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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
            การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา              
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติซึ่งมี
นักเรียนของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ศึกษา
วรรณกรรมและผลการวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องและได้นําเสนอ ดังน้ี 
             2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
                  2.1.1 การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
                  2.1.2 โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
                  2.1.3 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                  2.1.4 สาระการเรียนรู้เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                  2.1.5 การวัดและการประเมินผลตามสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
             2.2 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                  2.2.1 ความหมายของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                  2.2.2 ความเป็นมาของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
                  2.2.3 ความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
             2.3 วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
                  2.3.1 ความหมายของแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
                  2.3.2 หลักการการสอนที่เน้นแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
                  2.3.3 ประโยชน์ของการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
                  2.3.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบหลักโยนิโสมนสิการ 
                  2.3.5 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
             2.4 วิธีสอนแบบปกติ 
                  2.4.1 ความหมายของวิธีสอนแบบปกติ 
                  2.4.2 ขั้นตอนการจัดการสอนแบบปกติ 
                  2.4.3 ข้อดีและข้อเสียของวิธีการสอนแบบปกติ 
             2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                  2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
                  2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
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2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
            2.1.1 การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
            กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 7-11) ได้กล่าวถึงว่า พัฒนาการของหลักสูตร
การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไว้ว่า เริ่มต้ังแต่กระทรวงธรรมการได้กําหนดให้มี “วิชาจรรยา” เป็นครั้ง
แรกในหลักสูตรทุกช้ัน เพ่ือกล่อมเกลานิสัยใจคอของกุลบุตรกุลธิดาในสมัยน้ัน และได้ถือเป็นนโยบาย
ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกกับวิชาน้ีมาตลอดจนถึง พ.ศ.2475 เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของประเทศมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
และวิชาจรรยามีส่วนต้องปรับปรุงตามไปด้วย โดยขยายไปเป็นหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม และเมื่อมี
การปรับปรุงอีกก็ได้หันมาให้ความสําคัญเพ่ิมเนื้อหาสาระของศาสนาและจริยธรรมมากขึ้นอีก เน่ืองจาก
เยาวชนมีปัญหาด้านศีลธรรมมากขึ้น 
            ในการปรับปรุงหลักสูตรพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง 2533) กระทรวงศึกษาธิการได้
เห็นชอบให้กรมวิชาการดําเนินปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ และมีคําสั่งให้โรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้ใช้เป็นการนําร่องก่อนทุกช้ัน หลังจากนําหลักสูตรไปใช้ได้ช่ัว
ระยะเวลาหน่ึง ได้มีคําถาม ข้อสังเกตจากองค์กร บุคคลากรที่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาว่า                 
การปรับปรุงครั้งน้ีได้ตัดทอนวิชาพระพุทธศาสนาให้ลดน้อยลงไปทั้งคาบวิชาและเนื้อหา กรมวิชาการ
จึงขอความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการให้มีการปรับปรุงเพ่ิมเนื้อหาสาระพระพุทธศาสนาและ
เวลาให้มากขึ้น จนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสั่งให้ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา  
มีความสุขและมีความเป็นไทย   
            กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 3) ได้กล่าวไว้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 จัดทําขึ้นเพ่ือให้เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถ่ินและสถานศึกษาทุก
สังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้นําไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปัญหาของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในเรื่องปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติระดับสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กําหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังไว้มาก ทําให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อ
ปัญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียน รวมท้ังปัญหาคุณภาพ
ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
นอกเหนือจากการกําหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้แล้วยังได้ให้รายละเอียดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กําหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้
และปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา
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การศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร ต้องสอนอะไร            
จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนใน
แต่ละระดับช้ัน ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม 
นําไปใช้ในการกําหนดเน้ือหา จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคัญ
สําหรับการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ได้กําหนดจุดหมายข้อ 1 ให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเองและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หลักสูตรข้ันพ้ืนฐานได้
กําหนดแนวทางการจัดการเรียนสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม ในส่วนที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา
น้ัน สถานศึกษาควรจัดให้ผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้เรียนรู้ประมาณ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เพ่ือเน้น
ความเป็นคนดี มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ดังน้ี 
            สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
            มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 
            มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีและธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
            โรงเรียนและสถานศึกษา เป็นองค์กรหน่ึงที่พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทในการอบรม
เด็กนักเรียนให้มีศีลธรรมและรู้จักพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษานั้น จัดขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและให้สอดคล้องกับการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการจัดสอนในโรงเรียนตามปกติ ดังน้ันเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานปีพุทธศักราช 2551 จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพระพุทธศาสนา โดยใช้เน้ือหาของ
กลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมของหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และในส่วนของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้ปรับปรุงมาจากรายละเอียดของสาระการเรียนรู้
ของระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี        
มาใช้เป็นหลักสูตรพุทธศาสนา พุทธศักราช 2551 จนถึงปัจจุบัน 
 
            2.1.2 โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทําขึ้นเพ่ือให้เขตพ้ืนที่      
การศึกษาหน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้นําไปใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3) 
            ปัญหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในเร่ืองปัญหาความสับสนของ 
ผู้ปฏิบัติระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กําหนดสาระการ
เรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ทําให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผล       
ไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการ
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เรียน รวมท้ังปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกเหนือจากการกําหนดวิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้แล้วยังได้ให้รายละเอียดในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน
การเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการ
ให้เกิดแก่ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร 
ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัดระบุสิ่งที่ผู้ เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ง
คุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมี
ความเป็นรูปธรรม นําไป ใช้ในการกําหนดเนื้อหา จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนและเป็น
เกณฑ์สําคัญสําหรับการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 
            จากรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังที่กล่าวมา สถานศึกษา
สามารถนําเป็นแนวทางในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาที่สนองตอบต่อหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นความต้องการของท้อง ถิ่นโดยมี
องค์ประกอบดังน้ี 
            1) ส่วนนํา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สําคัญของผู้เรียน) 
            2) การจัดทําโครงสร้างหลักสูตร (วิชาพ้ืนฐาน วิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน                     
เวลาเรียน) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) (รายปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) (รายภาค) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) (รายภาค) 

  โครงสร้างหลักสูตรเป็นการนําเสนอโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละระดับช้ัน  
สนองตอบต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และความเป็นท้องถิ่นทั้งใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาที่สะท้อนการบริหารจัดการหลักสูตรเวลาเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือ การจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมตามความต้องการของโรงเรียน 
            3) การจัดทําคําอธิบายรายวิชา (รหัสวิชา ช่ือรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช้ัน            
เวลาเรียน รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา) 
                (1) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ 
                (2) ศึกษาตัวช้ีวัดช้ันปี (ป.1-ม.3) 
                (3) ศึกษาตัวช้ีวัดช่วงช้ัน (ม.4-ม.6) 
                (4) ศึกษาสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
                (5) ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ิมเติมของโรงเรียน 
                (6) ศึกษาการลงรหัสรายวิชาทั้งพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม 
            ประมวลจัดทําคําอธิบายรายวิชา แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันประกอบไปด้วย ส่วนของ
สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะที่เกิด (คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร) 
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            4) การออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน 
                (1) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
                (2) มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
                (3) สาระการเรียนรู้ 
            ดําเนินการจัดหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลาง
และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
            5) คู่มือการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
                (1) ตัวช้ีวัด 
                (2) สาระการเรียนรู้ทั้งแกนกลางและท้องถิ่น 
                (3) ช้ินงาน/ภาระงาน 
                (4) เกณฑ์การประเมิน 
                (5) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
                (6) เวลาเรียน 
            ดําเนินการออกแบบการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้) ประกอบไป
ด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู้ (ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ช้ินงาน/ภาระงาน เกณฑ์การประเมินช้ินงาน กิจกรรมการเรียนรู้ (นําเข้าสู่
บทเรียน ช่วยพัฒนาผู้เรียน รวบยอด สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึกผลหลังสอน) 
            การดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ซึ่งโรงเรียนนําร่องและพร้อมใช้ใช้ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนทั่วไปใช้ในปี
การศึกษา 2553 จะเห็นได้ว่าเป็นการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเดิม โดยจัดทําโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยประมวลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และสถานศึกษาพิจารณาเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาเป็นพิเศษ 
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            2.1.3 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

