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 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยัคือแบบกลุ่มเดียวทดสอบ     
ก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design)  มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้  เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (2) เปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและ       
หลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 
(3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  จ  านวน  46  คน ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน      
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา  จงัหวดัลพบุรี  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต  5   ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย     (Simple  Random  Sampling)  โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัประกอบดว้ย  (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  เ ร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                  
(3) แบบทดสอบวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้               

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ( x )      
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบค่าที  ( t-test )  แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั ( Dependent ) และการวเิคราะห์เน้ือหา         
(Content Analysis)  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผลการเรียนรู้  เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. การคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการคิด
แบบโยนิโสมนสิการหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ            
เผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย   
ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศในการเรียน และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ตามล าดบั 
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                      BENJAWAN  PRANGPRASERT : A STUDY  OF  LEARNING  ACHIEVEMENT  ON  DHARMAS 
 OF  BUDDHISM   BY  SITUATION  CONFRONTATION  PROCESS  AND  YONISOMANASIKARA  THINKING 
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    The  purposes  of  this  experimental  research  which  its  design  was  the  One-Group  Pretest-Posttest  
Design  were (1) to compare  the  learning  outcome  on  Dharmas of  Buddhism  before  and  after  by  situation  
confrontation  process  and  Yonisomanasikara  Thinking  of  Mathayomsuksa  four  students (2) to  compare  
Yonisomanasikara  Thinking  of  Mathayomsuksa  four  students  before  and  after  by  situation  confrontation  process  
with Yonisomanasikara  Thinking (3) to  study  the  opinions  of  Mathayomsuksa  four  students  on  learning  by  
situation  confrontation  process  and  Yonisomanasikara  Thinking. 
     The  sample  of  simple  random sampling  consisted  of  46 students from  the  class  of   Mathayomsuksa  
four  in  the  second  semester of  the academic Year 2010 at  Khokchareonwitaya  School  in  The Secondary  Education  
Service  Area  Office 5.  The  research  instruments  used  for  gathering   data  were  (1) Lesson  plans  on  Dharmas  of  
Buddhism  by  situation  confrontation  process  and  Yonisomanasikara Thinking (2) An achievement  Test  of  
Dharmas of  Buddhism (3) Test of Yonisomanasikara Thinking and (4) A questionnaire about the situation  

confrontation  process  with  Yonisomanasikara  Thinking. 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  achievement on Dharmas of Buddhism by situation confrontation  process and  
Yonisomanasikara  Thinking  of  Mathayomsuksa  four  students  pretest  and  posttest  taught   was  statistical  
significance  different  at  the  .01  level.   
      2.  The  abilities  of  students  to  use  Yonisomanasikara  Thinking  pretest  and  posttest   was  statistical  
significance  different  at  .01  which  the  ability  of  students  to  use  Yonisomanasikara  Thinking   posttest   was  
higher  than  pretest  agreed   in  general  at  the  high  level. 
      3.  The  students  revealed  their  positive  opinions  about  learning  by  situation  confrontation  process  
with Yonisomanasikara  Thinking  in  order  from  highest  to  lowest  as  followed  the  benefit  of  learning  process, 
the  environment  in  classroom  and  the  learning  activity. 
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 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยอ์นงคพ์ร สมานชาติ ประธานกรรมการตรวจ 
สอบวทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา แนะน า แกไ้ข
ขอ้บกพร่องและใหค้วามกระจ่างในเชิงวชิาการ  เพื่อความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยส์าขาวชิาการสอนสังคมศึกษา รวมถึงคณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ทุกท่านท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน า  ท าใหว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยั
กราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของอาจารยด์ว้ยความเคารพอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยเ์รวดี สุนทรวชิยั   อาจารย ์ ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ       
อาจารยอ์นนั  ป้ันอินทร์  อาจารยส์าธิต จนัทรวนิิจ  และอาจารยจี์รภสัร์  บวัสุวรรณ  ท่ีใหค้วาม
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการท าวิจยั ซ่ึงท าใหส้ามารถด าเนินการวจิยั และเก็บขอ้มูล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ยิง่ต่อการท าวทิยานิพนธ์ใหมี้ความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการสถานศึกษา คณะครู และนกัเรียนโรงเรียนโคกเจริญวทิยา  
อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ท่ีใหค้วามร่วมมือและคอยช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเก็บ
ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ผูใ้หท้ั้งชีวิตและเป็นผูว้างรากฐานทางการศึกษา 
รวมถึงอุดหนุนปัจจยั และใหก้ าลงัใจในการศึกษาเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณพี่และ
นอ้งทุกคน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชั้นเรียนในระดบัปริญญาโทสาขาการสอนสังคมศึกษาทุกท่าน
และคุณพี่ปัญญา  รุ่งเรือง  ท่ีไดก้รุณาใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าและเป็นก าลงัใจเสมอมา จนท าให้
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้
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บทที ่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ในปัจจุบนัสังคมไทยเตม็ไปดว้ยปัญหาอาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาตั้งครรภไ์ม่
พึงประสงค ์ การขายบริการทางเพศของนกัเรียนนกัศึกษา  ปัญหาท่ีกล่าวมาลว้นเกิดจากการหลงไป
ตามกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถปรับตวัไดท้นั  ผูท่ี้ไม่มี
หลกัในการด าเนินชีวิตย่อมถูกพดัพาให้ไหลไปกบักระแสของสังคม  ดงัท่ี  พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตโต 2550 : 47-50)  กล่าววา่ในยุคข่าวสารและเทคโนโลยี  ผูท่ี้ไม่รู้จกัคิดและฝึกฝนตนจะ
อ่อนแอไม่มีภูมิคุม้กนัความล าบาก จะลุ่มหลงลืมตนไหลตามกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  
เพราะการด าเนินชีวิตของคนในสังคมผูกพนักบัวตัถุมาก   ทุกอย่างในชีวิตตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยี
อย่างแยกไม่ออก  ส่ิงอ านวยความสะดวกกลายเป็นปัจจยัส าคญัของชีวิต   ยิ่งคนในสังคมมีความ
ต้องการทางด้านวตัถุมากข้ึนนั้น หมายถึงต้องสร้างรายได้ให้เพียงพอกับการใช้จ่าย   ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายมากข้ึน  ตอ้งสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนทุกวนัตอ้งใช้จ่ายเงินและหาเงินจ านวนมาก  เพื่อท าให้
ชีวิตมีความสุขสบาย   จนท าให้หลงลืมไปว่าความสุขท่ีแทจ้ริงอยู่ท่ีจิตใจ    นับถือคนท่ีมีฐานะ
ร ่ ารวยมากกว่าคนดีมีศีล   แสดงให้เห็นว่าผูค้นขาดสติในการใช้ชีวิต    ไม่น าหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนามาใชใ้นการด าเนินชีวิต   นบัถือพระพุทธศาสนากนัตามท่ีพ่อ  แม่ และบรรพบุรุษ
นบัถือเท่านั้น  ทั้ง ๆ ท่ีพระพุทธศาสนาคือสถาบนัหลกัของชาติไทย   เป็นรากเหงา้ของวฒันธรรม
ไทย  แต่เยาวชนและพุทธศาสนิกชนพากันหลงลืมไม่เห็นความส าคัญของหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ซ่ึงมีคุณค่าและเป็นแก่นแทข้องพระพุทธศาสนา  เยาวชนและพุทธศาสนิกชนให้
ความส าคญัในการร่วมศาสนพิธีและประเพณีในวนัส าคญักนัมาก   ซ่ึงเป็นเพียงแค่เปลือกเป็นกระพี้
ของพระพุทธศาสนา  แลว้หลงคิดไปวา่ตนเองเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี                      
  จากท่ีกล่าวมาท าใหเ้ห็นปัญหาท่ีจะตอ้งร่วมกนัแกไ้ข  คือเยาวชนและคนในสังคมขาดการ
คิดท่ีถูกตอ้ง  ไม่น าหลกัธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต   จึงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาชีวิตโดยวิธีท่ี
ถูกตอ้งดีงามและมีประโยชน์ได ้   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีสมพงษ ์ จิตระดบั (2547 :  8-10)  กล่าวว่า
เด็กไทยในปัจจุบนัมีปัญหาดา้นจิตใจ และพฤติกรรมไม่สนใจศาสนา   มีความคิดสับสนขาดการ
เช่ือมโยงในการมองปัญหา  ส่งผลให้ขาดการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารีน้อยลง มุ่งสนใจ
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  โดยปัญหานั้นอาจเกิดจากการสอนพระพุทธศาสนาใน
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โรงเรียนมุ่งเนน้การสอนท่ีเน้ือหาให้ท่องจ ามากเกินไปท าให้ขาดการปฏิบติัจริง    จึงตอ้งส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้ในเร่ืองพระพุทธศาสนาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  แต่การจดัการเรียน
การสอนพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส าเร็จ  เพราะวิธีสอนมุ่งถ่ายทอดความรู้ตาม
เน้ือหาในหนงัสือหรือเอกสารประกอบการเรียนมากกว่าการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนไดฝึ้ก
คิด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หรือกล่าวได้อีกอย่างว่าเป็นการสอนท่ียึดครูเป็นศูนย์กลาง            
จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถจดจ าความรู้และเน้ือหาได้ทั้งหมด  ซ่ึงสอดคล้องกบัประเวศ  วะสี                 
( 2541:   10 -11)  ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนไวว้า่  ในโรงเรียนส่วนใหญ่
มกัจดัการเรียนการสอนท่ีเคร่งเครียด  น่าเบ่ือ นกัเรียนมีความทุกขแ์ละท าให้นกัเรียนเสียสุขภาพจิต
เพราะเน้นการท่องจ า  นักเรียนขาดทักษะการคิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น  นอกจากน้ี    
เสฐียรพงษ ์ วรรณปก (2538:57-58) ไดเ้สนอความเห็นวา่การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
ไม่บรรลุผลส าเร็จเน่ืองจากครูสอนยาก และน่าเบ่ือ  ครูใช้วิธีสอนโดยการบรรยายเน้ือหาตาม
หนงัสือ  ท าให้นกัเรียนเรียนพระพุทธศาสนาอย่างเล่ือนลอย จึงรู้สึกว่าเป็นเร่ืองไกลตวั  แต่ท่ีจริง
แล้วการสอนเร่ืองพระพุทธศาสนานั้ น ต้องมุ่ง เน้นให้นักเ รียนสามารถน าหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาไปปฏิบติัใชใ้นการแกปั้ญหาและเผชิญสถานการณ์มากกวา่ให้นกัเรียนนั้นรู้เพียงวา่
หลกัธรรมนั้นมีก่ีประเภท   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนม  พงศ์ไพบูลย ์(2540:111)  กล่าวว่าการสอน
พระพุทธศาสนาใหป้ระสบความส าเร็จ ไม่ไดอ้ยูท่ี่นกัเรียนรู้เน้ือหาสาระวา่มีเน้ือหาอะไรบา้ง แต่อยู่
ท่ีนกัเรียนคิดอย่างไร  เช่ืออย่างไร  และปฏิบติัอย่างไร  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ จึงตอ้งมุ่งเน้นให้
นกัเรียนสามารถน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตให้ดีงาม และแกไ้ข
ปัญหาชีวิตได้อย่างถูกตอ้ง     อีกทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน จ าเป็นตอ้งให้
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพื่อให้นักเรียนสามารถน าหลกัธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต น าไปสู่การเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรม  พร้อมทั้งสามารถ
เผชิญสถานการณ์และปัญหาต่างๆได ้ ซ่ึงตอบสนองหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 
2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  มาตรฐานการเรียนรู้  ส 1.1  รู้และ
เขา้ใจประวติั  ความส าคญั  ศาสดา  หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและ
ศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง  ยึดมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข   เพราะ
เม่ือนกัเรียนสามารถปฏิบติัตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม สังคมเราก็จะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ
สุข   นกัเรียนก็จะเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ    
  ในปัจจุบนัโรงเรียนโคกเจริญวทิยามุ่งมัน่พฒันานกัเรียน ใหมี้ความรู้ทางวชิาการควบคู่ไป
กบัการพฒันาคุณธรรม  ดงัค าขวญัของโรงเรียนท่ีว่า  “เรียนดี  มีวินยั  ใจนกักีฬา  พฒันาคุณธรรม 
น าชุมชน”  และจากวสิัยทศัน์ของโรงเรียนโคกเจริญวทิยาท่ีวา่ “มุ่งมัน่จดัการศึกษา  พฒันาศกัยภาพ
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ของนกัเรียน  ให้เด่นวิชาการสัมพนัธ์กบัศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  แข็งแกร่งทางกีฬา  มี
ภูมิปัญญาไทย  ฉับไวทางเทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม”  ดงันั้นจึงตอ้งจดัการเรียนการสอนให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยพฒันาในดา้นต่าง ๆ  ให้เป็นผูมี้ความรู้  แต่ในปัจจุบนัการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนามีปัญหา และกระบวนการสอนยงัขาดการปฏิบติัจริง  ประกอบกบัผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี  4  ปีการศึกษา  2551 - 2552  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรีเขต  2  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา              
และวฒันธรรม  มีคะแนนร้อยละต ่าลงทุกปี  ในปีการศึกษา 2551 ได้คะแนนร้อยละ 31.46          
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.56  และในปีการศึกษา  2552  ไดค้ะแนนร้อยละ 31.32  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 6.90  จากผลคะแนนท่ีผา่นมา  2  ปี  แสดงให้เห็นวา่คะแนนลดต ่าลงทุกปี  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัเสฐียรพงษ์  วรรณปก (2538 : 57-58) มีความเห็นวา่ การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไม่
บรรลุผลส าเร็จ เน่ืองจากครูเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีสอนยาก และน่าเบ่ือ  ครูไม่มีความรู้และความเขา้ใจ      
ดีพอ  ครูใช้วิธีสอนโดยการบรรยาย นักเรียนรับพระพุทธศาสนาอย่างเล่ือนลอยด้วยความรู้สึก    
ไกลตวั ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีตอ้งแสวงหาวธีิการสอนมาแกปั้ญหาดงักล่าว  
  นอกจากปัญหาผลการเรียนรู้ดงักล่าวแล้ว ยงัมีปัญหาด้านความคิดของนักเรียนท่ีไม่มี
จุดมุ่งหมายในการเรียน  จากการสัมภาษณ์ครูฝ่ายวิชาการ (ดวงดาว  ชนะฤทธ์ิ  2552 ) พบวา่ จาก
การส ารวจความตอ้งการในการเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา   มีนักเรียนไม่ตอ้งการเรียนต่อเป็น
จ านวนมาก เพราะเกรงว่าตนเองถึงเรียนจบมาก็ไม่มีงานท าเพราะเห็นตวัอย่างรุ่นพี่ท่ีไปเรียนใน
เมืองกลบัมาท างานรับจา้งอยูท่ี่บา้นเหมือนเดิม  อีกทั้งผูป้กครองไม่มีเงินในการส่งเสีย  ไม่อยากให้
ไปเรียนไกลบา้น และกลวัการตั้งครรภใ์นขณะเรียน   หรือถา้เป็นผูช้ายก็กลวัวา่จะไปติดยาเสพติด  
อีกทั้งตวันกัเรียนเองก็ไม่ไดมี้การวางแผนชีวิตไวก่้อน และผูป้กครองส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาเร่ือง
รายรับไม่พอกบัรายจ่าย จึงตอ้งการใหลู้กช่วยท างานหารายไดห้าเงินเขา้ครอบครัว  นกัเรียนบางคน
ขาดเรียนเป็นประจ า  ทางครูท่ีปรึกษาออกติดตามพบวา่นกัเรียนไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ยอมมา
โรงเรียน   บางคนไปรับจา้งท างานตดัออ้ย   และผูป้กครองมกัอา้งวา่ถา้ไม่มีกินแลว้จะเรียนไปเพื่อ
อะไร   จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่านกัเรียนขาดการคิดท่ีมีจุดหมาย   คิดมีขั้นตอน   คิดมีเหตุผล   
และการคิดท่ีมีประโยชน์   หากนกัเรียนไม่ไดรั้บการปลูกฝังโดยการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิด   
นักเรียนก็จะเติบโตข้ึนมาเป็นประชากรของประเทศชาติท่ีไม่มีคุณภาพ   และยอ้นกลบัมาสร้าง
ปัญหาให้กบัครอบครัวและชุมชน  จากการสัมภาษณ์ครูฝ่ายวิชาการ (ดวงดาว  ชนะฤทธ์ิ  2552)  
พบว่ามีนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ถึงร้อยละ 31  มีความประสงค์ท่ีจะประกอบอาชีพ        
หลังจากเรียนจบทันที  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนต้องไปประกอบอาชีพท่ีต้องใช้แรงงาน          
แลกกับค่าจา้งท่ีต ่า  ดังนั้นจึงวนมาสู่วฏัจกัรของปัญหาเดิม  ท่ีนักเรียนจะมีรายได้ไม่เพียงพอท่ี       
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จะส่งเสียบุตรหลานให้ไดรั้บการศึกษาอย่างเต็มท่ี    และจากการสัมภาษณ์ครูฝ่ายกิจการนกัเรียน                         
(ไพฑูรย ์ กล่ินประทุม 2552 ) พบวา่นอกจากปัญหาการกระท าผิดระเบียบวินยั  การหนีเรียนและ
ปัญหาการทะเลาะวิวาทเพิ่มข้ึนทุกปี  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุมาจากนกัเรียนขาดการคิดมีจุดหมาย  
คิดมีขั้นตอน  คิดมีเหตุผลและคิดมีประโยชน์    และขาดการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้
ในการด าเนินชีวิต   จากปัญหาของโรงเรียนท่ีกล่าวมานั้น สรุปไดว้า่มีปัญหาเก่ียวกบัผลการเรียนรู้
ของนักเรียนและปัญหาเร่ืองการคิดท่ีต้องพฒันา  ครูตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาผลการ
เรียนรู้  พฒันาการคิดของนกัเรียน  ซ่ึงกระบวนการจดัการเรียนรู้นั้นมีหลากหลายวิธีครูตอ้งเป็นผูท่ี้
เลือกวธีิท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมกบันกัเรียน    
  จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัเลือกใช้การจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้
นกัเรียนไดรู้้จกัคิดดงัท่ีพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต 2548 : 65-71)  ได้กล่าวว่าการศึกษา
เหมือนการสอนวิธีจบัปลา คือสอนให้เด็กรู้วา่ท่ีไหนมีปลาคือแหล่งขอ้มูล และสอนวิธีจบัปลา นัน่
คือวิธีคิดย่อยขอ้มูลด้วยโยนิโสมนสิการ   ดงันั้นการสอนคิดจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาให้
นกัเรียนมีคุณภาพ   รวมทั้งการปลูกฝังเร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งตอ้งพฒันาผลการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัปลูกฝังเร่ืองการคิด โดยใชห้ลกัพุทธ
วิธีในการสอนของพระพุทธเจา้  ท่ีทรงสอนพุทธบริษทัมาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ประยุตฺโต  2551 : 33-34)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอนของ
พระพุทธเจา้ว่าพระองค์ทรงสอนจากส่ิงท่ีรู้เห็น เขา้ใจง่ายก่อนจึงลงไปหาส่ิงท่ียาก  โดยการแสดง
ให้เห็นจริง  ให้นกัเรียนไดดู้เห็น ไดฟั้งหรือเรียนว่ามีประสบการณ์ตรง  ซ่ึงพระองค์ทรงเลือกวิธี
สอนให้เหมาะสมกบัผูท่ี้พระองค์ตอ้งการสอน    ผูท่ี้ได้รับการสอนไดคิ้ดใช้เหตุผลไตร่ตรองใน
เร่ืองท่ีตนไดรั้บการสั่งสอน เกิดความรู้ความเขา้ใจและเห็นจริงตามท่ีพระพุทธองค์ทรงสอน จึงน า
ค าสั่งสอนนั้นไปปฏิบติัไดจ้นเกิดผล  การสอนเพื่อพฒันาการคิดให้เกิดข้ึนในตวันกัเรียนนั้น เป็น
การพฒันาตนให้ส าเร็จได้ด้วยวิธีการแห่งปัญญา  โดยพฒันานักเรียนให้รู้จักคิด แบบโยนิโส
มนสิการ   เป็นการพฒันาการคิดตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีจะสามารถพฒันาความคิดของ
นกัเรียนใหอ้ยูใ่นการคิดระดบัสูงโดยใชพุ้ทธวธีิการสอน  
  จากปัญหาเก่ียวกบัการคิดและผลการเรียนรู้ของนกัเรียนขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี  เช่น  การสอนแบบอริยสัจ   การสอนแบบ
ไตรสิกขา   การสอนแบบธรรมสากจัฉา   การสอนแบบหลกัพหูสูต  การสอนแบบโยนิโสมนสิการ  
การสอนแบบเผชิญสถานการณ์  หลายวธีิเป็นวธีิสอนท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาการคิดและผล
การเรียนรู้ได ้ ซ่ึงสุมน  อมรวิวฒัน์ (อา้งถึงในกรมวิชาการ 2536 : 26) กล่าววา่การจดัการเรียนการ
สอนท่ีส าคญัควรแสวงหาวิธีสอน  เพื่อพฒันาให้นกัเรียนเกิดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ซ่ึงเป็น
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แนวทางพฒันาปัญญา  เป็นวิธีคิดโดยแยบคาย  คิดถูกวิธี  คิดอย่างมีระเบียบ  คิดหาเหตุผลและคิด
แสวงหาความรู้  เพื่อเช่ือมโยงความคิดสู่แนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง   สามารถเผชิญ
สถานการณ์ท่ีเขา้มาในการด าเนินชีวิต   รู้จกัน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบติัเพื่อพฒันา
ชีวิตให้ดีงาม   นั่นคือการจดัการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้พุทธวิธีสอนแบบเผชิญสถานการณ์
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ     
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการนั้น คือการจดัการเรียนการสอนโดยการน าสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีใกล้ตวันักเรียนมาเป็น
องค์ประกอบในการจดัการเรียนรู้ และในแต่ละขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ยงักระตุน้ให้นกัเรียนได้
ฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ   ซ่ึงการสอนโดยการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์นั้น  ผูว้ิจยัไดน้ า
หลกัการท่ีสุมน  อมรวิวฒัน์ (2530 : 108)  ไดเ้สนอการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เพื่อสามารถเผด็จ
ปัญหาได ้ โดยการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนดงัน้ี  1) รวบรวม
ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการ   ขั้นตอนน้ีจะต้องฝึกนิสัยและทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ เพื่อสามารถเผชิญกบัปัญหาและสถานการณ์นั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากการท่ี
บุคคลจะสามารถตดัสินใจกระท าส่ิงใดลงไปนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของความรู้ ความรู้สึก ความ
เขา้ใจหลกัการท่ีเขายดึถือ ในการอบรมนกัเรียนใหส้ามารถเผชิญสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงได ้
ครูจึงควรฝึกนิสัย และฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อเตรียมตวัในขั้นแรกของการศึกษา        
2) การประเมินคุณค่าและประโยชน์   เม่ือนกัเรียนไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีตอ้ง
เผชิญ คือนกัเรียนตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบส่ิงนั้น  และสถานการณ์นั้นวา่มีคุณค่ามากหรือนอ้ย  มี
ประโยชน์หรือมีโทษอยา่งไร  เนน้ทกัษะและความสามารถ ในการประเมินค่าอยา่งมีจริยธรรมเป็น
พื้นฐาน ขั้นตอนน้ีเป็นการน าข่าวสารความรู้ท่ีได้ มาจดัสรุปประเด็นของข่าวสารไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบแลว้ประเมินค่าว่าประเด็นไหนถูกตอ้ง ดีงาม เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแทจ้ริง 
ประเด็นไหนบกพร่อง ไม่เหมาะ ไม่ถูกไม่ควร หรือเป็นผลดีชัว่ครู่ยาม ผิวเผิน เคลือบแฝงความชัว่
ร้ายเอาไว ้เกณฑ์ท่ีจะพิจารณาถึงวิธีการและประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงนั้นหรือการกระท านั้น       
3) การเลือกและการตดัสินใจ เป็นขั้นตอนของการผจญ และการผสมผสานผลของการประเมินค่า
เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั เป็นการฝึกทกัษะการเลือกและการตดัสินใจ เม่ือต้องเผชิญปัญหาหรือ
สถานการณ์ การเลือกและการตดัสินใจหลงัจากท่ีไดป้ระเมินค่าขอ้มูลต่าง ๆ ไวห้ลาย ๆทางแลว้นั้น 
นบัว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากในกระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแกปั้ญหา เพราะถา้เลือก
และตดัสินใจผิดพลาดหรือมีความลงัเลใจ บุคคลนั้นยอ่มไม่สามารถแกปั้ญหาได ้และอาจหลีกหนี
ไปจากสถานการณ์นั้นโดยไม่สามารถจะแกปั้ญหาได ้ แมจ้ะรู้วิถีทางการแกปั้ญหา  4) การปฏิบติั 
เป็นขั้นตอนของการเผด็จ คือ การลงมือแกปั้ญหา และเผชิญสถานการณ์จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี   ซ่ึง
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ทั้ง  4  ขั้นตอนลว้นเป็นการท่ีสามารถมาปรับใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมกนัการปฏิบติั โดยยึดนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ครูผูส้อนมีหน้าท่ีแนะน า  คอยช้ีแนวทางให้
นกัเรียน เนน้การปฏิบติัเพื่อพฒันาการคิด โดยครูเป็นผูจ้ดัวธีิการและกิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนได้
เห็น คิด ปฏิบติั อยา่งสม ่าเสมอ  โดยแต่ละขั้นตอน จะมีสถานการณ์และกิจกรรมมุ่งเนน้ให้นกัเรียน
ไดคิ้ดแบบโยนิโสมนสิการ  ซ่ึงมีปัจจยัการคิด  4  ขั้นตอนดว้ยกนัคือ  1) การคิดมีจุดหมาย มีวิธีการ
ในการคิดถูกวธีิใหเ้ขา้ถึงความจริง   2) การคิดเป็นขั้นตอน  เป็นล าดบัต่อเน่ืองเป็นระบบตามเหตุผล 
แนวทางถูกตอ้ง  3) การคิดมีเหตุผล  คิดสืบคน้ตามแนวความสัมพนัธ์สืบทอดกนัแห่งเหตุ  ปัจจยั  
ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองตามล าดบั  4) การคิดเป็นประโยชน์  การใชค้วามคิดใหเ้กิดผลท่ีพึงประสงคใ์นทาง
ดีงาม  ปลุกเร้าให้จิตใจเขม้แข็ง  พากเพียร  มีสติ   มัน่คง  โดยการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง 4 
ขั้นตอน ถูกสอดแทรกอยูใ่นขั้นประกอบกิจกรรม  4  ขั้นของกระบวนการเผชิญสถานการณ์  ดงันั้น
การน ากระบวนการเผชิญสถานการณ์มาพฒันาผลการเรียนให้นักเรียนร่วมกบัการพฒันาการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ย่อมเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้เรียนดีควบคู่ไปกบัเป็นผูมี้คุณธรรม
จริยธรรม  มีความคิดท่ีดีสามารถเป็นพลเมืองดี   จากแนวคิดข้างต้นท าให้ผูว้ิจ ัยสนใจท่ีจะน า
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการมาพฒันาผลการเรียนรู้เร่ือง
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและพฒันาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
  
กรอบแนวคิดการวจัิย  
  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยน าแนวคิดของสุมน 
อมรววิฒัน์ (2530 : 108) ท่ีกล่าวถึงการจดักระบวนการสอนเพื่อเผชิญเชิญสถานการณ์ มาปรับใชใ้น
การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนอบรม และพฒันาการคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง 4 ขั้นตอน  
ได้แก่   1)  อุบายมนสิการ คือ การคิดมีจุดหมาย  2)  ปถมนสิการ คือ การคิดเป็นขั้ นตอน                       
3) การณมนสิการ คือ การคิดมีเหตุผล  4) อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดเป็นประโยชน์   โดยการคิด
แบบโยนิโสมนสิการทั้ง 4 ขั้นตอน จะสอดแทรกในกระบวนการเผชิญสถานการณ์ในขั้นประกอบ
กิจกรรม ของการจัดการเรียนรู้เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน       
โคกเจริญวิทยา ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางในการจดัการเรียนรู้ และออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 
โดยน าการสอนตามแนวพุทธวิธีดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์มี  3 ขั้นตอนดงัน้ี  1) ขั้นน า  
สร้างศรัทธาใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีมีสติพร้อมท่ีจะไดค้วามรู้  2) ขั้นประกอบกิจกรรม ประกอบดว้ย  
2.1) การรวบรวมข่าวสาร  ขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง  ความรู้  และหลกัการ   เป็นขั้นตอนการฝึกให้นกัเรียน
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รวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้ และหลกัการ เพื่อพิสูจน์กลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารนั้นให้
เกิดประโยชน์ มีคุณค่าต่อการตดัสินใจโดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  2.2) ขั้นการประเมินค่า
และประโยชน์   เป็นขั้นตอนการน าข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ท่ีได้มาจดัสรุปประเด็นไวอ้ย่างเป็น
ระเบียบ แลว้ประเมินค่าอย่างมีจริยธรรม หาแนวทางแกปั้ญหาว่าทางใดดีท่ีสุดโดยใช้วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ มีเกณฑใ์นการประเมิน วธีิการ และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงนั้นหรือการกระท า
นั้น ไดแ้ก่ เวลา ผูก้ระท าและผูรั้บประโยชน์ ความเด่นชดัของประโยชน์และเกิดประโยชน์สูงสุด  
2.3) ขั้นการเลือกและตดัสินใจ โดยให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายจากประเด็นของ
ปัญหา และคิดทบทวนด้วยเหตุผลจนมัน่ใจว่าเป็นทางเลือกท่ีถูกตอ้ง เป็นขั้นท่ีเร้าให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ ให้มีการสนทนา ซักถามแสดงความคิดเห็น การให้อิสระในการแสดงความ
คิดเห็นโดยครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี โดยใช้หลกัการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการในการเลือกและตดัสินใจ และช่วยกนัหาวธีิแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ น าไปสู่
ขอ้สรุปในการเลือกและตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกณฑ์การตดัสินใจเลือกวิธีการหรือการ
กระท าไดแ้ก่ ไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ค่านิยม วฒันธรรม และประเพณี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวมสามารถน าไปปฏิบติัไดผ้ลดี  2.4) ขั้นการปฏิบติั  ให้นกัเรียนน าขอ้สรุปในการเลือก
และตดัสินใจมาปฏิบติัในการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา โดยใชห้ลกัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ท่ีดีงาม  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึนทุกคร้ังหลงัจากจบขั้นประกอบกิจกรรม อาจใชค้  ากลอน ค า
ขวญั เน้ือเพลงให้นักเรียนร้องหรืออ่านพร้อมกนั หรือดูวีดิทศัน์ ฟังเพลงเพื่อตอกย  ้าความเขา้ใจ      
3) ขั้นสรุป ประกอบดว้ย 3.1) นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทเรียน เป็นการสรุปความเขา้ใจเพื่อให้
นกัเรียนเกิดความส านึกในการกระท ามากข้ึน  3.2) วดัและประเมินผล   ซ่ึงทั้ง 3  ขั้นสามารถฝึกให้
ผูเ้รียนเกิดการคิดมีจุดหมาย  การคิดเป็นขั้นตอน   การคิดมีเหตุผล และการคิดเป็นประโยชน์ ซ่ึง
ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัแผนภูมิท่ี 1 ดงัน้ี 
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                     ตัวแปรต้น                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั  

การสอนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบั
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

 1. ขั้นน า 
การสร้างศรัทธา 
2. ขั้นประกอบกจิกรรม 
2.1 รวบรวมข่าสาร ขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง  ความรู้        
และหลกัการ  
ศึกษาขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงสถานการณ์ท่ีใกลต้วันกัเรียน
เพ่ือใหน้กัเรียนกลัน่กรอง สืบสวนและรวบรวมขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ โดยใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
2.2 ประเมินค่าและประโยชน์  
น าขอ้มูล ความรู้มาสรุปประเด็นส าคญัของ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งโดยใชว้ธีิคิด
แบบโยนิโสมนสิการ  
2.3 เลือกและตดัสินใจ  
นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายปัญหาและ
หาทางออก โดยใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อ
น าไปสู่การตดัสินใจเลือกท่ีถูกตอ้งทั้งทางโลกและ 
ทางธรรม 
2.4 ปฏิบติั  
นกัเรียนลงมือแกปั้ญหา และเผชิญสถานการณ์จน
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีโดยใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการให้
การลงมือปฏิบติันั้นเป็นไปดว้ยความดีงาม  
3. ขั้นสรุป  
3.1 นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทเรียน 
3.2 วดัและประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ เร่ือง  หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

ความคิดเห็นของนักเ รียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถ า น ก า ร ณ์ ร่ ว ม กั บ ก า ร คิ ด แ บ บ     
โยนิโสมนสิการ  

ตัวแปรตาม 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลงั

เรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กระบวน 
การเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
 
ค าถามการวจัิย  
  1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา     
ปีท่ี 4 มีความแตกต่างกนัหรือไม่  
  2. การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  มีความ      
แตกต่างกนัหรือไม่  
  3.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ อยูใ่นระดบัใด 
 
สมมติฐานการวจัิย  
  1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช ้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา     
ปีท่ี 4 มีความแตกต่างกนั  
  2. การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  มีความ      
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย  
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ   
   1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียน     

   ส
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โคกเจริญวิทยา อ าเภอโคกเจริญ  จงัหวดัลพบุรี  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา    
เขต  5  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553    จ  านวน 2 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทั้งหมดจ านวน 88 คน 
   1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/1  จ านวน  46 คน  
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา   อ าเภอโคกเจริญ  จงัหวดัลพบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต  5  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่าง (Simple Random 
Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
    2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั   
   2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบ       
โยนิโสมนสิการ    
   2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
    2.2.1  ผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   
    2.2.2  การคิดแบบโยนิโสมนสิการ      
    2.2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 
การเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ    
  3. ระยะเวลาในการวจิยั    
   ระยะเวลาในการวิจยั   ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  จ านวน 5 สัปดาห์       
สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง   รวม 10 ชัว่โมง  
 4. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั   
   เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ อริยสัจ 4  
วฒิุธรรม 4  พละ 5  มงคล 38 ขอ้ท่ี 24 สันโดษ และอุบาสกธรรม 5 
 
นิยามศัพท์  

  1. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ หมายถึง การจดัการเรียนการสอน โดยครูน าขอ้มูลหรือ

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ฝึกทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ สามารถเลือกและตดัสินใจ และลงมือแกปั้ญหาได ้ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการจดัการ

เรียนรู้ไวป้ระกอบด้วย  1) ขั้นน า   2) ขั้นประกอบกิจกรรม  2.1) การรวบรวมข่าวสาร  ข้อมูล  

ขอ้เท็จจริง  ความรู้  และหลกัการ  2.2) การประเมินค่าและประโยชน์   2.3) ขั้นเลือกและตดัสินใจ   

2.4) ขั้นปฏิบติั   3) ขั้นสรุปวดัประเมินผล  

  2. การคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง กระบวนการใช้วิจารณญาณเพื่อสืบสาวความ 
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สัมพนัธ์ของเหตุและผล  ดว้ยการคิดอย่างมีอุบายมนสิการ คือ การคิดมีจุดมุ่งหมาย  ปถมนสิการ  

คือ การคิดเป็นขั้นตอน   การณมนสิการ คือ การคิดมีเหตุผล   อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดเป็น

ประโยชน์  ซ่ึงว ัดผลโดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึน 

  3. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง การ

จดัการเรียนรู้ดว้ยการประกอบกิจกรรมท่ีเร้าให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดวิธีต่างๆ  ตามแนวคิดพุทธธรรม

ของ   พุทธเจา้  มีขั้นตอนการสอนดงัน้ี 1) ขั้นน า สร้างศรัทธาให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีมีสติ  2) ขั้น

ประกอบกิจกรรม  2.1)  ขั้นการรวบรวมข่าวสาร  ขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  ความรู้  และหลกัการ  ให้

นกัเรียนกลัน่กรอง สืบสวนและรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ โดยใชว้ิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ           

2.2)  ขั้นการประเมินค่าและประโยชน์   น าขอ้มูล ความรู้มาสรุปประเด็นส าคัญของสถานการณ์  

ต่าง ๆ ท่ีน ามาเป็นตวัอย่างโดยใชว้ิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  2.3) ขั้นเลือกและตดัสินใจ  นกัเรียน

แลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายปัญหาและหาทางออก โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อ

น าไปสู่การตดัสินใจเลือกท่ีถูกตอ้ง 2.4) ขั้นปฏิบติั  นกัเรียนลงมือแกปั้ญหา และเผชิญสถานการณ์

จนส าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 3) ขั้นสรุป  3.1) นกัเรียนและครูร่วมกนั

สรุปบทเรียน  3.2) วดัผลประเมินผล โดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี

ประกอบด้วย อุบายมนสิการ (การคิดมีจุดมุ่งหมาย)  ปถมนสิการ (การคิดเป็นขั้ นตอน)                  

การณมนสิการ  (การคิดมีเหตุผล) และอุปปาทกมนสิการ (การคิดเป็นประโยชน)์   

  4. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ือง

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงวดัได้จากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เร่ืองหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนาท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

  5. หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง อริยสัจ 4  วุฒิธรรม 4  พละ 5  มงคล 38 ขอ้ท่ี 

24 สันโดษ และอุบาสกธรรม 5  

  6. ความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อการ

จดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในดา้นการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

  7. นกัเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนโคกเจริญ

วทิยา  อ าเภอโคกเจริญ  จงัหวดัลพบุรี  สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  การวจิยัเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกระบวน 
การเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
  1. หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมและตวัช้ีวดั สาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  2. หลกัสูตรโรงเรียนโคกเจริญวทิยาและคาํอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
  3. การศึกษาตามแนวพุทธวธีิ 
  4. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
  5. การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
  6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา  และวฒันธรรม  และตัวช้ีวดัสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วา่ดว้ยการอยูร่่วมกนัในสังคมท่ี
มีความเช่ือมสัมพนัธ์กนั และมีความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย เพื่อช่วยใหส้ามารถปรับตนเองกบั
บริบทสภาพแวดลอ้ม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสมโดยไดก้าํหนดสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมไดด้งัน้ี 

 สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ การนาํหลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในการ
พฒันาตนเอง และการอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุข เป็นผูก้ระทาํความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พฒันาตนเอง
อยูเ่สมอ รวมทั้งบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

 ในการจดัเน้ือหารายวิชาของแต่ละสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ตอ้งจดัให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง ในงานวิจยัฉบบัน้ี นาํเสนอเฉพาะส่วน  
สาระท่ี  1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เน่ืองจากเป็นสาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทาํวิจยัในคร้ังน้ีมีสาระ
การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ดงัน้ี              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  มาตรฐาน  ส  1 . 1  : รู้และ เข้าใ จป ระ วัติ  ความ สําคัญ  ศ าสดา  หลักธ รรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยึดมัน่และปฏิบติัตาม
หลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

  มาตรฐาน ส 1.2 : เขา้ใจ ตระหนกั และปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธาํรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  
 จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ตอ้งการคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดงัต่อไปน้ี   

                มีความรู้เก่ียวกบัความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน   

 เป็นพลเมืองท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ มี
ค่านิยมอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งมีศกัยภาพ
เพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงคไ์ด ้
 มีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของชาติไทย
ยึดมัน่ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือก และตดัสินใจบริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม มีจิตสํานึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม มีความรักทอ้งถ่ินและประเทศชาติ
มุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามใหก้บัสังคม 
 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  ช้ีนําตนเองได้ และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมไดต้ลอดชีวติ 

                               จากท่ีกล่าวมาเห็นไดว้า่ ในการทาํใหผู้เ้รียนมีคุณภาพดงัท่ีกล่าวมาเม่ือเรียนจบชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 6 นั้น ตอ้งจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จึงมุ่งเน้นจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ 
โดยเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรม มีค่านิยมท่ีดี สามารถอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข และมีความรักชาติ สามารถทาํประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได ้ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี 
ขอกล่าวถึงเฉพาะตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เฉพาะของ
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
                 สาระที ่1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐานท่ี ส 1.1 : รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุขดงัตารางท่ี 1   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  1  มาตรฐาน  ส 1.1  รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของ             
                  พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และ  
                  ปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง(พระพุทธศาสนา) 
1. วเิคราะห์สังคมชมพทูวปี และคติความ 
เช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้ หรือ
สังคมสมยัของศาสดาท่ีตนนบัถือ 

 ลกัษณะของสังคมชมพทูวปีและคติ
ความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อน
พระพุทธเจา้ 

 2. วเิคราะห์พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ู ้
ฝึกตนไดอ้ยา่งสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง 
วธีิสอนและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาหรือ
วเิคราะห์ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือตามท่ี
กาํหนด 

 พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้ก
ตนไดอ้ยา่งสูงสุด (การตรัสรู้) 

 การก่อตั้งพระพุทธศาสนาวธีิสอน 
และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตาม
แนวพุทธจริยา 

3. วเิคราะห์พุทธประวติัดา้นการบริหารและ    
การธาํรงรักษาศาสนา หรือวิเคราะห์ประวติั
ศาสดาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 

 พุทธประวติัดา้นการบริหารและการ
ธาํรงรักษาพระพุทธศาสนา 

4. วเิคราะห์ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ีกาํหนด 

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวธีิการ
ท่ีเป็นสากลและมีขอ้ปฏิบติัท่ียดึทาง 
สายกลาง 

5. วเิคราะห์การพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ี
ถูกตอ้งในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 

 พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันา
ศรัทธาและปัญญาท่ีถูกตอ้ง 

6. วเิคราะห์ลกัษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ีกาํหนด 

 ลกัษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางท่ี  1  (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง(พระพุทธศาสนา) 
7.วเิคราะห์หลกัการของพระพุทธศาสนากบั
หลกัวทิยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 

 หลกัการของพระพุทธศาสนากบั
หลกัวทิยาศาสตร์ 

 การคิดตามนยัแห่งพระพุทธศาสนา
และการคิดแบบวทิยาศาสตร์ 

8. วเิคราะห์การฝึกฝนและพฒันาตนเอง          
การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ีกาํหนด 

 พระพุทธศาสนาเนน้การฝึกหดั
อบรมตนเอง การพึ่งตนเองและการ
มุ่งอิสรภาพ 

 
9.วเิคราะห์พระพุทธศาสนาวา่เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษา ซ่ึงเนน้ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั
กบัวธีิการแกปั้ญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษา 

 พระพุทธศาสนาเนน้ความสัมพนัธ์
ของเหตุปัจจยัและวธีิการแกปั้ญหา 

10.วเิคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน
ไม่ใหป้ระมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลกหรือแนวคิดของศาสนา
ท่ีตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 

 พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้
ประมาท 

 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุข
และสันติภาพแก่บุคคลสังคมและ
โลก 

11.วเิคราะห์พระพุทธศาสนากบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาประเทศแบบ
ยัง่ยนื หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีกาํหนด 

 พระพุทธศาสนากบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันา 
แบบยัง่ยนื 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี  1  (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง(พระพุทธศาสนา) 
12.วเิคราะห์ความสาํคญัของ
พระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการศึกษาท่ี
สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพหรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ี
กาํหนด 

 ความสาํคญัของพระพุทธศาสนากบั
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ 

 ความสาํคญัของพระพุทธศาสนากบั
การเมือง 

 ความสาํคญัของพระพุทธศาสนากบั
สันติภาพ 

13. วเิคราะห์หลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลกัคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 พระรัตนตรัย 
 วเิคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ 

 อริยสัจ 4 
 ทุกข(์ธรรมท่ีควรรู้) 
 : ขนัธ์ 5 
 นามรูป 
 โลกธรรม 8 
 จิต,เจตสิก 
 สมุทยั(ธรรมท่ีควรละ) 
 : หลกักรรม 
 นิยาม 5 
 : วติก 3 
 : กรามนิยาม 
 กรรม 12 
 : มิจฉาวณิชชา 5 
 : ธรรมนิยาม 
 ปฏิจจสมุปบาท 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  1  (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง(พระพุทธศาสนา) 
13. วเิคราะห์หลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลกัคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 : นิวรณ์ 5 
 : อุปาทาน 4 
 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
 : ภาวนา 4 
 : วมุิตติ 5 
 : นิพาน 
 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
 : พระสัจธรรม 3 
 : ปัญญาวฒิุธรรม 4 
 : พละ 5 
 : อุบาสกธรรม 5 
 : อปริหานิยธรรม 7 
 : ปาปณิกธรรม 7 
 : ทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม 4 
 : โภคอาทิยะ 5 
 : อริยวฑัฒิ 5 
 : อธิปไตย 3 
 : สาราณียธรรม 6 
 : ทศพิธราชธรรม 10 
 : วปัิสสนาญาณ 9 
 : มงคล 38 
 สงเคราะห์ 
 สงเคราะห์ภรรยา 
 สันโดษ 
 ถูกโลกธรรมจิตไม่หว ัน่ไหว 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  1  (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง(พระพุทธศาสนา) 
13. วเิคราะห์หลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลกัคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ
(ต่อ) 

 จิตไม่เศร้าโศก 
 จิตไม่มวัหมอง 
 จิตเกษม 
 ความเพียรเผากิเลส 
 ประพฤติพรหมจรรย ์
 เห็นอริยสัจ 
 บรรลุนิพพาน 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
14. วเิคราะห์ขอ้คิดและแบบอยา่งการ
ดาํเนินชีวติจากประวติัสาวกชาดกเร่ืองเล่า       
และศาสนิกชนตวัอยา่งตามท่ีกาํหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวกิา 
 ชาดก 
 ศาสนิกชนตวัอยา่ง 

15. อภิปราย วิเคราะห์คุณค่าและ
ความสาํคญัของการสังคายนาพระไตรปิฎก 
หรือคมัภีร์ของศาสนาท่ีตนนบัถือและการ
เผยแผ ่

 วธีิการศึกษา และคน้ควา้พระไตรปิฎก
และคมัภีร์ของศาสนาอ่ืนๆ การ
สังคายนาและการเผยแผพ่ระไตรปิฎก 

 ความสาํคญัและคุณค่าของ
พระไตรปิฎก 

16. เช่ือมัน่ต่อผลของการทาํความดี ความ
ชัว่ สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีตอ้ง
เผชิญ และตดัสินใจเลือกดาํเนินการหรือ
ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีเหตุผลถูกตอ้งตาม
หลกัธรรม จริยธรรม และกาํหนดเป้าหมาย
บทบาทการดาํเนินชีวติเพื่อการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุขและอยูร่่วมกนัเป็นชาติอยา่ง
สมานฉนัท ์

 ตวัอยา่งผลท่ีเกิดจากการทาํความดี   
ความชัว่ 

 โยนิโสมนสิการดว้ยวธีิคิดแบบอริยสัจ 
 หลกัธรรมตามสาระการเรียนรู้ขอ้ 13 

17. อธิบายประวติัศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ 
โดยสังเขป 

 ประวติัพระพุทธเจา้ มุฮดัมดั พระเยซู 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

ตารางท่ี  1  (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง(พระพุทธศาสนา) 
18. ตระหนกัในคุณค่าและความสาํคญัของ
ค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตวักาํหนดความ
เช่ือและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจดัความขดัแยง้
และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งสินติสุข 

 คุณค่าและความสาํคญัของค่านิยมและ
จริยธรรม 

 การขจดัความขดัแยง้เพื่ออยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข 

19. เห็นคุณค่า เช่ือมัน่ และมุ่งมัน่ พฒันา
ชีวติดว้ยการพฒันาจิต และพฒันาการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือ
การพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นบัถือ 

 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบ    
โยนิโสมนสิการ 10 วธีิ (เนน้วธีิคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ แบบสามญั
ลกัษณะ แบบเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และ 
วภิชัชวาท) 

 1. วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั 
 2. วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
 3. วธีิคิดแบบสามญัลกัษณ์ 
 4. วธีิคิดแบบอริยสัจ 
 5. วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ 
 6. วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก 
 7. วธีิคิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม 
 8. วธีิคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
 9. วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 10.วธีิคิดแบบวภิชัชวาท 

20.สวดมนต ์แผเ่มตตา และบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลกัสติปัฎฐาน หรือตาม
แนวทางของศาสนา 

 สวดมนตแ์ปล  แผเ่มตตา รู้และเขา้ใจ
ปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญา 
-  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา

ตามหลกัสติปัฎฐาน 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  1  (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง(พระพุทธศาสนา) 
21.วเิคราะห์หลกัธรรมสาํคญัในการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และ
ชกัชวน ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคลอ่ืน
เห็นความสาํคญัของการทาํความดีต่อกนั 

 หลกัธรรมสาํคญัในการอยูร่่วมกนัอยา่ง
สันติสุข 
- หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น  
สาราณียธรรม 6  อธิปไตย 3            
มิจฉาวณิชชา 5  อริยวฑัฒิ 5               
โภคอาทิยะ 5 

              - คริสตศ์าสนา ไดแ้ก่ บญัญติั 10 
ประการ  

22.เสนอแนวทางการจดักิจกรรมความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแกปั้ญหา 
และพฒันาสังคม 

 สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 

   
  จากตารางทาํให้เห็นวา่ หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้ใหผ้า่นในทุกตวัช้ีวดั ดงันั้น
จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
และพฒันาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  มาตรฐานท่ี ส 1.2 เขา้ใจ ตระหนกั และปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธาํรงรักษา  
                 พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 

ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง
(พระพุทธศาสนา) 

1.ปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิก
ในครอบครัวและคนรอบขา้ง 
 
 
 
 

 
 

 

- ปฏิบติัเป็นชาวพุทธท่ีดีต่อพระภิกษุ 
- การเขา้ใจในกิจของพระภิกษุ เช่น  
การศึกษา การปฏิบติัธรรมและการ
เป็นนกับวชท่ีดี 
- คุณสมบติัทายกและปฏิคาหก 
- หนา้ท่ีและบทบาทของพระภิกษุใน 
ฐานะพระนกัเทศน์ พระธรรมทูต 
พระธรรมจาริก พระวทิยากร                
พระวปัิสสนาจารย ์และพระ
นกัพฒันา 

- การปกป้องคุม้ครอง
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษทัใน
สังคมไทย 

- การปฏิบติัตนต่อพระภิกษุ
ทางกาย วาจา และใจท่ีประกอบดว้ย
เมตตา 

- การปฏิสันถารท่ีเหมาะสมต่อ
พระภิกษุในโอกาสต่างๆ 
 ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ  
 ครอบครัวและสังคม 
- การรักษาศีล 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง

(พระพุทธศาสนา) 
2. ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามศาสนพิธี พิธีกรรมตาม
หลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา 
- ศาสนพิธีเน่ืองดว้ยพุทธ

บญัญติั เช่น พิธีแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ พิธีเวยีนเทียน ถวาย 
สังฆทาน ถวายผา้อาบนํ้าฝน พิธี
ทอดกฐิน พิธีปวารณา 

- ศาสนพิธีท่ีนาํ
พระพุทธศาสนาเขา้ไปเก่ียวเน่ือง เช่น 
การทาํบุญเล้ียงพระในโอกาสต่าง ๆ 
 ความหมาย ความสาํคญั คติ

ธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์
ของนกัเรียน งานพิธี คุณค่าและ
ประโยชน์ 

 พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบติั
ของผูข้อบรรพชาอุปสมบท 
เคร่ืองอฏัฐบริขาร ประโยชน์ของ
การบรรพชาอุปสมบท 

 บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
 คุณค่า และประโยชน์ของ     

ศาสนพิธี 
3.แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน 
เป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ขั้นเตรียมการ 
- ขั้นพิธีการ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง

(พระพุทธศาสนา) 
4.วเิคราะห์หลกัธรรม คติธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนั
สาํคญัทางศาสนา และเทศกาลท่ีสาํคญัของ
ศาสนา  ท่ีตนนบัถือและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 

 หลกัธรรม คติธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัวนัสาํคญัและเทศกาลท่ีสาํคญั
ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
อ่ืน 

 การปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งใน          
วนัสาํคญัและเทศกาลท่ีสาํคญัใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 

5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธาํรง
รักษาศาสนาท่ีตนนบัถือ อนัส่งผลถึงการพฒันา
ตนพฒันาชาติและโลก 

 การปกป้อง คุม้ครอง ธาํรงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั
ในสังคมไทย 

 การปลูกจิตสาํนึกและการมีส่วน
ร่วมในสังคมพุทธ 
 

 

  จากมาตรฐานการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ทาํให้เห็นถึงหลกัสูตรท่ีให้ความสําคญัต่อเร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
สามารถนาํหลกัธรรมมาปฏิบติัใช้ในการดาํเนินชีวิต ตอ้งการให้นกัเรียนพฒันาจิต และพฒันาการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
 

2. หลกัสูตรโรงเรียนโคกเจริญวทิยา 
และค าอธิบายกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

  โรงเรียนโคกเจริญวิทยามุ่งพฒันานักเรียนให้มีคุณภาพดงัวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีว่า 
“ มุ่ งมั่นจัดการศึกษา  พัฒนาศักยภาพของนักเ รียน  ให้ เ ด่นวิชาการสัมพันธ์กับศาสนา  
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  แขง็แกร่งทางกีฬา  มีภูมิปัญญาไทย  ฉบัไวทางเทคโนโลยี  เป็นคนดีของ
สังคม” โดยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551มีหลกัการสาํคญัดงัน้ี 
 1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมาย  และมาตรฐานการ 

   ส
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เรียนรู้ เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
 2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอาํนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และการจดั 
การเรียนรู้ 
 5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาสาํหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
จุดหมาย                
               หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิด
กบัผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวติ  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต และ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  
  จากหลกัสูตรโรงเรียนโคกเจริญวิทยาได้กาํหนดโครงสร้างรายวิชาของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมโดยมีวชิาพื้นฐาน และวชิาเพิ่มเติม ดงัตารางท่ี  3  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  3 โครงสร้างรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

ระดบัช้ัน รหัสวชิา/รายวชิา จ านวนเวลาเรียน ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

ม. 4 

 

 

 

ม. 5 

 

 

 

ม. 6 

 

 

วชิาพื้นฐาน 

ส 31101  สังคมศึกษาฯ 

ส 31103  สังคมศึกษาฯ 

ส 31102  ประวติัศาสตร์ 1 

ส 31104  ประวติัศาสตร์ 2 

ส 32101  สังคมศึกษาฯ 

ส 32103  สังคมศึกษาฯ 

ส 32102  ประวติัศาสตร์ 3 

ส 32104  ประวติัศาสตร์ 4 

ส 33101  สังคมศึกษาฯ 

ส 33103  สังคมศึกษาฯ 

ส 33102  ประวติัศาสตร์ 5 

ส 33104  ประวติัศาสตร์ 6 

 

40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 

 

2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 

 

 

 

   ส
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ตารางท่ี 3   (ต่อ) 

ระดบัช้ัน รหัสวชิา/รายวชิา จ านวนเวลาเรียน ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
ม. 4 

 
 
 

ม. 5 
 

 
 

ม. 6 

วชิาเพิ่มเติม 
 ส 22121  ภูมิศาสตร์กายภาพ 
ส 22122  การเงิน การธนาคาร      
                และการคลงั 
                  
ส 22123   การปกครองของไทย 
ส 22124   การปกครองทอ้งถ่ิน     
                 ของไทย 
 
ส 23125  กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 
ส 23126  เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 
 

 
40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
 

40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
 

40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
40 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 
 

2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 
 

2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

   

  จากโครงสร้างรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 นั้น  ไดจ้ดัทาํคาํอธิบายสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม โดยมีการ
กาํหนดตวัช้ีวดัเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล มีรายละเอียดดงัน้ี  

ค าอธิบายรายวชิา สังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม                                                         
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4               
ภาคเรียนท่ี 2 เวลาเรียน 40 ชัว่โมง จาํนวน 1.0 หน่วยกิต 
  ศึกษา วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้ หรือ
สังคมสมยัของศาสดาท่ีตนนบัถือ วิเคราะห์ พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุด
ในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวติัศาสดาท่ี
ตนนบัถือตามท่ีกาํหนด วิเคราะห์พุทธประวติัดา้นการบริหาร และการธาํรงรักษาศาสนา วิเคราะห์
ขอ้ปฏิบติัทางสายกลางในพระพุทธศาสนา วิเคราะห์การพฒันาศรัทธา และปัญญาท่ีถูกตอ้งใน
พระพุทธศาสนา วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาวิเคราะห์หลักการของ
พระพุทธศาสนากบัหลกัวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์การฝึกฝนและพฒันาตนเอง การพึ่งตนเอง และการ
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มุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือ วิเคราะห์พระพุทธศาสนาวา่ เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซ่ึงเนน้
ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยักับวิธีการแก้ปัญหา วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้
ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ
พระพุทธศาสนากบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน วิเคราะห์
ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  

  ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาํสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ
ปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบขา้ง ปฏิบติัตนถูกตอ้งตาม 
ศาสนพิธี  พิธีกรรมตามหลกัศาสนาท่ีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 

  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเมืองท่ีสําคญัในประเทศจากแหล่งขอ้มูลต่างๆพร้อมทั้งเสนอ 
แนวทางแก้ไข  เสนอแนวทางการเมือง  การปกครองท่ีนําไปสู่ความเข้าใจและการประสาน
ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งประเทศ 
ตวัช้ีวดั 
ส  1.1   ม. 4-6 / 1 ,2 ,3 ,4 ,5,6,7,13  ส  1.2  ม. 4-6 / 1,2 
ส  2.1  ม. 4-6 / 1 ,2                                    ส  2.2  ม. 4-6/ 1  
รวม  13   ตวัช้ีวดั 
  จากคาํอธิบายวชิาสามารถนาํมาจดัทาํโครงสร้างรายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  รวมทั้งบอกรายละเอียดของหน่วยการ
เรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้   ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้   พร้อมทั้ง
กาํหนดค่านํ้าหนกัของเวลาในการจดัการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี  4  โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา และ 
                   วฒันธรรมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โครงสร้างรายวชิาสังคมศึกษา ฯ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

                รายวชิาสังคมศึกษา  3  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   4  รวมเวลา   40  ชัว่โมง 

หน่วยท่ี 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั
และผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงั 

สาระการเรียนรู้ /           
ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ชัว่โมง) 

 

1 
พทุธประวติั        
และการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา 

ส  1.1   ม. 4-6 / 

 1 , 2, 3 ,4 

ศึกษาลักษณะของสังคมชมพู
ทวปี และคติความเช่ือสมยัก่อน
พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า    ก า ร ก่ อ ตั้ ง
พระพุทธศาสนา วิธีสอนและ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
ศึกษ าพุท ธป ร ะ วัติ ด้าน การ
บริหารจิต และการธํารงรักษา
พระพุทธศาสนา  การปฏิบัติ
ตามหลกัทางสายกลาง 

4 

2 
พระพทุธศาสนา
กบัการใชปั้ญญา 

ส  1.1   ม. 4-6 / 
5,6,7 

พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันา
ศรัทธา และปัญญาท่ีถูกต้อง   
ลัก ษ ณ ะ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น
พระพุทธศาสนา หลกัการของ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ ห ลั ก
วิทยาศาสตร์  การคิดตามนัย
แห่งพระพุทธศาสนาและการ
คิดแบบวทิยาศาสตร์ 

6 

   ส
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

หน่วยท่ี 
ช่ือหน่วยการ 

เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดัและผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

สาระการเรียนรู้/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ชัว่โมง) 

3 

หลกัธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 

ส  1.1   ม. 4-6 /13 

อริยสจั 4  ทุกข(์ธรรมท่ี
ควรรู้)  ขนัธ์ 5 สมุทยั
(ธรรมท่ีควรละ)หลกั
กรรม  นิโรธ(ธรรมท่ีควร
บรรลุ) ภาวนา 4 มรรค
(ธรรมท่ีควรเจริญ)วฒิุ
ธรรม 4  พละ 5 มงคล 38 
ขอ้ท่ี 24  สนัโดษ  
อุบาสกธรรม 5 

14 

4 

พทุธศาสนิกชน 
ท่ีดีและศาสนาพิธี 

ส  1.2  ม. 4-6 / 1,2 

ปฏิบติัเป็นชาวพทุธท่ีดี
ต่อพระภิกษุ  ปฏิบติัเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว
และสงัคม และปฏิบติั
ตามศาสนพิธี 

4 

5 กฎหมายควรรู้และ
โครงสร้างสงัคม 

ส  2.1  ม. 4-6 / 1,2  กฎหมายแพง่เก่ียวกบั
ตนเองและครอบครัว  
ชุมชน  ประเทศ  

โครงสร้างทางสงัคม  
การขดัเกลาทางสงัคม
และการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม 

8 

6 การเมืองไทย ส  2.2  ม. 4-6 / 1 ปัญหาการเมืองท่ีสาํคญั
ในประเทศ  สถานการณ์
การเมืองการปกครอง  
อิทธิพลของระบบ
การเมืองการปกครอง 

4 

รวม 40 
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จากก ารจัดทําโครงส ร้างราย วิช า ของ หน่วยก าร เ รียน รู้  เ ร่ือง  หลักธ รรมท า ง
พระพุทธศาสนา สามารถนํารายละเอียดมากาํหนดการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ดงัตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5  การกาํหนดการจดัการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   
                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ช่ือหน่วย เนือ้หาสาระ รวม (ช่ัวโมง) 

หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

อริยสัจ 4 2 

วฒิุธรรม 4 2 

พละ 5 2 

มงคล 38 ขอ้ท่ี 24 สันโดษ 2 

อุบาสกธรรม 5 2 

   

  ในการวจิยัคร้ังน้ีใชห้น่วยการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใชใ้นการ
ทดลองโดย กาํหนดเวลาสอน เร่ืองละ 2 ชัว่โมง รวม 10 ชัว่โมงไดแ้ก่ เร่ืองอริยสัจ 4 วฒิุธรรม 4 
พละ 5 มงคล 38 ขอ้ท่ี 24 สันโดษ  และอุบาสกธรรม 5   
 

