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การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
นั ก เรี ย นชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น ด้ ว ยวิ ธี คิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก าร 2) เปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึ กษา 2557 โรงเรีย นท่า ช้ างวิ ทยาคาร อ้าเภอท่ า ช้า ง จั งหวั ดสิ ง ห์บุ รี ส้ า นักงานเขตพืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 จ้านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
หลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนา ของนั กเรีย นชั นมั ธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้วิ ธีคิดแบบโยนิโ สมนสิ การ (2)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หลั กธรรมทางพระพุทธศาสนา (3) แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณ
โทษและทางออก และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t – test dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*
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2. ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
Abstract

The Purposes of this research were (1) to compare the learning outcome on
Dharmas of Buddhism for Mathayomsuksa I Students before and aftertaught by
Yonisomanasikara Thinking Method (2) to compare Advantages Disadvantages and Solution
Thinking before and after (3) to study the opinions of Mathayomsuksa I students on learning
taught by Yonisomanasikara Thinking Method. The sample of this research consisted of 24
Mathayomsuksa 1/1 students studying in the second semester during the academic Year
2014 in Thachang witayakara School. Thachang District. Singburi Province of The Office of
Secondary School District 5. The research instruments of this research were (1) Lesson plans
on Dharmas of Buddhism taught by Yonisomanasikara Thinking Method (2) Achievemen Test
of Dharmas of Buddhism (3) Test of Advantages Disadvantages and Solution Thinking and (4)
a questionnaire on the opinion of students about participation in the learning management
taught by Yonisomanasikara Thinking Method. The Statistical Analysis employed were mean
( x ), standard deviation (S.D.), t – test dependent and content analysis.
The research findings of the study were :
1. The learning outcomes of students on Dharmas of Buddhism gained after the
participation in the learning management taught by Yonisomanasikara Thinking Method was
higher than the learning outcomes gained before the participation learning at the level of .05
significance.
2. The abilities of Advantages Disadvantages and Solution Thinking of students
gained after the participation in the learning management taught by Yonisomanasikara Thinking
Method was higher than the learning outcomes gained before the participation learning at the
level of .05 significance.
3. The opinions of students towards taught by Yonisomanasikara Thinking Method
had high level.
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บทนา

จากผลการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนของส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ
ผลการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษารวมทังสถาบันต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับปัญหาสังคม พบว่า สภาพปัญหาที่
ท่วมท้นจนถึงขันวิกฤตต่อเยาวชนไทยและคนไทย เด็กไทยมีแนวโน้มว่าระดับสติปัญญาลดต่้าลง เพราะถูก
แยกตัวออกจากระบบครอบครัวมาอยู่ตามหอพัก ถูกปล่อยปละละเลยอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงและอันตรายจน
ซึมซับ และน้าไปสู่การเชื่อมโยงกับปัญ หาอื่น ๆ ที่เกิดขึนอย่างไม่รู้ตัว การมีเพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ถึงจะมี
ข้อดีด้านการค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ก็ มีข้อเสีย คือการพูดคุยที่ไร้สาระ (Chat) การเปิดเว็บ (Web) ล้วน
น้าไปสู่การเสี่ยงอันตรายแบบใหม่ อาชญากรทางเพศที่ไม่มีตัวตน การหลอกลวง การน้าเสนอหรือชักจูงให้หลงผิด
เด็กและเยาวชนไทยยึดติดกับบริโภคนิยม ให้ความส้าคัญกับตนเองมากกว่าส่วนร่วม มองตนเองเป็นศูนย์กลาง
ของความสุขพึงพอใจ และขาดจิตสาธารณะเพื่อสังคมส่วนรวม เด็กจ้านวนไม่น้อยขาดรากเหง้าทางศาสนา
ศีลธรรม วัฒนธรรมสูญสินความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2552:
12-16)
สาเหตุส้าคัญของปัญหาเยาวชนไทย คือขาดความสามารถในด้านการคิด ดังที่ ชนาธิป พรกุล (2554:
4) ที่กล่าวว่า สังคมไทยตกอยู่ในสภาพวิกฤต อันเป็นผลมาจากการขาดความสามารถในการคิด คนไทยจึงเป็นคน
เชื่อคนง่าย ถูกหลอกบ่อยๆ ฟังอะไร ไม่เคยตรวจสอบความจริงตีความสถานการณ์ต่างๆผิดเพียนไปจากความจริง
ซึ่งสอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ประยุตโต,2550 : 47-50) ที่กล่าวว่า ในยุคข่าวสารและเทคโนโลยี
ผู้ที่ไม่รู้จักคิดและฝึกฝนตน ไม่มีภูมิคุ้มกันความล้าบาก จะลุ่มหลงลืมตนไหลไปตามกระแสความเปลี่ ยนแปลงของ