       ตาราง 1 โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

ที่ รหัสวิชา สาระการเรียนรู้ นํ้าหนัก 
ระดับ

การศึกษา 
ช้ัน 

 1  ส 11101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 1    1.0   1   ป.1  
 2  ส 12101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 2   1.0  1  ป.2 
 3  ส 13101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 3  1.0  1  ป.3 
 4  ส 14101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 4  1.0  2  ป.4 
 5  ส 14202 พระพุทธศาสนา 1   0.5  2  ป.4 
 6  ส 15101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 5   1.0  2  ป.5 
 7  ส 15201 พระพุทธศาสนา 2   0.5  2  ป.5 
 8  ส 16101 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 6   1.0  2  ป.6 
 9  ส 16201 พระพุทธศาสนา 3   0.5  2  ป.6 

 
            2.1.4 สาระการเรียนรู้วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
            ในส่วนเน้ือหาสาระการเรียนเร่ืองวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้คัดเลือกหัวข้อที่
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ตํ่า มาใช้ในการวิจัย โดยเลือกจากรายละเอียดโครงสร้างเน้ือหาของวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนามาสังเคราะห์เป็นเน้ือหาการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผนๆ ละ 2 ช่ัวโมง 
จํานวน 10 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดของเน้ือหาดังต่อไปน้ี 
                   1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เรื่องความหมายและวันความสําคัญ 
                   2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วันมาฆบูชา เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวันมาฆบูชา      
และควรปฏิบัติอย่างไรในวันมาฆบูชา 
                   3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 วันวิสาขบูชา เรื่องความหมายกับความสําคัญและทําไม
พระพุทธเจ้าจึงทรงต้องประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 6 
                   4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 วันอาสาฬหบูชา เร่ืองความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวัน
อาสาฬหบูชา และการเวียนเทียนในวันนี้เพ่ือระลึกอะไร 
                   5) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 วันอัฐมีบูชา เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวันอัฐมีบูชา 
และวิธีปฏิบัติของการทําบุญในวันอัฐมีบูชา 
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           2.1.5 การวัดผลและการประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
           การวัดและประเมินผลตามระเบียบแนวทางโรเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง (กรมการศาสนา, 
2539, หน้า 59) จะเน้นการวัดผลท่ีสอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนา คือ นอกจากจะวัดองค์
ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วยังอาจใช้กระบวนการวัดตามระบบศีล 
สมาธิและปัญญา เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระโดยมีหลักการสําคัญและการประเมินผลด้านสาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนาสอดคล้องหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ,          
กรมวิชาการ, 2546, หน้า 210) 

        1) เป็นการประเมินในสถานการณ์ที่ปฏิบัติจริงหรือเก่ียวข้องในชีวิตจริง ผสมผสานไป
กับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย และผลการเรียนที่วัด 

        2) เป็นการประเมินที่ครอบคลุมการแสดงออก การกระทํา กิจกรรมและกระบวนการ
ทํางาน ผลงาน / รวมถึงแฟ้มสะสมงาน 

        3) เน้นการประเมินความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้น การใช้เหตุผล กระบวนการคิด
แก้ปัญหา การประยุกต์และการปรับปรุงพัฒนางาน 

        4) เน้นการประเมินพัฒนาการ ค้นหาสิ่งที่ดีงามของผู้เรียน เป็นการประเมินเชิงบวก
ไม่ใช่การประเมินเพ่ือจับผิดหรือค้นหาข้อบกพร่องและมีการนําข้อมูลจากการประเมินไปใช้เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย 
                   5) เป็นการประเมินที่ต่อเน่ือง โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 
                   6) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดโดยจําแนกองค์ 
ประกอบของการประเมิน 
                   7) เป็นการประเมินที่ผู้เก่ียวข้องหลายด้านมีส่วนร่วมในการประเมิน ได้แก่ ผู้สอน
ผู้เรียน เพ่ือนนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังได้กําหนดโดยสรุปไว้ดังน้ี 

            (1) ทดสอบความรู้ ความสามารถโดยข้อสอบและการปฏิบัติ 
            (2) สังเกตจากพฤติกรรมทั่วไป 
            (3) สังเกตกระบวนการทํางาน 
            (4) ประเมินผลจากการรายงาน หรือบันทึกการปฏิบัติงาน 

           หรืออาจใช้วิธีการทดสอบ หรือประเมินผสมผสานเกินกว่า 1 วิธีก็ได้ 
            เกณฑ์การวัดผลการเรียน 
            นักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดและต้องสอบผ่านเกณฑ์
วิชาละไม่ตํ่ากว่า 50% จึงถือว่าผ่าน ให้โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังประกาศการสอบไว้เป็น
หลักฐานด้วย และมีเกณฑ์คะแนนแบ่งระดับคุณภาพของแต่ละวิชา เป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
                  คะแนน 80 – 100 ระดับ 4 
                  คะแนน 70 – 79   ระดับ 3 
                  คะแนน 60 – 69   ระดับ 2 
                  คะแนน 50 – 59   ระดับ 1 
                  คะแนน  0 – 49    ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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            โดยคะแนนแต่ละวิชาอาจได้มาโดยการวัดผลด้วยวิธีการใช้แบบทดสอบต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีแบบ
เดียวตลอดทั้งเทอม หรือใช้การประเมินหลายๆ แบบร่วมก็ได้ 
            สรุปความว่า การวัดและประเมินผลตามสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเน้นทั้งความรู้ที่เกิด
จากการเรียนรู้ และจากการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้จึงสร้างแบบประเมินผล
เป็นเป็นแบบหลากหลายวิธี ซึ่งมีอยู่ 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  
 