3. การศึกษาตามแนวพุทธวธีิ 
การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา 
  การศึกษาในการทางพระพุทธศาสนามีผูไ้ดศึ้กษาสาระสําคญัไวว้่าคือองค์ประกอบของ
ความรู้แจง้ซ่ึงสุมน อมรวิวฒัน์(2530 : 27-29) ได้กล่าวสาระสําคญัของการศึกษาตามนัยแห่ง
พระพุทธศาสนาครอบคลุม ขั้นตอน และองคป์ระกอบของความรู้แจง้ 3 ประการ คือ 
 

  1. ปริยติั เป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการฟัง การอ่าน การคิดถึงความหมายส่วนประกอบ 
ความสัมพนัธ์ กฎ และกระบวนการของชีวิต ซ่ึงพระพุทธเจา้ไดแ้สดงไวอ้ย่างละเอียด ลึกซ้ึงและ
เป็นระบบ สาระสําคญัของพระพุทธศาสนานั้นเป็นความเขา้ใจในเหตุปัจจยั และผลท่ีต่อเน่ืองกนั
เป็นวฏัจกัรอย่างมิขาดสายอนัได้แก่ ปฏิจจสมุปบาท พุทธศาสนิกชน พยายามศึกษาและฝึกหัด
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อบรมตน เพื่อจะสามารถตดัวงจรน้ีเสียได้ก็บรรลุซ่ึงความดับ สงบ เย็นและนิพพาน กล่าวโดย
สรุปวา่ในแง่ของปริยติั เป็นไปเพื่อใหเ้กิดสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบซ่ึงผูศึ้กษาจะไม่หยุดหรือพึง
พอใจอยูเ่พียงเท่าน้ี จะตอ้งฝึกหดัอบรมตนต่อไป 
  2. ปฏิบติัการปฏิบติันั้นเป็นการศึกษาท่ีแทจ้ริงมีองคป์ระกอบ 3 ประการเรียกวา่ไตรสิกขา 
   2.1 อธิศีลสิกขา คือ การฝึกหัดอบรมควบคุมกาย และวาจาเพื่อให้ผูศึ้กษาพูดดี 
(สัมมาวาจา) ทาํการงานดี (สัมมากมัมนัตะ) และดาํรงชีวติดว้ยดี (สัมมาอาชีวะ) 
 

   2.2 อธิจิตสิกขา (สมาธิ) คือ การฝึกหัดอบรมให้จิตและความคิดมีความแน่วแน่ 
ตั้งใจ และปลอดโปร่ง ทั้งน้ีโดยมีความเพียร (สัมมาวายามะ) ประกอบดว้ยความระลึกรู้ (สัมมาสติ) 
และจิตท่ีตัง่มัน่แน่วแน่ (สัมมาสมาธิ) 
   2.3 อธิปัญญาสิกขา คือ การฝึกหดัอบรมให้เกิดความรู้แจง้ ซ่ึงเป็นความรู้ระดบัสูง
ท่ีประจกัษ์ดว้ยการฝึกฝนตนเองอยา่งแทจ้ริง จนเกิดความเห็นท่ีตรงกบัสัจจะความจริง (สัมมาทิฐิ) 
และความดาํริชอบ (สัมมาสังกปัปะ) 
   การปฏิบัติหรือการฝึกหัดอบรม กาย วาจา ใจ จึงเป็นการศึกษาท่ีแท้ตามนัยแห่ง
พระพุทธศาสนามีลกัษณะเป็น สัมมาญาณ คือ ความรู้อนัชอบยิ่งและเป็นภาวิญาณ คือความรู้ท่ี
เหนือสัญชาติญาณ จาํเป็นตอ้งศึกษาฝึกหดัอบรมดว้ยตนเองจึงจะบรรลุได ้
  3. ปฏิเวธ การศึกษาตามนยัแห่งพระพุทธศาสนา มิไดห้ยุดอยูเ่พียงแค่ความรู้สึกและการ
ปฏิบติัเท่านั้น หากยงักา้วต่อไปถึงความเขา้ใจ และการคิดวิเคราะห์ถึงผลของปริยติัและปฏิบติัอีก
ดว้ย คือ เป็นขั้นกา้วของปฏิเวธ ผูศึ้กษาจึงจะหยุดหย่อนเพียงขั้นสัมมาทิฐิและสัมมาญาณไม่ได้
เท่านั้น ยงัอาจจะวา่ยวนอยู่ในห้วงแห่งปัญญาทั้งปวง ดงันั้นการศึกษาและการฝึกหัดอบรมตนของ
พุทธศาสนิกชนจึงตอ้งสูงข้ึน เขม้ข้ึนจนสามารถยกระดบัจิตของตนให้หลุดพน้จากความเป็นทาส
ของอวชิชาและกิเลส เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์หมดปัญหาทั้งปวงของชีวิต ซ่ึงหมายถึงการท่ีไดห้ลุดพน้
ส้ินเชิง (สัมมาวมุิตติ) 
 

  การศึกษาและการฝึกหัดอบรมตนจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ือง มีเหตุ ปัจจัยและท่ี
ผสมผสานสอดคลอ้งกนัอย่างไดส้ัดส่วนสมดุล นาํไปสู่เป้าหมายอนัสูงส่งของมนุษย ์คือ อิสรภาพ 
ซ่ึงเป็นทั้งอิสรภาพของตนกบัการปะทะสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม และอิสรภาพภายในของตนเอง 
 

  เพื่อใหม้องเห็นภาพรวมของสาระสําคญัของการศึกษาตามนยัแห่งพระพุทธศาสนาจึงขอ
เสนอแผนภูมิท่ี  2 ดงัน้ี 
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สาระของการศึกษาตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา 

 ปริยตัิ     ปฏิบัติ     ปฏิเวธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการต่อเน่ือง กอปรดว้ยเหตุ ปัจจยั และผลท่ีผสมผสาน 
สอดคลอ้งอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนันาํไปสู่ “อิสรภาพ” 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงสาระสาํคญัของการศึกษาตามนยัแห่งพระพุทธศาสนา 

  จากท่ีกล่าวสรุปไดว้า่การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาคือการฝึกฝนอบรมตนใหพ้น้ความ
ทุกข ์มีความเจริญโดยการปฏิบติัตนตามคุณธรรม 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใหรู้้ดี รู้จริง 
รู้แจง้มีความประพฤติดี ละความโลภ โกรธ และหลง 

จุดมุ่งหมายสูงสุดและจุดประสงค์ของการสอน  
  สุมน อมรวิวฒัน์ (มพป : 30-33) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการศึกษาของพุทธศาสนิกชนนั้น
เร่ิมตน้จากศรัทธา และการพฒันาปัญญาจนเกิดสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ สัมมาญาณ ความรู้แจง้ 
และสัมมาวมุิติ ความหลุดพน้จากกิเลสโดยส้ินเชิง ซ่ึงพระพุทธเจา้ไดว้างจุดประสงคข์องการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไวว้า่  

กระบวนการของชีวติ 

ปฏิจจสมุปบาท 

นิพพาน 

อริยสจั  4 

ขนัธ์  5 

ไตรลกัษณ์ 

กรรม 

พาหุสจฺจณฺจ  สิปปญฺ 

วนิโย  จ  สุสิกขิโต 

สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา 

ปริยติัธรรม 

 

ไตรสิกขา  มชัฌิมาปฏิปทา  หรือ  

มรรคมีองค ์ 8   

ศีล 

              สมัมาวาจา 

              สมัมากมัมนัตะ 

              สมัมาอาชีวะ 

สมาธิ 

              สมัมาวายามะ 

              สมัมาสติ  สมัมาสมาธิ 

ปัญญา 

              สมัมาทิฐิ  สมัมาสงักปัปะ 

ความสงบ  ดบั  เยน็     

รู้ละ  รู้เจริญ  หลุดพน้

จากหว้งตณัหา       

หลุดพน้ความเป็นทาส

ของอวชิชาและกิเลส  

“อิสรภาพทั้งกายและ

จิต”  มนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

สมัมาทิฐิ สมัมาญาณ สมัมาวมิุติ 
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 “ท่านทั้งหลาย จงเท่ียวจาริกไปในชนบทเถิด เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอนั
มาก เพื่ออนุเคราะห์สัตวโ์ลก เพื่อส่ิงท่ีสัตวป์ระสงค ์เพื่อประโยชน์เก้ือกูล เพื่อความสุขแก่เทพยดา
และมนุษยท์ั้งหลาย” 
 ดงันั้นจุดหมายการฝึกหดัอบรมตนเองของพุทธศาสนิกชนก็คือ การพฒันาชีวิตและจิตใจ
ของตนเพื่อใหบ้รรลุอิสรภาพ คือ หลุดพน้จากความเขลา ความอยาก และการยึดมัน่ถือมัน่ มีสภาวะ
ของจิตใจท่ีแจ่มใส สะอาด สวา่ง และสงบเยน็ อนัเป็นประโยชน์สูงสุดท่ีมนุษยจ์ะพึงมีพึงได ้ 
หลกัการทัว่ไปในการสอนแบบพุทธวธีิ 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต 2544 : 33-44) ได้กล่าวถึงหลกัการทัว่ไปของการสอน        
โดยแบ่งออกเป็นหมวด ดงัน้ี 
  1. เก่ียวกบัเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีสอน 
          1.1 สอนจากส่ิงท่ีรู้เห็นเขา้ใจง่าย หรือรู้เห็นอยู่แล้ว ไปหาส่ิงท่ีเห็นเขา้ใจไดย้าก 
หรือยงัไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เขา้ใจ ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจนคืออริยสัจ 4 ซ่ึงทรงเร่ิมสอนจากความทุกข ์
ความเดือดร้อน ปัญหาชีวิตท่ีตนมองเห็น และประสบอยู่โดยธรรมดา รู้เห็นประจกัษ์กนัอยู่ทุกคน
แลว้  ต่อจากนั้นจึงหาสาเหตุท่ียากลึกซ้ึง และหาทางแกไ้ขต่อไป 
            1.2 สอนเน้ือเร่ืองท่ียากลงไปตามลาํดบัชั้น และความต่อเน่ืองกนัเป็นสายลงไป 
             1.3  ถา้ส่ิงท่ีสอนเป็นส่ิงท่ีแสดงไดก้็สอนดว้ยของจริง ให้ผูเ้รียนไดดู้ไดเ้ห็น ไดฟั้ง
เองอยา่งท่ีเรียกวา่ประสบการณ์ตรง เช่น ทรงสอนพระนนัทะท่ีคิดถึงคู่รักคนงาม ดว้ยการทรงพาไป
ชมนางฟ้า นางอปัสรเทพธิดาให้เห็นกบัตา หรืออยา่งท่ีให้พระเพ่งดูความเปล่ียนแปลงของดอกบวั 
เป็นตน้ 

           1.4 สอนตรงเน้ือหา ตรงเร่ือง คุมอยูใ่นเร่ืองไม่วกวน ไม่ไขวเ้ขว ไม่ออกนอกเร่ือง
โดยไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา  

          1.5 สอนมีเหตุผล ตรงตามเห็นจริง 
            1.6 สอนเท่าท่ีจาํเป็นพอดีสาํหรับใหเ้กิดความเขา้ใจ ใหก้ารเรียนรู้ไดผ้ล ไม่ใช่สอน
เท่าท่ีตนรู้ หรือสอนแสดงภูมิว่าผูส้อนมีความรู้มาก สอนส่ิงท่ีมีความหมาย ควรท่ีเขาจะเรียนรู้และ
เขา้ใจเป็นประโยชน์ต่อตวัเขาเอง 
  2.   เก่ียวกบัผูเ้รียน 
    2.1 รู้ คาํนึง และสอนใหเ้หมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
    2.2 ปรับวิธีสอนให้เหมาะสมกบัสภาพบุคคลแมส้อนเร่ืองเดียวกนัแต่ต่างบุคคล
อาจใชต่้างวธีิ 
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      2.3 คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความพร้อม ความสุกงอม ความแก่แห่ง 
  อินทรียห์รือญาณ 
                        2.4 สอนโดยให้ผูเ้รียนลงมือทาํดว้ยตนเอง ซ่ึงจะช่วยเกิดความรู้ความเขา้ใจอย่าง
ชดัเจน แม่นยาํ และไดผ้ลจริง 
            2.5 การสอนดาํเนินไปในรูปท่ีให้รู้สึกวา่ผูเ้รียนกบัผูส้อนมีบทบาทร่วมกนั ในการ
แสวงหาความจริง ใหมี้การแสดงความคิดเห็น โตต้อบเสรี หลกัน้ีเป็นขอ้สาํคญัในวิธีการแห่งปัญญา 
ซ่ึงตอ้งการอิสรภาพทางความคิด 
            2.6 เอาใจใส่บุคคลท่ีควรได้รับความสนใจพิเศษเป็นราย ๆ ไปตามควรแก่
กาลเทศะและเหตุการณ์ 
             2.7 ช่วยเหลือเอาใจใส่คนท่ีดอ้ย ท่ีมีปัญหา 
   3. เก่ียวกบัตวัผูส้อน 
            3.1 ในการสอนนั้นการเร่ิมตน้เป็นจุดสําคญัมาก การเร่ิมตน้ท่ีดีมีส่วนช่วยให้การ
สอนสาํเร็จผลดีเป็นอยา่งมาก ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งเร่ิมตน้การสอนท่ีดี 
                          3.2 สร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง เพลิดเพลินไม่ตึงเครียด ไม่ให้เกิดความอึดอดั 
และใหเ้กียรติแก่ผูเ้รียน ใหเ้ขามีความภูมิใจในตวัเอง 
                         3.3 สอนมุ่งเน้ือหา มุ่งให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีสอนเป็นสําคญั ไม่กระทบ
ตนและผูอ่ื้น ไม่ยกตน ไม่มุ่งเสียดสีใคร ๆ 
                         3.4 สอนโดยเคารพ คือตั้งใจสอน ทาํจริง ดว้ยความรู้สึกว่าเป็นส่ิงมีค่า มองเห็น
ความสาํคญัของผูเ้รียน 
                         3.5 ใชภ้าษาสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคาย ชวนใหส้บายใจ สละสลวย เขา้ใจง่าย 
  ดงันั้นครูสามารถนาํหลกัการสอนแบบพุทธวิธีมาใช้ในการจดัการเรียนรู้โดยเลือกสอน
เน้ือหาท่ีเขา้ใจง่ายไปหายาก  พร้อมทั้งปรับวธีิสอนใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ
นกัเรียน  และครูตอ้งเป็นผูจ้ดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน  
 
วธีิสอนของพระพุทธเจ้า 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต 2546 : 621) ไดก้ล่าวถึงวธีิสอนของพระพุทธเจา้ ซ่ึงพุทธวิธี
สอนมีหลายวธีิ  ไดแ้ก่ 1) วธีิสอนแบบไตรสิกขา  2) วธีิสอนแบบธรรมสากจัฉา 3) วิธีสอนตามหลกั
อริยสัจ 4  4) วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา  5) วิธีสอนแบบแยบคายโยนิโสมนสิการ  6) วิธีสอนแบบ
เผชิญสถานการณ์ โดยแต่ละวธีิสอนมีขั้นตอนการสอนแตกต่างกนั มีตวัอยา่งพุทธวธีิการสอนดงัน้ี 
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 สําหรับวิธีการสอนแบบไตรสิกขานั้น สุมน อมรวิวฒัน์ (2513 : 47-48) กล่าววา่เป็นการ
สอนโดยผา่นขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้น ดงัน้ี 
 1. ขั้นศีล เป็นการควบคุมให้ผูเ้รียนอยูใ่นระเบียบ ทั้งทางกาย และวาจา ให้อยูใ่นสภาพ
เรียบร้อยเป็นปกติ พร้อมท่ีจะเรียน  
 2. ขั้นสมาธิ ให้ผูเ้รียนรวมจิตใจ ความคิดแน่วแน่เป็นจุดเดียว ผูเ้รียนตดัส่ิงรบกวนอ่ืน ๆ 
ออกจากความคิดและจิตใจ 
 3. ขั้นปัญญา เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนใชส้มาธิ การมีจิตแน่วแน่ ทาํความเขา้ใจปัญหา แกไ้ขปัญหา
จนเกิดความรู้แจง้ เขา้ใจ แกปั้ญหาได ้ เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาญาณข้ึนในตนเอง มีมโนทศัน์ใน
เร่ืองนั้นไดถู้กตอ้งตามเป็นจริง 
 ดงันั้นการสอนแบบไตรสิกขาเป็นกระบวนการพฒันาตน  ฝึกฝน  อบรมตน  ตามหลกั
พระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นคนดี  ซ่ึงการฝึกอบรมจะตอ้งพฒันาไปพร้อมๆกนัทั้ง  3  ดา้น  คือ ศีล  
สมาธิ   และปัญญา 
  วธีิสอนแบบธรรมสากจัฉา  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต 2544 : 46)  ไดก้ล่าววา่เป็นวิธีท่ี
พระพุทธเจา้ใช้บ่อย ๆ โดยเฉพาะเม่ือมีผูม้าเขา้เฝ้า  หรือมาพบ  ยงัไม่ไดเ้ล่ือมใสพระพุทธศาสนา  
ยงัไม่เขา้ใจหลกัธรรม  ในการสนทนาพระพุทธเจา้มกัจะทรงเป็นฝ่ายถามนาํคู่สนทนาเขา้สู่ความ
เขา้ใจธรรม  ซ่ึง  สุมน  อมรวิวฒัน์ (2544 : 130-134) ไดน้าํพุทธวิธีสอนดงักล่าวมาประยุกตจ์ดัเป็น
การเรียนรู้ข้ึนเรียกว่ากระบวนการธรรมสากัจฉา  หมายถึงการเรียนรู้จากกระบวนการสนทนา  
อภิปราย  ซกัถาม  โตเ้ถียงกนัทางวชิาการ  มีวธีิการ  4  ขั้นตอน  คือ 
 1. การแสวงหาความรู้ 
 2. การคน้พบประเด็นความรู้ 
 3. การวเิคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
 4. การปฏิบติัเพื่อพิสูจน์ความรู้และทบทวน 
 วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉาเป็นการสอนท่ีใช้การสนทนาเป็นหลัก  รวมทั้งมุ่งเน้นให้
นกัเรียนศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อให้นกัเรียนมีทกัษะการคิด
หาเหตุผล  ทกัษะทางสังคม และนาํความรู้ท่ีไดม้าสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัใน
หมู่นกัเรียนและครู  นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมการทาํงานร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 วิธีสอนแบบอริยสัจ 4   สาโรธ  บวัศรี (2526 : 5-7) ไดพ้บความจริงวา่วิธีการแห่งปัญญา
หรือแกปั้ญหา   ซ่ึงตรงกบัหลกัธรรมอริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนา และท่านเน้นว่าเป็นหวัใจของ
พระพุทธศาสนา  ซ่ึงสามารถกาํหนดการสอนไดเ้ป็น  4  ขั้น  คือ 
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  1. กาํหนดปัญหา หรือขั้นทุกข ์ครูช่วยนกัเรียนให้ไดศึ้กษาพิจารณาดูปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ย
ตนเอง ดว้ยความรอบคอบ และพยายามกาํหนดขอบเขตของปัญหา ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งหดัแกไ้ขได ้ 
            2. ขั้นตั้งสมมุติฐาน หรือขั้นสมุทยั  
                 2.1 ครูช่วยนกัเรียนให้ไดพ้ิจารณาตวัเองวา่ สาเหตุของปัญหาท่ียกข้ึนมาในขั้นท่ี 1 
มีอะไรบา้ง  
                 2.2 ครูช่วยให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจว่า ในการแกปั้ญหาใด ๆ จะตอ้งกาํจดัหรือ
จบัท่ีตน้ตอ หรือแกท่ี้สาเหตุของปัญหาเหล่านั้น  
                 2.3 ครูช่วยนกัเรียนให้คิดวา่การแกท่ี้สาเหตุนั้นอาจทาํอะไรไดบ้า้ง กาํหนดส่ิงท่ี
กระทาํเป็นขอ้ ๆ  
            3. ขั้นการทดลองและเก็บขอ้มูล หรือนิโรธ  
                 3.1 ขั้นทาํให้แจง้ ครูตอ้งสอนให้นกัเรียนไดก้ระทาํ หรือทาํการทดลองดว้ยตนเอง 
ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นท่ี 2 ขอ้ 3 
                 3.2  เม่ือทดลองไดผ้ลประการใด ตอ้งบนัทึกการทดลองแต่ละอยา่ง หรือท่ีเรียกวา่
ขอ้มูล  
            4. ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล หรือมรรคผล  
                วิเคราะห์สรุปผลดงัวิธีการแก้ปัญหาท่ีไดผ้ล แก้ปัญหาได้จริง ๆ แลว้สรุปการกระทาํท่ี
ไดผ้ลนั้นเป็นขอ้ ๆ  
  วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 แท้ท่ีจริงก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานั้นเอง  เป็นขั้นตอนในการ
ดาํเนินการของพระพุทธองค์ในการแกปั้ญหาอนัยิ่งใหญ่  ดงันั้นบางคร้ังจึงเรียกว่า  “วิธีการแห่ง
ปัญญา” 
 จากตวัอย่างพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจา้สามารถมาใช้สอนเร่ืองพระพุทธศาสนา
สามารถท าไดห้ลายวิธี ผูส้อนมีหน้าท่ีเลือกเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของ
สังคมในปัจจุบนั เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน 

  พระพุทธเจา้ทรงมีวิธีท่ีใช้สอนบุคคลต่างๆไวม้ากมายหลายวิธี ซ่ึงการสอนของพระองค์
จะข้ึนอยูก่บับุคคล สภาพแวดลอ้ม เหตุการณ์ ซ่ึงสุมน อมรวิวฒัน์ (2533 : 159-160) ไดส้รุประบบ
การสอนตามแนวพุทธวธีิไดด้งัแผนภูมิท่ี 3 และแผนภูมิท่ี 4 
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ศรัทธา 

 

 

 ปรโตโฆสะ 

 

 

 โยนิโสมนสิการ 

 อสิรภาพนอก 

 

 

 
 

 อสิรภาพใน 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 ระบบการสอนตามแนวพุทธวธีิ ( 1 ) 

 

 

 
 

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัภายใน 

สมัมาทิฎฐิ

ความ

เห็นชอบ

ความเขา้ใจ

ถูกตอ้ง 

 

สมัมาญาณ

ความรู้แจง้

รู้จริง 

สมัมาวมิุตติ

อิสรภาพทั้ง

ภายนอกและ

ภายใน 

-  ปรับตวัไดก้บัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

-  ปรับตวัไดต้่อความเจริญและการเปล่ียนแปลง 

-  พน้จากพนัธนาการของระบบสงัคมท่ีเบียดเบียน 

-  สามารถเสวยประโยชน์จากความเจริญอยา่งประสาน

กลมกลืนกบัธรรมชาติ 

-  จิตหลุดพน้จากความอยาก  ความโกรธ  และความหลงผิด 

-  เป็นนายเหนือธรรมชาติภายในตนเอง 

-  จิตใจสงบแจ่มใส 
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 ปัจจัยภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 ระบบการสอนตามแนวพุทธวธีิ ( 2 ) 

ศรัทธา 

               คาํสัง่สอน 

             (ปรโตโฆสะ) 

กลัยาณมิตร            ส่ิงแวดลอ้ม 

-บุคลิกภาพ          -  บรรยากาศ 

-คุณธรรม             -  แรงจูงใจ 

-ความรู้ 

-วธีิการสัง่สอน 

 

                                       วิธีการแห่งปัญญา     

                                       วิธีคิดโดยแยบคาย 

                                        (โยนิโสมนสิการ) 

คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั            คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ   

คิดแบบสามญัลกัษณ์                  คิดแบบอริยสัจจ์/คิดแบบแกปั้ญหา  

คิดแบบอรรถสัมพนัธ์                 คิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก  

คิดแบบรู้คุณค่าแท-้คุณค่าเทียม   คิดแบบเร้าคุณธรรม   

คิดแบบอยูก่บัปัจจุบนั                 คิดแบบวภิชัชวาท 

สมัมาทิฎฐิ    

ความ

เห็นชอบ

ความเขา้ใจ

ถูกตอ้ง 

สมัมา

ญาณ

ความรู้

แจง้รู้จริง 

 

สมัมา

วมิุตติ

อิสรภาพ

ทั้ง

ภายนอก

และ

ภายใน 
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 ศรัทธาเป็นปัจจัยภายนอกท่ี มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประสบการณ์ทางการศึกษา                
ปรโตโฆสะ คือเสียงจากผูอ่ื้นหรือคาํ สั่งสอน หมายถึงการเรียนรู้จากครูและส่ิงแวดลอ้ม และคาํสั่ง
สอนท่ีจะนาํ ไปสู่การพฒันาปัญญาความรู้ให้เกิดข้ึนแก่บุคคลนั้น ตอ้งเป็นคาํสั่งสอนท่ีมีความ
ถูกตอ้ง มีเหตุผลและเป็นประโยชน์ ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้กระบวนการสอน ครูและศิษยต์อ้งมีความ
เช่ือมัน่ศรัทธาในสาระความรู้ท่ีจะศึกษา และมีความคิดเห็นวา่สาระความรู้นั้นจกัช่วยนาํไปสู่ความ
เจริญ สุมน อมรวิวฒัน์ (2528 : 61) ยงัไดแ้สดงขั้นของศรัทธาวา่มีองคป์ระกอบ 5 ประการดงัน้ี       
1) คาํสั่งสอนท่ีดี  2) สั่งสอนโดยครูผูเ้ป็นกลัยาณมิตร  3) ศิษยมี์ฉนัทะ พึงใจใฝ่รู้ในคาํสั่งสอนนั้น 
(เกิดแรงจูงใจ)  4) บรรยากาศและสิงแวดลอ้มส่งเสริมการเรียนรู้  5) ครูมีวิธีการสอนท่ีดีและเม่ือครู
ผูเ้ป็นกลัยาณมิตรไดเ้สริมสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนแลว้ ตอ้งสร้างแรงจูงใจและส่ิงแวดลอ้ม 
ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจใฝ่ศึกษา และเพิ่มวิธีการพฒันาการคิดและสร้างเสริมปัญญาจนเกิด   
โยนิโสมนสิการ  และเกิดการเรียนรู้ต่อไป 
 

4.  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
 การสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ สุมน อมรวิวฒัน์ (อา้งในรพีพรรณ เอก
สุภาพนัธ์ุ 2541 : 2) กล่าววา่ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เป็นกระบวนการสมยัใหม่ท่ีประยุกตม์า
จากพุทธวธีิสอน สามารถนาํมาจดักระบวนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย สุมน อมรววิฒัน์ (2530 : 2)    
มีความเห็นว่าการศึกษาท่ีแท ้ย่อมสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิต วิถีชีวิตมนุษย ์ย่อมมีการ
เปล่ียนแปลง การขดัแยง้ มีสุข มีทุกข์ มีความหวงั ผิดหวงัเป็นธรรมดา นักเรียนควรมีโอกาสได้
เรียนรู้วถีิทางของชีวติท่ีสัมพนัธ์กบัวธีิการศึกษาซ่ึง สุมน อมรววิฒัน์ไดจ้ดัไวด้งัต่อไปน้ี  
  1. การเผชิญ ชีวิตเม่ืออุบติัข้ึนและเจริญเติบโตย่อมตอ้งไดผ้า่นพบผูค้น ส่ิงแวดลอ้มและ
เหตุการณ์มากมายหลายแบบ คนทุกวยัตอ้งเผชิญกบัความสับสน ความเปล่ียนแปลง และเรียนรู้ท่ีจะ
เขา้ใจภาวะท่ีตอ้งเผชิญนั้น 
  2. การผจญ ความสับสนและซับซ้อนของประสบการณ์ท่ีบุคคลได้ผ่านพบ ทาํให้เกิด
เง่ือนไขและปัญหา เขาตอ้งเรียนรู้วิธีการต่อสู้ แก้ไขปัญหาด้วยความพร้อมทุกดา้น มีวิธีการผจญ
สถานการณ์ท่ีถูกตอ้งทาํนองคลองธรรมและมีหลกัการ 
  3. การผสมผสาน ชีวิตและสังคมอนัมีองค์ประกอบท่ีละเอียดอ่อนและหลากหลายย่อม
ตอ้งการความสัมพนัธ์ท่ีผสมกลมกลืนกนัสนิทได้สัดส่วนพอเหมาะ มีเหตุผล และนาํไปสู่ความ
วฒันา เพราะเม่ือใดกลไกและองคป์ระกอบของชีวิตไม่กินเกลียวกนั เกิดความขดัแยง้อยา่งยากท่ีจะ
แกไ้ข เม่ือนั้นชีวติจกัตอ้งวบิติัลง 
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  4. การเผด็จ มนุษยจึ์งตอ้งเรียนรู้ ฝึกฝนความคิด ความสามารถ และวิธีการท่ีจะสามารถ
เอาชนะปัญหาได้สําเร็จ โดยไม่ก่อปัญหาสืบเน่ืองต่อไป  เม่ือการศึกษาสามารถช่วยให้มนุษย์
เอาชนะปัญหาได ้ 
  การนาํกระบวนการเผชิญสถานการณ์มาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้นั้น                 
สุมน อมรวิวฒัน์ (2542 : 55-60) ไดเ้สนอการผสมผสานวิธีการต่างๆ  เพื่อสามารถเผด็จปัญหาได ้ 
โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์  ประกอบ  4  ขั้นตอน  ต่อไปน้ี 
  1.   การรวบรวมข่าวสาร  ขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง  ความรู้  และหลกัการ 
  2.   การประเมินค่าและประโยชน์ 
  3.  การเลือกและตดัสินใจ 
  4.  การปฏิบติั 
ขั้นที ่ 1  การรวบรวมข่าวสาร  ข้อมูล  ข้อเทจ็จริง  ความรู้  และหลกัการ 
  ขั้นตอนน้ีจดัไดว้า่เป็นพื้นฐาน หรือตน้ทุนในการท่ีจะเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา ไม่
วา่สถานการณ์ใดก็ตาม  หากผูเ้ผชิญขาดขอ้มูล  ไม่รู้วา่เหตุ  ปัจจยั  และลกัษณะของสถานการณ์นั้น
คืออะไร  ก็ยอ่มมีแต่ความมืดมน  ไม่สามารถคิดหรือทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งได ้
  ตวัอย่างง่ายๆท่ีเกิดข้ึนในสภาวการณ์เส่ือมสลายทางเศรษฐกิจและสังคมไทย  คือความ
ยากจน และการวา่งงาน  ท่ีทาํใหค้นไทยจาํนวนนบัลา้นทุกขย์าก และไขวค่วา้หาความหวงัชาวบา้น
ท่ียากจนขดัสนมกัจะตกเป็นเหยือ่และถูกมอมเมาทางไสยศาสตร์  ทางการพนนัและทางทุจริต  เช่น  
การหวา่นลอ้มให้เป็นสมาชิกเกษตรกรเล้ียงนากหญา้  การคลัง่ไคลห้าเลขเด็ดหวยใตดิ้นต่างพากนั
ไปตามวดัต่างๆ  เพื่อดูตวัเลขหยดเทียนในบาตรนํ้ามนต ์ การถูกชกัชวนให้ขายยาขยนั  ซ่ึงราคาแพง
ไดก้าํไรดี  การบูชาพระราหูดว้ยของดาํ  7  อยา่งเพื่อพน้เคราะห์  และแมแ้ต่การระบุอกัษรยอ่ของช่ือ
นั้นช่ือน้ีจะมีโชคมีเคราะห์  ตอ้งไปถือศีลหรือบวชชีพราหมณ์  เป็นตน้ 
 

