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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
            การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา         
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แบบ quasi experimental design และแบบ control 
group pretest posttest design โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง       
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ รวมทั้ง
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่สอนโดยใช้วิธีสอน
แบบหลักโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
จํานวน 40 คน ได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่สอนโดยวิธีสอน
แบบหลักโยนิโสมนสิการ จํานวน 5 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบปกติจํานวน 5 
แผนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.88 
จํานวน 1 ชุด และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่มีต่อการใช้วิธี
สอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ ที่มีค่าความเช่ือมั่นจํานวน 1 ชุด 
            การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนระหว่างวิธีสอนแบบ
หลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ ใช้สูตร t-test แบบ independence ส่วนความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
            จากการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ       
ได้ปรากฏผลสรุปการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

   5.1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีสอนแบบหลัก               
โยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่
สอนด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธีสอน
ตามปกติ 

   5.1.2 ด้านความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมปีที่ 5 ที่มีต่อวิธีการเรียนการสอนเร่ืองวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและแบบปกติ ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านบรรยากาศการเรียนและด้านประโยชน์ โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนช้ันประถมปีที่ 5 ที่ใช้วิธี
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สอนแบบหลักโยนิโสมนสิการมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( เท่ากับ 2.69, S.D. เท่ากับ 0.48)  
โดยเห็นว่า ทําให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น มีกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจ ทําให้
นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมเป็นอย่างดี และทําให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มากข้ึน 
ส่วนนักเรียนช้ันประถมปีที่ 5 ที่ใช้วิธีสอนแบบปกติมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (  
เท่ากับ 1.68, S.D. เท่ากับ 0.36) โดยเห็นว่า ทําให้ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้ความร่วมมือในการเรียน 
ทุกขั้นตอน และทําให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มากขึ้น 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

 
            จากการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ
สามารถนําไปสู่การอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้วิธีการสอน
แบบหลักโยนิโสมนสิการ รายวิชา พระพุทธศาสนาที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หากพิจารณาโดยรวมแล้ว พบว่า 
วิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ สามารถส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ จึงมีประเด็นที่น่าจะนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 
            5.2.1 ด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบหลักโยนิโสมนสิการ จากการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการมีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้ วิจัยต้ังไว้ และผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า วิธีสอนแบบหลัก               
โยนิโสมนสิการได้ฝึกให้นักเรียนพัฒนาการการเรียนรู้ได้รอบด้าน โดยใช้หลักของโยนิโสมนสิการ ได้แก่ 
การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ การคิดแบบสามัญลักษณ์ การคิดแบบ
อริยสัจ การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ การคิดแบบคุณโทษและทางออก การคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่า
เทียม การคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม การคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน และการคิดแบบวิภัชวาท 
ซึ่งช่วยทําให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นสืบเน่ืองมาจากการเรียนการ
สอนแบบโยนิโสมนสิการน้ัน ในขั้นตอนการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่นักเรียน
ศึกษาจากเนื้อหาสาระการเรียนรู้ สถานการณ์ หรือปัญหาที่กําหนดให้ โดยให้นักเรียนมีการระดมสมอง
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้สถานการณ์หรือปัญหาที่กําหนดให้อย่างหลากหลาย ซึ่งขั้นตอนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณทั้ง 7 ขั้นตอน ได้แก่ ความสามารถในการระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับประเด็นปัญหา การพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล การแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล การ
ต้ังสมมติฐาน การหาข้อสรุปการประเมินผล การนําไปใช้ประโยชน์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการ
คิดที่ประกอบด้วยด้วยความรู้ ทัศนคติ มีจุดมุ่งหมาย มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเก่ียวกับ
ข้อมูลหรือสถานการณ์ที่ปรากฏและมีหลักการในการประเมินความน่าเช่ือถือได้ความถูกต้องและคุณค่า 
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ของข้อมูลโดยอาศัยความรู้ความสามารถ ความคิด ประสบการณ์ของตนในการสํารวจหลักฐานอย่าง
รอบคอบระมัดระวังเพ่ือนําไปสู่การตัดสินความถูกต้องของข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลว่าสิ่งใดควรกระทํา 
สิ่งใดควรเช่ือ ซึ่งสอดคล้องกับ ฮัดกินส์ (Hudgins, 1988, หน้า 48) ที่กล่าวว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นการมีเจตคติในการค้นหาหลักฐาน เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้งต่างๆ การ
มีทักษะในการใช้ความรู้จําแนกข้อมูลและตรวจสอบข้อสมมติฐานเพ่ือหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
ดังน้ัน การเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูได้
ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างชัดเจนตามลําดับ สามารถแยกแยะ
เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ ของข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลว่าสิ่งใดควรเช่ือสิ่งใดควรทํา และ
ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปพิชญา แสงหว้า (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนที่ช่วงช้ันและเพศต่างกัน พบว่า
นักเรียนที่ใช้หลักคิดแบบโยนิโสมนสิการน้ันมีความคิดแยกแยะมากกว่าคนทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญอยู่ที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครพันธ์ ศรีหาคํา (2545, หน้า 68) ได้ศึกษา ผลการฝึก
รูปแบบการคิดต่างกัน ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนปานกลาง และนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกับนักเรียนที่มีระดับผลการ
เรียนตํ่า มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลางกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ามี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อารุณี ไทยบัณฑิตย์ (2545, หน้า 84) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบว่า 
(1) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างได้รับการฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนไม่ได้รับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงกับ 
ลัมพ์คิน (Lumpkin, 1991, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลท่ีเกิดจากการใช้ทักษะการสอนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นวิธีการสอนที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และความคงทนของเนื้อหาในวิชาสังคมศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนเกรด 5 จํานวน 35 คน 
และเกรด 6 จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่เป็นนักเรียนเกรด 5 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
แต่นักเรียนเกรด 6 ในกลุ่มทดลองซึ่งสอนด้วยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ได้คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ สมชาย 
รัตนทองคํา (2545, หน้า 155) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05 และทั้งสองกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ของรายวิชาซึ่งกําหนด
ไว้ร้อยละ 60  
            5.2.2 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการวิจัยข้อมูลพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของผู้วิจัยต้ังไว้ และผลการวิจัยคร้ังน้ี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประดิษฐ์ เตชนันท์ (2536, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความคิดเห็นต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการ
สอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการกับการสอนตามคู่มือครูผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพร 
ถึงประเสริฐ (2549,หน้า 105-106) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและ          
โยนิโสมนสิการในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร พงษ์เสถียรศักด์ิ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประพฤติตนตามคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 ที่เรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ด้วยการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการกับการสอนแบบไตรสิกขา พบว่าการสอนแบบโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนานักเรียนสูง
กว่าการสอนแบบไตรสิกขาอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และอดคล้องกับ สิริมา กลิ่นกุหลาบ (2546, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เรียนคุณธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยด้วยชุดการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบกระบวน การกระจ่างค่านิยม พบว่านักเรียนสามารถปรับเข้ากับ
สังคมได้อย่างมีคุณธรรมดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังต่อไปน้ี  