2.2 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 
            2.2.1 ความหมายของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
            พระระพิน พทุธิสาโร (2544, หนา้ 79) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา
คือ วนัท่ีมีเหตุการณ์สาํคญัเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาเกิดข้ึน โดยในวนัสาํคญัน้ีพุทธศาสนิกชนจะไป
ทาํบุญตกับาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียนท่ีวดั เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา้ พระธรรมและ
พระสงฆ ์
            ปาริชาต แสงหิรัญ (2546, หน้า 6) ได้ให้ความหมายว่า วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ
วันที่เป็นวันตรงกับขึ้น 8 ค่ํา ขึ้น 15 ค่ํา และแรม 8 ค่ํา แรม 15 ค่ํา ตามจันทรคติแล้ว ยังเป็นวันที่
เกี่ยวเน่ืองกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เพ่ือการนําไปสู่การปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบด้วยกาย วาจา ใจ 
            จากที่กล่าวมาจึงพอสรุปได้ว่า วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ เก่ียวเน่ืองกับ
พระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์สาวกโดยมีระเบียบแผนและแนวทางการปฏิบัติจนเป็นธรรมเนียม
สืบต่อกันมา เรียกว่า วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
            2.2.2 ความเป็นมาของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
            สุนันท์ อยู่คงดี (2547-2548, หน้า 43) กล่าวว่า พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาประจําชาติ
ไทยมาแต่บรรพกาล เป็นหลักชัยในการดํารงชีวิตของชนชาติไทยให้มีชีวิตที่สงบสุข รู้จักธรรมชาติของ
ชีวิต ทําให้คนไทยมีความเจริญรุ่งเรื่อง มีความเป็นไท มีอิสระเสรี มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามและประพฤติปฏิบัติเป็นแบบแผนมาจนถึงปัจจุบันน้ี ถึงแม้ยุคโลกาภิวัฒน์ จะนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อารยธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตคนไทยในปัจจุบันอย่างรวดเร็วก็ตาม คนไทยก็ยัง
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้ได้ แต่หากคนไทยละเลยหรือขาดสติหลงลืมสิ่งดีงามเสียแล้วก็น่าห่วงไม่
น้อย จึงเห็นว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนไทย และยังคงประพฤติปฏิบัติอยู่น่าได้รับการ
ฟ้ืนความทรงจํา เพ่ือจะได้รับทราบว่าได้พัฒนาไปแล้วอย่างไรบ้าง ทําให้ได้ทราบถึงเหตุผลความเป็นไป
ได้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะวันสําคัญที่เก่ียวข้องทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมประจําใจของ
พุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งปวง 
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            2.2.3 ความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
            วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธทั่วไปนิยมบําเพ็ญกุศลเพื่อบูชาวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาโดยการไปวัดและประกอบพิธีตามโอกาส โดยมีความสําคัญ ดังน้ี 
                   1) ทางด้านจิตใจ คือ 
                      (1) ช่วยให้เป็นผู้มีสติ มีศรัทธาและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ไม่เลินเล่อมี
หลักธรรมเป็นที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจ รวมท้ังเป็นการช่วยบํารุงสืบทอดพระพุทธศาสนาในฐานะชาวพุทธ
สืบต่อไป  
                      (2) ช่วยให้เกิดความสามัคคี ทําให้ผู้ร่วมงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดความ
เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีความรักใคร่สมานสามัคคีกัน เป็นมิตรที่ดีต่อกัน เท่ากับสร้างชาติได้อีก             
ประการหน่ึง 
                      (3) ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบ ประณีต สวยงามท้ังกิริยามารยาทและท่าทางอัน
ก่อให้เกิดความซาบซึ้งตรึงใจแก่ผู้พบเห็น 
                      (4) ช่วยให้คนเราฉลาดเพราะสิ่งที่นํามาเป็นเครื่องใช้ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น พระพุทธรูป ดอกไม้ ธูปเทียน อันแฝงไว้ซึ่งความหมายชวนให้เกิดคําซักถาม ค้นหาคําตอบจน   
ทําให้เกิดความฉลาดขึ้น 
                      (5) ก่อให้เกิดความชุ่มช่ืนเบิกบานใจ พิธีกรรมต่างๆ ในวันพระพุทธศาสนาล้วนแต่
สร้างความรู้สึกอ่ิมเอิบสดช่ืน มีสภาพทางด้านจิตใจอ่อนโยน มีจิตเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์       
มากขึ้น 
                   2) ช่วยรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้ 
                   วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ช่วยแสดงถึงว่า ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมเป็นของ
ตนเอง แสดงถึง ความเป็นไท มิใช่ทาส ไม่ใช่ข้าของชาติใด รวมทั้งสืบทอดศิลปวัฒนธรรม การประกอบ
พิธีกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีความงามของศิลปะปรากฏอยู่ในการสักการบูชา มีแบบ
แผนในการปฏิบัติที่สืบทอดมาจนเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนแต่ละท้องถิ่นและของชาติ 
วัฒนธรรมประเพณีอันเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนาจะคงอยู่สืบต่อไป จากผู้ปฏิบัติและรักษาในฐานะ
ชาวพุทธ นอกจากน้ียังเป็นการป้องกันชาติให้มีเอกลักษณ์อันแข็งแกร่ง ไม่ให้ชาติอ่ืนมากลืนเอาได้ 
                   3) ช่วยธํารงพระพุทธศาสนาไว้ 
                   วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแม้จะเกิดหลังศาสนาและเน้ือแท้ของศาสนาคือหลักธรรม
ที่นําผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์แต่คนจะเข้าถึงศาสนาได้ง่ายต้องอาศัยพิธีกรรม เมื่อได้อาศัยพิธีกรรมเป็น
ขั้นตอนนําเข้าหาหลักธรรม ก็เท่ากับเป็นการช่วยให้รักษาพระพุทธศาสนาให้ธํารงอยู่สืบไปตราบนาน
เท่านาน 
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2.3. วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
 

            2.3.1 ความหมายของหลักโยนิโสมนสิการ 
            พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2542, หน้า 73) ได้ให้ความหมายของหลักโยนิโสมนสิการไว้
ดังน้ีว่า ในระบบการศึกษาอบรมแบบหลักโยนิโสมนสิการเป็นการฝึกใช้ความคิดให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี 
คิดอย่างมีระเบียบ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างต้ืนผิวเผิน เป็นข้ันสําคัญในการสร้าง
ปัญญาที่บริสุทธ์ิ เป็นอิสระทําให้ทุกคนช่วยตนเองได้และนําไปสู่จุดหมายของพุทธอย่างแท้จริง 
            นิภา แก้วศรีงาม (2547, หน้า 98) หลักโยนิโสมนสิการ หมายถึง การสอนโดยใช้หลัก
ความคิดตามหลักแห่งความเป็นจริง และหลักแห่งความดีงาม ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดอย่างถูกวิธี 
คิดอย่างมีระบบระเบียบ คิดอย่างวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีงาม อันเป็น
หนทางที่สร้างให้เกิดปัญญาที่บริสุทธ์ิ เป็นอิสระจากอารมณ์ทําให้บุคคลที่ฝึกฝนตนเองให้คิดในลักษณะ
น้ี จะสามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีการดํารงชีวิตที่ดีมีความสุขไม่
เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอ่ืน 
            จากท่ีกล่าวมาจึงพอสรุปความหมายของหลักโยนิโสมนสิการได้ว่า หมายถึง การสอนให้
ผู้เรียนใช้ความคิดจากสิ่งที่ได้ศึกษาในทุกเรื่อง ซึ่งมาจากการได้พบเห็นหรือจากการที่ได้ใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 รับรู้เร่ืองราวต่างๆ ก็ให้นํามาเข้าสู่ระบบการใช้ความคิดให้ถูกต้อง ตามแนวพุทธที่เรียกว่า 
โยนิโสมนสิการ คือการคิดถึงต้นเหตุ แยกแยะ รู้จักคิดถูกวิธีหรือคิดเป็น 
 
            2.3.2 หลักการสอนที่เก่ียวข้องตามแบบหลักโยนิโสมนสิการ 
            พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2542, หน้า 75) ได้กล่าวว่า แนวทฤษฏีตามหลักการสอนแบบ
หลักโยนิโสมนสิการ ไว้ดังน้ี 
                   1) วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย วิธีน้ีเป็นวิธีคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาท เป็นแบบ
พ้ืนฐาน โดยพิจารณาปัญหา หาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ ส่งผลสืบ
ทอดกันมาแนวปฏิบัติของวิธีน้ีมีอยู่ 2 แนว  
                       (1) คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์โดยถือหลักว่า สิ่งทั้งหลายย่อมอาศัยซึ่งกันและกันจึง
เกิดขึ้นพร้อมกัน เช่น เมื่อสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี เพราะสิ่งน้ีเกิดขึ้น สิ่งน้ีจึงเกิดขึ้น สิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ 
                       (2) คิดแบบสอบสวนหรือต้ังคําถาม เช่น อุปาทานมีเพราะไรเป็นปัจจัยฯ เมื่อคิด
แบบหลักโยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า อุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย ฯลฯ 
                   2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบหรือกระจายเน้ือหา เป็นการคิดที่มุ่งให้มองและ
รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเอง เป็นวิภัชชวิธี หรือวิธีถือเอานามรูปเป็นหลัก คือ ไม่มองสัตว์
บุคคลตามสมมุติบัญญัติว่า เป็นเขาเป็นเรา แต่มองตามสภาวะแยกออกไปว่า เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม 
                   3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา หมายถึง การรู้เท่าทัน
ความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย เช่น มีการเกิดเปลี่ยนแปลงและดับสลายไปในที่สุดเป็นต้น รู้เท่าทันตาม
ธรรมชาติว่า เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและดับไปเพราะเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน มี 2 วิธี คือ  
                       (1) คือรู้เท่าทันและยอมรับความจริง    
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                       (2) คือการคิดแก้ไขและทําการไปตามเหตุปัจจัย 
                   4) วิธีคิดแบบอริยสัจ คือคิดแก้ปัญหาที่สามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดอ่ืนๆ มี 2 วิธี 
                       (1) การคิดตามเหตุผลเป็นการสืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขที่เหตุน้ันตามปกติ
จะจัดเป็น 2 คู่ ดังน้ี   

