ทุกเชาจะต่ืนมาทําความสะอาดกรงสุนัขหาขาวหานํ้า
ใหกิน จัดการดูแลทุกสิ่งทุกอยางเทาท่ีเธอจะทําได เงินท่ีเธอไดในแตละคืนไมมากนักบอยคร้ัง      
ที่เธอตองบากหนาไปยืมเงินเพื่อมาซื้ออาหาร คารักษาพยาบาลสุนัขในหัวใจของเธอคิดแตเพียงวา 
วันนี้จะมีเงินซื้ออาหารใหสุนัขหรือเปลา จะไดทิปเทาไร ถาไดมากสุนัขก็จะไดกินอะไรดีๆบาง” 
เธอไมเคยหวงตัวเอง การตัดสินใจรับภาระเลี้ยงดูสุนัขเหลาน้ี เกิดจากหัวใจที่เต็มเปยมไปดวยความ
รัก ความมีเมตตากรุณาและรํ่ารวยน้ําใจเรียกรองใหเธอทําเชนนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ที ่
คําถามในสถานการณที่ 3 

(อิทธิบาท 4) 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ความคิดเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญ 

หมาย
เหตุ 

คิด
แบ
บคุ

ณ 

คิด
แบ
บโท

ษ 

คิด
แบ
บท

างอ
อก

 

คิด
เลือ

กท
างอ

อก
 

+1 0 -1 

1 
ใหนักเรียนระบุการกระทําของพ่ีฟาวา
สอดคลองกับอทิธิบาท 4 ขอใดบาง ระบุ
อยางนอย 3 ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ     

 

       

2 

การดูแลสุนัขกวา 500 ตัวนักเรียนคิดวาพ่ี
ฟาตองสูญเสียอะไรบาง ใหระบส่ิุงที่
สูญเสียอยางนอย 3 ขอ มีเหตุผลประกอบ
ทุกขอ   

  

      

3 
นักเรียนคิดวาสังคมไทยควรใหความ
ชวยเหลือพ่ีฟาโดยวิธีใดบาง ตอบอยาง
นอย 3 วิธี  มีเหตุผลประกอบทุกวิธี 

  
      

4 
ใหนักเรียนเลือกวิธีชวยเหลือจากขอ 3 มา
เพียงขอเดียว มีเหตผุลประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 3 เหตุผล   

  
      

 
ขอเสนอแนะ 

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

     ลงช่ือ 
       ( ......................................................)                

        ผูประเมิน  
       ............/........../........... 
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 193 

 

 
 

สถานการณท่ี 4 
ชอทิพย โคตรโน นักตรวจสอบภาษีผูชํานาญการ ไดรับการยกยองวาเปนคนดี ซื่อสัตย

สุจริตอยางย่ิงแมงานจะเกี่ยวของกับการทุจริตทางการเงินไดงายๆ แตเธอไมเคยคิดออกนอกลู นอก
ทางไมยอมตกเปนเคร่ืองมือของคนชั่วที่พยายามติดสินบนเธอ แมจะรูสึกกลัวอยูบางแตเธอก็
รายงานตามความเปนจริงดวยความกลาหาญเพ่ือหนาท่ีและความถูกตอง ตลอดระยะเวลา 19 ปใน
หนาท่ีการงาน เธอไมเคยมาสายแมแตคร้ังเดียว มาทํางานกอนเวลาและกลับเปนคนสุดทาย เธอ ยึด
มั่นในคําสอนของพอที่วา “พอไมมีสมบัติอะไรให มีแตความรู ดังน้ันใหเรียนหนังสือเกงๆ ใหทํา
ความดี มีความซื่อสัตยในหนาที่การงาน สักวันหน่ึงจะไดดีเอง” คําของพอไดหลอหลอมใหชอทิพย 
โคตรโน มีจิตใจท่ีงดงามเชนทุกวันนี้ 
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ที ่
คําถามในสถานการณที ่4  

(ปธาน4) 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

หมาย
เหตุ 

คิด
แบ
บคุ

ณ 

คิด
แบ
บโท

ษ 

คิด
แบ
บท

างอ
อก

 

คิด
เลือ

กท
างอ

อก
 

+1 0 -1 

1 
การทําความดีของพี่ชอทิพยสอดคลองกับ
หลักปธาน 4 อยางไร ตอบอยางนอย 3 ขอ  
มีเหตผุลประกอบทุกขอ      

 

       

2 

 ถาสังคมไทยขาดความซ่ือสัตยสุจริตจะ
สงผลเสียรายแรงอยางไร ใหตอบตามหลัก
ปธาน 4 อยางนอย 3 ขอ มีเหตุผลประกอบ
ทุกขอ  

 

 

      

3 

นักเรียนคิดวาควรเพียรทําความดี (ภาวนา
ปธาน) เพื่อสังคมไทยในดานใดบาง ให
ตอบอยางนอย 3 ดาน  มีเหตผุลประกอบ
ทุกขอ   

 

 
 

     

4 
ใหนักเรียนเลือกคําตอบในขอ 3 มาเพียงขอ
เดียว มีเหตผุลประกอบการตัดสินใจเลือก 
3 เหตุผล 

 

 

      

 
ขอเสนอแนะ 

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

     ลงช่ือ 
       ( ......................................................) 
                                                                                                                     
                ผูประเมิน 
       ............/........../........... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สถานการณท่ี 5 

พี่แกวเปนพนักงานตําแหนงเล็กๆอยูในบริษัทแหงหน่ึง ตองทนรวมงานกับหัวหนาท่ี
เปนคนพาลผูมีนิสัยเห็นแกตัว พูดจาหยาบคาย เปนคนเจาชู ชอบพูดจาขมขู อาฆาตผูกพยาบาท  
ตองทนเห็นในสิ่งท่ีไมถูกไมควรแตก็พูดหรือหามปรามไมได  แยยิ่งกวาน้ันคือพ่ีแกวถูกดึงใหรวม
ทําผิดตอศีลธรรมบอยๆ ตามคําสั่งของหัวหนา แมจะไมเต็มใจก็ตาม เชน ติดสินบน รับสินบน  
โกหกหลอกลวงผูอื่น  ใสรายคนดี  และอ่ืนๆอีกหลายอยาง  สิ่งเหลานี้รบกวนจิตใจพี่แกวตลอดเวลา 
ทําใหรูสึกเปนทุกข จิตตก ทั้งๆท่ีกอนเขาทํางานในบริษัทแหงน้ี พี่แกวเคยเปนคนเรียบรอย จิตใจดี
งาม มีเมตตา  ซื่อตรงจริงใจ พูดจาไพเราะ ชอบทําบุญใหทานและใฝทางธรรม  ทุกวันนี้เธอกําลัง
ทางออกใหกับชีวิตตัวเอง แตติดอยูที่เธอยังตองการเงินเดือนเพื่อยังชีพอยู 
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ที ่ คําถามในสถานการณที่ 5 