  ขั้นตอนน้ีจะเป็นการฝึกนิสัย และทกัษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อสามารถเผชิญกับ
ปัญหาและสถานการณ์นั้นๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากการท่ีบุคคลจะสามารถตดัสินใจกระทาํส่ิงใด
ลงไปนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัพื้นฐานของความรู้ ความรู้สึก ความเขา้ใจและหลกัการท่ีเขายึดถือ ความ
ผดิพลาดและความลม้เหลวมกัจะเกิดข้ึน เม่ือผูป้ฏิบติัขาดขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญัทาํไปเพราะความไม่
รู้ ความไม่รู้ทาํ ให้หลงผิด ดงันั้นในการฝึกอบรมนกัเรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติจริงได ้ครูจึงควรฝึกนิสัย และฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมตวัในขั้นแรก
ของการศึกษา ตวัอยา่งของการกระทาํท่ีเกิดจากความไม่รู้นั้นมีมากมาย ทั้งท่ีเป็นเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
จนถึงเร่ืองท่ีนาํไปสู่ความวบิติั ดงันั้นคนท่ีไดส้ะสมความรู้ไวม้ากพอจึงไดเ้ปรียบ ความรู้ในท่ีน้ีมิได้
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หมายเพียงเน้ือหาวชิาการเท่านั้น ประสบการณ์ก็เป็นความรู้ท่ีมีค่ามาก บุคคลท่ีมีประสบการณ์มากก็
จะทาํ พลาดน้อย นักเรียนจึงควรได้รับการฝึกฝนให้รู้จกัการแสวงหาความรู้ และหลักการเป็น
เบ้ืองตน้ เพื่อนาํมาปรับกบัวิธีการและขั้นตอนในการแสวงหาข่าวสาร ความรู้ ในปัจจุบนัมีแหล่ง
ความรู้หลายประเภท ผูใ้ฝ่ศึกษาเล่าเรียนจึงมีวิธีรวบรวม ความรู้นั้นโดยใช้หลักพหูสูต 5 ของ
พระพุทธเจา้ ดงัน้ี 
 

  1. ตอ้งเป็นผูท่ี้ฟังมาก อ่านมาก ดูมาก ศึกษาคน้ควา้มาก รวมไปถึงการรู้แหล่งข่าวสาร
ต่างๆ และสามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งข่าวสารนั้น ๆ ได ้
   2. เม่ือได้ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ แลว้สามารถจบัหลกัการของสาระ ความรู้ และ จดจาํ
แนวคิดสําคญัไวไ้ด้แม่นยาํซ่ึงในปัจจุบนัอาจมีวิธีการจดบนัทึกข้อมูลเหล่านั้นไวอ้ย่างมีระบบ
ระเบียบ 
  3. นาํ ขอ้มูลความรู้เหล่านั้นมาพดู อภิปราย ถกเถียงกนัอยูเ่สมอ จนเกิดความเขา้ใจชดัเจน
ลึกซ้ึงในสาระความรู้นั้น 
  4. เอาใจใส่นึกคิดพิจารณาสาระความรู้นั้นจนเจนใจ มีการทบทวน ไตร่ตรองจนกระจ่าง
ชดั เช่น มีการทดลองใชเ้พื่อพิสูจน์สมมติฐานหรือหลกัการนั้นอยูเ่สมอ ๆ 
  5. สรุปสาระความรู้และหลกัการนั้นดว้ยความเขา้ใจท่ีเห็นจริงแลว้ประจกัษด์ว้ยปัญญาทั้ง
ในส่วนเน้ือความและเหตุผล การรวบรวมข่าวสารขอ้มูลขอ้เท็จจริง ความรู้และหลกัการนั้นตอ้ง
พิจารณาวา่ 
 

   1. เป็นข่าวสาร ขอ้มูลท่ีง่าย หรือยากต่อการเขา้ใจและการรับรู้ 
   2. เป็นเร่ืองธรรมดา หรือซบัซอ้นซ่อนเง่ือน 
   3. มีความแคบ ความเจาะจง หรือกวา้งขวาง กระจดักระจาย 
   4. มีลกัษณะคลุมเครือ หรือชดัเจนเด่นกระจ่าง 
   5. มีความจริงมากกวา่เท็จ หรือมีความเท็จมากกวา่จริง 
   6. เป็นเร่ืองดี หรือเร่ืองร้าย 
   7. มีองคป์ระกอบเดียว หรือหลายองคป์ระกอบ 
   8. มีรูปแบบ ระบบ ระเบียบ หรือยุง่เหยงิ 
   9. เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม 
   10. มีแหล่งอา้งอิง หรือเป็นเร่ืองโคมลอย 
   11. เกิดข้ึนจากเจตนาดี หรือเจตนาร้าย 
   12. เป็นข่าวท่ีควรรู้ หรือไม่ควรรู้ 
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ขั้นที ่  2  การประเมินคุณค่าและประโยชน์ 
  เม่ือบุคคลไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีตนเผชิญแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือตอ้ง
คิดพิจารณาองค์ประกอบส่ิงนั้นและสถานการณ์นั้นว่ามีคุณค่ามากน้อย  มีประโยชน์  หรือมีโทษ
อยา่งไร  หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไดอ้ธิบายหลกัและวิธีการประเมินค่าไวห้ลายเกณฑ์  เช่น  
ใชเ้กณฑพ์ิจารณาวา่ส่ิงนั้นเป็นกุศล (ดี) หรืออกุศล (ชัว่)  ส่ิงนั้นสนองตอบหรือขดัแยง้ต่อมโนธรรม
สํานึกของตน  จะทาํให้ตนสูญเสียความเคารพตนเองหรือไม่  วิธีการนั้นๆเป็นท่ียอมรับหรือเป็นท่ี  
ติเตียนของบณัฑิตวญิญูชนหรือไม่  วธีิการหรือสภาพการณ์นั้น ๆ  จะทาํให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
เท่านั้น เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นเท่านั้น หรือเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
  ดงันั้นขั้นตอนน้ีจึงฝึกฝนการเผชิญปัญหาและสถานการณ์ เน้นความสามารถ ในการ
ประเมินค่าอย่างมีจริยธรรมเป็นพื้นฐาน ขั้นตอนน้ีเป็นการนําข่าวสาร ความรู้ท่ีได้ มาจดัสรุป
ประเด็นของข่าวสารไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ แลว้ประเมินค่าวา่ประเด็นไหนถูกตอ้ง ดีงาม เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแทจ้ริง ประเด็นไหนบกพร่อง ไม่เหมาะ ไม่ถูกไม่ควร หรือเป็นผลดีชั่ว   
ครู่ยาม ผิวเผิน เคลือบแฝงความชั่วร้ายเอาไว ้เกณฑ์ท่ีจะพิจารณาถึงวิธีการและประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อส่ิงนั้นหรือการกระทาํนั้น ไดแ้ก่ 
  1. เกณฑเ์ก่ียวกบัเวลาการประเมินค่าของวธีิการและประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนนั้นจาํเป็นตอ้งดูวา่ 
    1.1 เป็นวธีิการท่ีใชเ้วลานอ้ย เกิดประโยชน์มาก คุม้ค่าทนัที 
    1.2 เป็นวธีิการท่ีใชเ้วลานอ้ย เกิดประโยชน์นอ้ย ตอ้งคอยนาน 
    1.3 เป็นวธีิการท่ีใชเ้วลามาก เกิดประโยชน์มาก คุม้ค่าทนัที 
    1.4  เป็นวธีิการท่ีใชเ้วลามาก เกิดประโยชน์นอ้ย ไม่คุม้ค่าตอ้งคอยนาน 
    1.5  เป็นวธีิการท่ีตอ้งใชเ้วลามาก เกิดประโยชน์มาก และตอ้งอดใจรอ 
  เกณฑใ์นเร่ืองเวลาน้ีจึงมีส่วนสาํคญัในการประเมินค่าเป็นอยา่งมาก ซ่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัเร่ือง
และเหตุอ่ืนมาประกอบการประเมินด้วย บางคนใจร้อน ตอ้งการเรียนลดัและรวยเร็ว บางคนใช้
วธีิการลวกๆรีบเร่ง จนสะเพร่าและเกิดความผิดพลาด บางคนเฉ่ือยชา แต่ตอ้งการประโยชน์ให้มาก
เวลาจึงเป็นเกณฑอ์นัหน่ึงท่ีทาํใหค้นประเมินค่าแตกต่างกนัไป 
  2. เกณฑ์เก่ียวกบัผูก้ระทาํ และผูรั้บประโยชน์ หากบุคคลจะตอ้งชัง่นํ้ าหนกัดูระหวา่งการ
ทาํงานหนกัและผลประโยชน์ตกกบัผูอ่ื้น กบัการไม่ทาํงานแต่คอยรับประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนฝ่ายเดียว 
ประกอบกบัเป็นคนท่ีเกียจคร้านเห็นแก่ตวั บุคคลนั้นยอ่มให้นํ้ าหนกั วิธีการท่ีไม่ตอ้งทาํงานแต่ได้
ประโยชน์มากกว่าการทาํงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม บางคนทาํดีแต่ไดรั้บผลร้ายในช่วงเวลานั้น 
คนบางคนตั้งใจทาํงานแต่ไม่ได้รับความดีความชอบ ประสบการณ์เหล่าน้ีจึงมกัจะทาํให้บุคคล
ประเมินค่าของการปฏิบติั และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนแตกต่างกนัไปตามพื้นฐานทางจิตใจ ซ่ึงถ้า
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บุคคลตระหนกัในคุณค่าของศีลธรรมความ ไม่เห็นแก่ตวั ยอ่มจะทาํงานดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมโดย
เลือกประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
  3. เกณฑ์ความเด่นชดัของประโยชน์ คนส่วนมากมกัจะประเมินค่าของวตัถุสูง เช่นลาภ 
ยศ สรรเสริญ สุข มากกวา่ประโยชน์ดา้นจิตใจ เช่น ความสงบ ความภาคภูมิ ความเป็นอิสระความ
มัน่ใจในตนเอง เป็นตน้ แทจ้ริงแลว้ประโยชน์ดา้นวตัถุมกัก่อให้เกิดความอยากไม่มีท่ีส้ินสุดหาก
ขาดความพอดี แต่ประโยชน์ทางดา้นจิตใจนั้นจะมองเห็นไม่เด่นชดั  ดงันั้นจึงมกัจะเห็นตวัอยา่งอยู่
ทัว่ไปว่าคนประเมินคุณค่าของเงินสูงกว่าความบริสุทธ์ิ ประเมินค่าอาํนาจมากกว่าความสงบสุข 
ประเมินค่าของความสวยงามมากกว่าความรู้คิด ทั้งน้ีเพราะประโยชน์ทางดา้นวตัถุเป็นส่ิงท่ีเห็น
ชดัเจนกว่า หากการศึกษาเป็นไปเพื่อความเป็นมนุษยส์มบูรณ์แทจ้ริง ไม่ควรปล่อยให้เยาวชนรุ่น
หลงัประเมินค่าอยา่งผดิๆ 
  4. เกณฑค์วามสมบูรณ์ วธีิการทาํ งาน หรือวธีิปฏิบติัตนของบุคคล บางคร้ังแมว้า่จะทาํจน
ครบถ้วน แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนไม่สมบูรณ์ บางคร้ังมีผลดีผลเสียปะปนกันไปทาํให้มีการ
ประเมินค่าต่างกนัไปครูจึงจดักิจกรรมต่างๆเพื่อฝึกให้นักเรียนประเมินตามหลกัเกณฑ์ต่อไปน้ี 
     4.1 ประเมินค่าของความดีงามตามหลกัสัจธรรม ความเช่ือ ศรัทธา ศาสนา 
แบบอยา่งท่ีดีและศีลธรรม 
     4.2 ประเมินค่าความเหมาะสมตามหลกัค่านิยมของบุคคล และกลุ่มชนใน
สถานท่ีหน่ึงในยคุสมยัหน่ึง 
     4.3 ประเมินค่าของความสูงส่งตามหลกัของวฒันธรรม ประเพณี และ   
วถีิชีวติ 
     4.4 ประเมินค่าของความถูกตอ้งตามหลกัของกฎหมาย 
ขั้นที ่ 3  การเลอืกและการตัดสินใจ  
  การเผชิญสถานการณ์ของแต่ละคนนั้ นมีลักษณะและวิธีการแตกต่างกัน  ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์และขอ้มูลท่ีตนมี  ตวัอยา่งในแต่ละช่วงชีวิตของมนุษยป์รากฏชดัเจนวา่  เม่ือมนุษยย์งั
เป็นทารก เขายงัอ่อนเยาวช่์วยตนเองไม่ได้  จึงไม่จาํเป็นตอ้งเลือกและตดัสินใจ  เพราะมีผูเ้ลือก
อาหาร  เส้ือผา้ให้เสร็จ  ต่อเม่ือเติบโตข้ึน  ผสัสะทั้งหกสามารถจาํไดห้มายรู้  เขาเติบโตข้ึนเป็นเด็ก
เร่ิมคิดและมีความตอ้งการขั้นพื้นฐาน  เช่น  การกิน  การแต่งกาย  การเลือกท่ีจะอยูก่บัคนนั้นคนน้ีท่ี
เขาพอใจ  แมก้ระนั้นยงัมีผูใ้หญ่คอยเลือกและตดัสินใจให้ในส่ิงท่ีซบัซ้อน  เช่น  การเลือกโรงเรียน  
เป็นตน้  ชีวติวยัเด็กเป็นชีวิตท่ีมีผูคุ้ม้ครอง  ปัญหาการเลือกและการตดัสินใจจึงไม่ยุง่ยาก เวน้แต่จะ
เป็นเด็กดอ้ยโอกาส  มีปัญหา  ซ่ึงเขาจะเรียนรู้และปรับตวัไดเ้ร็วเกินวยั   
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  ชีวติวยัรุ่นเร่ิมมีปัญหาเร่ืองเพื่อน  เร่ิมมีปัญหาเก่ียวกบัร่างกาย  จิตใจของตนเอง  อารมณ์ท่ี
รุนแรง  ทาํใหก้ารเผชิญสถานการณ์ของเขายุง่ยากเกินกวา่ท่ีเป็นจริง  กระบวนการเรียนรู้ไม่วา่จะอยู่
ในครอบครัว  ในโรงเรียน  หรือในสังคม  ตอ้งฝึกทกัษะการเลือกและการตดัสินใจการแกปั้ญหา
อยา่งมีหลกัการ  หาไม่แลว้เม่ือเขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่  ขาดข่าวสาร  ขอ้มูล  ความรู้ ขาดทกัษะการคิด
ประมาณค่า  บุคคลเหล่านั้นยอ่มไม่สามารถเลือกและตดัสินใจได ้ ในสถานการณ์ท่ีหนกัหนาสาหสั
ข้ึน  ตวัอยา่งเช่น การเลือกสาขาวชิาเรียน  การเลือกคู่ครอง  การเลือกประกอบอาชีพ  การเลือกท่ีอยู่
อาศยั  ฯลฯ  แมใ้นภาวะดาํเนินชีวติตามปกติ  การเลือกดงักล่าวก็ตอ้งมีความรู้ใชค้วามคิดอยา่งหนกั
อยู่แลว้  หากมีความผิดเพี้ยน  เบ่ียงเบนอุบติัข้ึนเป็นปัญหาท่ีทบัถม  ก็ยิ่งทาํให้ทางเลือกเหลือน้อย  
และการตดัสินใจก็ยากทวคูีณ 
  ชีวิตของผูใ้หญ่ท่ีเรียกว่าผูค้รองเรือน  ย่อมมีภาระและความรับผิดชอบมากข้ึน   ความ
ตอ้งการในชีวติยิง่กา้วพน้จากปัจจยั  4  และหนกัหนาข้ึนตามแรงของความโลภ  ชีวิตแต่ละวนัเผชิญ
กบัความโกรธ  เพลิดเพลินพลั้งเผลอกบัความหลงผดิ  ทาํใหเ้กิดปัญหามากมาย  พระพุทธศาสนาจึง
สอนให้คนฝึกจิต  ฝึกสติ  รู้จกัใชปั้ญญา และหากบุคคลไดมี้โอกาสปรึกษาหารือและขอคาํแนะนาํ
จากเพื่อนท่ีดี  ยอ่มทาํใหส้ามารถเลือกและตดัสินใจไดดี้ข้ึน 
 ดงันั้นขั้นตอนของการผจญ และการผสมผสานผลของการประเมินค่าเพื่อนาํไปสู่การ
ปฏิบติั เป็นการฝึกทกัษะการเลือกและการตดัสินใจ เม่ือตอ้งเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ การเลือก
และการตดัสินใจหลังจากท่ีไดป้ระเมินค่าขอ้มูลต่างๆไวห้ลายๆทางแลว้นั้น นับว่าเป็นขั้นตอนท่ี
สาํคญัมากในกระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแกปั้ญหา เพราะถา้เลือกและตดัสินใจผิดพลาด
หรือมีความลงัเลใจ บุคคลนั้นย่อมไม่สามารถแกปั้ญหาไดแ้ละอาจหลีกหนีไปจากสถานการณ์นั้น 
โดยไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ แม้จะรู้วิถีทางการแก้ปัญหา ขั้นตอนการเลือก และตัดสินใจ 
  1. การรวบรวมขอ้มูลท่ีดีทาํใหส้ามารถกาํหนดและอธิบายประเด็นสําคญัของสถานการณ์
หรือปัญหาได ้
 2. การประเมินค่าตามเกณฑ์ท่ีถูกตอ้งดีงามเหมาะสม ทาํให้สามารถคิดและคาดถึงผลดี
ผลเสียในการเลือกและตดัสินใจ 
 3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบประเด็นท่ีประเมินค่าแลว้ทาํให้สามารถกาํหนดทางเลือกและ
ทางออกของสถานการณ์ และปัญหานั้นได ้
 4. เม่ือมีทางเลือกหลายทางบคุคลตอ้งอาศยัประสบการณ์ หลกัการและทาํนายผล 
 5. ถา้ไม่มีทางเลือกหรือมีทางเดียวท่ีตดัสินใจไม่ได ้จะตอ้งหาทางออกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไป
ได ้
 6. ตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด 
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 7. วางแนวทางปฏิบติัใหไ้ดผ้ล 
 ลกัษณะของทางเลือกเม่ือบุคคลไดป้ระเมินค่าของขอ้มูลความรู้ เก่ียวกบัสถานการณ์และ
ปัญหาแลว้เขาจะพบกบัสถานการณ์ดงัน้ี 
 1. พบทางเลือกหลายทางและเป็นทางเลือกท่ีดีทุกทาง เพราะเป็นทางเลือกท่ีไม่ผิด
กฎหมาย ศีลธรรม ค่านิยม วฒันธรรมและประเพณี เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
สามารถนาํไปปฏิบติัไดผ้ลดี 
 2. พบทางเลือกหลายทาง และเป็นทางเลือกท่ีร้ายทุกทาง ท่ีว่าร้ายเพราะขัดกับหลัก
กฎหมาย ศีลธรรม ประเพณี ค่านิยม และวฒันธรรม เกิดผลเสียแก่ตนเองและผูอ่ื้น ถา้นาํ ไปปฏิบติั
จะเกิดผลร้าย 
  3. พบทางเลือกหลายทางและเป็นทางเลือกท่ีดีบา้ง ร้ายบา้ง ปะปนกนัซ่ึงตอ้งเปรียบเทียบ 
และตดัสินใจ โดยรู้จกัความเสียสละ คาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
 4. มีทางเลือกเพียงทางเดียว (ไม่มีทางเลือก ทางตนั) ไม่วา่ทางเลือกนั้นจะดีหรือร้ายก็ตอ้ง
เลือกและตดัสินใจ 
ลกัษณะของการตัดสินใจ แต่ละบุคคลมีวธีิการตัดสินใจแตกต่างกนั ดังนี้ 
 1. ตดัสินใจได้ทนัที เพราะได้สั่งสมประสบการณ์ความรู้และประเมินค่ามาแล้ว ได้
ทดลอง ทดสอบแลว้วา่ ถา้ตดัสินใจเช่นนั้น จะเกิดผลเช่นนั้น หรือเช่นใด 
 2. หลงัจากท่ีรวบรวมขอ้มูล และคิดประเมินค่าในระยะเวลาสั้นๆ ก็สามารถตดัสินใจได้
เพราะเผชิญกบัสถานการณ์และปัญหาท่ีไม่ซบัซอ้น 
 3. เกิดความคิดขดัแยง้และมีความยุ่งยากในการตดัสินใจจนอาจตอ้งกลับไปรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อประเมินค่าใหม่ ประนีประนอมขอ้ขดัแยง้ แลว้จึงตดัสินใจ 
 4. ไม่สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง จาํเป็นตอ้งปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือจาก
กลุ่ม หรือผูมี้ประสบการณ์สูงกวา่ 
 5.  เ ม่ือตัดสินใจแล้วพบอุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติ  ต้องตัดสินใจใหม่ 
  6. ผูท่ี้เกิดปัญหามากและไม่สามารถจะดบัความทุกข ์(ปัญหา)ได ้คือ ผูท่ี้ไม่กลา้ตดัสินใจ 
อาจใชว้ธีิอยูเ่ฉย ๆ ใหเ้วลาช่วยแกปั้ญหาและสถานการณ์ จนคล่ีคลายไปเอง 
องค์ประกอบทีท่ า ให้การตัดสินใจผดิพลาด 
 1 .  ข้อมู ล  ค วา ม รู้  ก า รส รุป ป ร ะ เ ด็น  ก า รป ร ะ เ มิ นค่ า บ ก พ ร่อ ง  แล ะ ผิดพ ล า ด 
  2. สภาพแวดล้อม บุคคล เหตุการณ์ บีบบงัคบัให้ตอ้งตดัสินใจดว้ยความลาํเอียงเพราะ
ความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความกลวั และความหลงผดิ (อคติ 4) 
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  3. ขาดสติสัมปชญัญะท่ีจะกาํหนดพิจารณาข่าวสารและการประเมินผล ตกเป็นทาสของ
ความอยากได ้อยากมี อยากเป็น ความโกรธ และความหลง และขาดหิริโอตตปัปะ ความละอายและ
เกรงกลวัต่อการทาํชัว่มาจนเป็นนิสัย 
ขั้นที ่ 4  การปฏิบัติ  
 แมบุ้คคลหน่ึงจะสามารถรวบรวมขอ้มูลความรู้ได ้ประเมินค่าเลือกและตดัสินใจไดแ้ลว้ก็
ตาม ขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุดคือการปฏิบติัจริง  คนเป็นจาํนวนมากไดต้ดัสินใจแลว้วา่ตอ้งเลิกเล่นการ
พนัน หาไม่แล้วครอบครัวของตนเองจะตอ้งล้มละลาย  บางคนตดัสินใจแลว้ว่าตอ้งเลิกสูบบุหร่ี  
เพื่ออาการป่วยมะเร็งในปอดจะทุเลาลง  บางคนตดัสินใจว่าจะขยนัดูหนงัสือแน่ ๆ มิฉะนั้นคงจะ
สอบเขา้มหาวิทยาลยัไม่ได ้ การตดัสินใจปฏิบติัตามความถูกตอ้ง  มโนธรรมสํานึกก็เปล่ียนแปลง
ไป  คนจาํนวนมากตดัสินใจในทางดีงามแต่ปฏิบติัไม่ได้  เน่ืองจากมิได้ฝึกตนให้สามารถต้าน
กระแสกิเลส  และขาดความตั้งใจมัน่ต่อการปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ   
  นอกจากน้ีจากการฝึกสติให้ตั้ งมั่นแล้ว  พระพุทธศาสนาสอนให้คนฝึกตนให้มี
สัมปชญัญะ  คือความรู้เท่าทนั  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง      
  ดงันั้นขั้นตอนของการเผด็จ คือ การลงมือแกปั้ญหา และเผชิญสถานการณ์จนสําเร็จลุล่วง
ดว้ยดี ในบรรดาขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นของกระบวนการเผชิญสถานการณ์นั้น การปฏิบติัเป็นขั้นตอนท่ี
ละเอียดอ่อนมาก จาํเป็นตอ้งอาศยัพื้นฐานและหลกัเกณฑท่ี์ดีเป็นแนวทาง และตอ้งฝึกอบรมปรับตวั 
ปรับจิตใจให้มีความอดทน ประณีต จึงจะอยูใ่นสังคมไดร้าบร่ืน พื้นฐานในการปฏิบติัตนท่ีบุคคล
พึงสังวรอยูเ่สมอนั้น พระพุทธเจา้ไดท้รงวางหลกัการปฏิบติัไวใ้นสัปปุริสธรรม 7 ดงัน้ี 
 1. ปฏิบติัตามหลกัการ กฎเกณฑ ์และคิดถึงเหตุผล (ธมัมญัญุตา) 
 2. ปฏิบติัตามสาระและความมุ่งหมายท่ีได้กาํหนดไว ้คิดถึงผลตามสาระและความมุ่ง
หมายนั้น (อตัถญัญุตา) 
 3. ปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพฐานะความรู้ความสามารถของตน 
(อตัตญัญุตา) 
 4. ปฏิบติัตนโดยยดึหลกัของความพอดี รู้จกัประมาณ ไม่เคร่งครัด เขม้งวดเกินไปหรือไม่
ล่อหลอก หละหลวม เหลวไหล จนเกินไป (มตัตญัญุตา) 
 5. ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบักาลเวลา คือ ตรงเวลา เป็นเวลาทนัเวลาและพอเหมาะกบั
เวลา (กาลญัญุตา) 
 6 .  ป ฏิบัติตนใ ห้ เหม าะ สม กับ ก ลุ่ มค น ชุม ชน และ สัง คม นั้ น  ๆ  (ปริสัญญุตา ) 
  7. ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซ่ึงยอ่มแตกต่างกนัในทางกาย 
สติปัญญา ฐานะ ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความสนใจ และคุณธรรม (ปุคคลญัญุตา) 
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บุคคลจะปฏิบัติตนได้ดียิง่ขึน้โดยการยดึเกณฑ์การปฏิบัติดังนี ้
 1. ทางสายกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) ไม่ปฏิบติัตนเอนเอียงไปสุดโต่ง ทั้งในทางท่ีสุขสําราญ
และในทางท่ีบีบคั้นทุกขท์รมาน 
 2. ประสานประโยชน์ การปฏิบติัตนในสถานการณ์ท่ีมีทางเลือกหลายทาง เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลหลายฝ่าย มกัจะเกิดการขดัแยง้ทั้ งในด้านความคิดเห็นและการปฏิบติั ดังนั้ นการกาํจัด
มิจฉาทิฐิเสียได ้จะสามารถประนีประนอม ประสานประโยชน์ให้ทุกฝ่ายเกิดความพอใจ ทาํให้งาน
ประสบความสาํเร็จ 
 3. ปฏิบติัการแกปั้ญหาโดยสันติวิธีใชว้ิธีการท่ีละมุนละม่อม สร้างความเขา้ใจในทุกฝ่าย 
เพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ถือหลกัการและเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์ใช้การ
สร้างสรรค ์มากกวา่ทาํลาย เวน้จากความโลภ พยาบาท และการเบียดเบียนกนั 
 4. ละเวน้การพดูเทจ็ พดูส่อเสียด พดูหยาบคาย และพูดเพอ้เจอ้ เพราะการกระทาํเหล่านั้น
จะทาํใหเ้กิดการแกปั้ญหาดว้ยวธีิท่ีรุนแรง 
  สรุปกระบวนการเผชิญสถานการณ์ทั้ง  4  ขั้นตอน  ตามนยัแห่งพระพุทธศาสนา  เนน้การ
รู้จกัตนเอง  หลกัสัมพนัธภาพท่ีสมดุล  ศรัทธาและท่าทีท่ีบุคคลและกลุ่มชนพึงมีต่อกนั  การคิดท่ี
ถูกตอ้งแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)  พฤติกรรมในการเผชิญ  ผจญ  ผสมผสาน  และเผด็จปัญหา  
ตลอดจนการเรียนรู้สะสมประสบการณ์  ทบทวนปรับปรุงวิธีการปฏิบติัให้เกิดผลสมบูรณ์  ทั้งน้ี  
บุคคลควรฝึกฝนตนเองใหส้ามารถใชส้ติปัญญาและสติสัมปชญัญะ  มีหลกัศีลธรรมประจาํใจ  ดาํรง
ตนอยู่ดว้ยความไม่ประมาท  ย่อมจะมีความเบิกบาน  กลา้หาญ  สามารถแกไ้ขปัญหาในทุกอย่าง
ของชีวติไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 
  รพีพรรณ เอกสุภาพนัธ์ุ ( อา้งในสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2536 : ข-ง ) 
เสนอรูปแบบวิธีการสอนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ตามแนวคิดของ สุมน อมรวิวฒัน์ไว ้    
6 ขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ขั้นสร้างศรัทธา  
  1.1 ก่อนเร่ิมบทเรียนแต่ละคร้ัง ครูจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในชั้นเรียนให้สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาของบทเรียน และเร้าใจใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของบทเรียน 
 1.2 ครูใช้ช่วงเวลาหน่ึงก่อนสอน สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ระหว่างครูกับนักเรียนอย่าง
จริงใจ ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นมิตร สุภาพ มัน่ใจในเร่ืองท่ีจะสอน รวมทั้งเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือ
กรณีตวัอยา่งท่ีจะนาํเขา้สู่เร่ืองท่ีสอน 
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  2. ขั้นศึกษาสังคม 
 เป็นการฝึกทกัษะการแสวงหาและรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ความรู้และหลกัการโดยนาํ 
เสนอดว้ยสถานการณ์ท่ีใกล้ตวัผูเ้รียน ให้นกัเรียนสืบสอบแหล่งท่ีมาเพื่อกลัน่กรองขอ้มูลให้เกิด
ประโยชน์โดยใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 3. ขั้นระดมเผชิญสถานการณ์ 
 นกัเรียนฝึกสรุปประเด็นสําคญั เพื่อประเมินค่า แนวทางแกปั้ญหาวา่ทางใดดีท่ีสุดโดยใช้
วิธีคิดหลาย ๆ วิธี (โยนิโสมนสิการ) เป็นขั้นกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดจิตสํานึกข้ึนในส่วนท่ีตนเองเคย
กระทาํ หรือเคยปฏิบติัเป็นประจาํ ดว้ยการนาํความรู้ท่ีไดม้าจดัสรุปประเด็น และประเมินวา่ประเด็น
ไหนน่าจะถูกตอ้งดีงาม เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแทจ้ริง ประเด็นใดบกพร่องผิดพลาด  
ชัว่ร้าย ไม่เหมาะไม่ควร ทาํไปจะเกิดผลร้าย มีเกณฑ์การประเมิน วิธีการ และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อส่ิงนั้นหรือการกระทาํนั้น ไดแ้ก่ 
  1. เวลา 
  2. ผูก้ระทาํ และผูรั้บประโยชน์ 
                             3. ความชดัเจนของประโยชน์ 
  4. ความสมบูรณ์ 
 4. ขั้นวจิารณ์ความคิด 
 ฝึกทกัษะการเลือกและตดัสินใจ โดยให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นและคิดทดสอบ
ดว้ยเหตุผลจนมัน่ใจว่าเป็นทางเลือกท่ีถูกตอ้ง เป็นขั้นท่ีเร้าให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์จาก
ประเด็นปัญหา มีการสนทนา ซักถาม วิพากษ ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีเรียน อภิปราย
อยา่งมีเหตุผล การใหอิ้สระในการแสดงความคิดเห็นท่ีจะทาํ ให้ผูเ้รียนสบายใจโดยไม่ตอ้งกลวัหรือ
หวาดระแวงว่าจะตอบผิดหรือถูกดุ เพราะครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ีโดยใช้หลักการคิดอนัแยบคายในการเลือกและตดัสินใจ และช่วยกันคิดหา
วิธีแก้ไขและขอ้เสนอแนะ โดยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั วิเคราะห์ความจริงไดด้ว้ย
ตนเอง นาํไปสู่ข้อสรุปในการเลือกและตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกณฑ์การตดัสินใจเลือก
วธีิการหรือการกระทาํนั้นไดแ้ก่ 
  1. ถูกตอ้ง ไม่ผดิกฎหมาย ระเบียบประเพณี ค่านิยม ศีลธรรม 
  2. เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
  3. สามารถปฏิบติัได ้
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 5. ขั้นฝึกปฏิบัติ 
 นกัเรียนลงมือปฏิบติัทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยมีครูคอยสังเกตแนะนาํและ
ใช้วิธีการให้คาํปรึกษาหารือเสมือนเป็นกลัยาณมิตร เป็นขั้นท่ีให้ผูเ้รียนคน้หาคาํตอบ หาแนวทาง
ปฏิบติั มีขอ้เสนอแนะหรือแนวคิดท่ีดีอะไรบา้งในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ให้ผูเ้รียนนาํแนวคิด
ดังกล่าวเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ หรือนํามาแต่งเป็นนิทาน คาํขวญั ข้อคิด ซ่ึงเป็นการ
ตรวจสอบไดว้า่ ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึกจริงหรือไม่  
 6. ข้ันสรุป 
 นักเรียนแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการพูด การเขียนหรือการกระทําต่างๆ 
สนองตอบส่ิงเร้าในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและวยั เพื่อเป็นการตอกย ํ้าให้ผูเ้รียนเกิด
ความสํานึกในการกระทาํมากข้ึน ผูเ้รียนตอ้งสรุปบทเรียน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจทุกคร้ังท่ีสอนจบ 
เช่น อาจใชเ้น้ือเพลงท่ีสอดคลอ้งกบับทเรียน หรือหลกัธรรมท่ีสอน คาํ กลอน คาํขวญั ให้ผูเ้รียนร้อง
หรืออ่านพร้อมกัน หรือดูวิดีทัศน์ ฟังเพลง เป็นการสรุปความเข้าใจจาก 6 วิธีการสอนด้วย
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ดงักล่าวสามารถนาํมาสรุปได ้ดงัแผนภูมิท่ี 5   
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แผนภูมิท่ี 5 กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการสอนของ สุมน อมรวิวฒัน์ 

ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, คู่มือชุดการเรียนการสอนจริยศึกษา 
(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภา, 2537) , 47. 

