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1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
            ปัจจุบันน้ีสังคมไทยมีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหา
เรื่องอาชญากรรมปัญหาเรื่องสิ่งเสพติด ปัญหาเร่ืองครอบครัวหรือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ล้วนแต่เป็น
เครื่องช้ีให้เห็นว่าสังคมไทยกําลังอยู่ในภาวะวิกฤต ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีได้มีการวิเคราะห์ไว้ในความจริง
ของแผ่นดิน อมรวิชช์ นาครทรรพ (2541, หน้า 3) ได้แสดงความเห็นไว้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่สะท้อนให้
เห็นในภาวะตกตํ่าของสังคมไทย คือการขาดภูมิปัญญาของสังคมไทย จะเห็นได้ว่าการขาดภูมิปัญญา
ทางสังคมทําให้คนไทยเราไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์ และมีกระแสต่างๆ ที่โถมเข้าสู่ประเทศเราและประชาชนคนไทยของเราก็ยังไม่สามารถเป็น
ผู้มีความรู้ความคิดที่จะรู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เห็นได้จากกระแสค่านิยมวัตถุนิยม 
ทําให้เราตกเป็นเหย่ืออันเน่ืองมาจากการที่เราอ่อนแอจากทางภูมิปัญญา การไม่รู้จักวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณทําให้เราไม่สามารถพัฒนา หรือแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ และทําให้เราไม่
สามารถแม้จะดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยศักด์ิศรีของความเป็นไทย ดังน้ัน หากจะแก้ปัญหาที่รากเหง้าของ
สังคมไทยในระยะยาวให้ได้ต้องแก้ปัญหาที่การปฏิรูปการศึกษาสําหรับลูกหลานคนไทยเสียก่อน            
เพ่ือบ่มเพาะภูมิปัญญาของคนไทยให้กล้าแข็ง จึงมีความจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้พัฒนาเยาวชนของ
ประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ตลอดจนการสร้างกระบวนการคิดให้เกิดขึ้นควบคู่กัน
ไปและเกิดความย่ังยืน การจัดการศึกษาของไทยได้พัฒนาให้ก้าวหน้าทันกับสังคมยุคโลกาภิวัฒน์           
จะเห็นได้จากการปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องหรือให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและด้านสังคม โดยจัดให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 รองรับโดยมุ่งเน้นใน
เรื่องการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดเพ่ือทําให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
            ยุคปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีได้เจริญพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้พระพุทธศาสนาต้องมีการ
ปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัย มิเช่นน้ันแล้วนักเรียนอาจจะละเลยเรื่องเก่ียวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ศาสนาที่มีบุคคลนับถือมากที่สุดในประเทศไทย ดังน้ัน จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินชีวิตของคนไทย
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะหลักธรรมที่ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนไทยได้ประพฤติปฏิบัติอย่างมีเหตุ
มีผลในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องปัญหาของนักเรียนปัจจุบันน้ี จึงมีการพบเห็นอยู่อย่างมากมายใน
การดําเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีสิ่งเร้าความสนใจและพฤติกรรมที่น่าเลียนแบบเอาเย่ียงอย่าง
ในทางที่ไม่เหมาะสมมีเป็นจํานวนมาก สรุปปัญหาได้ดังน้ี มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เที่ยวยามคํ่าคืน          
ติดเกมส์คอมพิวเตอร์และติดยาเสพติด ปัญหาเหล่าน้ีเกิดมาจากการที่ไม่ได้รับการฝึกใช้ความคิดอย่าง
ละเอียดรอบคอบหรือคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการคือการคิดก่อนแล้วจึงทําว่าสิ่งไหนถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยในขณะน้ีหรือไม่ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะกระทําไปโดยไม่ได้ใช้ความคิดอย่าง
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มีเหตุผลและวิเคราะห์มาก่อน นักเรียนจึงอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ศาสนาทุกศาสนาจึงมีความ
จําเป็นเข้ามาเก่ียวข้องในการฝึกพฤติกรรมการคิดที่ดีให้กับนักเรียน สิ่งสําคัญของศาสนาไม่ว่าจะเป็น
ศาสนาใดก็ตาม สอนให้ทุกคนเป็นคนดีปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางให้รู้จักรับผิดชอบช่ัวดี แต่หลักธรรมน้ัน
เมื่อนํามาปฏิบัติจริงมักจะมีการผสมผสานกับความเช่ือเดิมและวัฒนธรรมเดิมของผู้ที่ นับถือ                
ศาสนานั้นๆ  
            เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยก็ได้เข้ามาผสมผสานกลมกลืนกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี และลัทธิความเช่ือเดิมของคนไทยท่ีมีอยู่ก่อน แม้จะอธิบายได้ว่าส่วนใดเป็นหลักธรรมท่ีแท้
และส่วนใดเป็นลัทธิศาสนาอ่ืน แต่ในทางปฏิบัติก็แยกกันไม่ออกและได้กลายเป็นวัฒนธรรมทางศาสนา
ไปแล้ว จึงมีวัฒนธรรมทางศาสนาที่สําคัญก็ได้แก่ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่เห็นปรากฏกันอยู่ในสังคมปัจจุบันและถึงแม้วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจะมิใช่
แก่นของศาสนาเหมือนหลักธรรม แต่ก็มีส่วนโอบอุ้มให้หลักธรรมเห็นได้ง่ายเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา 
เป็นของที่มีชีวิตชีวา และเป็นเครื่องให้ศาสนิกชนระลึกถึงหลักธรรมแก่นแท้ที่จะนํามาปฏิบัติได้อยู่เสมอ 
ซึ่งตรงกับพระมหาธงสวรรค์ วรสิงห์ (2548, หน้า 78) ได้กล่าวว่า ถ้าเปรียบเทียบหลักธรรมเหมือน
แก่นไม้ วัฒนธรรมหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็เปรียบเหมือนเปลือกนอกของต้นไม้ แต่ทั้ง
เปลือกและแก่นไม้ ย่อมมีประโยชน์ต่อต้นไม้เท่าๆ กัน หากมีแต่แก่นไม่มีเปลือกห่อหุ้ม ต้นไม้น้ันก็จะ
อยู่ไม่ได้ ดังน้ันต้นไม้ จึงต้องมีทั้งเปลือกและแก่นทั้งสองเพ่ืออาศัยซึ่งกันและกัน จึงเห็นได้ว่า การ
เรียนรู้เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นไม่น้อยไปกว่าหลักธรรมอ่ืนๆ แม้ว่าวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาจะมีความสําคัญและมีเน้ือหาอยู่ในหลักสูตรหลายระดับ แต่ก็มีปัญหาที่น่าสนใจอยู่     
2 ประการใหญ่ ๆ คือ ปัญหาในการเรียนรู้และนําไปปฏิบัติไม่ได้อย่างถูกต้อง เน่ืองจากขาดการเรียนรู้ที่
เข้าใจอย่างถูกต้องตามแบบอย่าง ส่วนมากเป็นการเรียนรู้แบบปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งแต่ละแห่งก็มี
ความแตกต่างกันในเรื่องการปฏิบัติเพราะได้ประยุกต์ประเพณีท้องถิ่นเข้าไปด้วย ทําให้ผู้สืบต่อเกิดการ
เรียนรู้อย่างสับสน จนเกิดความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนเรียนรู้และปฏิบัติอยู่น้ันเป็นวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องหรือไม่  
            จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหันไปสู่สังคม
สมัยใหม่ ในการศึกษาเล่าเรียนก็มุ่งแต่วิชาความรู้ที่มุ่งจะเอาชนะ หาโอกาสเบียดเบียนกัน ไม่ได้มุ่ง
อบรมจิตใจตนเองหรือรับการศึกษาให้เข้าถึงนําหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ
อย่างจริงจัง บางคนทั้งๆ ที่เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาแล้ว กลับมองเป็นสิ่งคร่ําครึ ไม่น่าเอาอย่าง และ
ปัญหาเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน ที่ทําให้เกิดการไม่เข้าใจอย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักระเบียบ
แบบแผนทางวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายจากการช้ีแจงข้อมูลของ 
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551, หน้า 77) ได้ดังน้ี ครูสอนพระพุทธศาสนาไม่มีคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนา     
ไม่เคยมีประสบการณ์การสอนวิชาศีลธรรมมาก่อนและขาดความสนใจต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
อย่างจริงจัง ผู้เรียนจึงมีความสนใจในพระพุทธศาสนาน้อยมากเพราะวัฒนธรรมจากตะวันตกทําให้
นักเรียนเห็นว่าล้าสมัย ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆของโรงเรียนไม่เห็นความสําคัญของวิชา
พระพุทธศาสนา วิธีการของครูผู้สอนต้ังแต่อดีตยึดการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก มีการจัดกิจกรรม
เสริมน้อยมาก ครูผู้สอนแทบไม่ได้ใช้สื่อการสอนเลย ทําให้ผู้เรียนเบ่ือหน่ายต่อวิธีการสอนเนื้อหาและ
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สื่อแบบเดิมๆ ที่ใช้ ชํ้าๆ มาหลายคร้ังและการเรียนการสอนส่วนใหญ่จัดขึ้นในห้องเรียนปกติ 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่สนับสนุนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
             การแก้ปัญหาในข้อที่ 1 ปัญหาในการเรียนรู้และนําไปปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง น้ันอาจจะเกิดจาก
สาเหตุที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เมื่ออยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะการปฏิบัติในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
น้ัน ผู้ใหญ่มักจะเป็นผู้นําและผู้สอนซึ่งได้จากเรียนรู้ด้วยวิธีสืบต่อกันมา ขาดการเรียนรู้อย่างถูกต้องตาม