การคิดแบบคุณโทษ 
และทางออก 

ความคิดเห็น
ของ 

ผูเชี่ยวชาญ 
หมาย
เหตุ 

คิด
แบ
บคุ

ณ 

คิด
แบ
บโท

ษ 

คิด
แบ
บท

างอ
อก

 

คิด
เลือ

กท
างอ

อก
 

+1 0 -1 

1 

จากสถานการณนี้นักเรียนคิดวากอนเขา
ทํางานบริษัทพี่แกวเปนคนมีนิสัยเชนไร 
ตอบอยางนอย 3 ขอ  มีเหตผุลประกอบ  
ทุกขอ 

 

       

2 

ถาอยากทราบวาหัวหนาพ่ีแกวเปนคน
พาลหรือไม นักเรียนจะหาขอพิสูจนได
อยางไร  ใหบอกขอพิสูจนอยางนอย 3 
ขอ  มีเหตผุลประกอบทุกขอ    

 

 

      

3 
นักเรียนมีวิธีการแกปญหานี้ใหกบัพี่แกว
ไดอยางไร ตอบอยางนอย 3 วิธี  มีเหตผุล
ประกอบทุกวิธี   

 

  
     

4 
จากขอที่ 3 ใหนักเรียนเลือกวิธีแกปญหา
มาเพียงขอเดียว มีเหตผุลประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 3 เหตุผล 

 

 

 
 

    

 

ขอเสนอแนะ 
........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
     ลงช่ือ 
       ( ......................................................)         
                ผูประเมิน 
               ............/........../........... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
************************************************************* 

คําชี้แจง:  
1. แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกฉบับน้ีมี 5 สถานการณ 

ใหเวลาทําสถานการณละ 12 นาที รวมเปนเวลา 60 นาที 
2. ในแตละสถานการณมีคําถามสถานการณละ 4 ขอ รวมเปน 20 ขอ ขอละ 4 คะแนน 

 
เกณฑการใหคะแนนมีดังนี้ 

4  คะแนน สําหรับนักเรียนที่สามารถระบุ ขอดี ขอเสีย ทางออก ไดอยางละ 3 ขอ        
มีเหตุผลประกอบทุกขอ  เลือกทางออก 1 ขอ มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือก 3 เหตุผล 

3 คะแนน สําหรับนักเรียนที่สามารถระบุ ขอดี ขอเสีย ทางออก ไดอยางละ 2 ขอ         
มีเหตุผลประกอบทุกขอ  เลือกทางออก 1 ขอ มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือก 2 เหตุผล 

2  คะแนน  สําหรับนักเรียนท่ีสามารถระบุ ขอดี ขอเสีย ทางออก ไดอยางละ 1 ขอ        
มีเหตุผลประกอบทุกขอ  เลือกทางออก 1 ขอ มีเหตุผลประกอบการตัดสินในเลือก 2 เหตุผล 

1  คะแนน  สําหรับนักเรียนที่สามารถระบุ ขอดี ขอเสีย ทางออก ไดอยางละ 1 ขอ ไมมี
เหตผุลประกอบ เลือกทางออก 1 ขอ ไมมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือก  

0  คะแนน  สําหรับนักเรียนที่สามารถระบุ ขอดี ขอเสีย ทางออก ไดอยางละ 1ขอ         
แตไมชัดเจน  ไมมีเหตุผลประกอบ หรือไมตอบ เลือกทางออก 1 ขอ แตไมชัดเจน  ไมมีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือก หรือไมตอบ 

  
เกณฑการวัดและประเมินผลการตัดสินดังนี้ 
 

 
หมายเหตุ : เปนเกณฑการวัดและประเมินรวมท้ัง 5 สถานการณ 

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 ตั้งแต 16 ขึ้นไป ดีมาก  
 11 - 15 ดี  

6 – 10 
0 – 5 

พอใช 
ปรับปรุง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ดาบวิชัย นักปลูกตนไม หรือ ด.ต.วิชัย สุริยุทธ คนตนแบบท่ีปลูกตนไม 2 ลานตน เมื่อ
ราวสิบปที่แลว เขาอาศัยปลูกตนไมตามท่ีรกราง ที่สาธารณะทุกวัน  เร่ิมต้ังแตป 2531 ปลูก
เร่ือยมานับสิบกวาปคนจะรูซึ้งถึงความต้ังใจของเขา เพราะเขาไดชวยพลิกพื้นดินแหงแลงของ
อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ที่ขึ้นช่ือวากันดารและจนที่สุดในประเทศใหกลายเปนอําเภอที่
รํ่ารวยตนไมหลากหลายชนิด วันนี้เขายังมุงม่ันปลูกตนไมอยางไมเคยยอทอจึงทําใหเขาไดรับ
รางวัล ลูกโลกสีเขียว ประจําป พ.ศ. 2545 จาก ปตท. และรางวัลอ่ืนๆอีกมากมายจากหนวยงาน
ของรัฐและองคกรตางๆตลอดหลายปที่ผานมา 

3. ใหนักเรียนอานสถานการณใหเขาใจแลวจึงตอบคําถามใหถูกตองครบตามประเด็น
คําถาม 

4. เมื่อหมดเวลาใหนักเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบทันที 
 

สถานการณที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
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จากสถานการณท่ี 1 จงตอบคําถามตอไปน้ี (ขอ 1-4) 
 

 1.การกระทําของดาบวิชัยสอดคลองกับสุจริต 3 ในพุทธโอวาท 3 อยางไร ตอบ 3 ขอมี
เหตุผลประกอบทุกขอ (คิดแบบคุณ) [การกระทําของดาบวิชัยสอดคลองกับสุจริต 3 ดังนี้   
 (1) กายสุจริต คือการปลูกปา   เพราะการปลูกปาตองใชกําลังของรางกาย   (2) วจีสุจริต คือกา ร
ชักชวนคนอื่นใหปลูกตนไม   เพราะการชักชวนตองใชวาจาพูดใหเห็นถึงผลดีของการปลูกปา   (3) 
มโนสุจริต คือ ความมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ   เพราะการปลูกปาตองมีจิตใจท่ีมีคุณธรรมคิดอยากให
คนอื่นไดมีโลกท่ีสะอาดปลอดภัย] 

2.พวกตัดไมทําลายปาทําความช่ัว สอดคลองกับทุจริต 3 ในพุทธโอวาท 3 อยางไร 
ตอบ 3 ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ ( คิดแบบโทษ) [พวกทําลายปาทําชั่วสอดคลองกับทุกจริต 3
ดังนี้  (1) กายทุจริต คือการตัดไม     เพราะการตัดไมตองใชกําลังแรงกาย   (2) วจีทุจริต คือการ
ชักชวนคนงาน   เพราะการชักชวนตองใชวาจาพูดคุยตกลงวาจาง รวมถึงใชวาจาติดตอขายตนไม ท่ี
ตนลักลอบตัดกับผูซื้อดวย    (3) มโนทุจริต  คือ มีความโลภ   เพราะความโลภทําใหเปนคนขาด
สามัญสํานึกรักปา ไมคิดถึงผลรายท่ีจะตามมา 