                  คู่ที่ 1 ทุกข์เป็นผล เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ที่ไม่ต้องการสมุทัยเป็นเหตุ        
เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่ต้องการแก้ไข   

                  คู่ที่ 2 นิโรธเป็นผล เป็นภาวะสิ้นปัญหาเป็นจุดหมายที่ต้องการจะเข้าถึงมรรค 
เป็นเหตุเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องการกระทําในการแก้ไขสาเหตุ เพ่ือบรรลุจุดหมาย คือ ภาวะสิ้นปัญหาอัน
ได้แก่ความดับทุกข์   
                       (2) การคิดที่ตรงจุดตรงเร่ือง เป็นการคิดอย่างตรงไปตรงมา นําเอาสิ่งหรือเรื่องที่
ต้องเก่ียวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหา 
                   5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ เป็นวิธีการคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย คือ
พิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรม (หลักการ) กับอรรถ (ความมุ่งหมาย) หลักการในที่น้ี คือ 
หลักความจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติที่จะนําไปใช้ให้ถูกต้อง ส่วนความมุ่งหมายนั้น หมายถึง 
จุดหมายหรือประโยชน์ที่ต้องการหรือสาระที่พึงประสงค์ ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องหลักการและความ 
                   6) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือ การคิดที่ใช้หลักว่าจะต้องพิจารณาปัญหาให้
ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านดี (อัสสาทะ) ด้านเสีย (อาทีนวะ) ต่อจากน้ัน จึงหาทางออก (นิสสรณะ) หรือ
ทางแก้ปัญหา 
                   7) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม คือ การคิดที่ใช้ในชีวิตประจําวันเพราะเก่ียวเน่ือง
กับการบริโภคใช้สอยปัจจัย 4 คําว่า คุณค่าแท้ คือ ประโยชน์ของสิ่งทั้งหมายในแง่ที่สนองความ
ต้องการของชีวิตโดยตรง หรือที่มนุษย์นํามาใช้แก้ปัญหาของตนเพ่ือความดีงาม ส่วนคุณค่าเทียม คือ 
ประโยชน์ในแง่การปรนเปรอ การเสพเสวยเวทนา อาศัยตัณหาเป็นเคร่ืองวัดคุณค่าหรือวัดราคา 
เรียกว่า คุณค่าตอบสนองตัณหาก็ได้ 
                   8) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม คือ การคิดที่ส่งเสริมซักนําไปในทางที่ดีงามและ
เป็นประโยชน์ เป็นการขัดเกลาและบรรเทาปัญหา เช่น เหตุการณ์เดียวกัน คนหนึ่งอาจจะคิดปรุงแต่ง
ไปในทางที่ดี อีกคนอาจคิดไปในทางที่ไม่ดี เน่ืองจากการฝึกฝนอบรมและประสบการณ์ที่สะสมมา การ
คิดให้เกิดอกุศลน้ันพระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ 5 วิธี  
                       (1) คิดนึกใส่ใจเรื่องอ่ืนที่ดีงามเป็นกุศล เช่น นึกถึงเรื่องที่ทําให้เกิดเมตตา ทนเรื่องที่
ทําให้เกิดโทสะ เป็นต้น ถ้ายังไม่หาย 
                       (2) พึงพิจารณาโทษของความคิดที่เป็นอกุศลเหล่าน้ันว่า ไม่ดีงาม ก่อผลร้ายนํา
ความทุกข์อย่างไรมาให้ ถ้ายังไม่หาย 
                       (3) พึงใช้วิธีต่อไป คือ ไม่คิดถึง ไม่ใส่ใจ ในความช่ัวร้ายที่เป็นอกุศลน้ันเอง ถ้ายัง 
ไม่หาย 
                       (4) พึงพิจารณาสังขารสัณฐานของความคิดเหล่าน้ันว่า ความคิดน้ันเป็นอย่างไร เกิด
จากเหตุปัจจัยอะไร ถ้ายังไม่หาย  
                       (5) พึงขบฟัน เอาลิ้นดุนเพดาน อธิษฐานจิต คือ ต้ังใจแน่วแน่ ข่มระงับความคิด 
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น้ันเสีย 
                   9) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน คือ การคิดที่มีปัจจุบันเป็นอารมณ์ ละมีข้อที่ต้อง
ทําความเข้าใจเป็นพิเศษ คือ การที่มีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการเป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือมี
ปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ 
                   10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท คือ การคิดแยกแยะ จําแนกออกให้เห็นในทุกแง่ทุกมุมทุก
ด้าน สามารถจําแนกออกเป็นหลายประเภท ดังน้ี 
                        (1) จําแนกด้วยแง่ความเป็นจริงของสิ่งน้ันๆ  
                        (2) จําแนกส่วนประกอบ คือ วิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งน้ันๆ  
                        (3) จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ตามลําดับความสืบ
ทอดเหตุปัจจัย ซอยออกไปเป็นแต่ละขณะๆ เช่นโจรฆ่าคนตาย เพราะความโลภ แต่ที่จริงแล้ว โจรฆ่า
เพราะความโกรธมากกว่า เป็นต้น 
                        (4) จําแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย คือ สืบสาวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน้ัน
เกิดขึ้นหรือดับลงก็ด้วยเหตุปัจจัย เช่น สิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี 
                        (5) จําแนกโดยเง่ือนไข คือ มองพิจารณาเง่ือนไขเช่น มีคนถามว่า คนน้ีควรคบไหม       
พระท่านตอบว่า ถ้าคบแล้วความดีไม่เกิด ก็ไม่ควรคบ แต่ถ้าคบแล้วความดีเกิด ก็ควรคบ เป็นต้น 
                        (6) จําแนกโดยวิภัชชวาท คือ การจําแนกในรูปแบบการตอบปัญหา มี 4 วิธี ได้แก่                      
(ก) เอกังสพยากรณ์ การตอบแง่เดียว (ข) วิภัชชพยากรณ์ การแยกแยะตอบ (ค) ปฏิปุจฉาพยากรณ์ 
การตอบโต้ย้อนถาม (ง) ฐปนะ การย้ังหรือหยุด พับปัญหาเสีย ไม่ตอบ 
 
            2.3.3 ประโยชน์ของการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ    
            พระธรรมปิฎกกล่าวสรุปว่า วิธีคิดที่เป็นแบบโยนิโสมนสิการทั้ง 10 วิธีน้ี มีขั้นตอนการ
ทํางานที่แบ่งออกได้เป็นสองช่วง คือ ช่วงรับรู้อารมณ์ หรือประสบการณ์จากภายนอกและช่วงคิดค้น 
พิจารณาอารมณ์หรือเรื่องราวที่เก็บเข้ามาภายในแล้ว วิธีคิดทั้ง 10 วิธีน้ี ต่างก็อาศัยกันและกัน รับกัน
และสัมพันธ์กัน ดังน้ัน วิธีการศึกษาเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาชีวิตจึงต้องบูรณาการความคิด
เหล่าน้ีรู้จักเลือกรูปแบบวิธีคิดมาผสมกลมกลืนกัน เพ่ือนําไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกับ
ความจริงในทางสายกลาง 
            อนึ่งเมื่อพูดเชิงวิชาการในแง่การทําหน้าที่ พระธรรมปิฏก กล่าวสรุปว่า วิธีโยนิโสมนสิการ
ทั้งหมดสามารถสรุปได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  
                   1) โยนิโสมนสิการแบบปลุกปัญญา มุ่งหมายให้เกิดความรู้แจ้งตามสภาวะ เน้นที่การ
ขจัดอวิชชาเป็นฝ่ายวิปัสสนา มีลักษณะเป็นการส่องสว่างทําลายความมืดหรือชําระล้างสิ่งสกปรก 
ให้ผลไม่จํากัดกาลหรือเด็ดขาด นําไปสู่โลกุตตระสัมมาทิฎฐิ  
                   2) โยนิโสมนสิการแบบสร้างเสริมคุณภาพจิต มุ่งให้ปลุกเร้ากุศลธรรม เน้นที่การสกัด
หรือข่มตัณหา เป็นฝ่ายสมถะ มีลักษณะเป็นการเสริมสร้างพลังหรือปริมาณฝ่ายดีขึ้นมากดข่มทับหรือ
บังฝ่ายช่ัวไว้ ให้ผลขึ้นแก่การช่ัวคราว หรือเป็นเครื่องตระเตรียมหนุนเสริมความพร้อม และสร้างนิสัยที่
นําไปสู่โลกียะสัมมาทิฎฐิ  
            วิ ธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีคิดที่มีประโยชน์มาก เพราะสามารถนํามาใช้ใน
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ชีวิตประจําวันได้ทุกเวลา และจะเป็นเร่ืองที่เร้าให้เกิดกุศลธรรม เช่นความรู้สึกเมตตากรุณาและความ
เสียสละเป็นต้น อันจะเป็นผลดีแก่ความเจริญงอกงามของตน ผู้ใดก็ตามเมื่อเข้าใจหลักการน้ีแล้ว อาจ
ใช้โยนิโสมนสิการแก้ได้ แม้แต่ทัศนคติและจิตนิสัยไม่ดีที่สร้างมาเป็นเวลานานจนชิน 
 