  จากการศึกษาตาํรา เอกสาร และงานวจิยัต่าง ๆ ผูว้จิยัเห็นความสําคญัท่ีจะนาํกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ตามแนวคิดของ สุมน อมรวิวฒัน์ มาปรับใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยมี 4 ขั้นตอนดงัน้ี  
 1.ขั้นรวบรวมขอ้มูล เป็นขั้นตอนการฝึกให้นกัเรียนรวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง 
ความรู้ และหลักการ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ โดยการเสนอสถานการณ์ท่ีใกล้ตวันักเรียน ให้
นักเรียนกลั่นกรอง สืบสวนถึงแหล่งท่ีมาในการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อพิสูจน์กลั่นกรองข้อมูล
ข่าวสารนั้นใหเ้กิดประโยชน์ มีคุณค่าต่อการตดัสินใจโดยใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

                     การทดสอบขอ้เขียนต่าง  ๆ 

                     การสงัเกตพฤติกรรมแบบต่าง  ๆ 

                     การสนทนา  สมัภาษณ์ 

1.การรวบรวมข่าวสาร

หลกัการ  ความรู้ 

2. การประเมินค่า 

3.การเลือกและ

ตดัสินใจ 
 

 

4.การปฏิบติั 
 

กระบวนการทั้ง  4  ขั้น 

1. เน้ือหา  หลกัการความรู้

ความเขา้ใจ 

2.การคิด  วธีิคิด 

3.การประยกุตค์วามคิดและ

แสวงหาแนวทางสนอง

จุดประสงค ์

 

4.ทกัษะความสามารถได้

ปัญหาได ้

เจตคติ  คุณธรรม  และ 

คุณสมบติัอนัพึงประสงค ์

 

 

 

 

1.สร้างศรัทธา       อภิปราย 

2.ศึกษาสงัคม คน้ควา้ 

3.ระดมเผชิญ วเิคราะห์ 

สถานการณ์ รายงาน 

4.วจิารณ์ความคิด สถานการณ์ 

5.ปฏิบติั  กรณีตวัอยา่ง 

6.สรุป  บทบาทสมมติ 

 

วดัและ

ประเมินผลโดย 
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 2. ขั้นเผชิญสถานการณ์ เป็นขั้นตอนการนาํข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ท่ีไดม้าจดัสรุปประเด็น
ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบแลว้ประเมินค่าอยา่งมีจริยธรรม หาแนวทางแกปั้ญหาวา่ทางใดดีท่ีสุดโดยใชว้ิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ มีเกณฑ์ในการประเมิน วิธีการและประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงนั้นหรือ
การกระทาํนั้น ไดแ้ก่ เวลา ผูก้ระทาํ และผูรั้บประโยชน์ ความเด่นชดัของประโยชน์ ความสมบูรณ์  
  3. ขั้นเลือกและตดัสินใจ โดยให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายจากประเด็น
ของปัญหา และคิดทดสอบดว้ยเหตุผลจนมัน่ใจวา่เป็นทางเลือกท่ีถูกตอ้ง เป็นขั้นท่ีเร้าให้นกัเรียนคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ ให้มีการสนทนา ซักถามแสดงความคิดเห็น การให้อิสระในการแสดงความ
คิดเห็นโดยครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ีโดยใชห้ลกัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการในการเลือกและตดัสินใจ และช่วยกนัหาวิธีแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ นาํไปสู่
ขอ้สรุปในการเลือกและตดัสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกณฑ์การตดัสินใจเลือกวิธีการหรือการ
กระทาํไดแ้ก่ ไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ค่านิยม วฒันธรรม และประเพณี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวมสามารถนาํไปปฏิบติัไดผ้ลดี  
 4. ขั้นสรุป นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทเรียน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจทุกคร้ังท่ีสอนจบ 
อาจใชค้าํกลอน คาํขวญั เน้ือเพลงใหน้กัเรียนร้องหรืออ่านพร้อมกนั หรือดูวีดิทศัน์ ฟังเพลง เป็นการ
สรุปความเขา้ใจเพื่อตอกย ํ้าใหน้กัเรียนเกิดความสาํนึกในการกระทาํมากข้ึน และนกัเรียนสามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์นการเผชิญสถานการณ์ท่ีตอ้งแกปั้ญหาในชีวติต่อไปในอนาคต  
  จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่ากระบวนการเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงเป็นการสอนตามแนวพุทธวิธี
สอนของพระพุทธเจา้นั้น ครูสามารถนาํมาปรับใชเ้ป็นการจดักระบวนเรียนรู้ท่ีจดัไดท้ั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมท่ีเร้าความสนใจของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนมีวิธีคิดท่ี
หลากหลาย คิดถูกวธีิ คิดถูกทาง คิดมีเหตุผลและคิดเป็นประโยชน์ โดยมีครูเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํและ
จดับรรยากาศ ส่ือ วิธีการให้นกัเรียนฝึกแกปั้ญหาอยู่เสมอ จนสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัสถานการณ์ และเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดซ่ึงไม่ขดัแยง้กบักฎหมายและศีลธรรม  
 ดงันั้นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้การสอนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์นั้น 
ครูตอ้งสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนและตอ้งปฏิบติัตนเป็นผูท่ี้คอยให้คาํแนะนาํท่ีดี โดยครูตอ้งเป็นผูมี้
ความกรุณาต่อศิษย ์ดงัท่ีเสฐียรพงษ ์วรรณปก (2540 : 25-27)ไดก้ล่าววา่ตอ้งเป็นผูท่ี้มีองคคุ์ณของ
กลัยาณมิตร 7 ประการ ตามท่ีพระบรมศาสดาตรัสไวคื้อ 
 

  1. น่ารัก น่าวางใจได้อย่างสนิทสนม อยากเข้าไปหาเพื่อปรึกษาหารือสอบถามเร่ือง
วชิาการและอ่ืน ๆ  

   ส
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 2. น่าเคารพ เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจท่ีไดเ้ขา้ไปหา รู้สึกว่าเป็นท่ีพึ่งพาไดอ้ย่างปลอดภยั 
  3. น่ายกยอ่ง เป็นผูท้รงภูมิปัญญา มีความสามารถในวชิาการนั้น ๆ และในเร่ืองอ่ืน ๆอยา่ง 
น่าท่ึง เป็นความภาคภูมิของศิษยท่ี์มีความรู้สึกวา่มีอาจารยเ์ก่ง 
 4. รู้จกัพดู คอยใหค้าํแนะนาํ วา่กล่าวตกัเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีรู้วา่ขณะใดควรพูดอยา่งใด 
ให้คาํแนะนาํประเภทไหน อนัน้ีรวมถึงความสามารถท่ีจะสอนท่ีจะถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ
ดว้ย 
 5. อดทนต่อถ้อยคาํ พร้อมท่ีจะรับฟังการซักถามต่างๆของศิษย์เสมอ ไม่เบ่ือหน่าย              
มีวญิญาณของความเป็นครู รักการสอนการถ่ายทอดวชิาความรู้อยา่งแทจ้ริง 
 6. แถลงเร่ืองลึกซ้ึงได้ มีความสามารถในการอธิบายเร่ืองราวต่าง ๆได้อย่างลึกซ้ึง     
เร่ืองยาก ๆ อธิบายให้เป็นท่ีเขา้ใจง่ายได ้และเร่ืองง่าย ๆ บางคร้ังก็สามารถอธิบายไดอ้ย่างลึกซ้ึง
ละเอียดพิสดาร 
 7. ไม่ชักนาํในทางเสียหาย เป็นครูท่ีดีจะตอ้งไม่ชักจูงให้ศิษย์ไปในทางเสียหาย อนัน้ี
รวมถึงตวัครูเองมีความประพฤติดีเป็นแบบอยา่งท่ีดีงามของศิษยด์ว้ย 
 จะเห็นไดว้า่ครูท่ีดีนั้นมีหนา้ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และยงัตอ้งปฏิบติั
ตนใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจเป็นท่ีเคารพรักของนกัเรียน เพราะเม่ือครูและนกัเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนั การจดักระบวนการเรียนรู้ก็จะประสบผลสาํเร็จตามไปดว้ย  
 

5. การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
  โยนิโสมนสิการเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในการมีความเห็นท่ีถูกตอ้ง  เป็นปัจจยัสําคญัสู่
กระบวนการทางปัญญา ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงโยนิโสมนสิการในความหมายท่ีลุ่มลึกและ
หมายถึง ปัจจยัท่ีพฒันาสู่ปัญญาท่ีเป็นตวัดบัอวชิชา (ความไม่รู้เท่าทนัความจริงของสังขารความไม่รู้
ในอริยสัจ  4) ในงานวจิยัน้ีจะกล่าวถึงโยนิโสมนสิการท่ีเป็นปัจจยัสู่ปัญญาในการดาํเนินชีวิตทัว่ไป 
ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัโยนิโสมนสิการดงัน้ี พระเทพเวที (ป.อ. ปยตฺุโต. 2533 : 31 – 34) ไดใ้ห้
ความหมายของ โยนิโสมนสิการวา่ โยนิโส-มนสิการ ประกอบดว้ย โยนิโส กบั มนสิการ โดย 
โยนิโส มาจาก โยนิ ซ่ึงแปลวา่เหตุ ตน้เคา้ แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิธีทาง  มนสิการ แปลวา่ การทาํ
ในใจ การคิดคาํนึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณาโยนิโสมนสิการ แปลวา่ การทาํในใจโดยแยบคาย ซ่ึงมี
ไวพจน์ใหค้วามเห็นแยกเป็นแง่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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  1. อุบายมนสิการ แปลวา่ คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยา่งมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 
หมายถึง คิดถูกวิธีท่ีจะให้เขา้ถึงความจริงสอดคลอ้งเขา้แนวกบัสัจจะ ทาํให้หย ัง่รู้สภาวะลกัษณะ
และสามญัลกัษณะของส่ิงทั้งหลาย 

2. ปถมนสิการ แปลวา่ คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดต่้อเน่ืองเป็นลาํดบั จดัลาํดบั
ไดห้รือมีลาํดบั มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผล  
เป็นตน้ ไม่ยุง่เหยงิสับสน ไม่ใช่ประเด๋ียววกเวียนติดพนัเร่ืองน้ีเร่ืองนั้น หรือกระโดดไปกระโดดมา 
ต่อเป็นช้ินเป็นอนัไม่ได ้ทั้งน้ีรวมทั้งความสามารถท่ีจะนึกคิดเขา้สู่แนวทางท่ีถูกตอ้ง 
  3. การณมนสิการ แปลวา่ คิดตามเหตุ คิดคน้เหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยา่งมีเหตุผล 
หมายถึงการคิดสืบคน้ตามแนวความสัมพนัธ์สืบทอดกนัแห่งเหตุปัจจยั พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ
ใหเ้ขา้ใจถึงตน้เคา้ หรือแหล่งท่ีมาซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองมาตามลาํดบั 
  4. อุปปาทกมนสิการ แปลวา่ คิดให้เกิดผล คือให้ความคิดให้เกิดผลท่ีพึงประสงคเ์ล็งถึง
การคิดอยา่งมีเป้าหมาย หมายถึง การคิดการพิจารณาท่ีทาํใหเ้กิดกุศลธรรม เช่น ปลุกเร้าให้เกิดความ
เพียร การรู้จกัคิดในทางท่ีทาํให้หายหวาดกลวั ให้หายโกรธ การพิจารณาท่ีทาํให้มีสติ หรือทาํให้
จิตใจเขม้แขง็มัน่คง เป็นตน้ 
  ซ่ึงสามารถสรุปความสั้นๆไดว้า่ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล หรือหาก
มองในอีกแง่ โยนิโสมนสิการก็คือ มนสิการชนิดท่ีทาํให้เกิดการใชปั้ญญา พร้อมกบัทาํให้ปัญญา
นั้นเจริญงอกงามยิง่ข้ึนไป 
  พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต 2548 : 65-71) อธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการ
ไวว้า่ โยนิโส แปลวา่ ถูกตอ้งแยบคาย มนสิการ แปลวา่ ทาํไวใ้นใจ โยนิโสมนสิการหมายถึง การทาํ
ไวใ้นใจโดยแยบคาย หรือการคิดถูกตอ้งตามความเป็นจริง โดยอาศยัการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ
และคิดเช่ือมโยงตีความขอ้มูลเพื่อนาํไปใช้ต่อไป โยนิโสมนสิการมีวิธีคิดสรุปได้เป็น  4 แบบ
ดว้ยกนั ดงัน้ี 
  1.อุบายมนสิการ คือ คิดถูกวธีิ การศึกษาตอ้งสอนให้คนมีวิธีคิด วิธีวิจยั และใชว้ิธีการนั้น
อยา่งถูกตอ้งวอ่งไว 
  2.ปถมนสิการ คือ คิดมีระเบียบ การศึกษาจะตอ้งสอนให้คนคิดต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ มี
ระเบียบ ไม่กระโดดไปกระโดดมา คิดอยา่งมีเป้าหมาย 
  3.การณมนสิการ คือ คิดมีเหตุผล รู้จกัเช่ือมโยงว่าเหตุผลน้ีนาํไปสู่ผลอะไร หรือผลน้ีมา
จากเหตุอะไร 
  4.อุปปาทกมนสิการ คือ คิดเป็นกุศล เป็นการคิดเพื่อคน้หาแก่นสารสาระ เม่ือไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารมากมาย ตอ้งรู้จกักรองเอาส่วนท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัเรา 
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  เร่ืองโยนิโสมนสิการทั้ง 4 ขอ้น้ี ไดเ้ขียนเป็นบทกลอนเพื่อใหจ้าํง่ายดงัต่อไปน้ี 
โยนิโสมนสิการท่านวา่ไว ้  คือคิดเป็นทาํใจในวถีิ 
แห่งความจริงความงามและความดี  ดว้ยคิดส่ีประเด็นเป็นสาํคญั 
หน่ึง คิดอะไรก็ใหมี้วธีิคิด   สอง ตั้งดวงจิตแน่วแน่ไม่แปรผนั  
สาม ใชเ้หตุผลแกปั้ญหาสารพนั   ส่ี  ตอ้งใจมัน่ตามครรลองมองแง่ดี 
  โยนิโสมนสิการทั้ง 4 ประการ เป็นวิธีคิดเพื่อเขา้ถึงความจริง และอยูอ่ยา่งสอดคลอ้งกบั
ความจริงในธรรมชาติ ขอ้แตกต่างระหวา่งวธีิคิดของตะวนัออกกบัของตะวนัตกอยูต่รงน้ี วิธีคิดของ
ตะวนัออกมุ่งให้รู้ธรรมชาติตามความเป็นจริง ไม่ใช่เพื่อกดข่ีย ํ่ายีทาํลายธรรมชาติ แต่มุ่งให้อยูอ่ยา่ง
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ นั่นคือส่ิงท่ีพระพุทธศาสนาเรียกว่า ธัมมานุธัมมปฏิบติั หมายถึงปฏิบติั
ธรรมน้อยให้คล้อยธรรมใหญ่ คือ เลือกวิธีปฏิบติัดาํเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัของ
ธรรมชาติ เช่น อยู่อย่างไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเองและคนอ่ืน มีแต่สร้างประโยชน์ตนและ  
ประโยชน์ท่าน นาํความรู้ทั้งหมดท่ีมีมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงในธรรมชาติ 
  ทิศนา แขมมณี (2544 : 84) อธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการวา่ 
  1. โยนิโสมนสิการ เรียกไดว้่า คือการคิดเป็น เป็นความสามารถท่ีบุคคลรู้จกัมอง รู้จกั
พิจารณาส่ิงทั้งหลายตามสภาวะโดยวธีิคิดหาเหตุปัจจยั สืบคน้จากตน้เหตุตลอดทางจนถึงผลสุดทา้ย
ท่ีเกิด แยกแยะเร่ืองออกใหเ้ห็นตามสภาวะท่ีเป็นจริง คิดตามความสัมพนัธ์ท่ีสืบทอดจากเหตุโดยไม่
เอาความรู้สึกอุปาทานของตนเองเขา้ไปจบัหรือเคลือบคลุม บุคคลนั้นจะสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสมดว้ยวธีิการแห่งปัญญา 
  2. โยนิโสมนสิการเป็นองคป์ระกอบภายใน มีความเก่ียวขอ้งกบัการฝึกใชค้วามคิดให้รู้จกั
คิดอย่างถูกวิธี คิดอยา่งมีระบบ คิดอย่างวิเคราะห์ ไม่มองเห็นส่ิงต่าง ๆ อยา่งต้ืน ๆ ผิวเผิน เป็น
ขั้นตอนสําคญัของการสร้างปัญญา ทาํใจให้บริสุทธ์ิและเป็นอิสระ ทาํให้ทุกคนช่วยตนเองได ้
นาํไปสู่ความเป็นอิสระไร้ทุกข ์พร้อมดว้ยสันติสุขเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม 
  3. โยนิโสมนสิการไม่ใช่ตวัปัญญา แต่เป็นปัจจยัให้เกิดปัญญา มีเป้าหมายสูงสุด คือ       
การดบัทุกข ์
  4. โยนิโสมนสิการมีองคป์ระกอบ 4 ส่วน คือ 
   4.1 อุบายมนสิการ คือ การคิดอยา่งเขา้ถึงความจริง 
   4.2 ปถมนสิการ คือ การคิดอยา่งมีลาํดบัขั้นตอนไม่สับสน 
   4.3 การณมนสิการ คือ การคิดอยา่งมีเหตุผล 
   4.4 อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดอยา่งมีเป้าหมาย คิดให้เกิดผลไม่ใช่คิ ไป เร่ือย  
เป่ือย 
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  5. โยนิโสมนสิการเป็นส่ิงท่ีหล่อเล้ียงสติท่ียงัไม่เกิด ไดเ้กิด ช่วยสติท่ีเกิดแลว้เกิดต่อเน่ือง
ต่อไป ซ่ึงสติเป็นองคธ์รรมท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํงานทุกอยา่ง 
  พระเทพเวที (ประยทุธ์  ปยตฺุโต 2537 : 41-140) วธีิโยนิโสมนสิการ สามารถประมวลเป็น
แบบใหญ่ๆ ได ้10 แบบ ดงัน้ี 
  1. วิธีแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลให้รู้จกัสภาวะท่ีเป็น
จริง หรือพิจารณาปัญหา หาหนทางแกไ้ขดว้ยการคน้หาสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์ส่งผลสืบ
ทอดกนัมา อาจเรียกวา่ วิธีคิด แบบอิทปัปัจจยตา คือ คิดแบบสอบสวน หรือตั้งคาํถาม หรือคิดตาม
หลกั ปฎิจจสมุปบาท คือ ส่ิงทั้งหลายอาศยักนัและกนัจึงเกิดข้ึน วิธีคิดดงักล่าวจดัเป็นวิธีโยนิโส
มนสิการแบบพื้นฐาน 
  2. วธีิคิดแยกแยะส่วนประกอบ หรือกระจายเน้ือหา เป็นการคิดท่ีมุ่งให้มองและให้รู้จกัส่ิง
ทั้งหลายตามสภาวะของความเป็นจริง มีการจาํแนกแยกแยะจดัเป็นหมวดหมู่เรียกว่า “วิภชัชะ”    
(วธีิคิดวเิคราะห์) ในทางธรรมมุ่งถึงการเห็นความไม่มีแก่นสารหรือความไม่เป็นตวัเป็นตนท่ีแทจ้ริง
ของส่ิงทั้งหลาย เห็นส่ิงทั้งหลายตามเหตุและปัจจยั 
  3. วิธีแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทนั คือ มองอยา่งรู้เท่าทนัความเป็นไปของ
ส่ิงทั้งหลายวา่ เป็นธรรมดาท่ีส่ิงทั้งหลายจะเกิดตามเหตุปัจจยัต่าง ๆ ท่ีปรุงแต่งข้ึนจะตอ้งเป็นไปตาม
เหตุปัจจยั วธีิคิดแบบสามญัลกัษณ์แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
  ขั้นที่หน่ึง คือ รู้เท่าทนัและยอมรับความจริง เป็นขั้นวางใจวางท่าทีต่อส่ิงทั้งหลายโดย
สอดคลอ้งกบัความจริงของธรรมชาติเป็นท่าทีแห่งปัญญา ไม่มองตามความอยากให้เป็นหรืออยาก
ไม่ใหเ้ป็น 
  ขั้นที่สอง คือ แกไ้ขและทาํการไปตามเหตุปัจจยั เป็นขั้นปฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลายโดย
สอดคลอ้งกบัความจริงของธรรมชาติ เป็นการปฏิบติัดว้ยปัญญา 
  4. วิธีแบบอริยสัจจ์ / คิดแบบแก้ปัญหา หรือเรียกวา่ วิธีแห่งความดบัทุกขซ่ึ์งมีลกัษณะ
ทัว่ไป 2 ประการ คือ 
  4.1 เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตามเหตุ สืบสาวจากผลไปหาเหตุ แลว้แกไ้ข
และทาํการแกท่ี้ตน้เหตุ จดัเป็น 2 คู่ คือ 
   คู่ที่ 1 ทุกขเ์ป็นผล เป็นตวัปัญหา เป็นสถานการณ์ท่ีไม่ตอ้งการประสบ สมุทยัเป็น
เหตุ เป็นท่ีมาของปัญหา เป็นจุดท่ีจะตอ้งกาํจดัหรือแกไ้ข จึงจะพน้จากปัญหาได ้
   คู่ที่ 2 นิโรธเป็นผล เป็นสภาวะส้ินปัญหา เป็นจุดหมายซ่ึงตอ้งการจะเขา้ถึง     
มรรคเป็นเหตุ เป็นวิธีการ เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีตอ้งกระทาํในการแกไ้ขสาเหตุ เพื่อบรรลุจุดหมายคือ 
ภาวะส้ินปัญหา อนัไดแ้ก่ความดบัทุกข ์
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  4.2 เป็นวิธีคิดท่ีตรงจุดตรงเร่ือง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อส่ิงท่ีจะตอ้งทาํตอ้งปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิต ใชแ้กปั้ญหา ไม่ฟุ้งซ่านไปในเร่ืองท่ีคิดเพื่อสนองตณัหามานะทิฐิ ซ่ึงไม่เก่ียวกบั
การแกปั้ญหา 
  5. วิธีแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือคิดตามหลกัการและความมุ่งหมาย คือพิจารณาให้
เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัการ กบัความมุ่งหมาย ในขณะท่ีลงมือปฏิบติัหรือทาํตามหลกัการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อใหไ้ดผ้ลตรงตามความมุ่งหมาย ไม่ไปในทางเล่ือนลอย งมงาย 
  6. วิธีแบบเห็นคุณโทษและทางออก เป็นการมองส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงในแบบท่ี
เนน้การยอมรับความจริงตามส่ิงนั้นๆในทุกแง่ทุกดา้น ทั้งดา้นดีและดา้นเสีย ซ่ึงมีลกัษณะ2 ประการ  
   6.1 การมองเห็นตามความเป็นจริงนั้น จะตอ้งมองเห็นทั้งดา้นดี ดา้นเสีย หรือทั้ง
คุณและโทษของส่ิงนั้นๆ 
   6.2 เม่ือจะแกปั้ญหา ปฏิบติั เห็นเพียงคุณหรือโทษ ขอ้ดี ขอ้เสียยงัไม่พอตอ้ง
มองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมาย และรู้ว่าจุดหมายนั้นคืออะไร เป็นอย่างไร และพน้จาก
ขอ้บกพร่อง จุดอ่อน ส่วนเสีย หรือสภาวะท่ีเป็นปัญหาอยา่งไร พน้จากปัญหาเดิมหรือไม่ 
  7. วิธีแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม หรือการพิจารณาเก่ียวกบัการใชส้อย หรือบริโภคเป็น  
วิธีคิดแบบสกดัหรือบรรเทาตณัหา เป็นขั้นฝึกหัดเกลากิเลสหรือตดัทางไม่ให้กิเลสเขา้มาครอบงาํ
จิตใจแลว้ชกัจูงพฤติกรรมต่อ ๆ ไป คุณค่าน้ีจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
    7.1 คุณค่าแท ้ หมายถึง ความหมายคุณค่า หรือประโยชน์ของส่ิงทั้งหลายในแง่ท่ี
สนองความตอ้งการของชีวติโดยตรง เช่น อาหารมีคุณค่าในการหล่อเล้ียงร่างกายให้ดาํรงชีวิตอยูไ่ด ้
เป็นตน้ คุณค่าน้ีอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองตีค่าหรือวดัราคา 
    7.2 คุณค่าเทียม หมายถึง ความหมายคุณค่า หรือประโยชน์ของส่ิงทั้งหลายในแง่
สนองตณัหา เช่น อาหารมีคุณค่าท่ีความอร่อย เป็นตน้ คุณค่าน้ีอาศยัตณัหาเป็นเคร่ืองตีค่า หรือวดั
ราคา 
  8. วธีิคิดแบบเร้าคุณธรรม มีหลกัการทัว่ไปของวิธีคิดแบบน้ี คือ ส่ิงประสบเหมือนกนัแต่
บุคคลรับรู้ต่างกนั อาจมองเห็น และคิดนึกปรุงแต่งไปคนละอยา่ง สุดแต่โครงสร้างของจิตใจหรือ
แนวทางความเคยชินต่างๆเช่น การคิดถึงความตาย ผูท่ี้มีโยนิโสมนสิการ ก็จะรู้สึกสลดหดหู่ เศร้าใจ 
เห่ียวแหง้ใจ หรือดีใจในความตายของคนท่ีเกลียดชงัเป็นตน้ แต่หากเป็นเป็นผูมี้      โยนิโสมนสิการ 
จะคิดประกอบดว้ยสติ คือระลึกถึงส่ิงท่ีกาํลงัเก่ียวขอ้ง มีความรู้สึกเร้าใจ มีสํานึกในการเร่งทาํการ
งาน และรู้ตามความเป็นจริง 
  9. วธีิแบบอยู่กบัปัจจุบัน คือ การคิดท่ีไม่ตกอยูใ่นอาํนาจของอารมณ์ ไม่หวนอาลยัอาวรณ์
ถึงส่ิงท่ีล่วงมาแลว้ หรือคิดฟุ้งเฟ้อฝันปรุงแต่งอยา่งไม่มีฐานแห่งความเป็นจริงในปัจจุบนั แต่หากคิด
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ดว้ยอาํนาจของปัญญาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีล่วงไปแลว้ หรือเป็นเร่ืองในอนาคตก็เขา้อยู่ในการคิด     
อยูก่บัปัจจุบนั เช่น การเรียนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นบทเรียนจากอดีตเพื่อความไม่ประมาท
ในการป้องกนัภยัในอนาคต เป็นตน้ 
  10. วิธีแบบวิภัชชวาท  มีลกัษณะสําคญัของความคิดและการพูด ในการมองและแสดง
ความจริง โดยแยกแยะออกใหเ้ห็นแต่ละดา้น ครบทุกแง่ทุกดา้น ไม่ใช่จบัเอาแง่หน่ึงแง่เดียว หรือจบั
บางแง่มาวนิิจฉยัตีคลุมไปอยา่งนั้นทั้งหมด ซ่ึงมีลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
   10.1 จาํแนกในแง่ความเป็นจริง แบ่งจาํแนกไดเ้ป็น 2 อยา่ง คือ 
   10.1.1 จาํแนกตามแง่ต่างๆตามท่ีเป็นอยู่จริงของส่ิงนั้น ๆ ช้ีเฉพาะในด้านนั้น    
กรณีนั้น 