3. นักเรียนคิดวาจะใชสุจริต 3 ในการชวยดาบวิชัยปกปองปาไมไดอยางไรบาง ตอบ 3 
ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ  (คิดแบบทางออก) [ใชสุจริต 3 ชวยดาบวิชัย ดังนี้  (1) ชวยปลูกปา   
เพราะการปลูกปาเปนการปกปองธรรมชาติไดอยางดี     (2)  ชวยประชาสัมพันธ  เพราะ                
การประชาสัมพันธจะทําใหคนไทยหันมาสนใจปลูกตนไมมากขึ้น   (3) สรางความมีจิตสํานึกรัก
ธรรมชาติ เพราะเมื่อเรามีจิตสํานึกรักปาไมแลว ก็จะมีกําลังใจท่ีจะทําความดีเพื่อโลกไดอีกมากมาย] 

4. ใหนักเรียนเลือกคําตอบ จากขอ 3 มาเพียงขอเดียว มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

เลือก  3 เหตุผล (คิดเลือกทางออก) [วิธีชวย คือ ขอท่ี 1 ชวยปลูกปา เลือกคําตอบน้ีดวยเหตุผล 3 ขอ 
คือ   (1)  เพราะการปลูกปาจะทําใหอากาศสะอาดสดชื่อ  (2) เพราะการปลูกปา ทําใหฝนตกตองตาม
ฤดูกาล และ  (3) เพราะการปลูกปาจะชวยลดภาวะโลกรอนได] 
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แบบประเมินการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
ประเด็น 

การประเมิน 
(สถานการณที่

1) 

ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 0 

คิดแบบคุณ 

ระบุการกระทํา
ของดาบวิชัยที่
สอดคลองกับ
สุจริต3 ในพทุธ
โอวาทได 3 ขอ 
มีเหตผุล
ประกอบทุกขอ  

ระบุการกระทํา
ของดาบวิชัยที่
สอดคลองกับ
สุจริต3 ในพทุธ
โอวาท ได  2  
ขอ มีเหตผุล
ประกอบ 
ทุกขอ 

ระบุการกระทํา
ของดาบวิชัยที่
สอดคลองกับ
สุจริต3 ใน
พุทธโอวาทได 
1 ขอมีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุการกระทํา
ของดาบวิชัยที่
สอดคลองกับ
สุจริต3 ในพทุธ
โอวาท ได 1 ขอ 
ไมมีเหตุผล
ประกอบ  
 

ระบุการกระทําของ
ดาบวิชัยที่
สอดคลองกับสุจรติ
3 ในพุทธโอวาทได
1ขอแตไมชัดเจน 
ไมมีเหตุผล
ประกอบ หรือไม
ตอบ 

คิดแบบโทษ 

ระบุการกระทํา
ของพวกตัดไม
ทําลายปาที่
สอดคลองกับ
ทุจริต3 ในพทุธ
โอวาท ได  3 ขอ 
มีเหตผุล
ประกอบทุกขอ 

ระบุการกระทํา
ของพวกตัดไม
ทําลายปาที่
สอดคลองกับ
ทุจริต3 ในพทุธ
โอวาท ได 2ขอ
มีเหตผุล
ประกอบ ทุกขอ 

ระบุการกระทํา
ของพวกตัดไม
ทําลายปาที่
สอดคลองกับ
ทุจริต3 ใน
พุทธโอวาทได 
1 ขอมีเหตุผล
ประกอบ      

ระบุการกระทํา
ของพวกตัดไม
ทําลายปาที่
สอดคลองกับ
ทุจริต3 ในพทุธ
โอวาทได 1 ขอ
ไมมีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุการกระทําของ
พวกตัดไมทําลายปา
ที่สอดคลองกับ
ทุจริต3 ในพทุธ
โอวาทได1ขอแตไม
ชัดเจน ไมมีเหตผุล
ประกอบ หรือไม
ตอบ 

คิดแบบ
ทางออก 

ระบุการใชสุจริต 
3 สําหรับชวย
ปกปองปาไมได 
3 ขอ มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ 

ระบุการใชสุจริต 
3 สําหรับชวย
ปกปองปาไมได 
2  ขอ มีเหตผุล
ประกอบทุกขอ 

ระบุการใช
สุจริต 3 
สําหรับชวย
ปกปองปาไม
ได 1 ขอ มี
เหตผุล
ประกอบ  

ระบุการใชสุจริต 
3 สําหรับชวย
ปกปองปาไมได 
1 ขอ ไมมีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุการใชสุจริต 3 
สําหรับชวยปกปอง
ปาไม ได 1 ขอ แต
ไมชัดเจน ไมมี
เหตผุลประกอบ 
หรือไมตอบ  

คิดเลือก 
ทางออก 

 

เลือกวิธีปกปอง
ปาได1 ขอมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 3 
เหตผุล 

เลือกวิธีปกปอง
ปาได1 ขอมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 2 
เหตผุล 

เลือกวิธี
ปกปองปาได1 
ขอมีเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 
1 เหตผุล 

เลือกวิธีปกปอง
ปาได1 ขอ  ไมมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  

เลือกวิธีปกปองปา
ได 1 ขอแตไม
ชัดเจน ไมมีเหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 
หรือไมตอบ  
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สถานการณท่ี 2 
 
 

 นายนครินทร พุมระนาด หรือที่รูจักกันในโซเชียลเน็ตเวิรกในชื่อ เน วัดดาว 1 ใน
สมาชิกแกงโอรส ซึ่งเปนแกงอันธพาลท่ีโดงดังในโลกโซเชียลกอนที่แกงจะถูกตํารวจเขารวบตัว
และหัวหนาแกงถูกจับเขาคุกในที่สุด นาย เน วัดดาว ไดออกมาประกาศวา “กลับตัวกลับใจขอเปน
คนดี ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด และไมขอไปเปนอันธพาลอีกตอไป” นายเน วัดดาว ไดรับการเลี้ยงดู
จากปูและยา นาและอา เพราะพอแมของเขาเสียชีวิตไปท้ังคู เขาจึงถูกเลี้ยงดูอยางตามใจ เนื่องจาก
ฐานะทางบานยากจน จึงตองการมีอํานาจ ตองการใหผูอ่ืนยอมรับ จึงเร่ิมเขาแกงอันธพาล ขายยา 
เสพยา และทําสิ่งผิดกฎหมายหลายอยาง จนตอมาถูกจับติดคุก 2 ป 
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จากสถานการณท่ี 2 จงตอบคําถามขอ 1-4 
 