            2.3.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แบบหลักโยนิโสมนสิการ 
            สุมน อมรวิวัฒน์ (2542, หน้า 33) ได้สรุปไว้ว่า คุณลักษณะของกระบวนการพัฒนาปัญญา
ตามแนวพุทธศาสตร์ ดังน้ี  
                   1) กระบวนการพัฒนาปัญญามีความสมบูรณ์โดยตลอด คือ จุดหมายและระดับ ได้แก่                
โลกียปัญญาและโลกุตตรปัญญา มีขั้นเร่ิมต้น คือสัญญาและศรัทธา มีวิธีดําเนินการที่เน้นการทดลอง 
ฝึกปฏิบัติและพิสูจน์ความจริงของสาระการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
                   2) กระบวนการพัฒนาปัญญา มีลักษณะบูรณาการ คือ ฉายภาพรวมของบัณฑิตและ
อธิบายให้เห็นความผสมกลมกลืนขององค์ประกอบปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญญา เช่น ทาน-ศีล-
ภาวนา ศรัทธา-โยนิโสมนสิการ การเว้นช่ัว-ทําดี -จิตบริสุทธ์ิ ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ เป็นต้น  
                   3) กระบวนการพัฒนาปัญญามีลักษณะพัฒนาการที่ก้าวเวียน มิใช่การพัฒนาแบบ
ขั้นบันไดตรงๆพราะความเจริญงอกงามทางปัญญามีลักษณะที่สัมผัสสัมพันธ์กันต้ังแต่จุดเร่ิมจุดก้าว
และจุดผ่านขึ้นไปพระบรมศาสดาสัมมาพุทธเจ้าทรงเป็นนักวางระบบและระดับความรู้ ที่ละเอียดลึก 
ซึ้งที่สุด  
                   4) กระบวนการพัฒนาปัญญามีลักษณะที่หย่ังรากลึกลงด้วยมิใช่พุ่งขึ้นอย่างเดียว  
                   5) กระบวนการพัฒนาปัญญาตามนัยของพระพุทธศาสนาเน้นการสร้างแรงจูงใจและ 
สิ่งเร้า (ศรัทธา) และการฝึกฝนตนเองแต่เมื่อเกิดสมาธิและปัญญาแล้วต้องละสิ่งเร้าน้ันเสียเหลือแต่
ปัญญาและองค์ความรู้ทุกอย่างที่มนุษย์ได้เรียนรู้ ต้องมีสติกํากับและมีแนวทางปฏิบัติที่ชอบธรรม คือ 
มรรคมีองค์์แปดเสมอ 
                   6) กระบวนการพัฒนาปัญญาตามนัยของพระพุทธศาสนา มิได้มุ่งหมายเพียงได้เกิด
ปัญญาเท่าน้ัน แต่อุดมการณ์สูงสุด คือ การใช้ปัญญาปฏิบัติให้เกิดอิสรภาพอันสมบูรณ์คืออิสรภาพจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกและอิสรภาพในจิตใจของตนเอง  
 อารุณี ไทยบัณฑิตย์ (2545, หน้า 47) ได้นําเสนอหลักการสอนตามแบบหลักโยนิโสมนสิการ
ไปทดลองสอน โดยสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี   
                   1) ขั้นนํา สร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อศิษย์ จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสม เสนอ
ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นกรณีตัวอย่าง พร้อมแนะนําหลักวิธีคิดในการแก้ปัญหา พร้อมสิ่งเร้า
แรงจูงใจ เช่น สื่อการสอน การจัดกิจกรรม รางวัล   
                   2) ขั้นการสอน  
                      (1) ครูเสนอปัญหา ให้นักเรียนฝึกทักษะการแสวงหารวบรวมข้อมูล               
                      (2) จัดกิจกรรมให้เกิดการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ   
                      (3) ฝึกทักษะการเลือกและตัดสินใจโดยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
จนกว่าจะมั่นใจว่าเป็นทางเลือกที่ดี  
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                   3) ขั้นสรุป   
                      (1) ครูนักเรียนร่วมกันสรุปการปฏิบัติตามทางเลือกที่ตัดสินใจ   
                      (2) ครูสรุปทบทวน   
                      (3) วัดและประเมินผล   
 นวพร ถึงประเสริฐ (2549, หน้า 52) ได้นําเสนอหลักการสอนให้เกิดโยนิโสมนสิการ        
โดยการประยุกต์การสอนตามวิธีของพระพุทธเจ้ามีหลักการสอน ดังน้ี                    
                   1) ขั้นนํา เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อครู ดังน้ี    
                      (1) การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสม     
                      (2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์    
                      (3) นําเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ เช่น สื่อการเรียนการสอน     
                   2) ขั้นสอน   
                      (1) ครูเสนอเนื้อหาที่เป็นสาระสําคัญของบทเรียน   
                      (2) นักเรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ   
                      (3) จัดกิจกรรมที่เร้าให้เกิดการคิดวิธีต่างๆ เช่น  
                          ก. กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาของเร่ืองต่างๆ   
                          ข. พิจารณาแนวทางปฏิบัติ หรือ เช่ือมโยงความสัมพันธ์   
                          ค. ปฏิบัติเพ่ือพิสูจน์การตัดสินใจ        
                          ง. ฝึกสรุปประเด็นของเร่ือง   
                   3) ขั้นสรุป   
                      (1) นักเรียนร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติให้ถูกต้อง   
                      (2) อภิปรายและสอบถามข้อสงสัย   
                      (3) สรุปบทเรียน   
                      (4) วัดและประเมินผล   
 จากการที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง การสอนให้เกิดโยนิโสมนสิการ โดยการ
ประยุกต์การสอนตามวิธีของพระพุทธเจ้า ผู้วิจัยสรุปได้ ดังน้ี                             
                   1) ขั้นนํา เป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน ดังน้ี   
                      (1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ คือ ครูต้องมีบุคลิกภาพสํารวม
น่าเช่ือถือศรัทธา สง่า สะอาด ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเช่ือมั่นในตัวเอง มีความรู้ มีคุณธรรม               
มีความเมตตา     
                      (2) การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสม คือ ห้องเรียนต้องมีความสงบ สะอาด          
มีระเบียบ สภาพห้องเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จัดสภาพช้ันเรียนให้มีความแปลกใหม่ไม่จําเจ เช่น        
มีการจัดการเรียนเป็นกลุ่ม มีการเปลี่ยนกลุ่ม เปลี่ยนที่น่ัง   
                      (3) นําเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ เช่น สื่อการเรียนการสอนกิจกรรม รางวัล การให้คํา 
ชมเชย การตรวจสอบความคิดและความสามารถของนักเรียนก่อนสอน แล้วแสดงผลการตรวจสอบให้
เร็วที่สุด เพ่ือเป็นการเสริมแรง   
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                      (4) ช้ีแจงให้เห็นถึงวิธีการคิดอย่างมี วิจารณญาณ คิดโดยสร้างศรัทธาและ               
โยนิโสมนสิการแบบต่างๆ   
                   2) ขั้นสอน    
                      (1) ครูเสนอเนื้อหาที่เป็นสาระสําคัญของบทเรียน   
                      (2) นักเรียนฝึกการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ   
                      (3) จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะให้เกิดการคิด การสร้างคําถามที่มีลักษณะเป็นปัญหาจาก
เน้ือหาสาระ รายวิชา พระพุทธศาสนา สถานการณ์ ข้อความจาก บทความ นิตยสาร วารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์ การโฆษณา หรือรายงานต่างๆ ที่สามารถพบได้ ในชีวิตประจําวัน โดยใช้วิธีคิดโยนิโสมนสิการ
ทั้ง 10 แบบ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้          
ซึ่งฝึกในช่ัวโมงเรียน หรือให้นําไปฝึกคิดเป็นการบ้านที่บ้าน เพ่ือ   
                          ก. กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาของเร่ือง   
                          ข. พิจารณาแนวทางปฏิบัติ หรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์   
                          ค. ปฏิบัติเพ่ือพิสูจน์การตัดสินใจ   
                          ง. ฝึกสรุปประเด็นของเร่ือง   
                      (4) นําเสนอผลงานนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึงกันและกันเปรียบเทียบข้อ
คําตอบของแต่ละกลุ่ม เช่น ป้ายนิเทศ แผนผังความคิด การอธิบาย อภิปราย หน้าช้ันเรียน   
                   3) ขั้นสรุป   
                      (1) ร่วมกันสรุปเน้ือหาจากการคิด  
                      (2) วัดผลและประเมินผล สังเกตจากการตอบคําถาม สังเกตจากพฤติกรรมกลุ่ม             
การอภิปรายเหตุผล และการประเมินจากใบงาน   
            จากการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ สามารถสรุป
กระบวนการและข้ันตอนการของการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