โลก เพราะการด้าเนินชีวิตของคนในสังคมผูกพันกับวัตถุมาก จนท้าให้หลงลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในจิตใจ
ความสามารถในการคิดมีความส้าคัญส้าหรับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เพราะความสามารถในการ
คิดมีความจ้าเป็นส้าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด มีผลโดยตรง
ต่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง มี คุ ณ ภาพและการด้ า รงชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข (วั ช รา เล่ า เรี ย นดี , 2553:1-2) และ
บุญเลียง ทุมทอง (2553: 26) ที่กล่าวว่า ชีวิตคนที่เติบโตมาในสังคม ทุกคนจะต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
เป็นเรื่องธรรมดา และบรรดาสิ่งแวดล้อมที่มากระทบนันก็จะมีปัญหามากบ้างน้อยบ้าง ตามสถานการณ์ของแต่ละ
คนแต่ละเวลา แต่ธรรมชาติก็ได้สร้างสิ่งส้าคัญเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับมนุษย์ในการต่อสู้และแก้ไขปัญหานันให้กับ
มนุษย์สิ่งนันก็คือสมอง บางคนใช้สมองแก้ปัญหาในช่วงเวลาอันรวดเร็วบางคนสามารถท้าได้ในเวลาอันยาวนาน
บางคนเมือ่ ประสบปัญหาก็เลี่ยงปัญหาไปก็มี ทังที่ปัญหาเหล่านันสามารถที่จะแก้ไขโดยง่ายดาย การคิดจึงเป็น
หนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของมนุษย์
โรงเรี ย นท่ า ช้ า งวิ ท ยาคาร ต้ า บลถอนสมอ อ้ า เภอท่ า ช้ า ง จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี สั ง กั ด ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 5 เปิ ด สอนตั งแต่
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการศึกษา 1 ระดั บ คือ ระดับการศึกษาขันพืนฐานมี
บุคลากรครูจ้านวน 32 คน ผู้เรียน จ้านวน 465 คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผลการประเมิน
พบว่ า อยู่ ในระดั บ ดี แต่ ยั ง พบจุ ด ที่ ควรพั ฒ นา คือ ผู้ เรีย นส่ ว นหนึ่ ง ยั ง ไม่ ส นใจรัก การอ่ า น ขาดทั ก ษะการ
สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ค้ น คว้ า และการสรุ ป ความ ทั ก ษะทางการคิ ด การตั ด สิ น ใจ การแก้ ปั ญ หามี น้ อ ย
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นอกจากนี ส้ า นั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึกษา (สมศ) ยั ง ได้ ให้ข้อเสนอแนะส้ า คัญ
เพื่อการพัฒนาไว้ว่า ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพิ่มเติม ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเพิ่มการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดให้มากขึน ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน้า
วิธีการคิด ซี่งสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านความสามารถในการคิด การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหา
การที่นักเรียนจะเป็นคนที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการคิดนันจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนให้
นักเรียนมีหลักในการคิดที่ถูกวิธี ซึ่งจะท้าให้ไ ด้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ดังที่
พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต, 2533 : 31-34) ได้กล่าวว่า วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการคิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ
คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล ท้าให้เกิดการใช้ปัญญาพร้อมกับท้าให้ปัญญานันเจริญงอกงามยิ่งขึน ซึ่งวิ ธีการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนได้ กล่าวคือ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดเป็น หรือการ
คิดอย่างถูกต้อง เป็นการคิดที่ท้าหน้าที่ชีน้าและควบคุมการกระท้าต่าง ๆ ของบุคคล การคิด เริ่มเข้ามามีบทบาท
เมื่อมนุษย์รับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม หากบุคคลคิดเป็นหรือคิดดีจะเลือกรับเป็น หรือเลือกรับแต่สิ่งที่ดี ๆ ซึ่งเมื่อ
รับมาแล้ว จะเกิดการตีความเชื่อมโยงเพื่อตอบสนองออกมาเป็นการกระท้า
การคิ ด แบบคุ ณ โทษและทางออก เป็ น วิ ธี ก ารคิ ด อี ก วิ ธี การหนึ่ ง ของวิ ธี คิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก าร
ประกอบด้วยหลักการ 4 ประการได้แก่ 1) คิดแบบคุณ 2) คิดแบบโทษ 3) คิดแบบทางออก และ4) คิดเลือก
ทางออก ซึ่งสามารถส่งเสริมความสามารถในการคิด และน้ามาเป็นหลักในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวันได้ ดังที่
สุมน อมรวิวัฒน์ (2530: 71-76) ที่กล่าวว่า การคิดแบบคุณโทษ เป็นการมองสิ่งทังหลายตามความจริง เน้นการ
ยอมรับความจริงตามสิ่งนันๆ ในทุกแง่ทุกด้าน ทังด้านดีและด้านเสีย แต่เห็นเพียงคุณหรือโทษ ข้อดี-ข้อเสียยังไม่
พอ ต้องมองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมาย และรู้ว่าจุดหมายนันคืออะไร และจะพ้นจากข้อบกพร่อง หรือสภาวะ
ที่เป็นปัญหาได้หรือไม่ นอกจากนี สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 150) ได้กล่าวไว้ว่า การมองทุกสิ่งทุกอย่างตาม
ความเป็นจริง รู้จักค้นหาความจริงบนพืนฐานของความคิดที่ถูกต้องเมื่อคิดถูกต้องการกระท้าก็ย่อมถูกต้องตามไป
ด้วย ท้าให้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง และ สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2555: 46) กล่าวว่า การคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก คือ การมองให้ครบทังข้อดี ข้อเสีย และทางแก้ไข หาทางออกให้หลุดรอดปลอดพ้นจากข้อบกพร่อง