1. ถา เน วัดดาว กลับตัวเปนคนดีไดจริง เขาจะมีสิ่งดีๆ (นิโรธ) อะไรเขามาในชีวิตบาง 

ตอบอยางนอย 3 ขอ  มีเหตุผลประกอบทุกขอ  (คิดแบบคุณ) [ถาเนวัดดาวกลับตัวเปนคนดีไดจริง 
จะมีสิ่งดีเกิดข้ึนในชีวิต 3 ขอ คือ  (1) สังคมยอมรับ เพราะสังคมไทยมีนิสัยชอบใหโอกาส และให
อภัยคนสํานึกผิดเสมอ  (2) มีความสุข  เพราะไมตองทําส่ิงท่ีผิดตอศีลธรรม หรือกฎหมาย ไมตอง
อยูอยางคนอมทุกข  (3)  มีความปลอดภัย    เพราะการใชชีวิตในโลกสีขาว ซึ่งเต็มไปดวยความรัก 
ความเมตตา กรุณา จะไมมีใครคิดปองราย เขาจะกินอิ่ม นอนหลับสนิท ไรกังวล] 

 2. หากเขากลับตัวไมไดตามท่ีพูด นักเรียนคิดวาชีวิตเขาจะพบกับปญหา (ทุกข) 
อะไรบาง  ตอบอยางนอย 3 ขอ  มีเหตุผลประกอบทุกขอ  ( คิดแบบโทษ) [ถาเขากลับตัวไมได ชีวิต
เขาจะหนีไมพนปญหา 3 ขอนี้ คือ  (1) ถูกทําราย  เพราะเกิดจากการทะเลาวิวาท (2)  ถูกฆา  เพราะ
เม่ือเกิดการขัดผลประโยชนคนเหลานี้จะใชวิธีปาเถื่อนในการแกปญหาจึงมักฆาแกงกันอยางงายดาย 
(3)  ติดคุก   เพราะสังคมท่ีเขาอยูการหาเลี้ยงชีพคือการทําส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิด เมื่อถูกจับไดชีวิต
ก็หนีไมพนตองถูกจองจําในคุกแนนอน] 

3. ใหนักเรียนคิดหาวิธี (มรรค) ที่จะชวยเหลือใหเน วัดดาว กลับตัวเปนคนดีไดสําเร็จ 
ตอบอยางนอย 3 วิธี มีเหตุผลประกอบทุกวิธี  (คิดแบบทางออก)  [วิธีท่ีจะชวยเหลือเน วัดดาว มี 3 
วิธี ดังนี้   (1) ใหเขาออกจากสิ่งแวดลอมท่ีไมดี เพราะการออกจากสิ่งแวดลอมไมดีจะทําใหมี
สุขภาพจิตท่ีสะอาดบริสุทธิ์   (2) ใหคบบัณฑิตหรือคนดี เพราะบัณฑิตหรือคนดีจะแนะนําแตสิ่งท่ีดี
มีประโยชน   (3) ใหกลับมาเขาสูระบบการศึกษา  เพราะการศึกษาจะชวยเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ ยน
มุมมองชีวิต จะเห็นโลกกวาง เห็นคุณคาของความเปนมนุษยผูประเสริฐ] 

4. จากขอ 3 ใหนักเรียนเลือกวิธีชวยเหลือท่ีคิดวาดีที่สุดมาเพียงวิธีเดียว  มีใหเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือก 3 เหตุผล (คิดเลือกทางออก)  [เลือกวิธีชวยเหลือวิธีท่ี 2 คือใหคบบัณฑิต
หรือคนดี ดวยเหตุผล 3 ขอ ไดแก   (1) เพราะบัณฑิตจะชักชวนใหรักษาศีล   (2)  เพราะบัณฑิตจะ
แนะนําวิธีใชชีวิตอยูในกรอบแหงสุจริต 3 คือกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต    (3)  เพราะ
บัณฑติมีอุบายในการสอนใหทุกคนเปนคนดีเน่ืองจากบัณฑิตเปนผูมีความเมตตากรุณา] 
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แบบประเมินการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 

 
 
 
 
 

ประเด็น 
การประเมิน 
(สถานการณ

ที่ 2) 

ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 0 

คิดแบบคุณ 

ระบุส่ิงดีๆ ที่
จะเขามาสู
ชีวิตของเน วัด
ดาวได 3 ขอมี
เหตผุล
ประกอบ  ทุก
ขอ 

ระบุส่ิงดีๆ ทีจ่ะ
เขามาสูชีวิตของ
เน วัดดาวได  2 
ขอมีเหตุผล
ประกอบทุกขอ 

ระบุส่ิงดีๆ ทีจ่ะ
เขามาสูชีวิตของ
เน วัดดาวได 1 
ขอ มีเหตผุล
ประกอบ  

ระบุส่ิงดีๆ ทีจ่ะ
เขามาสูชีวิตของ
เน วัดดาวได 1 
ขอ  ไมมีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุส่ิงดีๆ ทีจ่ะเขา
มาสูชีวิตของเน 
วัดดาวได1ขอแต
ไมชัดเจน ไมมี
เหตผุลประกอบ  
หรือไมตอบ  

คิดแบบโทษ 

ระบุปญหาที่
จะเกิดขึ้นกบั
ชีวิตของเน  
วัดดาวได 3 
ขอมีเหตุผล
ประกอบทุก
ขอ 

ระบุปญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นกบัชีวิต
ของเน    วัดดาว
ได 2 ขอมีเหตุผล
ประกอบทุกขอ 

ระบุปญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นกบัชีวิต
ของเน    วัดดาว
ได 1 ขอมีเหตุผล
ประกอบ 

ระบุปญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นกบัชีวิต
ของเน    วัดดาว
ได 1 ขอ  ไมมี
เหตผุลประกอบ  

ระบุปญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นกบัชีวิต
ของเน    วัดดาว
ได1ขอแตไม
ชัดเจน ไมมี
เหตผุลประกอบ 
หรือไมตอบ  

คิดแบบ
ทางออก 

ระบุวิธี
ชวยเหลือเน 
วัดดาว 3 วิธี มี
เหตผุล
ประกอบทุก
วิธี 

ระบุวิธีชวยเหลือ
เน วัดดาว 2 วิธี มี
เหตผุลประกอบ
ทุกวิธี 

ระบุวิธีชวยเหลือ
เน วัดดาว 1 วิธี มี
เหตผุลประกอบ  

ระบุวิธีชวยเหลือ
เน วัดดาว  1 วิธี    
ไมมีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุวิธีชวยเหลือ
เน วัดดาวได1วิธี
แตไมชัดเจน ไมมี
เหตผุลประกอบ 
หรือไมตอบ 

คิดเลือก 
ทางออก 

 

เลือกวิธี
ชวยเหลือเน 
วัดดาวได 1 
ขอมีเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 
3 เหตผุล 

เลือกวิธี
ชวยเหลอืเน วัด
ดาวได 1 ขอมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 2 
เหตผุล 

เลือกวิธี
ชวยเหลือเน วัด
ดาวได 1 ขอ มี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 1 
เหตผุล 

เลือกวิธี
ชวยเหลือเน วัด
ดาวได 1 ขอ  ไม
มีเหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  

เลือกวิธีชวยเหลือ
เน วัดดาวได1ขอ
แตไมชัดเจน ไมมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 
หรือไมตอบ  
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สถานการณที่ 3 
 