  10.2.1 จาํแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของส่ิงนั้น ๆ ให้ครบทุกแง่ทุกดา้น คือ 
พิจารณาส่ิงใดก็ไม่มองแคบๆ ไม่ติดอยู่กบัส่วนเดียวแง่เดียวของส่ิงนั้น เช่น ดีในแง่นั้นกรณีนั้น    
ไม่ดีในแง่น้ี กรณีน้ี เป็นตน้ 
   10.2 จาํแนกโดยส่วนประกอบ คือ วิเคราะห์แยกแยะให้รู้เท่าทนัภาวะท่ีส่ิงนั้น ๆ 
เกิดข้ึนจากองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ต่าง ๆ มาประชุมกนั ไม่ติดอยูภ่ายนอกหรือถูกลวง โดยภาพรวมของ
ส่ิง ๆ นั้น 
   10.3 จาํแนกโดยลาํดบัขณะ คือ แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามลาํดบัขั้นแห่ง
เหตุปัจจยั ใหม้องแต่ละขณะ ใหเ้ห็นตวัเหตุปัจจยัท่ีแทจ้ริง ไม่ถูกลวงใหจ้บัเหตุปัจจยัสับสน 
   10.4 จาํแนกโดยความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 
   10.5 จาํแนกโดยเง่ือนไข คือ มองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเง่ือนไข
ประกอบ 
    10.6 จาํแนกโดยทางเลือกหรือความเป็นไปไดอ่ื้น ซ่ึงตอ้งพิจารณาหนทางวิธีการ 
หรือความเป็นไปได้ ท่ีอาจมีไดห้ลายอยา่ง ทางท่ีไดผ้ลกวา่ หรือตรงทางกวา่ ทางท่ีเหมาะสมหรือ
ไดผ้ลดีสําหรับตน หรือสําหรับกรณีนั้นมากกวา่อยา่งอ่ืน ทางเลือกหรือความเป็นไปได ้อาจมีเพียง
อยา่งเดียวหรือหลายอยา่ง แต่เป็นทางอ่ืนท่ีไม่ใช่ทางท่ีกาํลงัทาํอยูห่รือเขา้ใจอยูข่ณะนั้นความคิดตาม
วิธีแบบวิภชัชวาทน้ี มีผลดีหลายประการ เช่น ทาํให้ไม่ติดตนั หรือวนเวียนอยา่งหาทางออกไม่ได ้
เม่ือส่ิงท่ีทาํอยูไ่ม่สาํเร็จผล หรือไม่เหมาะสมกบัตน ทาํใหไ้ม่ทอ้แทถ้ดถอย หรืออบัจน จนหยุดความ
เพียรในการทาํอยา่งไม่สําเร็จ และขอ้ท่ีสําคญัท่ีสุดคือ ทาํให้สามารถคิดหาทางและคน้พบหนทาง 
วธีิการ หรือความเป็นไปไดท่ี้ถูกตอ้ง เหมาะสมตรงทาง เป็นจริงหรือไดผ้ลดีท่ีสุด 
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วธีิคิดตามแนวโยนิโสมนสิการทั้ง 10 วธีิ  
              อาลยั พรหมชนะ (2541: 35-38) ไดส้รุปเป็นตารางจาํแนกวิธีคิดโดยระบุแนวทกัษะการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อประกอบการพิจารณาในการเขียนแผนการสอนและเคร่ืองมือ     เพื่อ
สะดวกต่อการศึกษาดงัตารางท่ี  6  
 
ตารางท่ี 6  จาํแนกวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดทีบ่่งช้ี 
1.วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั (คิด
แบบอิทปัปัจจยตาหรือคิดตาม
หลกัปฏิจจสมุปบาท) 

- การคน้หาสาเหตุ 
- หาปัจจยัต่างๆท่ีสัมพนัธ์ส่งผลสืบทอดกนัมา 
- คิดแบบสอบสวนหรือตั้งคาํถาม 

2. วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
(คิดแบบวิเคราะห์) 

- จาํแนก 
- แจกแจง 
- แยกแยะ 
- จดัประเภทหมวดหมู่ 
- วเิคราะห์ 

3. วธีิคิดแบบสามญัลกัษณ์ (คิดแบบ
รู้เท่าทนัความเป็นไปของ
ธรรมชาติ)***ตอ้งมีสาระความรู้ใน
หลกัการของธรรมชาติ รู้ความ
เป็นไปของเหตุปัจจยัอยา่งลึกซ้ึง 
แลว้คิดสรุปความเป็นไปของสภาวะ
เหล่านั้น 

- การคิดอยา่งเท่าทนั และยอมรับความจริง 
- การปฏิบติัต่อส่ิงทั้งหลายโดยสอดคลอ้งกบัความจริง
ของธรรมชาติ 
- แกไ้ขตรงเหตุและปัจจยัดว้ยสติ 

4. วธีิคิดแบบอริยสัจ (คิดแบบ
แกปั้ญหา) 

- คิดตามเหตุและผล 
- คิดผลไปหาเหตุ 
- คิดตรงจุด ตรงเร่ือง ตรงไปตรงมา 
- การแกปั้ญหาของชีวิต 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดทีบ่่งช้ี 
5. วธีิคิดแบบอรรถสัมพนัธ์ 
 
***โดยมีกลัยาณมิตรเป็นสาํคญั*** 

-การคิดพิจารณาให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรม
กบัอรรถ (หลกัการ-ความมุ่งหมาย) 
 ทางธรรมประกอบดว้ย 

-  หลกัความจริง 
- หลกัความดีงาม 
- หลกัปฏิบติั 
- หลกัการนาํไปใชป้ฏิบติั 
ทางอรรถไดแ้ก่ 
- ความรู้ความเขา้ใจ 
- ตระหนกัในจุดหมาย ขอบเขตแห่งคุณค่า

ของหลกัธรรม 
- การฝึกหดัอบรมตน 

6. วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก - มีการมองส่ิงทั้งหลายตามท่ีเป็นจริงทุกแง่มุม ทุกดา้น 
- มองทั้งแง่ดี แง่เสีย คุณและโทษ 
- หาทางออกเพื่อแกปั้ญหา 

7. วธีิคิดแบบคุณค่าแท ้คุณค่าเทียม - การพิจารณาโดยใชปั้ญญาไตร่ตรอง 
- การรู้จกัเลือกเสพคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวติ 
- การรู้จกัแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 

8. วธีิคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม - การสกดักั้น บรรเทา และขดัเกลาตณัหา 
- เหตุการณ์เดียวกนัแต่มองเห็นนึกคิดปรุงแต่งคนละ
อยา่ง (ดี ไม่ดี) 
- การชกันาํความคิดใหเ้ดินไปในทางท่ีดี และเป็น
ประโยชน์ 
- คิดถูกวธีิเกิดกุศลธรรม 
- การคิดต่ืนตวั เร้าใจ ไม่ประมาท มีสติ รู้สาํนึก รู้เท่า
ทนัตามความเป็นจริง 
- คิดปรุงแต่งเพิ่มเติมในทางท่ีดีงาม 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
วธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวทักษะการคิดทีบ่่งช้ี 

9. วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 
 
 
***สาํคญัมากในการปฏิบติังานทุก
ดา้นของชีวิต*** 

- การใชค้วามคิดและเน้ือหาของความคิดท่ีสติระลึกรู้
กาํหนดอยู ่
- ฝึกอบรมจิตให้เก่ียวขอ้งรับรู้ในภารกิจท่ีกาํลงั กระทาํ
อยูใ่นปัจจุบนั 
- การใชส้ติยงัย ั้งเหน่ียวร้ัง เพ่งโยงมาสู่ภาระหนา้ท่ีท่ีทาํ
อยูใ่นปัจจุบนั 
- การบงัคบัจิตไม่ใหฟุ้้งซ่านไปตามอารมณ์   และ
ตณัหา 
- การไม่หว ัน่ไหวไปตามอาํนาจกิเลส 
- การวเิคราะห์อดีตโดยใชส้ติปัญญาคิดตระเตรียม
วางแผนกิจการไวล่้วงหนา้ เช่ือมโยงกบัหนา้ท่ีใน
ปัจจุบนั 

10. การคิดแบบวิภชัชวาท 
* ตวัรวมใหญ่ของวธีิคิดทั้ง 9 * 

- การเช่ือมโยงวธีิคิดกบัการพูด 
- การมอง การแสดงความจริงโดยแยกแยะใหเ้ห็นแต่
ละแง่ แต่ละดา้นทุกแง่ทุกมุม 
- แยกแยะวเิคราะห์ปรากฏการณ์ตามลาํดบั 
- การซอยออกไปเป็นแต่ละขณะใหม้องเห็นตวัเหตุ
ปัจจยัท่ีแทจ้ริง 
- การรู้จกัแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม 

 
  จากตารางจาํแนกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ จะเห็นว่าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง      
10 วธีิ สามารถนาํมาจดักระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะตามตวับ่งช้ีของวิธีคิดแต่ละ
วิธี โดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ร่วมกบัการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ได้เป็น 
อยา่งดี 
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5.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนเผชิญสถานการณ์และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
  ณชัชา พฒันกุล (2532 : 68-78 ) ไดศึ้กษาผลของการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ใน
การสอนต่อความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการสอนต่อความสามารถใน
การตดัสินใจแกปั้ญหาเม่ือเผชิญสถานการณ์    ศึกษาผลของการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์
ในการสอนต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการตดัสินใจ
แก้ปัญหาเม่ือเผชิญสถานการณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 1 ห้อง 30 คน เน่ืองจากนกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนน้ีมีทั้งหมด 7 ห้อง    
แต่ละหอ้งจดัโดยการคละความสามารถเพศและอายุ ดงันั้นลกัษณะของนกัเรียนจึงมีความใกลเ้คียง
กนั ผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยการจบัฉลากเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายเพื่อเลือกห้องท่ีจะ
ทดลองสอน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แผนการสอนตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
แบบทดสอบความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเม่ือเผชิญสถานการณ์ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ  แบบประเมินพฤติกรรมโดยตนเอง แบบ
สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนโดยครูประจาํชั้น แบบประเมินความรู้สึกของนกัเรียนต่อการเรียน
กลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิต และแบบประเมินการปฏิบติัตนเป็นกลัยาณมิตรของครูตามการ
รับรู้ ของนกัเรียน  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียและค่าร้อยของแบบทดสอบ  หาค่าที  สรุป
ผลการวจิยั นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาเม่ือเผชิญสถานการณ์สูงกวา่เกณฑ์การ ประเมิน
ความสาม ารถในแก้ปัญหาเ ม่ือ เผชิญสถา นการณ์อย่าง มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .01                 
เสริมประสบการณ์ชีวติมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก ท่ีระดบัความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
และความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในการแกปั้ญหาเป็นไปใน
ทางบวก 
 ระพีพรรณ เอกสุภาพนัธ์ุ (อา้งถึงใน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2537 : 83) 
ได้ศึกษาเร่ือง การทดลองนาํชุดการสอนจริยศึกษาท่ีจดัทาํข้ึนไปสอนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยใช้วิธีการสอนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
พบวา่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดหลงั
การสอนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดหลงัการสอนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ส่วนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิด
หลงัการสอนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 นดัดา ธรรมวงศ์ผล (2542 : 41-45) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพนัธ์ในการคิดโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  เร่ือง หลกัธรรม   
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และเปรียบเทียบการคิด
แบบอรรถธรรมสัมพนัธ์  มีกลุ่มตวัอย่างเป็นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนสีกนั(วฒันานนัท์
อุปถมัภ)์  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2542  จาํนวน  2 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ  
39  คน  รวม  78  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการสอนแบบไตรสิกขาและการคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์    แผนการสอนแบบบรรยายและการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์    
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัผลการคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์   
โดยกลุ่มท่ีใช้การสอนแบบไตรสิกขาการสอนโดยผ่านขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ  ศีล 
สมาธิ ปัญญา ขั้นศีล คือขั้นท่ีนักเรียนควบคุมตนเองให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยขั้นสมาธิ  คือ ขั้นท่ี
นกัเรียนรวบรวมความคิดให้จิตสงบแน่วแน่มัน่คง ขั้นปัญญา คือ ขั้นท่ีนกัเรียนใชปั้ญญา  พิจารณา
ในการแก้ปัญหา ทาํความเข้าใจปัญหาหรือเน้ือหาจนเกิดปัญญา   และกลุ่มท่ีใช้การสอนแบบ
บรรยายเป็นวิธีสอนท่ีครูเนน้ให้ความรู้แก่ผูเ้รียนในรูปของคาํ พูด เช่น การอธิบายเน้ือหา กิจกรรม
ต่างๆ ลกัษณะของการบรรยายส่วนใหญ่ผูส้อนจะเป็นผูบ้อกหรืออธิบาย และผูเ้รียนเป็นผูฟั้ง 
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงเนน้ให้ผูส้อนเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมการเรียนการสอน    งานวิจยั
น้ีวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย   การหาค่าที  ผลการศึกษาสรุปไดว้า่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขาสูงกว่าการสอนแบบบรรยายและมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  และผลการเปรียบเทียบการคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ ในการคิดโยนิโสมนสิการ
ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบไตรสิกขาสูงกว่าการสอนแบบบรรยายอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01      

 ประณีต จนัทรขนัตี (2542 : 42-47) ได้ศึกษาผลของการใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองหลกัธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอยา่ง
คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2542 จาํนวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 30 คน 
แลว้สุ่มใหน้กัเรียนหอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ และนกัเรียนอีก
ห้องหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ     ห้องท่ีกลุ่มทดลองใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มี
ขั้นตอนดงัน้ี  1) ขั้นตอนของการรวบรวมข่าวสารขอ้มูล  2) การประเมินค่าการเลือก    3) การ
ตดัสินใจ   4) การปฏิบติั    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการสอนโดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ แผนการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
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แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ผลวจิยัปรากฏวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
กระบวนการกบัการสอนปกติไม่แตกต่างกนั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 กญัจนา พรนิเสน (2548 : 68-74)ไดศึ้กษาผลของการสอบแบบพุทธวิธีท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชา ส 41102 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2548  จาํนวน  43  คน  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
ทดลองและหลังการทดลองท่ีใช้การสอนแบบพุทธวิธี  และเปรียบเทียบทักษะการคิดแบบ      
โยนิโสมนสิการก่อนทดลองและหลงัทดลองใชก้ารสอนแบบพุทธวิธีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ  การ
สอนแบบไตรสิกขามีขั้นตอน 3  ขั้นตอน  1) ขั้นศีล 2) ขั้นสมาธิ  3) ขั้นปัญญา  การสอนแบบธรรม
สากจัฉามีขั้นตอนการสอน  4  ขั้นตอน  1) ขั้นแสวงหาความรู้  2) ขั้นคน้พบความรู้  3) ขั้นวิเคราะห์
ประเมินค่า  4) ขั้นการปฏิบัติพิสูจน์ความรู้  การสอนแบบอริยสัจส่ีมีขั้นตอนในการสอน                 
4  ขั้นตอน  คือ  1) ขั้นทุกข ์ 2) สมุทยั  3) นิโรธ  4) มรรค   การสอนแบบปุจฉาวิสัชนากาํหนดการ
สอน  3  ขั้นตอน  1) ขั้นนาํ 2) ขั้นสอน  3) ขั้นสรุป และมีการจดักิจกรรมการตั้งคาํถามและตอบอยู่
ในการขั้นสอนและการสอนแบบเผชิญสถานการณ์ โดยการสอนแบบเผชิญสถานการณ์มีขั้นตอน
การสอนดังน้ี  1) ขั้นสร้างศรัทธา  2) ขั้นศึกษาสังคม  3) ขั้นเผชิญสถานการณ์  4) ขั้นวิจารณ์
ความคิด  ซ่ึงเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบไปด้วย (1) แผนการสอนแบบพุทธวิธี ซ่ึง
ประกอบดว้ยการสอนแบบไตรสิกขา การสอนแบบธรรมสากจัฉา การสอนแบบอริยสัจ 4 การสอบ
แบบเผชิญสถานการณ์และการสอนแบบปุจฉาวิสัชนา ซ่ึงนาํวิธีสอนเหล่าน้ีไปสร้างเคร่ืองมือก็คือ
แผนการสอนจาํนวน 6 แผนด้วยกัน แผนการสอนละ 2-3 คาบ (2) แบบวดัทกัษะการคิดแบบ 
โยนิโสมนสิการ และ(3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ  การหา
ค่าเฉล่ีย  การหาร้อยละและการหาค่าที  ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบพุทธวิธีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบพุทธวธีิมีการพฒันาทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลงัทดลองสูง
กวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
  โกศล สินก่ิง (2548 : 60-81) ไดศึ้กษาผลการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการ
สอนเร่ือง พระธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 2 ห้องเรียน มีนกัเรียนจาํนวนห้องละ 32 คน สุ่มนกัเรียนห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง
สอนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ และนกัเรียนอีกหอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมสอนแบบปกติ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ แผนการสอนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ แผนการสอน
แบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
นกัเรียนท่ีรับการสอนโดยการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีคะแนนความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีไดรั้บการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยการใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

ปัญญา อ.โพธ์ิทอง (2552 : 74-87) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลด้วยวิธีสอนแบบ    
โยนิโสมนสิการ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 การศึกษาวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ เปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนสายธรรมจนัทร์ สังกดัสํานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต  2  จาํนวน  45  คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  แบบ ทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการจดักิจกรรมท่ีเร้าผูเ้รียนให้เกิดการคิดแบบ
ต่างๆ มีขั้ นตอนการสอนดังน้ี  1) ขั้ นนํา   เป็นการสร้างเจตคติท่ีดีต่อนักเรียน  2) ขั้ นสอน
ประกอบด้วย  2.1) ครูเสนอสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวกบัสาระสําคญัของบทเรียน  2.2) แนะนํา
แหล่งขอ้มูล  2.3) ฝึกรวบรวมขอ้มูล  2.4) กระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดตามหลกัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
2.5) เสนอผลการคิด  และ 3) ขั้นสรุป ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนรู้ เร่ือง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบโยนิโสมนสิการแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสู่กวา่ก่อนเรียน  ความสามารถในการคิด
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อย่างมีเหตุผลของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้             
โดยมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่านักการศึกษาหลาย ๆ ท่านใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการพฒันาผลการเรียนรู้สูงข้ึน และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
สูงข้ึน    
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บทที ่ 3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็น เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาโดย
ใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4   เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  แบบแผนการวจิยัแบบหน่ึงกลุ่มทดสอบ
ก่อนเรียน ทดสอบหลงัเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) โดยมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ
วจิยัดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั  โดยศึกษาเอกสาร  ต ารา  วรรณกรรมและงาน 
วจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการพฒันาเคร่ืองมือและปรับปรุงเคร่ืองมือ  และเสนอขอความเห็นชอบโครงการวจิยั
จากบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
  ขั้นตอนท่ี 2 ด าเนินการตามโครงการวิจยั  เป็นขั้นตอนท่ีผูว้จิยัทดลองใชเ้คร่ืองมือท่ีพฒันา
จากขั้นตอนท่ี 1 น าไปทดลองใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้และรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งมาตรวจ 
สอบความถูกตอ้ง  วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวจิยัเป็นขั้นตอนเสนอรายงานผลการวจิยัต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบวทิยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  จดัพิมพร์ายงานผลการวิจยัฉบบัร่างปรับปรุงแกไ้ข
ตามท่ีกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เสนอแนะ  และส่งรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อ
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อขอจบการศึกษา   
   
ขอบเขตการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร  ท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
อ าเภอโคกเจริญ  จงัหวดัลพบุรี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา     เขต  5   ภาคเรียน
ท่ี 2  ปีการศึกษา 2553    จ  านวน 2 หอ้งเรียน มีนกัเรียนทั้งหมดจ านวน 88 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใชใ้นการวจิยั  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/1  จ านวน  46 คน  โรงเรียน
โคกเจริญวทิยา   อ าเภอโคกเจริญ  จงัหวดัลพบุรี  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  
5   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง (Simple Random Sampling) โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย   
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ี 
   1.ตัวแปรต้น  ได้แก่  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบ            
โยนิโสมนสิการ    
   2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
    2.1 ผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   
    2.2 การคิดแบบโยนิโสมนสิการ      
    2.3 ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช ้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ    
 
ระยะเวลาในการวจัิย    
               ระยะเวลาในการวิจยั   ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  จ านวน 5 สัปดาห์            
สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง   รวม 10 ชัว่โมง  
 
เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย   
           เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ อริยสัจ 4        
วฒิุธรรม 4  พละ 5  มงคล 38 ขอ้ท่ี 24 สันโดษ และอุบาสกธรรม 5 
 
การด าเนินการวจัิย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research)   ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
วจิยั  ตามแบบแผนการวิจยัก่อนมีแบบแผนการวิจยัเชิงทดลอง ( Pre - Experimental  Design ) แบบ
หน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  (One  Group  Pretest - Posttest  Design)  ซ่ึงมีแบบแผน  
ดงัน้ี  (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2547 : 44) 

T1 X T2 

เม่ือ  T1       คือ    ทดสอบก่อนจดักระบวนการเรียนรู้ 
   X  คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์                                                       
                                                       ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
   T2 คือ ทดสอบหลงัจดักระบวนการเรียนรู้ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   จ านวน   
5  แผน   แผนละ  2  ชัว่โมง   รวม   10  ชัว่โมง 

2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบทดสอบ
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   

3. แบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.   แผนการจดัการเรียนรู้   โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ 
โยนิโสมนสิการ  เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการดงัน้ี 

1.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551  เก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตร   ศึกษาหลกัสูตรของโรงเรียนโคกเจริญวิทยาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  โดยศึกษาเก่ียวกบั  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  เร่ือง หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   โดยศึกษาค าอธิบายรายวิชาและรายละเอียดของหัวขอ้
หลกัธรรมไดด้งัน้ี  อริยสัจ 4  วฒิุธรรม 4   พละ 5   มงคล 38  ขอ้ท่ี 24 สันโดษและอุบาสกธรรม  5  

1.2 ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

1.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ร่วมกบั
การคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยพิจารณาเน้ือหาหลกัธรรม  5  เร่ือง  แยกเป็นแผนการจดัการเรียนรู้
ละ  1  เร่ือง   ได้  5  แผน  ใช้เวลาแผนการจดัการเรียนรู้ละ  2  คาบ  รวม  10  คาบ  คาบละ  1  
ชัว่โมง  โดยแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบไปดว้ย   
 1.3.1  มาตรฐานการเรียนรู้   
 1.3.2  ตวัช้ีวดั   
 1.3.3  แนวความคิดหลกั 
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 1.3.4  จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.3.5  กิจกรรมการเรียนการสอน  ขั้นน า  ขั้นประกอบกิจกรรมและขั้นสรุป 
  1.3.6  ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.3.7  การวดัและการประเมินผล 

1.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้  ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  3  ท่าน
ตรวจสอบความถูกตอ้งใหข้อ้เสนอแนะ 

1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ  3  คนได้แก่  1) ด้านเน้ือหา  2)  
ดา้นการสอนสังคมศึกษา  3) ดา้นการวดัและประเมินผล  ใชดุ้ลยพินิจเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  Validity)   ของแผนการจดัการเรียนรู้และน าไปวิเคราะห์
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC)   ตั้งแต่  .50  ข้ึนไปถือ
วา่สอดคลอ้ง  จากการใชผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเฉล่ียเท่ากบั  .81 จึงถือวา่
สอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2547 : 177) 
  1.7  ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้กบัการใช้ภาษา ปรับกิจกรรมตามค าแนะน า
ของ ผู ้เ ช่ียวชาญ 3 คน   และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียน               
โคกเจริญวิทยา  อ าเภอโคกเจริญ  จงัหวดัลพบุรี  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   
เขต 5  จ านวน  36  คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อตรวจดูความบกพร่องในดา้นการล าดบัขั้นตอน 
การประกอบกิจกรรม ความเหมาะสมในเร่ืองเวลา  แลว้น าผลการทดลองสอนไปปรับปรุงแกไ้ข
แผนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม  ได้แก่  การปรับปรุงการใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง  รวมทั้งการตั้ง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 

 1.8  น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัดงัรายละเอียดแสดง
แผนภูมิท่ี  6   
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แผนภูมิท่ี 6 ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบั 
                     การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

  2. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็น
ขอ้สอบปรนยั ชนิด 4  ตวัเลือก จ านวน   40  ขอ้ ก าหนดใหค้ะแนน  คือ  ตอบถูกได ้  1   ตอบผดิ
หรือไม่ตอบได ้ 0   มีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ดงัน้ี 
                       2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโคกเจริญวทิยา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในดา้นมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ ศึกษาหลกัการและวธีิการสร้างแบบทดสอบแบบปรนยั 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้  ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  3  ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551 ศึกษาเอกสาร  หนงัสือ  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

 

ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ    

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  3  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

และความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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         2.2 วเิคราะห์เน้ือหาสาระ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้
ดงัตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี  7   ตารางวิเคราะห์ขอ้สอบ 

เน้ือหาสาระ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ระดบัพฤติกรรมการวดั 

คว
าม
รู้ค
วา
มจ

 า 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

กา
รว
ิเคร

าะ
ห์ 

กา
รส

ังเค
รา
ะห

์ 

กา
รป

ระ
เมิ
นค

่ า 

รว
ม 

อริยสจั 4 1.นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการและ
กระบวนการของอริยสจั 4ได ้

1 1 - - - - 2 

2.นกัเรียนสามารถบอกการน าหลกัการแกปั้ญหา
แบบอริยสจั 4 ไปแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัได ้

- - 2 1 - - 3 

วฒิุธรรม 4 3.นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย  ความส าคญั
และจ าแนกองคป์ระกอบของวฒิุธรรม 4 ได ้

1 2 - 1 1 - 5 

4.นกัเรียนสามารถบอกการน าหลกัธรรมเร่ืองวฒิุ
ธรรม 4 ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

- - 2 1 - 1 4 

พละ 5 5.นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย  ความส าคญั
และจ าแนกองคป์ระกอบของพละ5ได ้

1 2 - 1 1 - 5 

6.นกัเรียนสามารถบอกการน าหลกัธรรมเร่ืองพละ5 
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

- - 2 1 - 1 4 

มงคล 38  
ขอ้ท่ี 24  
สนัโดษ 

7.นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย  ความส าคญั
ของมงคล  38  ขอ้ท่ี  24  สนัโดษ  และจ าแนก
องคป์ระกอบของมงคล  38  ขอ้ท่ี  24  สนัโดษ 

1 1 - 1 1 - 4 

8.นกัเรียนสามารถบอกการน าหลกัธรรมเร่ืองมงคล  
38 ขอ้ท่ี  24  สนัโดษไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 
ประจ าวนัได ้

- - 2 1 - 1 4 

อุบาสก 
ธรรม 5 

9.นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย  ความส าคญั
และจ าแนกองคป์ระกอบของอุบาสกธรรม 5ได ้

1 2 - 1 1  5 

10.นกัเรียนสามารถบอกการน าหลกัธรรมเร่ือง 
อุบาสกธรรม 5 ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

- - 2 1 - 1 4 

 รวม 5 8 10 9 4 4 40 
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           2.3  ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้จ านวน  90 ขอ้  ครอบคลุมตาม
ตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ 
                       2.4  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 
                       2.5  น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ใช้ผูเ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน    โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นเน้ือหาและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวดัผลและประเมินผล   ตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา       ( Content  Validity )   แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ( Index  of  
Item  Objective  Congruence  :  IOC )   ถา้ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่  .50   ข้ึนไปถือว่า
สอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2547 : 177) เม่ือไดรั้บการประเมินการค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ ( Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC ) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ผูว้ิจยัไดค้  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งเฉล่ียของแบบทดสอบได ้ .95 แสดงวา่
แบบทดสอบสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลวจิยัได ้ 
                       2.6   น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  3  คน ตรวจสอบแล้วมา
ปรับปรุงแก้ไข  น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out )  กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา  อ าเภอโคกเจริญ  จงัหวดัลพบุรี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต  5  จ านวน  36  คน  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและเคยเรียนมาแลว้ 
                  2.7   น าผลตรวจสอบวเิคราะห์รายขอ้   เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบดงัน้ี  
ค่าความยากง่าย  ( Difficulty )  คือ สัดส่วนของผูท่ี้ตอบขอ้สอบปรนยัถูก ใช้สัญลกัษณ์ p เกณฑ์
ก าหนดค่าความยากง่าย คือ  .20 - .80    ค่าอ านาจจ าแนก  ( Discrimination )  คือ ความสามารถของ
ขอ้สอบในการจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได ้ใช้สัญลกัษณ์ r  เกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก
ควรมีค่าอ านาจจ าแนก   .20 - 1.00   จากขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนผูว้ิจยัน ามาคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าตาม
เกณฑใ์ห้เหลือจ านวน  40   ขอ้ ซ่ึงขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง .28 -  .78 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยูร่ะหวา่ง  .21 - .61 (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ค) 
             2.8  น าขอ้สอบ  40  ขอ้มาหาค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability) โดยใชแ้บบของคูเดอร์
และริชาร์ดสัน (Kuder and Richartson) ซ่ึงแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  .84 
             2.9   น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขและน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการวจิยัดงัแผนภูมิท่ี   7 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

73 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี  7  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551   กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา

และวฒันธรรม   หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโคกเจริญวทิยา 

วเิคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  จ านวน 90 ขอ้ 

น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง และ

ปรับปรุงแกไ้ข 

น าแบบทดสอบและตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ใชผู้เ้ช่ียวชาญ  3  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบหา

ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  แลว้น าไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ (IOC)   

น าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  

โรงเรียนโคกเจริญวทิยา   ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง   

น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 

น าผลตรวจสอบวเิคราะห์รายขอ้  เพื่อตรวจหาค่าความยากง่าย  ค่าอ านาจจ าแนก  ผูว้จิยัคดัเลือก

ขอ้สอบท่ีมีค่าตามเกณฑใ์หเ้หลือจ านวน  40   ขอ้ 

น าขอ้สอบ  40  ขอ้มาหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชแ้บบของคูเดอร์และริชาร์ดสนั 
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  3.  การสร้างแบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  แบบทดสอบเป็นแบบอตันัย   
ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี   
                3.1    ศึกษาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการจากหนังสือพุทธธรรมและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งรวมทั้งวจิยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเร่ืองการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
                        3.2   ส ร้างแบบทดสอบวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   ตามท่ี นิยามไว ้                  
คือ กระบวนการใช้วิจารณญาณเพื่อสืบสาวความสัมพันธ์ของเหตุและผลด้วยการคิดอย่าง                
มีอุบายมนสิการคือการคิดมีจุดมุ่งหมาย  ปถมนสิการคือการคิดมีขั้นตอน   การณมนสิการ             
คือ การคิดมีเหตุผล   อุปปาทกมนสิการคือการคิดมีประโยชน์    โดยเสนอเป็นสถานการณ์                   
ท่ีไม่ เ ก่ียวข้องกับเน้ือหาในหลักธรรมทั้ งหมด  4 สถานการณ์โดยแต่ละสถานการณ์                      
ต้ อ ง ว ัด ก า ร คิ ด มี จุ ด หม า ย   คิ ด เ ป็ น ขั้ น ต อน   คิ ด มี เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ คิ ด เ ป็ นป ร ะ โ ย ชน์                           
จ  านวน  4  ขอ้     
                        3.3  น าแบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  และปรับปรุงแกไ้ข 
                        3.4  น าแบบทดสอบวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  5  ท่าน  ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของแบบทดสอบตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยมีผู ้เ ช่ียวชาญ          
ด้านเน้ือหา  ผู ้เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษาและผู ้เช่ียวชาญด้านวดัผลและประเมินผล  
ตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)   แล้วน าไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่    .50   ข้ึนไปถือว่าสอดคล้องกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ เม่ือได้รับการประเมิน        
การค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ (Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC) 
ผูว้ิจยัไดค้  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งเฉล่ียของแบบทดสอบได ้ .82 แสดงว่าแบบทดสอบ
สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลวจิยัได ้(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  2547 : 177) 
  4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเ รียนท่ีมี ต่อการจัดกระบวนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เป็นแบบสอบถามประเมินค่า  
(Rating  Scale)  โดยก าหนดค่าระดบั  5  ระดบั  ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) 
              4.1  ศึกษาหลกัการในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert) 
              4.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์โดยแบ่งเป็นดา้นกิจกรรมการเรียนรู้   ดา้นบรรยากาศในการเรียน  
และดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้   จ  านวน  10  ขอ้   
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                     4.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ผู ้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างค าถาม   และความเหมาะสมของการใชภ้าษา 
                    4 . 4   น า แบบสอบถาม ท่ีป รับป รุ งแก้ไขแล้ว ให้ผู ้ เ ช่ี ย วช าญ    3   ท่ าน            
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างค าถาม  และความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค ์ หาดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม (Index  of  Item  Objective  Congruence  :  
IOC)    แล้วน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องตั้ งแต่   .50   ข้ึนไปถือว่าสอดคล้องกันใน               
เกณฑ์ท่ียอมรับได้เ ม่ื อได้รับการประเมินการค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม                         
(Index  of  Item  Objective  Congruence  :  IOC) ผูว้ิจยัไดค้  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
แบบสอบถามได ้1.00 แสดงวา่แบบสอบถามสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลวิจยัได ้(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ  
2547 : 177)  