  หลักการ- ครูเป็นบุคคลที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม แรงจูงใจและวิธีการสอนให้ลูกศิษย์เกิด
ศรัทธาที่จะเรียนรู้ ได้รับฝึกฝนตามวิธีคิดโดยแยบคาย นําไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง การสอนโดย
สร้างโยนิโสมนสิการมุ่งเน้นให้ครูและลูกศิษย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันและศิษย์ได้มีโอกาส
แสดงออก ปฏิบัติอย่างถูกวิธีจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
            การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการมีขั้นตอนการสอนดังน้ี 
            ขั้นนํา - การสร้างเจตคติที่ดีต่อครู วิธีการเรียนและบทเรียน 

         1) การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เหมาะสมคือเหมาะสมระดับช้ัน เหมาะกับวัยและ
ภูมิหลังของนักเรียน เหมาะกับวิธีการเรียนการสอน เหมาะกับบทเรียนที่จะสอน 

         2) บุคลิกภาพของครูและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ คือ
บุคลิกภาพทางกาย มีความสะอาด แจ่มใส สงบและสํารวม เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีคือมีจิตใจสะอาดและมี
ความมั่นใจในตนเอง 

         3) การเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ คือ ใช้สื่อการสอนหรืออุปกรณ์และวิธีการต่างๆ จัด
กิจกรรมขั้นนําความเร้าความสนใจ น่าสนุก นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของตนและได้
รับทราบผลทันท่วงทีและควรให้การเสริมแรงทันที 
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            ขั้นสอน 
                   1) ครูเสนอปัญหาที่เป็นสาระของบทเรียน หรือเสนอหัวข้อเรื่อง ประเด็นสําคัญของ
บทเรียนด้วยวิธีการต่างๆ 
                   2) ครูแนะนําแหล่งวิทยาการข้อมูล 
                   3) การใช้ทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ทักษะทางความคิดเชิงเหตุเชิงจริยธรรมและ
ทักษะทางสังคม 
                   4) ครูจัดกิจกรรมที่เร้าให้เกิดการคิดวิธีต่างๆโดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (แบบสืบ
สาวหาเหตุปัจจัย, แบบวิภัชชวาท, แบบสามัญลักษณ์, แบบอริยสัจ 4, แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน) 
            ขั้นสรุป 
                   1) ครูและนักเรียนสรุปผลของการปฏิบัติตามทางเลือกน้ัน ให้นักเรียนแสดงออกด้วยวิธี
ต่างๆ เช่น พูด เขียน อ่าน แสดงวิธีคิด เพ่ือยืนยันความม่ันใจว่าสาระที่เรียนในบทเรียนน้ันมีความ
เป็นไปได้ มีคุณค่าและปฏิบัติได้ผลจริง 
                   2) ครูและนักเรียนอภิปราย นักเรียนสอบถามข้อสงสัย ครูอธิบายและสรุปบทเรียน 
                   3) การวัดและประเมินผลเป็นกลุ่ม การประเมินผลโดยครู 
            ขั้นประเมินผล  
            การประเมินผลโดยครู จากการสังเกตพฤติกรรม การทําและตรวจสอบแบบทดสอบคําถาม
ต่างหรือการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 
   
            2.3.5 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบหลักโยนิโสมนสิการ   
            กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถทางการคิดอย่างหน่ึง ซึ่งนักการศึกษา
หลายท่าน ได้เสนอกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังน้ี   
             วัตสันและเกสเซอร์ (Watson and Glaser, 1964, หน้า 1015) ได้กล่าวว่า กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย   
                   1) เจตคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการเห็นประโยชน์ และความ
ต้องการที่จะสืบเสาะค้นหาข้อมูล หลักฐาน มาพิสูจน์ข้อเท็จจริง   
                   2) ความรู้ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงและการใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผล   
                   3) ทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้และทัศนคติดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์   
            เอนนิส (Ennis, 1985, หน้า 4548) ได้กล่าวว่ากระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ 
ประกอบด้วย   
                   1) ทักษะการนิยาม ได้แก่ การระบุจุดสําคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผลทั้ง
ที่ปรากฏผลและไม่ปรากฏผล การต้ังคําถามที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเง่ือนไขข้อตกลง
เบ้ืองต้น   
                   2) ทักษะการตัดสินข้อมูล ได้แก่ การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล การตัดสิน
ความเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา การพิจารณาความสอดคล้อง  
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                   3) ทักษะการอ้างอิง ในการแก้ปัญหาและการลงสรุปอย่างน้ี สมเหตุสมผล ได้แก่ การ
อ้างอิงและการตัดสินใจในการสรุปแบบอุปนัย นิรนัย โดยมีความตรง การทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา
อย่างน่าเช่ือถือ    
             เพ็ญพิศุทธ์ิ เนคมานุรักษ์ (2537, หน้า 2833) ได้ศึกษากระบวนการและองค์ประกอบของ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจากหนังสือ เอกสารเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ววิเคราะห์และ
สังเคราะห์จนได้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี   
                   1) การระบุหรือทําความเข้าใจกับประเด็น ข้ออ้าง หรือ ข้อโต้แย้งซึ่งต้องอาศัย
ความสามารถในการพิจารณาข้อมูลหรือสภาพการณ์ที่ปรากฏ การพิจารณาความหมายหรือความ
ชัดเจนของคํา   
                   2) การรวบรวมข้อมูลทีเก่ียวข้อง ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการรวบรวมโดยการ
สังเกตทางตรงและทางอ้อม การดึงข้อมูลจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ การสังเกตจะช่วยให้บุคคลรับรู้
สิ่งเร้าเพ่ือให้เกิดกระบวนการดูดซึมเข้าสู่โครงสร้างและกระบวนการปรับตัวให้เข้าสู่โครงสร้าง เพ่ือให้
เกดภาวะสมดุล  
                   3) การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูลและการระบุความพอเพียง ของข้อมูลซึ่งต้อง
อาศัยความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล การประเมินความถูกต้องของ
ข้อมูลและการประเมินความพอเพียงของข้อมูลทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ 
                   4) การระบุลักษณะของข้อมูล ซึ่งต้องอาศัยความสามารถแยกแยะ ความแตกต่างของ
ข้อมูล การจัดลําดับความสําคัญของข้อมูล การตีความ การสังเคราะห์ การระบุข้อสันนิษฐานเบื้องต้น  
การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ     
                   5) การตังสมมติฐาน ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหว่างข้อมูลทีมีอยู่เพ่ือระบุทางเลือกของปัญหาและความสามารถในการต้ังสมมติฐาน   
                   6) การลงข้อสรุป ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการลงข้อสรุปโดย การใช้เหตุผลทั้งแบบ
อุปนัยและนิรนัย                 
                   7) การประเมินข้อสรุป ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ และการประเมินผล  
เพ่ือพิจารณาว่าจะนําไปใช้ได้หรือไม่และจะมีผลตามมาอย่างไร       
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2.4. วิธีสอนแบบปกต ิ
 