หลักการมาต้ังแต่ต้น ดังน้ันควรปลูกฝังความรู้ให้เกิดขึ้นต้ังแต่ยังเป็นเด็กนักเรียนเพ่ือเป็นฐานความรู้มิ
ให้ปฏิบัติสืบต่อแบบผิดเพ้ียนไป การแก้ไขปัญหาข้อที่ 2 เรื่องการสอนเน้ือหาเกี่ยวกับวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่ขาดเทคนิคหลากหลายดังกล่าว อาจกระทําได้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ให้นักเรียนเป็นสําคัญ โดยอยู่ในลักษณะการใช้ความที่เป็นระบบตามแบบหลักโยนิโสมนสิการ ดังที่ 
พระมหาหนูพัฒน์ กองบาง (2544, หน้า 62) กล่าวถึงแนวคิดน้ีไว้ว่าวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการซึ่ง
เป็นคําสอนที่เน้นให้มีสติพิจารณาเหตุผลของปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนแล้วนําไปสู่ปัญญาแก้ไขปัญหาได้
อย่างอย่างถูกต้องอย่างสิ้นเชิง เช่น เมื่อบุคคลได้รับอารมณ์ต่างๆ เข้ามาทั้งที่ดีและไม่ดี ถ้ามีโยนิโส
มนสิการพิจารณาหาเหตุผล จะทําให้ความเข้าใจตามความเป็นจริง คิดหาทางแก้ได้ถูกต้องหรือเรียกว่า 
ทําให้คนมีความคิดในการแก้ปัญหา ดังน้ัน จึงช่วยกันศึกษาทําความเข้าใจแล้วนํามาอภิปรายผลให้เกิด
ความเข้าใจ ซึ่งผลจากการเรียนรู้ในลักษณะรูปแบบกระบวนการตามหลักโยนิโสมนสิการจะช่วยให้ได้
เรียนด้วยความสนุกสนานด้วยเทคนิคต่างๆ ที่นําเข้าไปใช้ในกระบวนการแบบหลักโยนิโสมนสิการได้ 
ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และทําให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการนําหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ดี
ขึ้นด้วย นอกจากน้ีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนายังเป็นเคร่ืองผูกพันและร้อยประสานใจประชาชนทั่ว
ทั้งถ่ินและสังคมให้กลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีและกิจกรรมของวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ล้วนเป็นกิจกรรมบุญกุศลโน้มน้อมไปในทางการให้ การบริจาค สละและสลัด
คลายความยึดติดจึงเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจและฝึกนิสัยของคนไทยให้มีอัธยาศัยกว้างขวางมีความ
ไมตรีและมีนํ้าใจ รวมท้ังเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วย ความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่
เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตดังกล่าว ในการจัดการศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในหลักสูตรระดับ
ใด ก็จะมีเน้ือหาเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยเสมอ เช่น หลักสูตรแกนกลางประถมศึกษา
ปี 2551 มีเน้ือหาเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีเน้ือหาเร่ืองวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาในหมวดสังคมศึกษา รายวิชาพระพุทธศาสนา 
             พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ เป็นศาสนาหลักของประเทศที่จัดได้ว่า
เป็นรากฐานที่มั่นคงของศีลธรรม จึงควรนําหลักพระพุทธศาสนามาใช้ศึกษาปลูกฝังค่านิยมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนมากย่ิงขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า การสร้างศรัทธาและการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ประกอบไปด้วยการใช้ความคิดในลักษณะที่ถูกต้อง รู้จักพิจารณา รู้จักวิเคราะห์ 
เป็นแนวคิดที่เกิดจากการคิดพิจารณาอย่างถูกวิธีมีระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน ทําตามหลักที่ดี อันเกิดมา
จากความเข้าใจเรื่องที่กระทําอย่างแจ่มแจ้งและถูกต้อง มีเหตุมีผลซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์
ในสิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคม หลักการสอนและวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่จะเอ้ืออํานวยให้
นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้โดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดยมีครูเป็นกัลยาณมิตรที่ดี           
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คอยช่วยเหลือ สังเกตได้จากธรรมะต่างๆในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มี “ศรัทธา” ในที่
ใด พระองค์จะสอนให้มี “ปัญญา” ในที่น้ันด้วยเสมอ อาจกล่าวได้ว่า ศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาหรือ
หมายถึง ให้เช่ือโดยใช้ปัญญาก่อน คือเหตุที่มิได้ทรงสอนให้เช่ืออย่างงมงายน้ันเอง (พระธรรมปิฎก, 
2538, หน้า 765-729) จุดเน้นที่สําคัญในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน คือเน้นกระบวนการคิด
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณให้มีความสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคํา (2547, หน้า 9) กล่าวไว้ว่า 