         1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบหลัก                 
โยนิโสมนสิการเป็นวิธีการสอนที่ประยุกต์มาจากการคิดตามหลักพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง
ไว้ มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธี ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดศรัทธานําไปสู่วิธีการ
คิดแบบหลักโยนิโสมนสิการการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี 
ได้แก่ การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ การคิดแบบสามัญลักษณ์ การ
คิดแบบอริยสัจการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ การคิดแบบคุณโทษและทางออก การคิดแบบคุณค่าแท้
คุณค่าเทียม การคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม การคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน และการคิดแบบ
วิภัชวาท การคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการคิดที่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบคิดอย่างแยบคาย คิดอย่าง
ถูกวิธี คิดอย่างมีเหตุผล คิดถูกทางเป็นลําดับข้ันตอนมีระเบียบไม่ยุ่งยากสับสน มีการกําหนดเป้าหมาย
อย่างชัดเจนชักนําความคิดมาสู่แนวทางท่ีถูกต้องว่าคิดเพ่ืออะไร สอดคล้องกับ วัลนิกา สลากบาง 
(2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการรู้จักคิดแบบโยนิโสมนสิการและการบริโภค
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ด้วยปัญญาของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาท่ีรู้จักบริโภคแบบโยนิโส
มนสิการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจากศึกษาวิธีบริโภคแบบหลักโยนิโสมนสิการอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงกับ ฟรอส (Frost, 1991, หน้า 359-366) ศึกษาผลการเรียนวิชาแนะแนว และ
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนที่มีต่อการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหญิงในระดับ
วิทยาลัยในอเมริกา ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาค้นคว้าเองโดยมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน มี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ในด้านการอนุมานและการ
กําหนดข้อสันนิฐาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องพบอาจารย์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ไม่พบความแตกต่างของ
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังทดลอง สอดคล้องกับ บัลลังต์ ตาลทอง (2548, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลเกิดจากการใช้โปรแกรมคิดตามหลักแบบโยนิโสมนสิการที่มีต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันที่ 5 ที่มาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์ โรงเรียนสิงห์สมุทร อําเภอสัตหีบ 
จ.ชลบุรี พบว่านักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเองอย่างมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับ เฟอร์
เรลล์ (Ferrell, 1992, หน้า 3223-A) ศึกษาผลของคําถามของครูและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณคําถามประเภทการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู และประมาณคําตอบประเภทการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคําถามคําตอบของครูกับนักเรียนกับการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยครูใช้คําถามหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกระหว่างปริมาณคําถามประเภทการคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู และปริมาณการตอบ
ประเภทการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน และปริมาณคําถามคําตอบระหว่างครูกับนักเรียนกับ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   