 

 พี่ฟา ฟาริดา เยาวะนิจ เปนสาวบารที่หาเชากินค่ําตองรับผิดชอบเลี้ยงดูสุนัจกวา 
500 ชีวิต ทั้งสุนัขเรรอน สุนัขบาดเจ็บ และสุนัขที่คนนํามาท้ิง ทุกเชาจะตื่นมาทําความสะอาดกรง
สุนัข หาขาวหานํ้าใหกิน จัดการดูแลทุกสิ่งทุกอยางเทาท่ีเธอจะทําได เงินที่เธอไดในแตละคืนไม
มากนักบอยคร้ังท่ีเธอตองบากหนาไปยืมเงินเพ่ือมาซื้ออาหาร คารักษาพยาบาลสุนัขในหัวใจของ
เธอคิดแตเพียงวา วันนี้จะมีเงินซื้ออาหารใหสุนัขหรือเปลา จะไดทิปเทาไร ถาไดมากสุนัขก็จะไดกิน
อะไรดีๆบาง” เธอไมเคยหวงตัวเอง การท่ีเธอตัดสินใจรับภาระเลี้ยงดูสุนัขเหลาน้ี เกิดจากหัวใจที่
เต็มเปยมไปดวยความเมตตาและรํ่ารวยนํ้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากสถานการณท่ี 3 จงตอบคําถามขอ 1-4 
 
1. ใหนักเรียนระบุการกระทําของพ่ีฟาวาสอดคลองกับอิทธิบาท 4 ขอใดบาง ระบุอยาง

นอย 3 ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ  (คิดแบบคุณ) [การกระทําของพ่ีฟาสอดคลองกับอิทธิบาท 4 

   ส
ำนกัหอ
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ดังนี้  (1) ฉันทะไดแกความรักสัตวของพี่ฟา  เพราะหัวใจของพี่ฟาเต็มไปดวยความรักจึงเปดกวาง
รับสุนัขเขามาในชีวิตไดไมจํากัด   (2) วิริยะ คือหาอาหาร ทําความสะอาดท่ีอยูใหสุนัข   เพราะการ
ทําเชนนั้นตองใชความพยายามมากและเพราะตองทําอยูท่ีวัน หากไมมีความเพียรไมสามารถทําได   
(3) จิตตะ คือการดูแลเอาใจใส อาบนํ้าให  เพราะการอาบน้ําใหสุนัขแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจดี มีใจ
คิดคํานึงและหวงใยจึงดูแลเสมือนลูกของตน  (4) วิมังสาคือการรักษาพยาบาลและหม่ันดูแลสุขภาพ
ของสุนัขไมทอดท้ิง   เพราะการรักษาพยาบาลเปนการใสใจในสุขภาพ ทําใหสุนัขทุกตัวมีสุขภาพดี 
มีความสุข ซึ่งนับวาพี่ฟามีความเมตตากรุณาเต็มเปยม] 

 2. การดูแลสุนัขกวา 500 ตัวนักเรียนคิดวาพ่ีฟาตองสูญเสียอะไรบาง ใหระบุสิ่งท่ี
สูญเสียอยางนอย 3 ขอ มีเหตุผลประกอบทุกขอ  ( คิดแบบโทษ) [สิ่งท่ีพี่ฟาตองสูญเสีย มี 3 สิ่ง คือ 
(1)  สูญเสียชีวิตสวนตัว   เพราะตองสละเวลาดูแลสุนัขกวา 500 ตัว  (2) สูญเสียเงินทอง   เพราะ
ตองซื้ออาหาร ยา เปนตน   (3) เสี่ยงติดโรคจากสุนัข เพราะหากไมดูแลสุขภาพตนเองอาจเสี่ยงติด
โรคจากสุนัข เชนโรคเรื้อนหรือโรคพิษสุนัขบาหรือโรคอื่นๆได] 

3. นักเรียนคิดวาสังคมไทยควรใหความชวยเหลือพี่ฟาโดยวิธีใดบาง ตอบอยางนอย 3 
วิธี  มีเหตุผลประกอบทุกวิธี  (คิดแบบทางออก) [ควรใหความชวยเหลือพี่ฟา 3 วิธี คือ (1)  อาสาชวย
ดูแลสุนัขในเวลาวาง  เพราะจะไดชวยผอนแรงพ่ีฟาและไดปลูกฝงคุณธรรมคือความรักตอสัตวโลก
ทุกชนิด     (2) ชวยบริจาคอาหารและยา   เพราะความสุขของสุนัขนอกจากความรักแลวยังตองอิ่ม
ทองและสุขภาพแข็งแรงดวย  (3) ชวยบริจาคเงิน  เพราะพี่ฟาจะไดนําเงินไปซื้ออาหารและยา 
รวมถึงใหพี่ฟาไดมีเงินดูแลตัวเองใหมีสุขภาพดีเปนท่ีพึ่งใหกับสุนัขไปแสนนาน] 

 4. ใหนักเรียนเลือกวิธีชวยเหลือท่ีคิดวาดีที่สุดจากขอ 3 มาเพียงขอเดียว มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือก 3 เหตุผล  (คิดเลือกทางออก) [เลือกวิธีชวยเหลือขอท่ี 3 คือ ชวยบริจาค
เงิน ดวยเหตุผล 3 ขอ ดังนี้  (1) เพราะการบริจาคเงินทําไดสะดวกรวดเร็ว  (2) เพราะพ่ีฟาจะไดนํา
เงินไปวางแผนการใชไดเหมาะสมกวา  (3) เพราะพ่ีฟาสามารถนําเงินเขาบัญชีก็จะไดรับดอกเบี้ย 
แลวนําดอกเบี้ยมาใชประโยชนไดอีกดวย 
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แบบประเมินการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 

 

 
 
 
 

ประเด็น 
การประเมิน 
(สถานการณ

ที่ 3) 

ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 0 

คิดแบบคุณ 

ระบุการกระทํา
ของพี่ฟาซ่ึง
สอดคลองกับ
อิทธิบาท4  ได
3ขอ  มีเหตุผล
ประกอบทุก
ขอ 

ระบุการกระทํา
ของพ่ีฟาซ่ึง
สอดคลองกับ
อิทธิบาท4 ได2 
ขอ มีเหตุผล
ประกอบทุก
ขอ 

ระบุการกระทํา
ของพ่ีฟาซ่ึง
สอดคลองกับ
อิทธิบาท4ได 1 
ขอมีเหตุผล
ประกอบ 

ระบุการกระทํา
ของพี่ฟาซ่ึง
สอดคลองกับ
อิทธิบาท4 ได   
1ขอไมมี
เหตุผล
ประกอบ  

ระบุการกระทํา
ของพ่ีฟาซ่ึง
สอดคลองกับ
อิทธิบาท4 ได1
ขอแตไมชัดเจน 
ไมมีเหตุผล
ประกอบหรือไม
ตอบ  