การคิดที่มีเหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบมีหลักเกณฑ์มีหลักฐานที่เช่ือถือได้เพ่ือ
นําไปสู่การสรุปและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพว่า สิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเช่ือ สิ่งใดควรเลือกหรือสิ่งใด
ควรทํา ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญที่ช่วยคือครูต้องทําตนเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ พยายามสร้างศรัทธา
ความเช่ือมั่นในตัวนักเรียนเพราะการคิดที่ถูกต้องเป็นพ้ืนฐานมาจากการมีศรัทธา เพราะศรัทธาเป็น
ศูนย์รวมยึดเหน่ียวจิตใจและเป็นพลังงานอยู่ภายในเมื่อคนรับรู้หรือมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ความคิดเหล่าน้ันก็จะถูกแรงศรัทธาดึงให้แล่นไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งศรัทธาที่ถูกต้องน้ันจะต้องมีปัญญา
เป็นตัวควบคุม จึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการ เป็นแนวทางช่วยช้ีแนะให้
นักเรียนได้เห็นแนวทางที่ถูกต้องและคิดอย่างมีวิจารณญาณได้  
            การเรียนการสอนลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า นักเรียนที่ได้รับการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและหลักโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (อารุณี ไทยบัณฑิตย์, 2545, หน้า 84) และ (นวพร ถึงประเสริฐ, 
2549, หน้า 105-106) เน่ืองจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการ
ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความสําคัญมาก เป็นทักษะการคิดพิจารณา
เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีมีความก้าวหน้าของ
สื่อสารมวลชนอย่างมาก เช่น การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นใช้ในชีวิตประจําวัน การโฆษณาต่างๆ 
การศึกษาจะศึกษาต่อที่ไหนในสาขาใด หรือจะเร่ิมประกอบอาชีพใดเมื่อสําเร็จการศึกษาในขั้นพ้ืนฐาน
ไปแล้ว ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง 
ประกอบกับนักเรียนในวัยน้ีกําลังเจริญเติบโตเป็นพลเมืองของชุมชนสังคมและประเทศชาติ               
(พระเทพเวที, 2533, หน้า 36) 
            ดังน้ัน การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ จึงมีความจําเป็นต้อง
ให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเกี่ยวกับข้อมูลหรือสถานการณ์ที่ปรากฏและมี
หลักการในการประเมินความน่าเช่ือถือได้ความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูลโดยอาศัยความรู้ความคิด 
ประสบการณ์ของตนในการสํารวจหลักฐานอย่างรอบคอบระมัดระวังเพ่ือนําไปสู่การตัดสินความ
ถูกต้องของข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลว่าสิ่งใดควรกระทําสิ่งใดควรเช่ือ จึงควรปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความมีระเบียบและความซื่อสัตย์แก่นักเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 3) ซึ่งเราต้องร่วมกันพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ประโยชน์ของคนท้ังประเทศ จําเป็นต้องมีวิธีการในการเลือกรับและจัดการกับข้อมูลเหล่าน้ันได้อย่าง
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ถูกต้องเหมาะสมโดยอาศัยกระบวนการคิด การสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการเป็นหัวใจของการ
พัฒนาปัญญาการคิดอย่างแยบคาย 
             ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบกระบวนการแบบหลักโยนิโมนสิการรายวิชาพระพุทธศาสนา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ว่า เมื่อจัดสถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามอย่างกระบวนการแบบหลักโยนิโมนสิการให้นักเรียนแล้ว จะส่งผลต่อความสามารถในการคิดแบบ
หลักโยนิโสมนสิการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนของนักเรียนหรือไม่อย่างไร เพ่ือผลที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีรูปแบบการ
คิดที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้มีความสามารถในการคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการของนักเรียนมากย่ิงขึ้น
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
            การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
            1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ 
            1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อวิธีสอนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ 
 