            2.4.1 ความหมายของวิธีสอนแบบปกติ 
            กรมวิชาการ (2546, หน้า 179-180) กล่าวว่า การสอนแบบปกติทั่วไปที่เคยปฏิบัติมามักจะมี
ลักษณะเป็นแบบบรรยาย โดยที่ผู้สอนเป็นฝ่ายเตรียมการศึกษาเน้ือหามาแล้วอย่างดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายมา
รับผลการศึกษาค้นคว้าน้ัน โดยทั่วไปมักจะเป็นการสื่อความหมายทางเดียวคือ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน 
โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย เพียงแต่จดบันทึกหรือซักถามบางครั้ง 
            เสาวนีย์ ดํารงโรจน์สกุล (2541, หน้า 7) กล่าวถึงวิธีสอนแบบปกติไว้ว่า เป็นการสอนที่ครู
นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การซักถาม การจดบันทึก และการทําแบบฝึกหัด 
            สุธาทิพย์ แป้นทองคํา (2545, หน้า 12) ที่กล่าวถึง วิธีสอนแบบปกติของกรมวิชาการ                  
ว่าประกอบด้วยขั้นตอน คือ ขั้นนํา ได้แก่ การนําเข้าสู่บทเรียนทบทวนความรู้เดิมแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ขั้นสอนเป็นการนําเสนอเน้ือหาขั้นสรุปเป็นทบทวนเนื้อหา ที่สอนมาอีกครั้งและขั้นวัดผล
ประเมินผล 
            สรุปความว่า การสอนแบบปกติคือการสอนที่ครูเป็นผู้เตรียมเนื้อหา ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง 
ที่จะสอน แล้วนํามาถ่ายทอดแก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็นฝ่ายมารับการศึกษาค้นคว้าน้ัน เป็นการศึกษา
โดยผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ส่วนมากใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยยึดแนวทางการสอนตามคู่มือครูของกรม
วิชาการเป็นหลัก  
            2.4.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ 
            กรมวิชาการ (อ้างถึงในกรมการศาสนา สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, 2548, หน้า 225-
226) ได้จัดลําดับขั้นตอนการสอนแบบปกติหรือแบบบรรยายไว้ดังน้ี 
                   1) ขั้นนํา ครูแจ้งเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนโดยใช้คําถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะ
สอนและทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนแล้วบรรยายเช่ือมโยงกับเร่ืองใหม่เพ่ือนําเข้าสู่บทเรียน 
                   2) ขั้นสอน ครูอธิบายเน้ือหาโดยใช้อุปกรณ์ประกอบคําบรรยาย และส่วนใดหากเป็น
ข้อปฏิบัติก็ให้นักเรียนได้แสดงปฏิบัติตามเน้ือหา 
                   3) ขั้นสรุป ครูสรุปโยงเนื้อหาต้ังแต่ต้นจนจบให้นักเรียนฟังอีกครั้งแล้วให้บันทึกลงใน
สมุด เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามและมอบหมายงานให้ผู้เรียนไปค้นคว้าเพ่ิมเติม 
                   4) ขั้นประเมินผลประกอบด้วยวิธี ตรวจสมุดบันทึกที่ผู้เรียนจดคําบรรยาย ถามคําถาม
ในเน้ือหาที่บรรยาย ให้นักเรียนทําข้อทดสอบย่อย พร้อมทั้งตรวจดูว่านักเรียนได้เรียนรู้ไปมาก                 
น้อยเพียงใด 
            2.4.3 ข้อดีและข้อเสียของวิธีสอนแบบปกติ 
            ข้อดี 
            วิสุพิน บุญชูวงศ์ (2541, หน้า 52) กล่าวถึงข้อดีไว้ดังน้ี 
                   1) สอนได้รวดเร็ว เน่ืองจากครูเป็นฝ่ายพูดบรรยายเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงสามารถ
บรรยายข้อเท็จจริงต่างๆ 
                   2) ใช้สอนนักเรียนได้ไม่จํากัดจํานวน ใช้สอนต้ังแต่กลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มใหญ่ 
                   3) เหมาะสําหรับเน้ือหาที่ยากทําให้ง่ายข้ึนง่ายแก่การเข้าใจ 
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                   4) ส่งเสริมทักษะการย่อและเขียน 
  สุวัฒน์ มุทธเมธา (2542, หน้า 168) กล่าวถึงข้อดีไว้ว่า สะดวกในการนํามาใช้สอน เพราะ

ผู้สอนไม่จําต้องมีภาระในการเตรียมเน้ือเรื่องสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ หรืออุปกรณ์ต่างๆมากมาย
นัก ย่ิงใช้วิธีสอนแบบบรรยายอย่างเดียว ไม่มีกิจกรรมอย่างอ่ืนประกอบ ก็สามารถใช้กระดาษบันทึก
เพียงแผ่นสองแผ่นก็สามารถทําการสอนได้ 
            ข้อเสีย 
            ผกา สัตยธรรม (2540, หน้า 143) กล่าวถึงข้อเสียวิธีสอนแบบปกติไว้ดังน้ี 
                   1) เป็นการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้บรรยายแต่ฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่ การแสดง
ความคิดเห็น หรือการตอบสนองการบรรยายซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่จะทําให้เกิดการคิด และการเรียนรู้มี
บ้างเป็นส่วนน้อย 
                   2) แม้จะมีการใช้สื่อการสอนที่ดี มีผู้บรรยายที่ดี แต่บางลักษณะวิชาต้องการทักษะใน
เชิงปฏิบัติการจากการสอนและการเรียน 
            สมคิด อิสระวัฒน์ (2543, หน้า 134) กล่าวถึงข้อเสียไว้ว่า ความคงทนในการเรียนรู้เกิดขึ้นได้
น้อย เพราะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นแบบผิวเผิน ผู้เรียนไม่มีโอกาสในการแสดงออก บทบาทคือผู้น่ัง
ฟัง หากผู้สอนไม่มีความสามารถในการถ่ายทอด ใช้เสียงในระดับเดียวกัน ก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดความ
เบ่ือหน่าย ง่วงนอนและเกิดความไม่สนใจ อย่างไรก็ตามการสอนแบบปกติหรือแบบบรรยายถือว่าเป็น
สิ่งที่สําคัญเบ้ืองต้นในการเรียนการสอน เพราะในการสอนทุกๆ วิธีการจะต้องมีการบรรยายหรือการ
บอกแทรกอยู่ในวิธีการน้ันๆ อยู่เสมอ สอดคล้องกับ 
            ผกา สัตยธรรม (2540, หน้า 146) กล่าวไว้ว่า หากการเรียนการสอนขาดการบอกหรือ
บรรยายแล้วก็คงไม่สามารถสื่อสารหรือทํากิจกรรมน้ันๆให้สําเร็จได้ จากการศึกษาความหมายและ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดถึงข้อดีและข้อเสียของวิธีสอนแบบปกติดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงได้นํารูปแบบวิธีการดังกล่าวนํามาใช้เป็นวิธีสอนแบบปกติในการเขียนแผนการสอนเรื่องวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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            2.5.1 งานวิจัยในประเทศ              
   ประดิษฐ์ เตชนันท์ (2536, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความคิดเห็นต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการสอนแบบสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิการกับการสอนตามคู่มือครูผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  วิรังรอง ทองวิเศษ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ เน้นกระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ โดยนําหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาพัฒนา
กระบวนการดําเนินการ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดีขึ้น นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยและนักเรียนได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนร่วมกัน ได้มีโอกาส
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน ผลการวิจัยเชิงปริมาณสูงข้ึน โดย
พบว่าก่อนเรียนนักเรียนได้คะแนนทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เฉลี่ย 15.38 คะแนน (คิดเป็น
ร้อยละ 43.94) และหลังเรียนนักเรียนได้คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 24.74 คะแนน (คิดเป็น
ร้อยละ 70.60) และหลังเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  อัครพันธ์ ศรีหาคํา (2545, หน้า 68) ได้ศึกษาการวิจัยเร่ือง ผลการฝึกรูปแบบการคิดต่างกัน
ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า           
(1) นักเรียนที่ได้รับการฝึกรูปแบบการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนที่ได้รับการฝึกรูปแบบการคิดจําแนก
ประเภท มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
นักเรียนที่ได้รับการฝึกรูปแบบการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนที่ ได้รับการฝึกรูปแบบการคิดโยง
ความสัมพันธ์ และนักเรียนที่ได้รับการฝึกการคิดแบบจําแนกประเภท กับนักเรียนที่ได้รับการฝึก
รูปแบบการคิดโยงความสัมพันธ์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (2) นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปาน
กลาง และนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตํ่า                      
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนนักเรียนที่มี
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลางกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า                      
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (3) ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการฝึกรูปแบบการคิดกับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  
  อารุณี ไทยบัณฑิตย์ (2545, หน้า 84) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัย
พบว่า (1) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างได้รับการฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 (2) นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
ฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 