คิดแบบโทษ 

ระบุสิ่งท่ีพี่ฟา
ตองสูญเสียได 
3 ขอ  มีเหตุผล
ประกอบทุก
ขอ 

ระบุสิ่งท่ีพี่ฟา
ตองสูญเสียได 
2 ขอ  มีเหตุผล
ประกอบทุก
ขอ 

ระบุสิ่งท่ีพี่ฟา
ตองสูญเสียได 
1 ขอ  มีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุสิ่งท่ีพี่ฟา
ตองสูญเสียได 
1 ขอ  ไมมี
เหตุผล
ประกอบ  

ระบุสิ่งท่ีพี่ฟาตอง
สูญเสียได1ขอแต
ไมชัดเจน ไมมี
เหตุผลประกอบ 
หรือไมตอบ  

คิดแบบ
ทางออก 

ระบุวิธี
ชวยเหลือพี่ฟา
ได  3 วิธีมี
เหตุผล
ประกอบ ทุก
วิธี 

ระบุวิธี
ชวยเหลือพี่ฟา 
ได   2 วิธี  มี
เหตุผล
ประกอบทุกวิธี 

ระบุวิธี
ชวยเหลือพี่ฟา
ได 1 วิธี    มี
เหตุผล
ประกอบ  

ระบุวิธี
ชวยเหลือพี่ฟา
ได 1 วิธี ไมมี
เหตุผล
ประกอบ 

ระบุวิธีชวยเหลือ
พี่ฟา ได1ขอแต
ไมชัดเจน ไมมี
เหตุผลประกอบ  
หรือไมตอบ 

คิดเลือก 
ทางออก 

 

เลือกวิธี
ชวยเหลือพี่ฟา
ได 1 วิธี  มี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  
3 เหตุผล 

เลือกวิธี
ชวยเหลือพี่ฟา
ได 1 วิธีมี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 
2  เหตุผล 

เลือกวิธี
ชวยเหลือพี่ฟา
ได 1 วิธีมี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  
1เหตุผล 

เลือกวิธี
ชวยเหลือพี่ฟา
ได 1 วิธี  ไมมี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 

เลือกวิธีชวยเหลือ
พี่ฟาได1วิธีแตไม
ชัดเจน ไมมี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก
หรือไมตอบ  
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สถานการณท่ี 4 
 

 ชอทิพย โคตรโน นักตรวจสอบภาษีผูชํานาญการ ไดรับการยกยองวาเปนคนดี 
ซื่อสัตยสุจริตอยางย่ิงแมคนชั่วพยายามติดสินบนเธออยูเสมอ เธอทํางานดวยความกลาหาญเพื่อ
หนาที่และความถูกตอง ตลอดระยะเวลา 19 ปในหนาที่การงาน เธอไมเคยมาสายแมแตคร้ังเดียว มา
ทํางานกอนเวลาและกลับเปนคนสุดทาย ที่สําคัญคือเธอยึดม่ันในคําสอนของพอที่บอกไววา “พอไม
มีสมบัติอะไรให มีแตความรู ดังนั้นใหเรียนหนังสือเกงๆ ใหทําความดี มีความซื่อสัตยในหนาท่ีการ
งาน สักวันหน่ึงจะไดดีเอง” คําของพอจึงกลายเปนสิ่งท่ีหลอหลอมใหชอทิพย โคตรโน มีความ
ประพฤติและจิตใจที่งดงามดังเชนทุกวันนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากสถานการณที่ 4 จงตอบคําถามขอ 1-4 
 
1. การทําความดีของพ่ีชอทิพยสอดคลองกับหลักปธาน 4 อยางไร ตอบอยางนอย 3 ขอ  

มีเหตุผลประกอบทุกขอ  (คิดแบบคุณ) [การทําดีของพ่ีชอทิพยสอดคลองกับหลักปธาน 4  ดังนี้  (1) 

   ส
ำนกัหอ
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การไมทุจริตสอดคลองกับเพียรระวังบาป   เพราะพี่ชอทิพยไมยอมรับสินบน ไมเปนเคร่ืองมือคน
เลว    (2) ความซื่อสัตยตอหนาท่ีสอดคลองกําจัดความโลภ  เพราะความซื่อสัตยจะกําจัดความโลภ
ในใจได   (3) ความเคารพตอหนาท่ีความตรงตอเวลา การหวังความสุขของประชาชนสอดคลองกับ
การสรางความดี   เพราะพ่ีชอทิพยทํางานอยางทุมเท จึงทําประโยชนสุขตอผูอื่นไดมาก และเปน
แบบอยางในเร่ืองความมีระเบียบวินัย   (4)  ความยึดม่ันในคําสอนของพอสอดคลองกับอนุรักขนา
ปธาน  เพราะพี่ชอทิพยระลึกถึงคําสอนของพออยูตลอดเวลาทําใหมีความสุขกับการทําความดีเพื่อ
สังคมอยูตลอดเวลา]  

2. ถาสังคมไทยขาดความซื่อสัตยสุจริตจะสงผลเสียรายแรงอยางไร ใหตอบตามหลัก
ปธาน 4 อยางนอย 3 ขอ  มีเหตุผลประกอบทุกขอ  (คิดแบบโทษ) [ถาขาดความซื่อสัตย จะเกิด
ผลเสียรายแรงดังนี้  (1) สังคมไทยจะเต็มไปดวยคนชั่ว  เพราะไมรูจักเพียรระวังบาป  (2) สังคมไทย
จะถูกความชั่วครอบงํา  เพราะไมมีความเพียรกําจัดบาปท่ีเกิดแลว   (3) ผูคนจะมุงปองรายกันและ
กัน หาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไมได  เพราะ นับวันความชั่วจะเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวัน   
(4) สังคมจะพบภัยพิบัติ  เพราะถาทําความชั่วตอเนื่องก็เหมือนรักษาความชั่วอยูอยางไมเสื่อม
คลาย] 

3. นักเรียนคิดวาควรเพียรทําความดี (ภาวนาปธาน) เพื่อสังคมไทยในดานใดบาง ให
ตอบอยางนอย 3ขอ  มีเหตุผลประกอบทุกขอ  (คิดแบบทางออก) [ควรเพียรทําความดี 3 ขอนี้ คือ  
(1) เปนคนซื่อสัตยสุจริต เพราะความซื่อสัตยสุจริตเปนรากฐานแหงความดีชนิดอื่นๆ  (2)  เปนคนมี
วินัย   เพราะความมีวินัยเปนรากฐานแหงความมั่นคงของสังคมไทยเมื่อทุกคนเคารพกฎหมาย
บานเมือง (3) เปนคนมีจิตสาธารณะ เพราะคนท่ีมีจิตสาธารณะจะมีอุปนิสัยชอบชวยเหลือผูอื่นโดย
ไมหวังผลตอบแทนดวยเห็นวาความสุขของคนอื่นคือความสุขของตน] 