1.3 คําถามการวิจัย 
 
            การวิจัยครั้งน้ีมีคําถามการวิจัย ดังน้ี 
            1.3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรี ยนเรื่ อง วันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเ รียน                      
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ มีความ        
แตกต่างกันหรือไม่ 
            1.3.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อวิธีสอนเรื่องวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่สอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและแบบปกติ มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
            ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันประถมศึกษา         
ปีที่ 5 ที่สอนโดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ มีความแตกต่างกัน 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
            ขอบเขตการวิจัยเรื่องน้ี มีดังต่อไปน้ี 
            1.5.1 ประชากร 
            ประชากร  คือนักเ รียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  ของโรงเรี ยนในเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 80 คน 
            1.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
            กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 2  
ห้องเรียนๆ ละ 40 คน โดยการใช้วิธีการสุ่มแบบเข้ากลุ่ม คือ แบบกลุ่มทดลอง (วิธีสอนแบบ            
หลักโยนิโสมนสิการ) จํานวน 40 คน และแบบกลุ่มควบคุม (วิธีสอนแบบปกติ) จํานวน 40 คน                 
และวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
            1.5.3 ตัวแปรในการศึกษา 
                    1) ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอน ได้แก่ วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอน         
แบบปกติ 
                    2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ืองวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา         
และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและแบบปกติ                 
            1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
            การวิจัยคร้ังน้ีได้ทําการทดลองในปีการศึกษา 2554 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผนๆ 
ละ 2 ช่ัวโมง จํานวน 10 ช่ัวโมง โดยมีเน้ือหาดังต่อไปน้ี 
                   1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เรื่องความหมายและวันความสําคัญ 
                   2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วันมาฆบูชา เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวันมาฆบูชา      
และควรปฏิบัติอย่างไรในวันมาฆบูชา 
                   3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 วันวิสาขบูชา เรื่องความหมายกับความสําคัญและทําไม
พระพุทธเจ้าจึงทรงต้องประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 6 
                   4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 วันอาสาฬหบูชา เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ           
วันอาสาฬหบูชา และการเวียนเทียนในวันนี้เพ่ือระลึกอะไร 
                   5) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 วันอัฐมีบูชา เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวันอัฐมีบูชา 
และวิธีปฏิบัติของการทําบุญในวันอัฐมีบูชา 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
           จากการศึกษาเอกสาร และรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้เสนอกรอบแนวคิดที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังภาพ 1 
                 ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
            ผู้วิจัยกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังน้ี 
            1.7.1 วิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ หมายถึง การสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด มุ่งเน้น
การฝึกผู้เรียนให้ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักวิเคราะห์ ไม่มองสิ่งต่างๆ อย่างต้ืนๆ 
หรือเพียงด้านใดด้านหน่ึงเท่าน้ัน จัดเป็นความสําคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นขั้นของ
การสร้างปัญญามีวิจารณญาณท่ีบริสุทธ์ิ เป็นอิสระทําให้ผู้เรียนสามารถช่วยตัวเองได้และนําไปสู่
จุดหมายของการเรียนรู้อย่างแท้จริง ใช้กับกลุ่มทดลอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการมีขั้นตอนการสอนดังน้ี 
            ขั้นนํา - การสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน 

         1) การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสมคือเหมาะสมกับระดับช้ัน เหมาะกับวัย
และภูมิหลังของนักเรียน เหมาะกับวิธีการเรียนการสอน เหมาะกับบทเรียนที่จะสอน 

         2) บุคลิกภาพของครูและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ คือ
บุคลิกภาพทางกาย มีความสะอาด แจ่มใส สงบและสํารวม เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีคือมีจิตใจสะอาดและมี
ความมั่นใจในตนเอง 

         3) การเสนอส่ิงเร้าและแรงจูงใจ คือ ใช้สื่อการสอนหรืออุปกรณ์และวิธีการต่างๆ จัด
กิจกรรมขั้นนําความเร้าความสนใจ น่าสนุก นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของตนและได้
รับทราบผลทันท่วงทีและควรให้การเสริมแรงทันที 
            ขั้นสอน 
                   1) ครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่อง ประเด็นสําคัญของ
บทเรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
 