  4.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชจ้ริงกบันกัเรียนกลุ่มทดลอง 

 
การด าเนินการทดลอง 
 ในการด าเนินการทดลองผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลอง  3  ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

สร้างเคร่ืองมือในการวจิยัและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ                                  
   1.1  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ  
 1.2  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
   1.3  แบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
   1.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
              2.  ขั้นการทดลอง ผูว้ิจยัด าเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีสร้างไวด้้วยตนเองโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีจดัเตรียมไว ้ดงัน้ี 
                   2.1  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองภาคเรียนท่ี  2  โดยท าการทดลองตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ 5 แผน แผนละ  2 ชัว่โมง รวม 10 ชัว่โมง  
                   2.2 เ น้ือหาท่ีใช้ในการทดลอง คือ  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา           
ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบั  อริยสัจ  4  วุฒิธรรม  4   พละ 5   มงคล  38  ขอ้ท่ี  24 สันโดษ และ 
อุบาสกธรรม  5      
                      2.3  กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
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                       2.4 การน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ในการด าเนินการวิจยั เพื่อพฒันาผลการ
เรียนรู้เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ 
โยนิโสมนสิการ                      
                                      2.4.1 ขั้นน า  สร้างศรัทธาใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีมีสติ    
                                      2.4.2 ขั้นประกอบกิจกรรม   
                                                    2.4.2.1  ขั้นการรวบรวมข่าวสาร  ขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  ความรู้และ
หลกัการใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ     
                                                    2.4.2.2  ขั้ นการประเมินค่าและประโยชน์ โดยใช้วิธี คิดแบบ
โยนิโสมนสิการ    
                                                    2.4.2.3 ขั้นเลือกและตดัสินใจโดยใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
                                                    2.4.2.4 ขั้นปฏิบติัโดยใชว้ธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ    
                                      2.4.3  ขั้นสรุป   
                                                    2.4.3.1  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทเรียน   
                                                    2.4.3.2  วดัผลประเมินผล   
              3. ขั้นหลงัทดลอง ภายหลงัเสร็จส้ินการทดลองสอน ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) และแบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งแลว้ให้นกัเรียน
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

             ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ 
   1.  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั 
             1.1  ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  IOC   ของแผนการจดัการเรียนรู้    
แบบทดสอบวดัความรู้    แบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการและแบบสอบถามความ
คิดเห็น 
             1.2  ค่าความยากง่าย ( p ) ของแบบทดสอบวดัความรู้ 
             1.3  ค่าอ านาจจ าแนก  ( r )   ของแบบทดสอบวดัความรู้ 
            1.4   ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบแบบปรนยั ใหสู้ตร  KR-20     
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  2.  การทดสอบสมมติฐาน 
               2.1   การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ ก่อนและหลงัได้รับ   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   
ค่าสถิติท่ีใชมี้ดงัน้ี   ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบค่าที  ( t-test )  แบบ
ไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent) 
              2.2  วเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   ค่าสถิติท่ีใช้   ค่าเฉล่ีย  ( x )   ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ( S.D.)    และเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 
                  ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.00  - 1.49    เห็นดว้ยต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบันอ้ยท่ีสุด   
                     1.50 -  2.49      เห็นดว้ยต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบันอ้ย 
                                              2.50 -  3.49      เห็นดว้ยต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 
                      3.50 - 4.49      เห็นดว้ยต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัมาก 
                                              4.50 - 5.00      เห็นดว้ยต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
             2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ            
เพื่อเปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนและหลังได้รับการจัดการเ รียนรู้โดย                    
ใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์  ค่าสถิติท่ีใชมี้ดงัน้ี  ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
และการทดสอบค่าที  ( t-test )  แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent)  พร้อมทั้งมีการก าหนดเกณฑ์
การตรวจใหค้ะแนนการคิด    แบบโยนิโสมนสิการมีดงัน้ี 
     5   คะแนน  ส าหรับค าตอบท่ีอธิบายไดช้ดัเจนในสถานการณ์นั้นๆ และ
ค าตอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ มีเหตุผลประกอบ  
      4  คะแนน  ส าหรับค าตอบท่ีอธิบายในสถานการณ์นั้นๆ และค าตอบท่ี
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
      3  คะแนน  ส าหรับค าตอบท่ีอธิบายในสถานการณ์นั้นๆ และค าตอบท่ี
เกือบถูกตอ้งสมบูรณ์  
      2  คะแนน  ส าหรับค าตอบท่ีอธิบายในสถานการณ์นั้นๆ ไดถู้กตอ้งเพียง
คร่ึงเดียวหรือตอบถูกแต่ขาดเหตุผลท่ีชดัเจน 
      1  คะแนน ส าหรับค าตอบถูกไม่ถึงคร่ึงหน่ึงและขาดเหตุผลในการคิด  
      0  คะแนน ส าหรับค าตอบผดิทั้งขอ้ 
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เกณฑก์ารวดัและประเมินผลการตดัสิน ดงัน้ี   
     คะแนน  17  -  20   อยูใ่นระดบัดีมาก  
     คะแนน  13  -  16   อยูใ่นระดบัดี 
     คะแนน    9  -  12   อยูใ่นระดบัปานกลาง  
     คะแนน    5  -   8    อยูใ่นระดบัพอใช ้
     คะแนน    0  -   4    อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียน        
โคกเจริญวทิยา อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต  5  จ  านวน 
46 คน ซ่ึงก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โดยไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 
Random Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่  1)  แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เร่ือง 
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  2) แบบทดสอบวดัผลการ
เรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  3) แบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ  
4)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการซ่ึงผูว้ิจยัด าเนินการวิจยั ตาม
ขั้นตอนและขอน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
  ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียน
และหลงัเรียน โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4 
  ตอนท่ี 3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการจดั     
การเ รียนรู้   โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   
โดยในแต่ละตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

การวเิคราะห์ขอ้มูล  เพื่อตอบค าถามการวจิยัขอ้ท่ี  1  ผลการเรียนรู้  เร่ือง  หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีความแตกต่างกนัหรือไม่  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
มีรายละเอียดดงัตารางท่ี  8 

 
ตารางท่ี  8 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ก่อนเรียน

และหลัง เ รียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบ          
โยนิโสมนสิการ  

 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลีย่  
( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

t  P 

ก่อนเรียน 46 40 18.10 .82 
-19.07 .00 

หลงัเรียน 46 40 32.21 .43 
 

จากตารางท่ี 8 สรุปไดว้า่ พบวา่คะแนนผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั ( x =32.21, S.D.= .43) สูงกวา่คะแนน
เฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั ( x  =  18.10  ,  S.D.  =  .82 )  
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ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทยีบการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลังเรียน    โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีที ่ 4 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบค าถามงานวจิยัขอ้ท่ี 2 คือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อน
เรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีความแตกต่างกนัหรือไม่  รายละเอียดดงัตารางท่ี  9 
 
ตารางท่ี  9 ผลการเปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

การทดสอบ N คะแนน x  S.D. t P 
ก่อนเรียน 46 80 23.00 .53 

-84.84 .00 
หลงัเรียน 46 80 68.80 .49 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวา่ คะแนนการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
4  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี  
2  โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั ( x   = 68.80  , S.D. =  .49 ) สูงกวา่คะแนนเฉล่ีย ก่อน
เรียนมีค่าเท่ากบั ( x = 23.00 ,  S.D. =  .53 )  
 
ตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 
                     ท่ี  4  โดยจ าแนกตามขั้นตอนการคิดโยนิโสมนสิการ 
 

ขั้นตอนการคิด 
ก่อนเรียน (20) หลงัเรียน (20) 

t P 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

การคิดมีจุดหมาย 6.13 2.08 พอใช ้ 17.04 1.61 ดีมาก -34.62 .00 
การคิดเป็นขั้นตอน 4.17 1.17 ปรับปรุง 17.43 1.22 ดีมาก -57.82 .00 
การคิดมีเหตุผล 6.47 1.24 พอใช ้ 17.08 1.58 ดีมาก -42.50 .00 
การคิดเป็นประโยชน์ 6.21 1.41 พอใช ้ 17.23 1.28 ดีมาก -50.40 .00 

   ส
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จากตารางท่ี 10 พบวา่ คะแนนการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี  4  หลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เรียงล าดบั
คะแนนจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  การคิดเป็นขั้นตอน ( x  =17.43  ,   S.D. = 1.22 ) การคิดเป็น
ประโยชน์ ( x = 17.23 , S.D. = 1.28 ) การคิดมีเหตุผล ( x = 17.08 ,        S.D. = 1.58 ) และการคิดมี
จุดหมาย ( x = 17.04 , S.D. = 1.61) ตามล าดบั 

 
ตอนที่  3   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
เม่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี 

ซ่ึงเป็นนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 46 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการครบแลว้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี
มีต่อการจดัการเรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย  ( x  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
เน้ือหา พบว่า นักเรียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 46 คน มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
แสดงในตารางท่ี  11 
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ตารางท่ี 11   ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวน 
                     การเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

ความคดิเห็น x  S.D. 
ระดบั
ความ
คดิเห็น 

ล าดบั
ที่ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนท่ีมีขั้นตอนและเป้าหมาย 

4.17 .73 มาก 2 

2. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดร้วบรวมขอ้มูลและ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.15 .69 มาก 3 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นการสอนท่ีเนน้นกัเรียนแกไ้ขปัญหาโดยใชปั้ญญา 

4.32 .66 มาก 1 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.21 .67 มาก (3) 

ด้านบรรยากาศในการเรียน 

4. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากมีส่วนร่วม 

4.26 .71 มาก 3 

5. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น 

4.30 .69 มาก 2 

6. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นกัเรียน 

4.43 .65 มาก 1 

รวมด้านบรรยากาศในการเรียน 4.33 .66 มาก (2) 

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 

7.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการคิด 

4.45 .68 มาก 3 

8.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นการสอนท่ีเนน้ใหฝึ้กคิด ฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้  

4.45 .58 มาก 3 

9. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนเนน้ใหเ้กิดการคิดอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เป็น
ขั้นตอน  มีเหตุผลและมีประโยชน์ 

4.58 .58 มากท่ีสุด 1 

10. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนสามารถเลือกและ
ตดัสินใจในการลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตผุล 

4.52 .62 
มาก
ท่ีสุด 

2 

รวมประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ 4.50 .59 มากที่สุด (1) 

รวมทั้งฉบับ 4.36 .61 มาก  
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  จากตารางท่ี 11 พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยความคิดเห็นของนกัเรียนในภาพรวม
เห็นดว้ยในระดบัมาก ( x = 4.36 , S.D. = .61) โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ล าดบัท่ี 1 
ดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ ( x = 4.50 , S.D. = .59 ) ล าดบัท่ี 2 ดา้นบรรยากาศในการเรียน  
( x = 4.33 , S.D. =  .66 ) และล าดบัท่ี 3 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( x  = 4.21 ,  S.D. = .67 )  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นด้านประโยชน์ของการจดัการ
เรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.36 , S.D. = .61 ) โดยเรียงล าดบัความคิดเห็นรายขอ้จาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นการสอนเน้นให้เกิดการคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นขั้นตอน และมีประโยชน์ 
นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.58 , S.D. = .58 ) การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนท่ีเนน้ให้นกัเรียน
สามารถเลือกและตดัสินใจ ในการลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.52 , S.D. =  .62) การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เป็นการสอนท่ีเนน้ใหฝึ้กคิดฝึกทกัษะในการแสวง 
หาความรู้ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.45 , S.D. = .58) และการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการส่งเสริมให้นักเรียนได้
พฒันาการคิด  นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.45 , S.D. = .68)  

ล าดบัท่ี 2 ดา้นบรรยากาศในการเรียน ซ่ึงนกัเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( x = 4.33 , S.D. = .66) โดยเรียงล าดบัรายขอ้จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
ใหม่แก่นกัเรียน นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.43 , S.D. = .65) การจดัการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมี
การแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.30 ,           
S.D. = .69) และการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในการเรียน นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ( x = 4.26 , S.D. = .71) 

ล าดบัท่ี 3 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 4.21, S.D. = .67) โดยเรียงล าดบัรายขอ้จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การจดัการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนท่ีเน้น
นกัเรียนแกไ้ขปัญหาโดยใชปั้ญญา นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.32 S.D. = .66) 
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การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการ
สอนท่ีมีขั้นตอนและเป้าหมาย นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.17 S.D. = .73) และ
การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการ
สอนท่ีเนน้ให้นกัเรียนไดร้วบรวมขอ้มูลและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ( x = 4.15 S.D. = .69)  

ส่วนในด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการพบว่า นกัเรียนตอ้งการให้เพิ่มจ านวนสถานการณ์
ในกิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากข้ึนเพื่อจะไดฝึ้กหรือพฒันาการคิดอยา่งมีจุดหมาย  การคิดเป็น
ขั้นตอน  การคิดมีเหตุผล และการคิดเป็นประโยชน์ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยั  เร่ือง  การศึกษาผลการเรียนรู้  เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  แบบแผนการวิจยัแบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน
เรียน-หลงัเรียน  (One-Group  Pretest - Posttest  Design)  โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยั  
ดงัน้ี 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เร่ือง หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   2) เปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน  88 คน โรงเรียนโคกเจริญ
วิทยา อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  5        
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/1  จ  านวน   46  คน  โรงเรียน                
โคกเจริญวิทยา  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  ได้จากการสุ่มตวัอย่าง (Simple Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental 
Research)  ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและทดสอบ หลัง เ รียน               
(The One-Group    Pretest - Posttest Design)   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ไดแ้ก่             
1 )  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  จ านวน   5  แผน   มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งเฉล่ีย  .81    2 ) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั  ชนิด  4  ตวัเลือก  จ านวน  40  ขอ้  มีค่าความยากง่าย  (p)  ระหวา่ง  
.28-.78  มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหวา่ง  .21 - .61 ค่าความเช่ือมัน่  .84    3) แบบทดสอบวดัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ   แบบทดสอบเป็นแบบอตันยั  จ  านวน  4  ขอ้  และ  4)  แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
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สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ    การวิเคราะห์ขอ้มูล  ใช้ค่าเฉล่ีย ( x  ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   การทดสอบค่าที  ( t-test )  แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent)  และ
การวเิคราะห์เน้ือหา  ( Content  Analysis )  สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจยัท่ีได้น าเสนอปรากฏผลการวิจยัเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัน้ี 

1. ผลการเรียนรู้  เร่ือง   หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. การคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 โดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้ ดา้นบรรยากาศในการเรียน และดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวจิยัพบวา่ ในการศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา โดย

ใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้  เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียน
สูงกวา่ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1  ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการ
เรียนการสอนมีขั้นตอนเหมาะสม  เน่ืองจากผูว้ิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้
ซ่ึงก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการเป็นล าดบั  ดงัน้ี 1)  ขั้นน า  สร้างศรัทธาให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีมีสติ  2)  ขั้นประกอบ
กิจกรรม  2.1) ขั้นการรวบรวมข่าวสาร  ขอ้มูล  ข้อเท็จจริง  ความรู้  และหลกัการ  ครูเสนอให้
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นกัเรียนไดศึ้กษาขอ้มูลจากขอ้เทจ็จริง โดยน าเสนอสถานการณ์ท่ีใกลต้วันกัเรียน  เป็นกระแสท่ีผูค้น
ก าลงัให้ความสนใจหรือเป็นประเด็นปัญหาสังคมขณะนั้น เช่น  สถานการณ์ท่ีมีนักเรียนเกเรใน
ห้องเรียน  ก่อปัญหาชกต่อย  ขาดเรียนจนหมดสิทธ์ิสอบและในท่ีสุดตอ้งถูกให้ออกจากโรงเรียน  
หรือสถานการณ์ท่ีนกักีฬามีความขยนัหมัน่เพียรในการฝึกซ้อมกีฬาจนไดเ้หรียญทอง  จากตวัอยา่ง
สถานการณ์ท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วันกัเรียน  พร้อมทั้งครูคอยตั้งค  าถามช้ีน ากระตุน้
เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดเพื่อใหเ้กิดการต่ืนตวัในการรับขอ้มูล 2.2) ขั้นการประเมินค่าและประโยชน์ 
ครูได้ก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกลุ่มกันท างาน  ระดมความคิดในการท างาน  ครูจดั
กิจกรรมให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสถานการณ์ท่ีครูก าหนดให้และแสดงความคิดเพื่อประเมิน
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา  นกัเรียนสามารถน าเสนอแนวทางในการแกส้ถานการณ์หรือปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล  2.3) ขั้นเลือกและตดัสินใจ  ครูจดักิจกรรมให้นักเรียนร่วมกนัอภิปราย
ตดัสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหา  สามารถน าหลักธรรมท่ีได้ศึกษามาประกอบ  ข้อมูลในการคิด
ตดัสินใจน ามาเป็นแนวทางปฏิบติัในการแก้ไขสถานการณ์และปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็น
ประโยชน ์   2.4) ขั้นปฏิบติั ครูและนกัเรียนตอกย  ้าความรู้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  เกิดส านึก
ในการกระท าและน าแนวทางไปปฏิบติัโดยมีแบบประเมินตนเองเพื่อส ารวจพฤติกรรม  เช่นการ
ประเมินการน าหลกัธรรมมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั  วา่นกัเรียนเคยน าหลกัธรรมใดมาปฏิบติั  และผล
การปฏิบติัเป็นอย่างไร  3) ขั้นสรุป  3.1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปบทเรียน   3.2) วดัและ
ประเมินผล   ครูทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัจากจบบทเรียน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุมน  อมร
ววิฒัน์ (2530:27-29) ท่ีกล่าววา่  กระบวนการเผชิญสถานการณ์เป็นกระบวนการสมยัใหม่ท่ีประยุกต์
มาจากพุทธวิธีการสอน สามารถน ามาจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างหลากหลายโดยนกัเรียนมีโอกาสได้
เรียนรู้วิถีทางของชีวิตท่ีสัมพนัธ์กับการศึกษาซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี        1) การเผชิญ  2) การผจญ          
3) การผสาน  4) การเผด็จ  สอดคล้องกบัผลงานการวิจยัของระพีพรรณ เอกสุภาพนัธ์ุ (อา้งถึงใน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2537:83)) ไดศึ้กษาเร่ือง การทดลองน าชุดการสอน 
จริยศึกษาท่ีจดัท าข้ึนไปสอนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาและระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยใช้
วธีิการสอนดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ พบวา่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดหลงัการสอนสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดหลงัการ
สอนสูงข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพส่วน
ใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และโกศล  สินก่ิง (2548:      
60-81) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ท่ีมีต่อ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพระธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 2 
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ห้องเรียน มีนกัเรียนห้องละ  32  คน ทดลองสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีโดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ เร่ือง พระธรรม พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ผลการเปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยนกัเรียนมีคะแนนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี  2   โดยเรียงล าดบัคะแนน
ประเภทของการคิดจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี การคิดเป็นขั้นตอน  การคิดเป็นประโยชน์  การคิดมี
เหตุผล และการคิดมีจุดหมาย  ตามล าดบั  สาเหตุท่ีคะแนนการคิดมีขั้นตอนไดค้ะแนนสูงท่ีสุด
เน่ืองจากวา่การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีขั้นตอน
ต่อเน่ืองเป็นล าดับโดยเร่ิมจากการให้ข้อมูลหลักการพื้นฐาน  เพื่อให้นักเรียนน าไปประเมินค่า
สถานการณ์ต่าง ๆ  มีการวางแผนในขั้นการประกอบกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน  สามารถฝึกให้
นกัเรียนปฏิบติังานด้วยการวางแผนแบ่งหน้าท่ีในการท างานกลุ่ม  จึงท าให้ได้คะแนนมากท่ีสุด    
ส่วนการคิดเป็นประโยชน์ได้คะแนนรองลงมาเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้น  เป็นการจดัการเรียนรู้โดยก าหนดสถานการณ์
ใหน้กัเรียนใชค้วามคิดท่ีน าไปสู่ทางออกของปัญหา   นกัเรียนจะไดร่้วมกนัอภิปรายเพื่อหาทางออก
ท่ีดีท่ีสุด   โดยทางออกนั้นถูกตอ้งทั้งทางโลกและทางธรรม  ดงันั้นในทุกสถานการณ์ท่ีนกัเรียนตอ้ง
แกปั้ญหาจึงเป็นประโยชน์และเป็นกุศลมากท่ีสุด      การคิดมีเหตุผลเกิดจากการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีประกอบกิจกรรมให้
นกัเรียนเกิดการคิดหาเหตุผล  จากสถานการณ์ท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาเป็นสถานการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึน
ได้จริงเป็นประเด็นปัญหา  บางเหตุการณ์อาจเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของนักเรียนเอง  การท่ี
นกัเรียนตอ้งแสวงหาความรู้มาเป็นเหตุผลประกอบในการเลือกและตดัสินใจท่ีจะเผชิญสถานการณ์   
นกัเรียนจึงไดฝึ้กการคิดมีเหตุผลเพราะนกัเรียนตอ้งกลัน่กรองขอ้มูลโดยใชเ้หตุผลมาประกอบการ
ตดัสินใจ   การอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียนท าให้นกัเรียนตอ้งฝึกการรับฟังเหตุผลจากผูอ่ื้น  อีกทั้ง
ตนเองก็ยงัตอ้งเป็นผูเ้สนอแนวความคิดท่ีให้เหตุผลกบัผูอ่ื้นไดว้า่เพราะเหตุใดนกัเรียนจึงเลือกการ
เผชิญสถานการณ์โดยวิธีน้ี   และสาเหตุท่ีการคิดมีจุดหมายมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด  เป็นเพราะการเรียน
การสอนภายในโรงเรียนไม่เคยฝึกการคิดแบบมีจุดหมายให้กับนักเรียน  นักเรียนจึงขาด
ประสบการณ์และการคิดในลกัษณะน้ี  ประกอบกบัสภาพสังคมท่ีแวดลอ้มตวันกัเรียนเป็นชนบทจึง
ไม่เกิดภาวะแข่งขนั  นกัเรียนจึงเกิดความเคยชินในการใชชี้วิตในแบบท่ีไม่ตอ้งคิดตั้งเป้าหมายใด ๆ
ไว ้   และการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
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เป็นล าดับขั้นดังน้ี  1)  ขั้นน า  2)  ขั้นประกอบกิจกรรม  2.1) ขั้นการรวบรวมข่าวสาร  ข้อมูล  
ขอ้เทจ็จริง  ความรู้  และหลกัการ  2.2) ขั้นการประเมินค่าและประโยชน์ 2.3) ขั้นเลือกและตดัสินใจ  
2.4) ขั้นปฏิบติั 3) ขั้นสรุป  3.1) นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทเรียน  3.2) วดัและประเมินผล   ซ่ึง
แต่ละขั้นนั้นลว้นมุ่งเนน้ให้นกัเรียนไดคิ้ด  ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนมากข้ึน  เพราะเร่ืองท่ีน ามาจดัการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัและอยู่ในความสนใจของนกัเรียน   
นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งหลากหลาย  ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ท าให้นกัเรียนได้
ประสบการณ์ตรงจึงท าใหเ้กิดความรู้ท่ีคงทน  นอกจากน้ีการวิพากษว์ิจารณ์  การแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งการแลกเปล่ียนความเห็นของตนกับผูอ่ื้นจะท าให้นักเรียนเกิดความจ าในระยะยาวซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต  2544 : 33-44)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการสอน
แบบพุทธวิธีไวว้่า  การสอนจากส่ิงเร้าท่ีรู้เห็นเขา้ใจง่ายหรือรู้เห็นอยู่แลว้ไปหาส่ิงท่ีเขา้ใจได้ยาก   
จะท าใหก้ารสอนนั้นประสบผลส าเร็จและยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2544 : 84) ท่ี
อธิบายวา่หลกัโยนิโสมนสิการท าใหเ้กิดการคิดเป็น เป็นความสามารถท่ีบุคคลรู้จกัมองรู้จกัพิจารณา
ส่ิงทั้งหลายตามสภาวะ  โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจยัสืบคน้จากตน้เหตุตลอดทางจนถึงผลสุดทา้ยท่ีเกิด 
แยกแยะเร่ืองออกให้เห็นตามสภาวะท่ีเป็นจริง  คิดตามความสัมพนัธ์ท่ีสืบทอดจากเหตุโดยไม่เอา
ความรู้สึกอุปทานของตนเองเขา้ไปจบัหรือบุคคลนั้นจะสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
ดว้ยวิธีการแห่งปัญญาเป็นองค์ประกอบภายในมีความเก่ียวขอ้งกบัการฝึกใช้ความคิดให้รู้จกัคิด
อยา่งถูกวิธี คิดอยา่งมีระบบ คิดอยา่งวิเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประณีต  จนัทรขนัตี  
(2542  : 42-47 )  ศึกษาผลของการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์มาพฒันาทกัษะการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เร่ืองหลกัธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกญัจนา  พรนิเสน  (2548 : 68-74)  ท่ี
ศึกษาการพฒันาทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการในการเรียนรายวิชา  ส 41102  สังคมศึกษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม (ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม)  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โดยใช้
การสอนแบบพุทธวิธีไดแ้ก่  การสอนแบบเผชิญสถานการณ์  การสอนแบบไตรสิกขา  การสอน
แบบธรรมสากจัฉา  การสอนแบบอริยสัจส่ีและการสอนแบบปุจฉาวิสัชนา  พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนแบบพุทธวธีิมีการพฒันาทกัษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลงัทดลองสูงกวา่ก่อนทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวน การ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า 
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจกัการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
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แบบโยนิโสมนสิการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น
ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศในการเรียน และด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามล าดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่นกัเรียนในวยัน้ีเป็นวยัท่ีเร่ิมคิดถึงการเรียนต่อในอนาคตของตน จึงเร่ิม
ตระหนกัถึงความส าคญัของเน้ือหาวิชาต่างๆ นกัเรียนมีความละเอียดในการคิด และการตดัสินใจ
เพราะนักเรียนทราบว่าผลการเรียนตั้งแต่ปีการศึกษาน้ี ย่อมมีผลต่ออนาคตทางการศึกษาต่อของ
ตนเอง สังเกตไดจ้ากแบบสอบถามท่ีมีผลการประเมินออกมา โดยดา้นประโยชน์ของการจดัการ
เรียนรู้มีคะแนนความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นบรรยากาศในการเรียน นกัเรียนมีความ
สนุกสนานกับกระบวนการเผชิญสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์ท่ีนักเรียนได้เผชิญเป็น
สถานการณ์ท่ีน ามาจากประเด็นต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเร่ืองจริงของสังคมและท่ีประยุกตจ์ากเหตุการณ์จริง 
รวมทั้งเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนให้ความสนใจอยูแ่ลว้ จึงท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรู้
รวมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์แลกเปล่ียนความเห็นกนั ท าให้เกิดความสนุกสนานควบคู่ไปกบัการ
ไดรั้บความรู้ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ไปดว้ย ในขณะเดียวกนัก็มีการวิพากษว์ิจารณ์ความเห็นของ
เพื่อนๆคนอ่ืนยิ่งท าให้นกัเรียนมีความคิด และรับทราบความคิดท่ีหลากหลายของเพื่อนๆอีกดว้ย 
นอกจากน้ีกระบวนการดงักล่าว ยงัช่วยใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ท่ีความคิดทางบวก มีการคิดอยา่งแยบคาย 
ไม่มองส่ิงต่างๆดว้ยความฉาบฉวย ฝึกให้นกัเรียนไดม้องส่ิงรอบตวัอยา่งหลากหลายมุมมอง สังเกต
ได้จากคะแนนความคิดเห็น ในด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีอยู่ในระดบัมาก  โดยเฉพาะการ
ตระหนกัถึงแนวคิดของผูอ่ื้น ซ่ึงท าให้มีความเขา้ใจส่ิงต่างๆในสังคมไดอ้ย่างลึกซ้ึงและสามารถ
ปรับตวัในการอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุมน อมรวิวฒัน์ (2530 : 2) 
ท่ีมีความเห็นวา่ การศึกษาท่ีแทจ้ริงยอ่มสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิต วิถีชีวิตมนุษยย์อ่มมี
การเปล่ียนแปลง มีการขดัแยง้ มีสุข มีทุกข์ มีความหวงั ผิดหวงัเป็นธรรมดา นักเรียนจึงควรมี
โอกาสได้เรียนรู้วิถีทางของชีวิต ท่ีสัมพนัธ์กบัวิธีการศึกษา และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ       
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต 2544 : 33-44) ท่ีอธิบายว่าในการเรียนควรเรียนจากส่ิงท่ีรู้เห็นเขา้ใจ
ง่าย หรือรู้เห็นอยู่แลว้ไปหาส่ิงท่ีเขา้ใจไดย้าก หรือยงัไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เขา้ใจ เรียนจากเร่ืองท่ีอยู่ใกล้
ตวัไปหาส่ิงท่ีอยู่ไกลตวั ถา้ส่ิงท่ีเรียนเป็นส่ิงท่ีแสดงไดก้็เรียนดว้ยของจริง เพื่อให้นกัเรียนไดดู้ได้
เห็น ไดฟั้งเองอยา่งท่ีเรียกวา่ประสบการณ์ตรง การเรียนการสอนด าเนินไปในรูปท่ีให้รู้สึกวา่ผูเ้รียน
กบัผูส้อนมีบทบาทร่วมกนัในการแสวงหาความจริง ให้มีการแสดงความคิดเห็น โตต้อบเสรี หลกัน้ี
เป็นขอ้ส าคญัในวิธีการแห่งปัญญา และยงัสอดคล้องกบัผลงานการวิจยัของ ปัญญา อ.โพธ์ิทอง    
(2552 : 74-87) ท่ีศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้เร่ืองหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

92 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น   

ข้อเสนอแนะ 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. จากการวจิยั พบวา่ ภายหลงัจากการประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนแลว้ 

นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงใหเ้ห็น
วา่กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการช่วยท าใหน้กัเรียนมีความรู้จึง
ควรส่งเสริมให้นกัเรียนใชก้ระบวนการเรียนรู้น้ีในเน้ือหาสาระอ่ืนๆหรือในรายวชิาอ่ืนๆดว้ย 

2. จากการวจิยั พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน ครูผูส้อนหรือผูจ้ะท าวจิยัลกัษณะน้ีควรน าสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายมาใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดมากข้ึน 

3. จากการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความสนใจสถานการณ์ท่ีผูว้ิจ ัยน าเสนอโดยเฉพาะ
สถานการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัของนักเรียน ดงันั้น จึงควรใช้สถานการณ์ท่ีก าลังเป็นปัญหาหรือ
ประเด็นท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของสังคมในขณะนั้น 

ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการน าการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบั

การคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใช้จดักระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
ระดบัมธัยมศึกษา  เพื่อพฒันาการคิดระดบัสูงใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. ควรมีการวิจยัการน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบั
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เพื่อศึกษาและพฒันาคุณลกัษณะอ่ืน  ๆ  เช่น การมีระเบียบวินยั  ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต  ความรับผดิชอบ 

3. ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบผลการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบั
การคิดแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างของผลการเรียนรู้
ทางการเรียนและการคิดในระดบัสูง 
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สอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ. กรุงเทพฯ : สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย,  
2541. 