 4. ใหนักเรียนเลือกคําตอบในขอ 3 ที่คิดวาสําคัญที่สุดมาเพียงขอเดียว มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือก  3 เหตุผล  (คิดเลือกทางออก) [เลือกคําตอบขอท่ี3 เปนคนมีจิต
สาธารณะ ดวยเหตุผล 3 ขอ ดังน้ี  (1) เพราะคนมีจิตสาธารณะมีความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน
ของจิตใจ  (2) เพราะคนมีจิตสาธารณะเปนคนมีระเบียบวินัยในตนมีความเคารพตอกฎหมาย
บานเมือง  (3) เพราะคนมีจิตสาธารณะสามารถทําประโยชนเพื่อตนและผูอื่นไดอยางสมบูรณและ
เปนนักสรางสรรคสังคมใหนาอยูยิ่งขึ้น] 

   ส
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แบบประเมินการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 

ประเด็น 
การประเมิน 
(สถานการณ

ที่ 4 ) 

ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 0 

คิดแบบคุณ 

ระบุความดี
ของพี่ชอทิพย
ที่สอดคลอง
กับปธาน 4 ได 
3 ขอ  มีเหตุผล
ประกอบทุก
ขอ 

ระบุความดีของ
พี่ชอทิพยที่
สอดคลองกับ
ปธาน4ได2ขอ
มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ 

ระบุความดีของ
พี่ชอทิพยที่
สอดคลองกับ
ปธาน 4 ได 1  
ขอ  มีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุความดีของ
พี่ชอทิพยที่
สอดคลองกับ
ปธาน 4 ได 1 
ขอไมมีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุความดี
ของพ่ีชอทิพย
ที่สอดคลองกับ
ปธาน 4 ได1
ขอแตไม
ชัดเจน ไมมี
เหตุผล
ประกอบ 
หรือไมตอบ  

คิดแบบโทษ 

ระบุผลเสีย
ของสังคมไทย
ที่ขาดความ
ซื่อสัตย 3ขอ  
มีเหตุผล
ประกอบทุก
ขอ 

ระบุผลเสียของ
สังคมไทยท่ี
ขาดความ
ซื่อสัตย  2 ขอ  
มีเหตุผล
ประกอบทุกขอ 

ระบุผลเสียของ
สังคมไทยท่ี
ขาดความ
ซื่อสัตย  1ขอ  มี
เหตุผลประกอบ  

ระบุผลเสียของ
สังคมไทยท่ีขาด
ความซื่อสัตย 1 
ขอ  ไมมีเหตุผล
ประกอบ  

ระบุผลเสียของ
สังคมไทยท่ี
ขาดความ
ซื่อสัตยได1ขอ
แตไมชัดเจน 
ไมมีเหตุผล
ประกอบ  หรือ 
ไมตอบ  

คิดแบบ
ทางออก 

ระบุสิ่งท่ี
นักเรียนควร
เพียรทําความดี
ได 3 ขอมี
เหตุผล
ประกอบทุก
ขอ 

ระบุสิ่งท่ี
นักเรียนควร
เพียรทําความดี
ได 2 ขอมี
เหตุผล
ประกอบทุกขอ 

ระบุสิ่งท่ี
นักเรียนควร
เพียรทําความดี
ได  1 ขอ  มี
เหตุผลประกอบ  

ระบุสิ่งท่ี
นักเรียนควร
เพียรทําความดี
ได1ขอไมมี
เหตุผลประกอบ  

ระบุสิ่งท่ี
นักเรียนควร
เพียรทําความดี
ได1ขอแตไม
ชัดเจน ไมมี
เหตุผล
ประกอบ
หรือไมตอบ 

คิดเลือก  
ทางออก 

 

เลือกสิ่งท่ีควร
เพียรทําความดี
ได 1 ขอ  มี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 
3 เหตุผล 

เลือกสิ่งท่ีควร
เพียรทําความดี
ได 1 ขอมี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  
2  เหตุผล 

เลือกสิ่งท่ีควร
เพียรทําความดี
ได 1 ขอมี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 1 
เหตุผล 

เลือกสิ่งท่ีควร
เพียรทําความดี
ได 1 ขอมี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  

เลือกสิ่งท่ีควร
เพียรทําความดี
ได1ขอแตไม
ชัดเจน ไมมี
เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 
หรือไมตอบ 

   ส
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สถานการณท่ี 5 
 
 

 พี่แกวเปนพนักงานตําแหนงเล็กๆอยูในบริษัทแหงหนึ่ง ตองทนรวมงานกับหัว
หนาท่ีเปนคนพาลผูมีนิสัยเห็นแกตัว พูดจาหยาบคาย เปนคนเจาชู ชอบพูดจาขมขู อาฆาตผูก
พยาบาท  ตองทนเห็นในสิ่งท่ีไมถูกไมควรบอยๆ ตามคําสั่งของหัวหนา แมจะไมเต็มใจก็ตาม เชน 
ติดสินบน รับสินบน  โกหกหลอกลวงผูอ่ืน  ใสรายคนดี  และอ่ืนๆอีกหลายอยาง  ทําใหรูสึกเปน
ทุกข จิตตก ทั้งๆท่ีกอนเขาทํางานในบริษัทแหงน้ี พี่แกวเคยเปนคนเรียบรอย จิตใจดีงาม มีเมตตา  
ซื่อตรงจริงใจ พูดจาไพเราะ ชอบทําบุญใหทานและใฝทางธรรม ทุกวันนี้เธอกําลังทางออกใหกับ
ชีวิตตัวเอง แตติดอยูที่เธอยังตองการเงินเดือนเพื่อยังชีพอยู 
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จากสถานการณที่ 5 จงตอบคําถามขอ 1-4 
 
1. จากสถานการณนี้นักเรียนคิดวากอนเขาทํางานบริษัทพี่แกวเปนคนมีนิสัยเชนไร 

ตอบอยางนอย 3 ขอ  มีเหตุผลประกอบทุกขอ  (คิดแบบคุณ)   [ลักษณะนิสัยของพี่แกวกอนทํางาน
บริษัทท่ีสําคัญมี 3 ขอ คือ (1) เปนคนมีจิตใจดีงาม เพราะเคยเปนผูใฝในธรรมะมากอน  (2) มีเมตตา   
เพราะเคยหวงใยคนรอบขางเสมอ   (3) ซื่อตรงจริงใจ เพราะเคยเปนคนซื่อสัตยสุจริตมากอน] 

2. ถาอยากทราบวาหัวหนาพ่ีแกวเปนคนพาลหรือไม นักเรียนจะหาขอพิสูจนได
อยางไร  ใหบอกขอพิสูจนอยางนอย 3 ขอ  มีเหตุผลประกอบทุกขอ ( คิดแบบโทษ)  [ใช
องคประกอบของคนพาล คือทุจริต 3 เปนเคร่ืองพิสูจน ไดดังนี้  (1) หัวหนาพี่แกวชอบประพฤติกาย
ทุจริต  เพราะเปนคนเจาชูชอบลวงเกินผูหญิงท่ีไมใชภรรยาตน   (2) หัวหนาพ่ีแกวชอบประพฤติวจี
ทุจริต  เพราะเปนคนชอบพูดจาโกหก พูดหยาบคาย พูดสอเสียดและพูดเพอเจอ   (3) หัวหนาพ่ีแกว
ชอบประพฤติมโนทุจริต  เพราะมีนิสัยชอบผูกพยาบาทปองรายผูอื่น มีจิตใจหยาบกระดาง  สรุปวา
หัวหนาพ่ีแกวเปนคนพาลแนนอน เปนคนชอบทําชั่ว พูดชั่ว คิดชั่วตามลักษณะของคนพาลทุก
ประการ]   