ต่างๆ ยอมรับ รู้และเข้าใจตามความเป็นจริงทังด้านดี ด้านเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง ปิดกันทางเสีย หรือหาสิ่งชดเชย
ทดแทนให้ประโยชน์ที่ได้สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2546: 675-714) ที่กล่าวว่า
วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือวิธีคิดที่ใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติได้อย่างดีวิธีหนึ่ง การคิด
เช่นนีต้องมองสิ่งทังหลายตามที่เป็นจริงให้ครบทัง 3 ด้าน คือมองในแง่ที่เป็นคุณ โทษ และทางออก
จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจน้าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแบบคุณ โทษและทางออกมาใช้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถ
ในด้านการคิดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรีย นชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
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2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครังนีได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ้านวน 3
ห้องเรียน รวมนักเรียนจ้านวน 90 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อ้าเภอท่าช้าง จังหวั ดสิงห์บุรี ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ้านวน
24 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากห้องเรียนเนื่องจาก
โรงเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละความสามารถท้าให้ผลการเรียนไม่แตกต่างกัน
ตัวแปรที่ศึกษา
1 ตัวแปรต้นคือ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2 ตัวแปรตาม
2.1 ผลการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก
2.3 ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครังนีผู้วิจัยได้ก้าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยการจัด การเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิการ จ้า นวน 5 แผน แผนละ 2 คาบต่ อสัปดาห์ ระยะเวลา
5 สัปดาห์ รวม 10 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จ้านวน 40 ข้อ
1943
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3. แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณ โทษและทางออก เป็นแบบอัตนัยเชิงสถานการณ์ โดย
ก้าหนดสถานการณ์ 5 สถานการณ์ เพื่อวัดทักษะ 4 ด้านคือ 1) คิดแบบคุณ 2) คิดแบบโทษ 3) คิดแบบทางออก
และ 4) คิดเลือกทางออก จ้านวน 20 ข้อ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
จ้านวน 1 ฉบับ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคิดเห็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้จ้านวน11 ข้อ
ขั้นการดาเนินการวิจัย
การด้าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขันตอนดังนี
1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขันตอนที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ โดยสร้างเครื่องมือ ดังนี
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่
1 ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการดังนี คือ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
2551 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ น้าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น้าแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ น้าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนท่า
ช้างวิทยาคาร อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน้าผลการทดลองสอนไปปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
1.2 แบบทดสอบผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึนเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) จ้านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ก้าหนดการให้คะแนน คื อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน
จ้านวน 40 ข้อ มีขันตอนการสร้างดังนี คือ ศึกษาหลักการและวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้แบบปรนัยจาก
หนังสือและเอกสารที่ว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร น้าแบบทดสอบเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง น้าแบบทดสอบผลการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 น้าแบบทดสอบผลการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าของ
ผู้เชี่ยวชาญ เสร็จแล้วน้าแบบทดสอบผลการเรียนรู้ จ้านวน 80 ข้อ ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียน ชันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 จ้านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น้าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่า ทางสถิติของ
แบบทดสอบ คือ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23-0.73 มี
ค่าอ้านาจจ้าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.67 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 โดยผู้วิจัยเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์
จ้านวน 40 ข้อ จากนันน้าแบบทดสอบผลการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
1.3 แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ผู้วิจัยด้าเนินการดังนี คือ ศึกษา
ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยต่างๆ รวมทังเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดแบบ
1944
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อัตนัย จากเอกสาร ต้าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก้าหนดเป็นกรอบในการสร้างแบบวัดความสามารถในการ
คิด แบบคุณ โทษและทางออก สร้า งแบบวัด ความสามารถในการคิด แบบคุณ โทษและทางออก น้ า แบบ วั ด
ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก เสนอให้อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง น้า
แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 คน ซึ่งจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเท่ากับ 1.00 น้าแบบวัด
ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แก้ไข น้า แบบวัด ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนั กเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ้านวน 30 คน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร อ้าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
น้าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่าทางสถิติของแบบทดสอบวัดรายด้าน จากข้อสอบที่มีค่าความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.52-0.71 และมีค่าอ้านาจจ้าแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.35 น้าแบบวัดความสามารถในการคิดแบบ
คุณโทษและทางออกมาหาค่ าความเชื่อมั่น ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.26-0.59 น้าแบบวัด
ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธี คิดแบบโยนิโสมนสิ การจ้านวน 1 ฉบั บ
มีขันตอนการสร้างดังนี ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ น้าแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่สร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น้าแบบสอบถามของนักเรียน
ที่มีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ้านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนือหา (Content Validity) ซึ่งจาก
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 น้าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
2. ขั้นการทดลอง มีขันตอนดังนี
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ จ้านวน 5 แผน แผนละ 2 คาบต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 5 สัปดาห์ รวม
10 ชั่วโมง
2.2 เนือหาในการวิจัยครังนี ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย พุทธโอวาท 3 อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 ประธาน 4 และ มงคล 38 ข้อที่ 1 การไม่คบคนพาล
2.3 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีล้าดับขันตอนดังนี
1. ขันน้าเข้าสู่บทเรียน ครูสร้างสิ่งแวดล้อ มและบรรยากาศก่อนการเรียน เพื่อเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
2. ขันกิจกรรมการเรียนรู้
2.1) คิ ด ถู ก วิ ธี นั ก เรี ย นอภิ ป ราย ความหมาย องค์ ป ระกอบและความส้ า คั ญ ของ
หลักธรรม โดยใช้ค้าถามว่า “คืออะไร”
2.2) คิดเป็นขันตอน นักเรียนใช้ความรู้ในหลักธรรมที่เรียนแล้วมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่
ครูก้าหนดให้โดยใช้ค้าว่า “ท้าอย่างไร”
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2.3) คิ ด มี เ หตุ ผ ล นั ก เรี ย นระบุ เ งื่ อ นไขหรื อ ความจ้ า เป็ น ที่ ต้ อ งใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยใช้ค้าถามว่า “เพราะเหตุใด”
2.4) คิดให้เกิดประโยชน์ นักเรียนอภิปรายและวิเคราะห์ถึงประโยชน์ของหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยใช้ค้าถามว่า “มีประโยชน์อย่างไร”
3. ขันสรุปครูและนักเรียนช่วยกันสรุปองค์ความรู้ที่ตนได้รับจากเรื่องที่ศึกษา ครูตรวจสอบ
โดยการวัดและประเมินผล
3. ขั้ น หลั ง ทดลอง ผู้ วิ จั ย ให้ นั ก เรี ย นท้ า แบบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู้ (Post-test) แบบวั ด
ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามล้าดับ
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรี ย บเที ย บผลการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ของนั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่าคะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียน ( x = 23.17,S.D. = 2.99)
สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 13.63 , S.D. = 4.35) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้ ว ยวิ ธี คิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก าร พบว่ า คะแนนความสามารถในการคิด แบบคุณ โทษและทางออกหลั ง เรีย น
( x = 69.63 , S.D. = 7.27) สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 20.51 , S.D. = 4.72) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.49 , S.D. = .79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ ( x = 4.54 , S.D. = .80) นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เป็นล้าดับ
แรก รองลงมาได้แก่ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ( x = 4.50 , S.D. = .70) นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด และล้าดับ สุดท้ายคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.42 ,
S.D. = .86) นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