 
 

    
 1. วิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
 2. วิธีการสอนแบบปกติ 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องวันสําคัญ 
   ทางพระพุทธศาสนา 
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอน  
   แบบหลักโยนิโสมนสิการและแบบปกติ 
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                    2) ครูแนะนําแหล่งวิทยาการข้อมูล 
                    3) การใช้ทักษะที่เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ ทักษะทางความคิดเชิงเหตุเชิงจริยธรรม
และทักษะทางสังคม 
                    4) ครูจัดกิจกรรมที่เร้าให้เกิดการคิดวิธีต่างๆโดยใช้วิธีคิดแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
(แบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย, แบบวิภัชชวาท, แบบสามัญลักษณ์, แบบอริยสัจ 4, แบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน) 
            ขั้นสรุป 
                    1) ครูและนักเรียนสรุปผลของการปฏิบัติตามทางเลือกน้ัน ให้นักเรียนแสดงออกด้วย
วิธีต่างๆ เช่น พูด เขียน อ่าน แสดงวิธีคิด เพ่ือยืนยันความมั่นใจว่าสาระที่เรียนในบทเรียนน้ันมีความ
เป็นไปได้ มีคุณค่าและปฏิบัติได้ผลจริง 
                    2) ครูและนักเรียนอภิปราย นักเรียนสอบถามข้อสงสัย ครูอธิบายและสรุปบทเรียน 
                    3) การวัดและประเมินผลเป็นกลุ่ม การประเมินผลโดยครู 
            ขั้นประเมินผล  
            การประเมินผลโดยครู จากการสังเกตพฤติกรรม การทําและตรวจสอบแบบทดสอบคําถาม
ต่างหรือการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
            1.7.2 วิธีการสอนแบบปกติ หมายถึง การใช้วิธีสอนแบบบรรยาย มีกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีครูเป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้เตรียมศึกษาหาความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่จะสอนจากตํารา แบบเรียนหรือหนังสืออ้างอิงต่างๆ แล้วรวบรวมเร่ืองราวทั้งหมด
มาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยการบรรยาย การบอก การใช้อุปกรณ์ประกอบซึ่งครูและนักเรียนจะร่วมกัน
อภิปรายซักถาม ตลอดจนช่วยกันสรุปเน้ือเรื่อง หรือสิ่งที่ได้จากการเรียน ใช้กับกลุ่มควบคุม ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังน้ี 
                    1) ขั้นนํา ประกอบด้วย ครูนําเข้าสู่บทเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียน  
                    2) ขั้นสอน ครูอธิบายเน้ือหาโดยใช้อุปกรณ์ประกอบคําอธิบาย  
                    3) ขั้นสรุป ครูสรุปเน้ือหาให้นักเรียนฟังอีกครั้งแล้วให้บันทึกลงในสมุดทําแบบทดสอบ  
                    4) ขั้นประเมินผล ประกอบด้วยครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบย่อยถามความคิดเห็น 
            1.7.3 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วันที่เป็นวันตรงกับขึ้น 8 ค่ํา ขึ้น 15 ค่ํา 
และแรม 8 ค่ํา แรม 15 ค่ํา ตามจันทรคติและเป็นวันที่เกี่ยวเน่ืองกับพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ์ เพ่ือการนําไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ซึ่งมีการเรียนการสอนอยู่ในสาระ
การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ของวิชาพระพุทธศาสนา กําหนดเน้ือการสอนดังน้ี  
                    1) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                    2) วันมาฆบูชา  
                    3) วันวิสาขบูชา  
                    4) วันอาสาฬหบูชา 
                    5) วันอัฐมีบูชา 
            1.7.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนวัดความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนในการ
เรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 3 แบบ  
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 

 

9

 

 
 
                    1) แบบเติมคํา โดยกําหนดให้คะแนนคือ ตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน        
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 10 ข้อ 
                    2) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 
                    3) แบบใส่ค่าถูกหรือผิด จํานวน 10 ข้อ 
 1.7.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้สําหรับวัดผลคะแนนก่อนและหลังเรียน เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เป็นข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 3 แบบ 
                    1) แบบเติมคํา โดยกําหนดให้คะแนนคือ ตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน        
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 10 ข้อ 
                    2) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ 
                    3) แบบใส่ค่าถูกหรือผิด จํานวน 10 ข้อ 
            1.7.6 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อวิธีสอน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่นักเรียนมีต่อการใช้
วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ  
 
 
 
 
 