3. นักเรียนมีวิธีการแกปญหานี้  ใหกับพี่แกวไดอยางไร   ตอบอยางนอย 3 วิธี  มีเหตุผล
ประกอบทุกวิธี  (คิดแบบทางออก)   [วิธีแกปญหาสําหรับพี่แกว มี 3 วิธี  ดังนี้  (1) ทําเร่ืองยายแผนก  
เพราะจะไดไมตองอยูใกลคนพาลและจะไดไมตองทําเรื่องผิดศีลธรรมอีกตอไป  (2) ปรึกษาผูใหญท่ี
เชื่อถือได  เพราะผูใหญจะชวยแกไขปญหาใหพี่ แกวเนื่องจากทานมีประสบการณมากกวา  (3)  
ออกมาทําธุรกิจสวนตัวเล็กๆ  เพราะจะไดไมตองทํางานรวมบริษัทเดียวกับคนพาลอีกตอไป] 

4. จากขอที่ 3 ใหนักเรียนเลือกวิธีแกปญหาท่ีคิดวาดีที่สุดมาเพียงขอเดียว มีเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือก  3 เหตุผล  (คิดเลือกทางออก)  [เลือกคําตอบขอท่ี 3 คือออกมาทําธุรกิจ
สวนตัวเล็กๆ ดวยเหตุผล 3 ขอ ดังนี้   (1) เพราะเปนงานอิสระไมตองเปนลูกนองใคร (2) เพราะ
สามารถทําบุญใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตามวิถีชาวพุทธไดอยางไมตองกังวล (3) เพราะไม
ตองทนทํางานรวมกันคนพาลที่จะทําใหชีวิตเราตกต่ําอีกตอไป] 
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แบบประเมินการคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 

ประเด็น 
การประเมิน 
(สถานการณ

ที่5) 

ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 0 

คิดแบบคุณ 

ระบุนิสัยพี่แกว
กอนเขาทํางาน 
ได3 ขอ 
มีเหตผุล
ประกอบทุกขอ 

ระบุนิสัยพี่แกว
กอนเขาทํางาน 
ได 2 ขอมีเหตุผล
ประกอบทุกขอ 

ระบุนิสัยพี่แกว
กอนเขาทํางาน 
ได 1 ขอ 
มีเหตผุล
ประกอบ  

ระบุนิสัยพี่แกว
กอนเขาทํางาน
ได  1 ขอ ไมมี
เหตผุลประกอบ 

ระบุนิสัยพี่แกว
กอนเขาทํางาน 
ได1ขอแตไม
ชัดเจน ไมมี
เหตผุลประกอบ 
หรือไมตอบ 

คิดแบบโทษ 

ระบุขอพิสูจน
คนพาลได 3 ขอ
มีเหตผุล
ประกอบทุกขอ 

ระบุขอพิสูจน
คนพาลได 2 ขอ 
มีเหตผุล
ประกอบทุกขอ 

ระบุขอพิสูจน
คนพาลได 1 ขอ 
มีเหตผุล
ประกอบ 

ระบุขอพิสูจน
คนพาลได 1 ขอ
ไมมีเหตุผล
ประกอบ      

ระบุขอพิสูจนคน
พาลได 1 ขอแต
ไมชัดเจน ไมมี
เหตผุลประกอบ
หรือไมตอบ 

คิดแบบ
ทางออก 

ระบุวิธีแกปญหา
พี่แกวได 3 ขอมี
เหตผุลประกอบ
ทุกขอ 

ระบุวิธีแกปญหา
พี่แกวได 2 ขอมี
เหตผุลประกอบ
ทุกขอ 

ระบุวิธีแกปญหา
พี่แกวได 1 ขอมี
เหตผุลประกอบ  

ระบุวิธี
แกปญหาพี่แกว
ได 1 ขอ ไมมี
เหตผุลประกอบ    

ระบุวิธีแกปญหา
พี่แกวได 1 ขอ  
แตไมชัดเจน ไมมี
เหตผุลประกอบ
หรือไมตอบ 

คิดเลือก
ทางออก 

 

เลือกวิธี
แกปญหาใหพี่
แกวได 1 วิธีมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 3 
เหตผุล 

เลือกวิธี
แกปญหาใหพี่
แกวได 1 วิธีมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 2 
เหตผุล 

เลือกวิธี
แกปญหาใหพี่
แกวได 1 วิธีมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก1 
เหตผุล 

เลือกวิธี
แกปญหาใหพี่
แกวได 1 วิธี  ไม
มีเหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก  

เลือกวิธีแกปญหา
ใหพี่แกวได 1 แต
ไมชัดเจน ไมมี
เหตผุล
ประกอบการ
ตัดสินใจเลือก 
หรือไมตอบ 

   ส
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีมีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

*********************************** 
คําชี้แจง :  
 ใหนักเรียนประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู  เ ร่ือง  หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับความ
คิดเห็นของนักเรียน 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เนนความเปนหลักเหตุและผล 

     

2. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่สงเสริมให
นักเรียนไดรวบรวมขอมูลและแสวงหาความรูดวยตนเอง 

     

 3. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีเนนใหนักเรียน
แกไขปญหาโดยใชปญญา 

     

4. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
สถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 

     

ดานบรรยากาศการเรียนรู 
5. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปดโอกาสใหนักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น 

     

6. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ชวยเสริมสรางประสบการณ
ใหมแกนักเรียน 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของ
นักเรียน 

5 4 3 2 1 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู 
7. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนา
ทักษะการคิด 

   
 

 

8. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหฝกคิด ฝก
ทักษะในการแสวงหาความรู 

     

9. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหฝกคิดถูก
วิธี คิดเปนขั้นตอน คิดมีเหตุผล คิดใหเกิดประโยชน 

     

10. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนที่เนนใหฝกคิด
แบบคุณโทษและทางออก 

     

11. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เปนการสอนท่ีเนนใหนักเรียน
สามารถตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 
 

     

 

 เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 
  เห็นดวยมากท่ีสุด ใหคาระดับคะแนนเทากับ 5 
  เห็นดวยมาก  ใหคาระดับคะแนนเทากับ 4 
  เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับคะแนนเทากับ 3 
  เห็นดวยนอย  ใหคาระดับคะแนนเทากับ 2 
  เห็นดวยนอยที่สุด ใหคาระดับคะแนนเทากับ 1 
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