การอภิปรายผล
1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ด้ ว ยวิ ธี คิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก าร หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส้ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมี
ขันตอนการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน ทังนีเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึนตาม
ขันตอนวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีขันตอนที่ชัดเจน ซึ่ งมีล้าดับขันตอนการสอน ดังนี 1) ขันน้า โดยผู้สอนให้
นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลล่วงหน้า จึงท้าให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับหลักการ (สัมมาทิฐิ) เสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ รวมทังชีแจงวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการตามหลักการคิดทัง 4 คือ คิดถูกวิธี คิดเป็น
ขันตอน คิดมีเหตุผล และคิดให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้นั กเรียนได้รู้วิธีการ (มโนทัศน์) ขันที่ 2) ขันประกอบ
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กิจกรรม 2.1) ขันคิดถูกวิธี ผู้สอนใช้ค้าถาม “คืออะไร” เป็นค้าถามเปิดประเด็นการอภิปรายที่เกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู้ คือขันที่นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายหัวข้อธรรมที่ใช้เป็นสาระการเรียนรู้ ท้าให้นักเรียนได้รู้แ ละเข้าใจ
ความหมาย ความส้าคัญ และองค์ประกอบหัวข้อธรรม สิ่งที่สังเกตพบก็คือนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ ช่วย
ให้นักเรียนสามารถคิดอย่างมีจุดหมายมากขึน ซึ่งสอดคล้องกับวั ตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1 2.2) ขันคิดเป็น
ขันตอน ผู้สอนได้น้าสถานการณ์ที่เกิดขึนในปั จจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานการณ์ที่เน้นเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม โดยใช้ค้าถาม “ท้าอย่างไร” เป็นค้าถามเปิดประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการคิด เช่น ความกตัญญู
โดยน้ากรณีของน้องเจมส์ วัย 8 ขวบที่ใช้เวลากลางวันกลับบ้านมาปรนนิบัติพ่อแม่ที่ป่วย นักเรียนสามารถน้า
ความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้มาจากขันคิดถูกวิธีมาใช้อธิบายสถานการณ์เช่นกรณีของน้องเจมส์และสามารถ
สังเคราะห์หลักธรรมเข้ากับสถานการณ์ได้ถูกต้อง และนอกจากนีผู้สอนยังให้นักเรี ยนได้ร่วมกันอภิปรายการคิด
แบบคุณโทษและทางออกพร้อมทังให้นักเรียนได้ท้าใบงานที่เน้นการฝึกคิดแบบคุณโทษและทางออกโดยผู้สอน
น้าเอาบทความ สถานการณ์จริงที่เกิดขึนในปัจจุบัน และนิทานชาดก เป็นต้น ท้าให้นัก เรียนมีความสามารถใน
การคิดแบบคุณ โทษและทางออกได้ดีมากยิ่งขึน 2.3) ขันคิดมีเหตุผล ในขันนีผู้สอนได้อภิปรายร่วมกันโดยใช้
ค้าถาม “เพราะเหตุใด” เป็นค้าถามเปิดประเด็นค้นหาสาเหตุหรือเงื่อนไขที่จ้าเป็นที่เกิดขึน เช่น เพราะเหตุใดเรา
จึงต้องท้าความดี เพราะเหตุใดเราจึงต้องเว้นจากการท้าความชั่ว และเพราะเหตุใดเราจึ งต้องท้าจิตให้บริสุทธิ์
เป็นต้น ท้าให้นักเรียนทุกคนต้องหาเหตุผลมาร่วมอภิปรายได้อย่างหลากหลาย ขันนีจึงเน้นการฝึกคิดหาเหตุผล
2.4) ขันคิดให้เกิดประโยชน์ ผู้สอนให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันโดยใช้ค้าถาม “มีประโยชน์อย่างไร” เป็นค้าถาม
เปิดประเด็นเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติที่มีคุณค่าต่อการด้าเนินชีวิต เช่น การละเว้นจากความชั่ว มีประโยชน์อย่างไร
การท้าความดีมีประโยชน์อย่างไร และการท้าจิตให้บริสุทธิ์มีประโยชน์อย่างไร เป็นต้น ขันนีจึงเน้นการแสวงหา
ประโยชน์จากการน้าหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ท้าให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ
ใช้หลักธรรมะเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึนในชีวิตประจ้าวันด้วยปัญญาของตนได้ ขันที่ 3) ขันสรุป ในขันนีเป็นขันที่สรุป
ความคิ ดรวบยอดตามวัต ถุป ระสงค์การเรีย นรู้ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 เน้น การน้า หลั กธรรมมาใช้ในการด้า เนิ น
ชีวิตประจ้าวัน และการเห็นคุณค่าของหลักธรรมที่มีต่อสังคมส่วนรวม วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการคิด
ที่มีกรอบของค้าถามที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกั นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สุด ได้แก่ คิดถูกวิธี (คืออะไร) คิดเป็น
ขันตอน (ท้ า อย่ า งไร) คิด มี เ หตุ ผ ล (เพราะเหตุ ใด) และคิด ให้ เกิ ด ประโยชน์ (มี ป ระโยชน์ อย่ า งไร) จึ ง เป็ น
กระบวนการคิดที่ต้องใช้ข้อมูลของหลักการคิดทัง 4 อย่างเป็นระบบและในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี คิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ยังเน้นฝึกการคิดทังภาคทฤษฎีและและในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ยังเน้น
ฝึกการคิดทังภาคทฤษฎี คือ การฝึกคิดตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและภาคปฏิบัติ คือ
การลงมือท้าใบงานในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ จึงท้าให้ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจพืนฐานการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการอย่างถ่องแท้ จนสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆรอบตัวได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปราโมทย์ อาจวิชัย (2553:61-91) ท้าการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการ
ใช้กิจกรรมการสอนตามคู่มือครู พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองหลังจากเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการสอนแบบโยนิโ สมนสิการมีผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ า
นักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2. ผลการเปรียบเทียบการคิดแบบคุณโทษและทางออกก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกั นอย่างมีนัย ส้าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมี
คะแนนการคิดแบบคุณโทษและทางออกหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
โดยเรียงล้าดับคะแนนประเภทของการคิดจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี การคิดเลือกทางออก การคิดแบบทางออก
การคิ ด แบบโทษ และการคิ ด แบบคุณ ตามล้ า ดั บ สาเหตุ ที่ ค ะแนนการคิ ด เลื อ กทางออกได้ ค ะแนนสู ง สุ ด
เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขันตอนเชื่อมโยงกัน โดยเริ่ม
จากค้นหาว่าสถานการณ์ตรงหน้าคืออะไร (คิดถูกวิธี) มีพัฒนาการหรือการท้างานอย่างไร เป็นวิธีการส้าหรับฝึก
คิดอย่างมีขันตอน คือคิดอย่างมีล้าดับ (คิดเป็นขันตอน) ในด้านของการใช้เหตุผลครูจะใช้ค้าถามว่า เพราะเหตุใด
จึงเป็นอย่างนันเป็นหลักเพื่อตอบเงื่อนไขที่มี (คิดมีเหตุผล) และการฝึกให้นักเรียนรู้จักเฟ้นหาประโยชน์จาก
สถานการณ์นันๆว่ามีประโยชน์อย่างไร (คิดให้เกิดประโยชน์) จะเห็นได้ว่าทุกขันตอนของการจัดการเรียนรู้มีการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายโดยให้เหตุผลประกอบทุกขันตอน จึงท้าให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการ
หาเหตุผลมากยิ่งขึน นักเรียนจึงมีข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเลือกและให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือก
ทางออกได้ดียิ่งขึน ส่วนการคิดแบบทางออกได้คะแนนรองลงมา เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ มีขันตอนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้ เข้าใจ คิดหาเหตุผล และคิดหาประโยชน์หรือ
คิดหาทางออกจากปัญหาต่างๆ ได้อย่างเสรี เพราะในการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนไม่ได้จ้ากัด
ขอบเขตทางการคิด ดังนันนักเรียนจึงมีอิสระในการคิดหา ทางออกจากปัญหานันๆได้มากที่สุด จึงส่งผลให้
นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดแบบทางออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการคิดแบบโทษได้คะแนนรองลงมา
เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมองสภาพ
ปัญหาของสถานการณ์ ที่ผู้สอนก้าหนดให้โดยให้นักเรียนน้าประสบการณ์ความรู้เดิมมาประกอบการคิดหาข้อเสีย
หรือโทษของสถานการณ์นันๆ นักเรียนจึงได้น้าประสบการณ์ของตนเท่าที่มีมาใช้อ ย่างเต็มที่ผลจึงออกมาว่า
นักเรียนสามารถมองเห็นข้อเสียของแต่ละสถานการณ์โดยมีผลรวมมากกว่าความสามารถในการมองเห็นข้อดีหรือ
คุณของแต่ละสถานการณ์ ที่เป็นเช่นนีเป็นเพราะในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี หรือเป็นยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งในมุมมองของนักเรียนมีความเห็นว่าสังคมไทยทุกวันนีมีข้อเสียหรือโทษมากกว่าข้อดีหรือคุณ จึงส่งผล
ให้นักเรียนมองสถานการณ์ต่างๆในด้านลบมากกว่า จึงท้าให้นักเรียนได้คะแนนการคิดแบบโทษมากกว่าการคิด
แบบคุณ ส่วนการคิดแบบคุณมีคะแนนน้อยที่สุด เป็นเพราะนักเรียนมองว่าสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเต็ม
ไปด้วยความขัดแย้งทางความคิดสังคมแตกแยกนักเรียนจึงมีประสบการณ์ด้านลบ ต่อสังคมไทยซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อทัศนคติและความคิดของนักเรียนเป็นทุนเดิม และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในทุก
ขันตอนของการจัดการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมความสามารถในการคิดรวมถึงส่งเสริ มให้นักเรียนรู้จักใช้เหตุผล และ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวางใจเป็นกลางมองสถานการณ์รอบตัวได้อย่างชัดเจนโดยปราศจากอคติ อีกทังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนสิมนสิการยัง มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดแบบคุณ โทษและทางออก จึงช่วยให้นักเรียน
สามารถมองสิ่งต่า งๆรอบตัว ตามความเป็น จริงมากขึน ไม่ยึ ดติดหรือมองสิ่งรอบตัวเข้าข้า งตนเอง จึ งท้าให้
นักเรียนสามารถมองเห็นคุณ โทษ ทางออก และสามารถตัดสินใจเลือกทางออก เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีพร้อมและ
สมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2546: 675-714) ที่กล่าวว่า วิธีคิดแบบคุณโทษ
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และทางออก คือวิธีคิดที่ใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติได้อย่างดีวิธีหนึ่ง การคิดเช่นนีต้องมองสิ่ง
ทังหลายตามที่เป็นจริงให้ครบทัง 3 ด้าน คือ มองในแง่ที่เป็นคุณ โทษ และ สามารถแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ
1) การที่จะชื่อว่ามองเห็นตามที่เป็นจริง จะต้องมองเห็นทังคุณและโทษของสิ่งนัน 2) เมื่อจะแก้ปัญหาหรือลงมือ