         2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ ก่อน
การทดลองสอนผู้วิจัยได้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดยครูจะมีการศึกษาประวัติ
และจํารายช่ือนักเรียนได้หมดทุกคน มีการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มีการสร้างบรรยากาศ ในการเรียน
การสอนให้เกิดแรงจูงใจที่จะเรียน โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความเหมาะสมใกล้เคียง
กับเน้ือหาเรียนรู้ เริ่มต้นด้วยการสร้างศรัทธา คือ การจัดสถานที่เรียนหรือห้องเรียนต้องคํานึงถึงการจัด
ปัจจัยภายนอก ที่ส่งเสริม จูงใจ ปลุกเร้าให้นักเรียนเกิดความเช่ือถือ และมีความเช่ือมั่นในตัวครู เน้ือหา
สาระที่เรียน และวิธีการว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน การสร้างศรัทธาจึงเป็นการสร้าง
เสริมให้นักเรียนมีฉันทะความพากเพียร ขยัน มีแรงจูงใจใฝ่ ผลสัมฤทธ์ิที่มุ่งเน้นการสร้างศรัทธาให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียน จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ วิรังรอง ทองวิเศษ (2545, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยนําหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาพัฒนากระบวนการดําเนินการ เป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่หลากหลายและได้ฝึกกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดีขึ้น นอกจากน้ี ผู้วิจัยและนักเรียนได้รับทราบถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนร่วมกัน ได้มีโอกาสปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน ผลการวิจัยเชิงปริมาณสูงขึ้น โดยพบว่าก่อนเรียนนักเรียนได้คะแนน
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ทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เฉลี่ย 15.38 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 43.94) และหลังเรียน
นักเรียนได้คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 24.74 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 70.60) และหลังเรียนมี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ สมฤดี            
ดุกหลิ่ม (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่องอสมการ เพ่ือ
ส่งเสริม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตสาสตร์และความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการตระหนักรู้
ตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วทั้งทาง
อารมณ์และสติปัญญามีแนวคิดแบบใหม่ๆ มากขึ้น  

         3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบหลัก                     
โยนิโสมนสิการ โดยครูเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ ผู้วิจัยจะทําตนเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ในทุกๆ ด้าน
โดยจะสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น บุคลิกภาพสงบ สํารวม น่าเช่ือถือ น่าศรัทธา 
สง่า สะอาด ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้อธิบายในสิ่งที่ถูกต้องแก่ศิษย์ มีคุณธรรม 
ประพฤติตนเป็นที่น่ายกย่อง มีเมตตาต่อศิษย์ทุกคน สอดคล้องกับ ชมพูนุท วนสันเที้ยะ (2552, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาความคิดรวบยอดและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ
ร่วมกับการใช้แผนผังมโนทัศน์แล้ว พบว่านักเรียนมีความคิดรวบยอดและสามารถแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว 
             สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบหลัก                     
โยนิโสมนสิการสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีขึ้น เพราะผู้เรียนมีความสนใจศึกษาแบบ
หลักโยนิโสมนสิการ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วทั้งทางอารมณ์และสติปัญญามีแนวคิดแบบ
ใหม่ๆ มากขึ้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

           ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
            5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
                    1) ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหาร 
                    ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาควรพิจารณาสนับสนุนให้นํา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งควรสนับสนุนในการจัดหาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนแบบ
หลักโยนิโสมนสิการ จัดหรือส่งครูเข้าอบรมสัมมนาการเรียนการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ รวมทั้ง
การจัดหาและจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
                    2) ข้อเสนอแนะสําหรับครู   
                        (1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรนํารูปแบบวิธี
สอนแบบหลักโยนิโสมนสิการไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน ๆ   
                        (2) การเรียนการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการครูควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
ศึกษาเน้ือหาที่ใช้สอนอย่างละเอียด วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกําหนดเวลาให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้ รวบรวมข้อมูล ตลอดจนต้องจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
                        (3) ครูควรได้รับการอบรมและสัมมนาหรือขอคําแนะนําจากผู้รู้เก่ียวกับการเรียน
การสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือนําความรู้ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

 
            5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                    1) การพัฒนาการเรียนการสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการในคร้ังต่อไป ควรพัฒนาให้
สามารถใช้เรียนในวิชาต่างๆ ได้ จะได้ผลงานที่มีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ไม่จํากัดเวลา สถานที่ 
และไม่จํากัดจํานวนนักเรียน 
                    2) ควรมีการพัฒนาวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการในเนื้อหาอื่นๆ วิชาอ่ืนๆ ใน
ระดับช้ันอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย 
                    3) ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบหลัก              
โยนิโสมนสิการ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติของนักเรียนเรียน ความคิดเห็น และอ่ืนๆ 
                    4) ควรศึกษาถึงรูปแบบของวิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการแบบต่างๆ ที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 