 

30

รับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 
2 (3) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
    สมชาย รัตนทองคํา (2545, หน้า 155) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนที่
เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ของรายวิชาซึ่งกําหนดไว้        
    สมพร พงษ์เสถียรศักด์ิ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
การประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีที่ 1 ที่เรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ด้วยการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบ
ไตรสิกขา พบว่าการสอนแบบโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนานักเรียนสูงกว่าการสอนแบบไตรสิกขา
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05        
   สิริมา กลิ่นกุหลาบ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การตัดสินใจของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนคุณธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวน การกระจ่างค่านิยม 
พบว่านักเรียนสามารถปรับเข้ากับสังคมได้อย่างมีคุณธรรมดีขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 60    
  วัลนิกา สลากบาง (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการรู้จักคิดแบบ
โยนิโสมนสิการและการบริโภคด้วยปัญญาของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาที่รู้จักบริโภคแบบโยนิโสมนสิการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากศึกษาวิธีบริโภคแบบหลัก
โยนิโสมนสิการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        
   บัลลังต์ ตาลทอง (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลเกิดจากการใช้โปรแกรมคิดตามหลักแบบ                
โยนิโสมนสิการที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันที่ 5 ที่มาจากครอบครัวไม่
สมบูรณ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร อําเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี พบว่านักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองอย่างมี
คุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม 
            นวพร ถึงประเสริฐ (2549, หน้า 105-106) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองผลการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (2) นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการมีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (3) นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจาการอ่านบันทึกการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามรถในการ
คิดแก้ปัญหาและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า (1) นักเรียน
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มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เช่น นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของแต่ละกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้ง 10 วิธี นักเรียนสามารถวิเคราะห์ในการนําไปประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอน
ของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้เกิดผลดีต่อตนเอง ผู้ อ่ืนและประเทศชาติและในกรณีที่นักเรียนไม่ได้
ประพฤติตนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืนและประเทศชาติ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (2) การพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ เช่น นักเรียนรู้จักวิธีการรวบรวม
ข้อมูลจากการวางแผนในการแสวงหาความรู้ที่จะได้มาซึ่งคําตอบของการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์น้ันๆ 
ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและประเทศชาติ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน
ได้เป็นอย่างดี (3) การพัฒนากระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการทํางานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังน้ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ภายในแต่ละกลุ่มได้มี
การกําหนดภาระหน้าที่ของแต่ละคนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือนําข้อมูลที่ได้มา
นําเสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนทั้งหมดภายในช้ันเรียนและ
เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด  
    ชมพูนุท วนสันเที้ยะ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาความคิดรวบยอดและความ 
สามารถในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชวินิต
บางเขน โดยใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์แล้ว พบว่านักเรียนมีความคิด
รวบยอดและสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว    
      ปพิชญา แสงหว้า (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนที่ช่วงช้ันและเพศต่างกัน พบว่านักเรียนที่ใช้หลักคิดแบบโยนิโส
มนสิการน้ันมีความคิดแยกแยะมากกว่าคนทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญอยู่ที่ระดับ .05   
      สมฤดี ดุกหลิ่ม (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง 
อสมการ เพ่ือส่งเสริม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตสาสตร์และความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการ
ตระหนักรู้ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งทางอารมณ์และสติปัญญามีแนวคิดแบบใหม่ๆ มากขึ้น 
      
            2.5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
            งานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวกับหลักโยนิโสมนสิการ ได้มีผู้ทําการวิจัยไว้ ดังน้ี 
            ฮัดกินส์ (Hudgins, 1988, หน้า 48) ที่กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการมีเจตคติ
ในการค้นหาหลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้งต่างๆ การมีทักษะในการใช้ความรู้
จําแนกข้อมูลและตรวจสอบข้อสมมติฐานเพ่ือหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล ดังน้ัน การเรียนการสอน
แบบโยนิโสมนสิการ เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูได้ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียน
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างชัดเจนตามลําดับ สามารถแยกแยะเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ 
ของข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลว่าสิ่งใดควรเช่ือสิ่งใดควรทํา        
 
 
            ฟรอส (Frost, 1991, หน้า 359-366) ศึกษาผลการเรียนวิชาแนะแนว และการมีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนที่มีต่อการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหญิงในระดับวิทยาลัยในอเมริกา 
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ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาค้นคว้าเองโดยมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน มีคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ในด้านการอนุมานและการกําหนดข้อสันนิฐาน ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องพบอาจารย์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ไม่พบความแตกต่างของคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนและหลังทดลอง 
      ลัมพ์คิน (Lumpkin, 1991, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลท่ีเกิดจากการใช้ทักษะการสอนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เป็นวิธีการสอนที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความคงทนของเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนเกรด 5 จํานวน 
35 คน และเกรด 6 จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่เป็นนักเรียนเกรด 
5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ แต่นักเรียนเกรด 6 ในกลุ่มทดลองซึ่งสอนด้วยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ได้คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
            เฟอร์ เรลล์  (Ferrell, 1992, หน้า 3223-A) ศึกษาผลของคําถามของครูและศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคําถามประเภทการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู และประมาณคําตอบ
ประเภทการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคําถามคําตอบของครูกับ
นักเรียนกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยครูใช้คําถามหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างปริมาณคําถามประเภทการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู และปริมาณ
การตอบประเภทการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน และปริมาณคําถามคําตอบระหว่างครูกับ
นักเรียนกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
            จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า 
นักการศึกษาหลายๆ ท่านได้ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิธีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียน
การสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนช่วยทําให้นักเรียนสามารถคิดมีวิจารณญาณจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ได้อย่างเป็น
ระบบด้วยเหตุและผล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อครูและต่อกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของแต่ละวิชาเป็นอย่างดี นักเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญ
สถานการณ์ได้อย่างดีขึ้น ดังน้ันในการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงผลของ
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการรายวิชา พระพุทธศาสนาที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบหลัก
โยนิโสมนสิการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สามารถนําไปใช้พัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 สําหรับนักเรียนในระดับการศึกษาอ่ืนๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 
 