ปฏิบัติ จะต้องมองเห็นจุดหมายและทางออกนอกเหนือจากการรู้คุณและโทษของสิ่งนันด้วย การคิดหาทางออกที่
ดีไปพร้อมๆกับการพิจารณาทังผลดีและผลเสีย จะท้าให้บุคคลสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์
และสอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 150) ที่กล่าวไว้ว่า การมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง รู้จัก
ค้นหาความจริงบนพืนฐานของความคิดที่ถูกต้องเมื่อคิดถูกต้อง การกระท้าก็ย่อมถูกต้องตามไปด้วย ท้าให้ได้รับ
ประโยชน์ที่แท้จริง และยังสอดคล้องกับ สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2555: 46) ที่กล่าวว่า การคิดแบบคุณโทษและ
ทางออก คือ การมองให้ครบทังข้อดี ข้อเสีย และทางแก้ไข หาทางออกให้หลุดรอดปลอดพ้นจากข้อบกพร่อง
ต่างๆ ยอมรับ รู้และเข้าใจตามความเป็นจริง ทังด้านดี ด้านเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง ปิดกันทางเสีย หรือหาสิ่งชดเชย
ทดแทนให้ ป ระโยชน์ ที่ ไ ด้ ส มบู ร ณ์ การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี คิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก าร นอกจากมุ่ ง ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิด แล้ ว ยั ง ช่ ว ยยกระดั บ ความคิ ด และจิ ต ใจให้กับ นั กเรีย น สอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ของ
วิศวเนตร เจริญสุข (2552:75-79) ท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมฝึกคิด
ตามแนวโยนิโสมนสิการ แบบคุณโทษและทางออก ที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจ ในวิชาคณิตศาสตร์
ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการแบบ
คุณโทษและทางออกที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมฝึกคิดตามแนวโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและทางออกที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจในวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงล้า ดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านประโยชน์ ที่ได้รับ จากการเรีย นรู้
ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล้าดับ ทังนีเป็นเพราะนักเรียนมีความเชื่อมั่นว่า
ผู้สอนมีความรู้จริง ในเนือหาสาระการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีขันตอน
การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการใช้สถานการณ์ที่เกิดขึนจริงในสังคมไทยในปัจจุบันเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนน่าสนใจ
สนุกสนาน และมีประโยชน์ โดยเฉพาะผู้สอนได้ใช้นิทานมาเป็นสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนน้ามาเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และมีความตังใจที่จะเรีย นรู้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักเรียนได้ใช้เวลาร่วมกันในการอภิปรายซึ่งเป็นของแปลกใหม่ส้าหรับนักเรียน ท้าให้นักเรียนสนใจและมี
ใจจดจ่อกับการเรียนรู้ จึงท้าให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็น
อย่างมาก เห็นได้จากแบบสอบถามที่มีผลการประเมินออกมา โดยด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้มีคะแนน
ความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนบรรยากาศการเรียน การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความศรัทธา โดยผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ ด้วยอาศัยความเป็น
กัลยาณมิตรตามหลักการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ดังนัน นักเรียนจึงรู้สึกเป็นกันเองท้าให้การ
จัดการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น และกล้า
ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาก เห็นได้จากคะแนนในด้านบรรยากาศการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดรองจากด้าน
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ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย ส่วนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีการใช้นิทานที่สอดคล้องกับเนือหาสาระการเรียนรู้และ
สถานการณ์ หรือข่าวที่ก้าลังได้ รับความสนใจหลายด้ าน เช่น ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา เป็นต้น ช่ว ยกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึน เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนมีข้อมูลและสนใจอยู่ก่อนแล้วจึงง่ายต่อการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานตลอดเวลา รวมถึงการสอดแทรกการคิดแบบคุณโทษและ
ทางออกโดยใช้นิทาน บทความ และข่าวที่น่าสนใจ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการคิดค้นหาข้อดี ข้อเสี ย
ทางออก และมีโอกาสได้เลือกทางออกด้วยตนเอง ท้าให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและได้ตระหนักรู้ถึงวิธีมองสิ่ง
ต่างๆที่ตนคาดไม่ถึงโดยการฝึกมองสิ่ งรอบตัวตามความเป็นจริง และยอมรับความจริงตามธรรมดาของสิ่งนันๆ
สอดคล้องกับ สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2555: 46) ที่กล่าวไว้ว่า วิธีคิดแบบคุณ โทษและทางออก คือมองให้ครบ
ทังข้อดี ข้อเสีย และทางแก้ไขหา ทางออกให้หลุดรอดปลอดพ้นจากข้อบกพร่องต่างๆเป็นวิธีมองสิ่งทังหลายตาม
ความเป็นจริงอีกแบบหนึ่ง เน้นการศึกษาและยอมรับความจริงตามที่สิ่งนันๆเป็นอยู่ทุกแง่ทุกมุม เพื่อให้รู้และ
เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง ทังด้านดี ด้านเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง วิธีคิดแบบนีพระพุทธเจ้าทรงเน้นมาก เพราะ
คนทังหลายมักจะตื่นตามกันและเอนเอียงง่ายพอจับได้อะไรดี ก็มองเห็นแต่ดีไปหมด พอจับได้ว่าอะไรไม่ดี ก็เห็น
แต่เสียไปหมด ท้าให้พลาดทังความรู้จริงและการปฏิบัติที่ถูกต้อง อันที่จริงนัน ปกติของสิ่งทังหลายย่อมมีทังส่วนดี
ส่วนเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง เป็นต้น อาจดีมาก หากอยู่ในกรณีแวดล้อมอย่างหนึ่ง หรืออาจจะดีน้ อย หากได้อยู่ใน
กรณีแวดล้อมหรือเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่ง เมื่อได้ตระหนักและยอมรับถึงข้อดี ข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็งแล้ว เราก็จะ
ได้ระมัดระวัง ปิดกันทางเสีย หรือหาสิ่งชดเชยทดแทนให้ประโยชน์ที่ได้สมบูรณ์ต่อไป ทังนีนอกจากการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการจะส่งเสริมการแก้ปัญหา ส่งเสริมการคิดแบบคุณ โทษและทางออกแล้ว การ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการยังเน้นพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1. จากการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการส่งเสริ มให้นักเรียนได้
ฝึกฝนการคิดอย่างมีเหตุผลและช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยครูเลือกสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน เพราะจะช่วยกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
2. การวิจัยครังนี ผู้สอนได้ใช้การอภิปรายร่วมกันทังห้องเรียนจึงท้าให้นักเรียนบางคนไม่มีโอกาส
ได้ร่วมอภิปราย ครูจึงควรจัดนักเรียนเป็นกลุ่มและแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
3. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาการคิดแบบคุณโทษและทางออกให้
มีประสิทธิภาพ ควรให้ความส้าคัญกับเนือหาหรือสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจนและควรใช้สิ่งต่างๆ
รอบตัว เช่น สมุด ปากกา เพื่อน้ามาเป็นอุปกรณ์ฝึกการคิดแบบคุณโทษและทางออกให้กับผู้เ รียนเป็นระยะเพื่อ
การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออกอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบวิธีคิดระหว่างวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกกับวิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยการน้าการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการและการคิดแบบคุณ
โทษและทางออก
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ระหว่างการใช้วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกกับการใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ
เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2552). คู่มือจริยศึกษา เล่ม 3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.
ชนาธิป พรกุล. (2554). การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนาไปใช้. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นีออนพิณประดิษฐ์. (2555). จริยธรรม:ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุ ญ เลี ยง ทุ ม ทอง. (2553). แนวทางการพั ฒ นาการสอนกระบวนการคิ ด . มหาสารคาม: มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม.
ปราโมทย์ อาจวิชัย. (2553). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการใช้กิจกรรมการสอน
ตามคู่มือครู.” วิทยานิพนธ์ การศึกษามัธยม มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พระพรหมคุณากรณ์. (2549). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุงเทพฯ: สยาม.
พระธรรมปิฎก. (2542). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุงเทพฯ: สยาม.
พระเทพเวที.(2533). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
เพ็ญพิชชา มั่นคง. “การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีของ
สั ง คม ของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวโ ยนิ โ สมนสิ ก าร”.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Su Vol.5 No.1 January – April 2012.
วั ช รา เล่ า เรี ย นดี . (2553).รู ป แบบและกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด . นครปฐม:
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศ วเนตร เจริญ สุ ข. (2552). การพัฒ นารูป แบบการจั ด การเรียนรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมฝึ ก คิด ตามแนวโยนิ โ ส
มนสิการแบบคุณโทษและทางออกที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจ ในวิชาคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สมประสงค์ น่ ว มบุ ญ ลื อ . (2 552). การคิ ด คื อ อะไร คิ ด เป็ น อย่ า งไร. (ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม า
http://my.opera.com/somprasong/blog/2009/08/21/dki8bf-4. 16 มิถุนายน 2556
สุมน อมรวิวัฒน์. (2530). การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พรินติงเฮ้าส์.
อุมาพร ปิ่นเนตร. “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง หลักธรรมส้าคัญ
1951

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

ทางพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีสอนแบบสเตอรี่ไลน์ ส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3”.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Su Vol.6 No.1 January – April 2013.

1952