_________. “รายงานผลการทดลองใชคู้่มือการเรียนการสอนจริยศึกษาตามหลกัสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาและจริยศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพโดย
ใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์กบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ.” 2537. 

สมพงษ ์ จิตระดบั. เด็กไทยพนัธ์ุใหม่เติบโตมาจากวตัถุนิยม เพศเสรี ยาเสพติดในเด็กไทยวยัก๊ิก.  
 กรุงเทพฯ : สถาบนัวถีิทรรศน์, 2547. 
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สาโรช  บวัศรี.ปรัชญาการศึกษาตาแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์กราฟิค อาร์ต, 2526. 
สุมน  อมรวิวฒัน์. การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการหนา้. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ :             

โอเดียนสโตร์, 2530. 
_________.สมบติัทิพยข์องการศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533. 
_________. หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนยัแห่งพุทธธรรม. นนทบุรี : โรงพิมพม์หาวทิยาลยั

สุโขทยัธรรมธิราช, 2544. 
_________. การพฒันาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์  ทกัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์.

นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, 2542. 
_________. คิดเป็นตามนยัแห่งพุทธธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี  4. นนทบุรี : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม    

 วชิาการ, 2550. 
เสฐียรพงษ ์ วรรณปก. พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ,์ 2540. 
_________.แนวทางพระพุทธศาสนาท่ีอาจน ามาใชใ้นการจดัการศึกษาและการบริหาร 

 สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2538. 
ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ตวัช้ีวดัและ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ  ากดั, 2551. 

อาลยั  พรหมชนะ. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  5  ในการเรียนวชิา  ส  0411  พระพุทธศาสนาเร่ืองหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยวธีิสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ.” วิทยานิพนธ์  ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการสอนบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยั     
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2541. 
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ภาคผนวก ก 
 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
  
 อาจารยเ์รวดี สุนทรวชิยั  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ  

อาจารย ์2 ระดบั 7 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  

  
อาจารยส์าธิต จนัทวนิิจ  อาจารยป์ระจาํภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
อาจารยจี์รภสัร์ บวัสุวรรณ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนโคกเจริญวทิยา 
    ครู คศ. 2 วทิยฐานะ ครูชาํนาญการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99 

 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน เร่ือง
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
 อาจารยเ์รวดี สุนทรวชิยั  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ  

อาจารย ์2 ระดบั 7 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  

  
อาจารยจี์รภสัร์ บวัสุวรรณ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนโคกเจริญวทิยา 
    ครู คศ. 2 วทิยฐานะ ครูชาํนาญการ 

 
อาจารยส์าธิต จนัทวนิิจ  อาจารยป์ระจาํภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 
 อาจารยเ์รวดี สุนทรวชิยั  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ  

อาจารย ์2 ระดบั 7 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  

  
อาจารย ์ดร. บาํรุง ชาํนาญเรือ อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
อาจารยจี์รภสัร์ บวัสุวรรณ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนโคกเจริญวทิยา 
    ครู คศ. 2 วทิยฐานะ ครูชาํนาญการ 

 
อาจารยอ์นนั ป้ันอินทร์  อาจารยป์ระจาํภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
อาจารยส์าธิต จนัทวนิิจ  อาจารยป์ระจาํภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
 

การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
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ตารางท่ี 12  ค่าความตรงเชิงเน้ือหาและดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการ
เรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาของผูเ้ช่ียวชาญ 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
  1  2   3 

1. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคดิแบบโยนิโสมนสิการ        
1.1  องคป์ระกอบของแผนจดัการเรียนรู้ครบถว้นตามกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

1.2  องคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอนเป็นระบบ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.  แนวความคดิหลกั      
2.1   แนวความคิดหลกัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้         
3.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน  สามารถวดัพฤติกรรมได ้ +1 +1 0 2.00 .67 
3.3  เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ถกูตอ้งตามหลกัการเขียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.  เนือ้หาสาระ         
4.1   เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.2   เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.3   การจดัลาํดบัเน้ือหาสาระมีความเหมาะสม +1 +1 0 2.00 .67 
4.4   เน้ือหาสาระมีความเหมาะสมกบัเวลา +1 +1 0 2.00 .67 
5. การจดัการเรียนรู้          
5.1   การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 0 2.00 .67 
5.2   การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา +1 +1 0 2.00 .67 
5.3  การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเวลา +1 +1 0 2.00 .67 
5.4  การจดัการเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอนชดัเจนและสมัพนัธ์ต่อเน่ือง +1 +1 0 2.00 .67 
6.  การวดัและการประเมนิผล       
6.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 0 2.00 .67 
6.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ +1 +1 0 2.00 .67 
6.3  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 0 2.00 .67 
7.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้      
7.1  ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ +1 +1 0 2.00 .67 
7.2   ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 3.00 1.00 
7.3   ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบบั .81 
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ตารางท่ี 13  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 
 

ที่ 
ค าถามใน
สถานการณ์ 

การคิดแบบ 
โยนิโสมนสิการ 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 
กา
รค
ดิม

จีุด
หม

าย
 

 กา
รค
ดิเ
ป็น

ขั้น
ตอ

น 

 กา
รค
ดิม

เีห
ต ุผ

ล 

 กา
รค
ดิเ
ป็น

ปร
ะโ
ยช

น์ 

 
คน

ที ่
 1 

คน
ที ่
 2 

คน
ที ่
 3 

คน
ที ่
 4 

คน
ที ่
 5 

1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั 
ระพีพฒัน์คืออะไร √    +1 +1 +1 0 0 3.00 .60 

2 ถา้นกัเรียนเป็นระ
พีพฒัน์นกัเรียนจะมี
ขั้นตอนในการ
แกปั้ญหาน้ีอยา่งไร 

 √   +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

3 ใหน้กัเรียนตั้งช่ือ
สถานการขา้งตน้
พร้อมบอกเหตุผล
ประกอบ 

  √  +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

4 นกัเรียนคิดวา่ปัญหา
ของระพีพฒัน์
สามารถแกไ้ขได้
หรือไม่ 

   √ +1 +1 +1 +1 0 4.00 .80 

รวมสถานการณ์ที ่1 .85 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 

 

 

ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ที่ ค าถามในสถานการณ์ 

การคิดแบบ 
โยนิโสมนสิการ 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 

กา
รค
ดิม

จีุด
หม

าย
 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ขั้น
ตอ

น 

กา
รค
ดิม

เีห
ต ุผ

ล 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ปร
ะโ
ยช

น์ 
คน

ที ่
 1 

คน
ที ่
 2 

คน
ที ่
 3 

คน
ที ่
 4 

คน
ที ่
 5 

1 ชีวติของบอยในอดีตมี
ปัญหาอะไร √    +1 +1 +1 +1 0 4.00 .80 

2 นกัเรียนคิดวา่บอยควร
วางแผนชีวิตอยา่งไร
ต่อไปเพื่อใหอ้ยูใ่น
สังคมอยา่งมีความสุข 

 √   +1 +1 +1 +1 0 4.00 .80 

3 นกัเรียนคิดวา่ถา้ใน
อดีตบอยไม่สามารถ
ผา่นปัญหาท่ีเจอมาได้
ชีวติของบอยจะดาํเนิน
ไปอยา่งไร 

  √  +1 +1 +1 +1 0 4.00 .80 

4 ชีวติของบอยในวนัน้ี
ฝ่าฟันปัญหาสาํเร็จ
เพราะอะไร 

   √ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

รวมสถานการณ์ที ่2 .85 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 

ที่ 
ค าถามใน
สถานการณ์ 

การคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 

กา
รค
ดิม

จีุด
หม

าย
 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ขั้น
ตอ

น 

กา
รค
ดิม

เีห
ต ุผ

ล 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ปร
ะโ
ยช

น์ 

คน
ที ่
 1 

คน
ที ่
 2 

คน
ที ่
 3 

คน
ที ่
 4 

คน
ที ่
 5 

1 นกัเรียนคิดวา่วสุีดา
แกไ้ขปัญหาได้
ถูกตอ้งหรือไม่ 

√    +1 +1 +1 +1 0 4.00 .80 

2 นกัเรียนประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกบัวี
สุดานกัเรียนจะมี
ขั้นตอนในการ
ดาํเนินชีวติอยา่งไร 

 √   +1 +1 +1 +1 0 4.00 .80 

3 นกัเรียนคิดวา่วสุีดา
จะสามารถเรียนจบ
ปริญญาตรีได้
หรือไม่ 

  √  +1 +1 +1 +1 0 4.00 .80 

4 นกัเรียนคิดวา่
คุณสมบติัในตวัวี
สุดาท่ีทาํใหเ้ขาต่อสู้
กบัปัญหาชีวติไดถึ้ง
ทุกวนัน้ีคืออะไร
ยกตวัอยา่งมา
ประกอบ 

   √ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 
1.0
0 

รวมสถานการณ์ที ่3 .85 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ) 

ที่ ค าถามในสถานการณ์ 

การคิดแบบ 
โยนิโสมนสิการ 

ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 

กา
รค
ดิม

จีุด
หม

าย
 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ขั้น
ตอ

น 

กา
รค
ดิม

เีห
ต ุผ

ล 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ปร
ะโ
ยช

น์ 
คน

ที ่
 1 

คน
ที ่
 2 

คน
ที ่
 3 

คน
ที ่
 4 

คน
ที ่
 5 

1 ปัญหาของคู่รักคู่น้ีเกิด
จากสาเหตุใด √    +1 +1 +1 0 0 3.00 .60 

2 หากนกัเรียนเป็นกลุ่ม
คนท่ีมีรักในวยัเรียน  
นกัเรียนมีขั้นตอนใน
การวางแผนชีวติของ
นกัเรียนทั้งเร่ืองการ
เรียนและเร่ืองความรัก
อยา่งไร 

 √   +1 +1 +1 +1 0 4.00 .80 

3 นกัเรียนคิดวา่การท่ีนาย
ธนัวาและคู่รักเป็น
นกัศึกษามาอยูกิ่น
ดว้ยกนัก่อนวยัอนัควร
นั้นเหมาะสมหรือไม่
เพราะอะไร 

  √  +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 

4 นายธนัวาแกไ้ขปัญหา
ถูกตอ้งหรือไม่ 

   √ +1 +1 +1 0 0 3.00 .60 

รวมสถานการณ์ที ่4 .75 

รวมแบบทดสอบทั้งฉบับ .82 
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ตารางท่ี 14  ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ ประเภท 
ระดับความ
คิดเห็น  IOC 

1 2 3 
1 

ขอ้ 1 นกัเรียนสามารถ
อธิบายหลกัการและ
กระบวนการของ   
อริยสัจ  4 ได ้

ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
2 ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
3 ความรู้ความจาํ +1 0 +1 2.00 .67 
4 ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
5 ความเขา้ใจ +1 0 +1 2.00 .67 
6 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
7 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
8 

ขอ้ 2 นกัเรียนสามารถ
บอกการนาํหลกัการ
แกปั้ญหาแบบอริยสัจ
ส่ีไปแกปั้ญหาใน
ชีวติประจาํวนัได ้

การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
9 การนาํไปใช ้ +1 0 +1 2.00 .67 

10 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
11 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
12 การนาํไปใช ้ +1 0 +1 2.00 .67 
13 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
14 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
15 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 
16 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 
17 

ขอ้ 3 นกัเรียนสามารถ
อธิบายความหมาย  
ความสาํคญัและ
จาํแนกองคป์ระกอบ
ของวฒิุธรรม  4  ได ้

ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
18 ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
19 ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
20 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
21 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
22 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ ประเภท 
ระดับความ
คิดเห็น  IOC 

1 2 3 
24 

ขอ้ 3 นกัเรียนสามารถ
อธิบายความหมาย  
ความสาํคญัและจาํแนก
องคป์ระกอบของวุฒิ
ธรรม  4  ได ้(ต่อ) 

ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
25 การวเิคราะห์ +1 0 +1 2.00 .67 
26 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
27 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
28 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
29 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
30 

ขอ้ 4 นกัเรียนสามารถ 
บอกการนาํหลกัธรรม
เร่ืองวฒิุธรรม  4  ไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้

การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
31 การวเิคราะห์ +1 0 +1 2.00 .67 
32 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
33 การนาํไปใช ้ +1 0 +1 2.00 .67 
34 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
35 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
36 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 
37 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 
38 

ขอ้ 5 นกัเรียนสามารถ
อธิบายความหมาย  
ความสาํคญัและจาํแนก
องคป์ระกอบของพละ  5  
ได ้

ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
39 ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
40 ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
41 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
42 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
43 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
44 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
45 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
46 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
47 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
48 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ ประเภท 
ระดับความ
คิดเห็น  IOC 

1 2 3 
49 

ขอ้ 6 นกัเรียนสามารถ
บอกการนาํหลกัธรรม
เร่ืองพละ  5   ไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้

การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
50 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
51 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
52 การนาํไปใช ้ +1 0 +1 2.00 .67 
53 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
54 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
55 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
56 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 
57 การประเมินค่า +1 0 +1 2.00 .67 
58 

ขอ้ 7  นกัเรียนสามารถ
อธิบายความหมาย  
ความสาํคญัและจาํแนก
องคป์ระกอบของ
อุบาสกธรรม  5  ได ้

ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
59 ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
60 ความเขา้ใจ +1 0 +1 2.00 .67 
61 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
62 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
63 ความเขา้ใจ +1 0 +1 2.00 .67 
64 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
65 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
66 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
67 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
68 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
69 ขอ้ 8 นกัเรียนสามารถ 

บอกการนาํหลกัธรรม
เร่ืองสันโดษไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้

การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
70 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
71 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
72 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
73 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
 

ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ ประเภท 
ระดับความ
คิดเห็น  IOC 

1 2 3 
74 ขอ้ 8 นกัเรียนสามารถ

นาํหลกัธรรมเร่ือง
สันโดษไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจาํวนัได ้
(ต่อ) 

การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
75 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 
76 การประเมินค่า 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

77 

ขอ้ 9  นกัเรียนสามารถ
อธิบายความหมาย  
ความสาํคญัและจาํแนก
องคป์ระกอบของ
อุบาสกธรรม  5  ได ้

ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
78 ความรู้ความจาํ +1 +1 +1 3.00 1.00 
79 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
80 ความเขา้ใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
81 การวเิคราะห์ +1 0 +1 2.00 .67 
82 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
83 การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
84 

ขอ้ 10 นกัเรียนสามารถ 
บอกการนาํหลกัธรรม
เร่ืองสันโดษไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้

การสังเคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
85 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
86 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
87 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
88 การนาํไปใช ้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
89 การวเิคราะห์ +1 +1 +1 3.00 1.00 
90 การประเมินค่า +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ .95 
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ตารางท่ี 15 ผลการวเิคราะห์ความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ เร่ือง หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

 

ข้อ p r สรุปผล 
1* .78 .18 ตดัทิ้ง 
2 .58 .22 ใชไ้ด ้

3* .78 .17 ตดัทิ้ง 
4* .89 .21 ใชไ้ด ้
5* .83 .52 ใชไ้ด ้
6 .72 .44 ใชไ้ด ้

7* .81 .52 ใชไ้ด ้
8* .92 .40 ใชไ้ด ้
9 .33 .30 ใชไ้ด ้

10* .11 .42 ตดัทิ้ง 
11 .72 .54 ใชไ้ด ้

12* .75 .23 ใชไ้ด ้
13* .33 .06 ตดัทิ้ง 
14 .69 .34 ใชไ้ด ้

15* .50 -.18 ตดัทิ้ง 
16* .83 .41 ใชไ้ด ้
17 .69 .28 ใชไ้ด ้

18* .86 .44 ตดัทิ้ง 
19* .78 -.07 ตดัทิ้ง 
20* .81 .25 ตดัทิ้ง 
21 .53 .27 ใชไ้ด ้

22* .83 .39 ตดัทิ้ง 
23 .50  .32  ใชไ้ด ้

24* .89 .42 ตดัทิ้ง 
25* .92 .43 ตดัทิ้ง 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

 

ข้อ p r สรุปผล 
26 .67 .24 ใชไ้ด ้

27* .56 .13 ตดัทิ้ง 
28* .64 .08 ตดัทิ้ง 
29 .61 .29 ใชไ้ด ้

30* .58 .19 ตดัทิ้ง 
31 .58 .26 ใชไ้ด ้
32 .75 .55 ใชไ้ด ้

33* .81 -.15 ตดัทิ้ง 
34* .00 .00 ตดัทิ้ง 
35 .44 .36 ใชไ้ด ้

36* .83 .59 ตดัทิ้ง 
37 .64 .32 ใชไ้ด ้

38* .86 .43 ตดัทิ้ง 
39* .81 .19 ตดัทิ้ง 
40 .47 .31 ใชไ้ด ้

41* .64 .37 ใชไ้ด ้
42 .72 .45 ใชไ้ด ้

43* .86 .48 ใชไ้ด ้
44 .72 .28 ใชไ้ด ้

45* .97 .10 ตดัทิ้ง 
46 .75 .44 ใชไ้ด ้

47* .67 .14 ตดัทิ้ง 
48 .33 .20 ใชไ้ด ้

49* .64 .18 ตดัทิ้ง 
50 .75 .49 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

 

ข้อ p r สรุปผล 
51 .78 .35 ใชไ้ด ้

52* .31 .22 ใชไ้ด ้
53* .39 .35 ใชไ้ด ้
54* .28 .27 ใชไ้ด ้
55 .61 .41 ใชไ้ด ้
56 .72 .58 ใชไ้ด ้

57* .89 .53 ตดัทิ้ง 
58* .89 .39 ตดัทิ้ง 
59 .69 .26 ใชไ้ด ้

60* .56 -.02 ตดัทิ้ง 
61 .78 .61 ใชไ้ด ้

62* .89 .29 ตดัทิ้ง 
63 .75 .40 ใชไ้ด ้

64* .75 .16 ตดัทิ้ง 
65* .44 -.01 ตดัทิ้ง 
66 .75 .27 ใชไ้ด ้

67* .83 .35 ตดัทิ้ง 
68 .69 .36 ใชไ้ด ้
69 .78 .20 ใชไ้ด ้
70 .78 .26 ใชไ้ด ้

71* .81 .07 ตดัทิ้ง 
72* .31 .08 ตดัทิ้ง 
73* .64 .51 ใชไ้ด ้
74 .61 .24 ใชไ้ด ้

75* .69 .14 ตดัทิ้ง 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

 
ข้อ P r สรุปผล 
76 .39 .50 ใชไ้ด ้
77 .50 .30 ใชไ้ด ้

78* .19 .13 ตดัทิ้ง 
79* .33 .15 ตดัทิ้ง 
80 .28 .32 ใชไ้ด ้
81 .56 .33 ใชไ้ด ้

82* .78 -.07 ตดัทิ้ง 
83* .61 .13 ตดัทิ้ง 
84 .64 .36 ใชไ้ด ้
85 .39 .29 ใชไ้ด ้

86* .81 .34 ตดัทิ้ง 
87* .81 .35 ตดัทิ้ง 
88 .39 .26 ใชไ้ด ้
89 .22 .30 ใชไ้ด ้
90 .64 .25 ใชไ้ด ้

 
หมายเหตุ 

1. ขอ้สอบขอ้ท่ี 34 มีค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกเป็นศูนย ์จึงตดัออก
จาํนวน 1 ขอ้ 

2. ขอ้สอบขอ้ท่ี 4 5 7 8 16 18 20 22 24 25 36 38 39 43 57 58 62 67 86 87  มีค่า p 
สูงกวา่ 0.80 จดัเป็นขอ้สอบท่ีง่ายเกินไป จึงตดัออกจาํนวน 20 ขอ้ 

3. ขอ้สอบขอ้ท่ี 10 มีค่า p ตํ่ากวา่ .20 จดัเป็นขอ้สอบท่ียากเกินไป จึงตดัออกจาํนวน 
1 ขอ้ 

4. ขอ้สอบขอ้ท่ี 1 3 13 15 19 27 28 30 47 49 60 64 65 72 75 79 82 83  มีค่า r ตํ่า
กวา่ .20 จดัเป็นขอ้สอบท่ีอาํนาจจาํแนกไม่ดี จึงตดัออกจาํนวน 18 ขอ้ 

5. ขอ้สอบขอ้ท่ี 33 45 71 มีค่า p สูงกวา่ .80 และมีค่า r ตํ่ากวา่ .20 จดัเป็นขอ้สอบท่ี
ง่ายเกินไปและมีอาํนาจจาํแนกไม่ดี จึงตดัออกจาํนวน 3 ขอ้ 
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6. ขอ้สอบขอ้ท่ี 78 มีค่า p ตํ่ากวา่ .20 และค่า r ตํ่ากวา่ .20 จดัเป็นขอ้สอบท่ียาก
เกินไปและมีอาํนาจจาํแนกไม่ดี จึงตดัออกจาํนวน 1 ขอ้ 

7. เน่ืองจากมีขอ้สอบเกินจาํนวนท่ีตอ้งการจึงตดัออกแบบเจาะจงไดแ้ก่ขอ้สอบขอ้
ท่ี 12 40 52 53 54 73  จาํนวน 8 ขอ้ รวมตดัขอ้สอบออกไปทั้งหมด 51 ขอ้ และเหลือขอ้สอบท่ี
นาํไปใชจ้ริง จาํนวน 40 ขอ้ 
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ตารางท่ี 16  คะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

 

เลขที่ 
คะแนน 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
หลงัเรียน 

 

เลขที่ 
คะแนน 
ก่อนเรียน 

คะแนน 
หลงัเรียน 

1 13 29 26 10 29 
2 14 30 27 16 32 
3 17 36 28 17 34 
4 18 35 29 11 37 
5 19 31 30 21 36 
6 7 30 31 20 29 
7 15 28 32 25 36 
8 19 27 33 29 35 
9 20 32 34 21 32 

10 18 28 35 20 30 
11 14 30 36 17 33 
12 21 33 37 24 31 
13 15 28 38 23 31 
14 20 36 39 20 33 
15 10 29 40 25 32 
16 13 33 41 20 31 
17 21 31 42 23 36 
18 6 26 43 9 34 
19 16 32 44 22 36 
20 18 30 45 26 36 
21 28 37 46 6 31 
22 24 32 รวม 833.00 1482.00 

23 23 37 เฉลีย่ 18.11 32.22 
24 16 35 คดิเป็น 

ร้อยละ\ 
45.27 80.54 

25 23 33 
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ตารางท่ี 17  คะแนนการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียนเม่ือแยกรายดา้น 
 

เลขที ่
คดิมจุีดหมาย คดิเป็นขั้นตอน คดิมเีหตุผล คดิเป็นประโยชน์ รวมทั้ง 4 ด้าน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

1 4 15 4 16 5 14 5 17 18 62 
2 4 15 3 16 5 15 5 17 17 63 
3 4 17 3 16 6 16 6 17 19 66 
4 7 15 3 17 7 18 5 16 22 66 
5 5 17 5 17 8 17 6 16 24 67 
6 4 14 5 17 7 17 6 16 22 64 
7 4 16 3 18 5 18 6 17 18 69 
8 4 14 3 16 5 15 5 16 17 61 
9 8 17 4 19 6 19 6 18 24 73 
10 8 20 4 19 7 17 6 17 25 73 
11 4 17 4 16 8 15 6 18 22 66 
12 8 16 4 19 7 16 6 15 25 66 
13 5 17 3 15 7 19 7 16 22 67 
14 6 16 5 19 7 17 8 20 26 72 
15 4 18 5 16 7 15 7 17 23 66 
16 4 15 5 17 8 18 8 19 25 69 
17 12 19 3 19 4 16 6 17 25 71 
18 8 18 3 18 5 17 5 17 21 70 
19 4 17 4 16 4 18 6 18 18 69 
20 7 18 4 18 6 18 7 17 24 71 
21 7 17 7 17 9 18 8 16 31 68 
22 4 18 3 14 7 18 5 16 19 66 
23 8 18 4 18 9 18 5 19 26 73 
24 8 17 4 17 6 15 5 18 23 67 
25 7 16 5 17 7 17 10 20 29 70 
26 8 16 5 17 6 15 10 20 29 68 
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

เลขที ่
คดิมจุีดหมาย คดิเป็นขั้นตอน คดิมเีหตุผล คดิเป็นประโยชน์ รวมทั้ง 4 ด้าน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

27 8 19 5 18 6 18 9 17 28 72 
28 10 14 3 19 6 15 5 18 24 66 
29 4 16 3 17 5 18 5 16 17 67 
30 8 19 8 18 8 17 7 18 31 72 
31 4 18 6 18 6 17 9 18 25 71 
32 5 17 5 19 7 14 8 18 25 68 
33 6 17 5 17 6 18 7 16 24 68 
34 4 15 6 17 6 16 6 17 22 65 
35 4 19 3 16 8 20 5 18 20 73 
36 8 19 5 19 9 19 6 18 28 75 
37 8 20 4 18 7 19 5 18 24 75 
38 8 18 3 18 5 15 6 15 22 66 
39 4 18 4 17 7 20 5 15 20 70 
40 8 15 5 19 5 16 5 20 23 70 
41 4 16 3 17 5 18 6 17 18 68 
42 8 18 5 17 7 16 6 17 26 68 
43 5 17 5 19 7 19 7 17 24 72 
44 4 17 3 19 7 17 5 17 19 70 
45 8 19 3 18 6 19 4 16 21 72 
46 8 20 3 18 7 19 5 17 23 74 
รวม 282 784 192 802 298 786 286 793 1058 3165 

เฉลีย่ 6.13 17.04 4.17 17.43 6.47 17.08 6.21 17.23 23.00 68.80 

ร้อย
ละ 

30.65 85.21 20.87 87.17 32.39 85.43 31.08 86.19 28.75 86.00 
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ตารางท่ี 18 ค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ    
โยนิโสมนสิการ 

รายการประเมนิ 

ระดบัความ
คดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 IOC 

1 2 3 

ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนท่ีมีขั้นตอนและเป้าหมาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดร้วบรวมขอ้มูลและ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนท่ีเนน้นกัเรียนแกไ้ขปัญหาโดยใช้
ปัญญา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
4. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ กระตุน้ใหน้กัเรียนอยากมีส่วน
ร่วม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ความคิดเห็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนท่ีเนน้ใหฝึ้กคิด  ฝึกทกัษะในการ
แสวงหาความรู้   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

9. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ เป็นการสอนเนน้ใหเ้กิดการคิดอยา่งมีจุดมุ่งหมาย  
เป็นขั้นตอน และมีประโยชน ์

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการเป็นการสอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนสามารถเลือกและ
ตดัสินใจในการลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตผุล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบบั 1.00 

R
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ภาคผนวก ค 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
 

แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

แบบประเมินความตรงเชิง เ น้ือหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
แบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกับการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ   
เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการแผนที ่1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
รายวชิา ส 31102 สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

เร่ืองหลกัธรรมทางพุทธศาสนา (อริยสัจ 4) เวลา 2 ช่ัวโมง
............................................................................................................................................................. 
เร่ือง อริยสัจ 4 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 : รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั 
  ส 1.1 ม. 4-6/13 
แนวความคิดหลกั 
 อริยสัจ 4 เป็นหลกัธรรมคาํสั่งสอนของพระพุทธศาสนาท่ีมีความสาํคญัมาก ดงันั้น
หลกัการศึกษาอริยสัจ 4 จึงเป็นส่ิงสาํคญักบัชาวพุทธ เพื่อใหม้นุษยน์าํไปเป็นหลกัในการปฏิบติัใน
การดาํเนินชีวติและการดบัทุกขท์ั้งปวง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการและกระบวนการของอริจสัจ 4ได ้
 2.นกัเรียนสามารถบอกการนาํหลกัการแกปั้ญหาแบบอริยสัจส่ีไปแกปั้ญหา
ชีวติประจาํวนัได ้
เนือ้หาสาระ 
  อริยสัจ หมายถึง หลกัความจริงอนัประเสริฐหรือหลกัความจริงท่ีทาํให้ผูเ้ขา้ถึงเป็นผู ้
ประเสริฐ มี 4 ประการ คือ 
  1) ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือสภาพท่ีบีบคั้นจิตใจให้ทนได้
ยาก ทุกขเ์ป็นสภาวะท่ีจะตอ้งกาํหนดรู้ 
  2) สมุทยั (ทุกขสมุทยั) หมายถึง ตน้เหตุท่ีทาํให้เกิดทุกข์ ไดแ้ก่ ตณัหา 3 ประการ คือ 
กามตณัหา ภวตณัหา และวภิวตณัหา สมุทยัเป็นสภาวะท่ีจะตอ้งละหรือทาํใหห้มดไป 
 3) นิโรธ (ทุกนิโรธ)หมายถึง ความดบัทุกข ์หรือสภาวะท่ีปราศจากทุกข ์เป็นสภาวะท่ี
ตอ้งทาํความเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ 
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 4) มรรค (ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา) หมายถึง ทางดบัทุกข์ หรือขอ้ปฏิบติัให้ถึงความ
ดบัทุกข ์ไดแ้ก่ มชัฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค ์8 ซ่ึงสรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
มรรคเป็นสภาวะท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองจึงจะไปสู่ความดบัทุกขไ์ด ้
 อริยสัจ 4 น้ีถ้าวิเคราะห์กนัในเชิงวิทยาการสมยัใหม่ก็คือ ศาสตร์แห่งเหตุผล เพราะ
อริยสัจ 4 จดัไดเ้ป็น 2 คู่ แต่ละคู่เป็นเหตุเป็นผลของกนัและกนั  
 เม่ือวิเคราะห์ในทางกลบักนั จากกฏท่ีวา่ เม่ือมีทุกข ์ก็ตอ้งมีความดบัทุกข ์อริยสัจ คู่ท่ี
สอง (นิโรธและมรรค) กลายเป็นเหตุท่ีนาํไปสู่ผล คือ การดบัอริยสัจคู่แรก (ทุกขแ์ละสมุทยั) อนัเป็น
การยอ้นศรอีกรอบหน่ึง จะเห็นชดัวา่ อริยสัจ 4 เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เป็นระบบเหตุผล 
คือ เม่ือมีเหตุเกิดแห่งทุกข์ (สมุทยั) ก็จะทาํให้เกิดความทุกข ์(ทุกข์) ในขณะเดียวกนั หากตอ้งการ
สภาวะหมดทุกข ์(นิโรธ) ก็ตอ้งกาํจดัเหตุเกิดแห่งทุกข ์คือตณัหาดว้ยการปฏิบติัตามมรรค 8 (มรรค)  
 ทกัษะ 
              การทาํงานกลุ่ม การคิด 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
                 มุ่งมัน่ในการทาํงาน      
การจัดการเรียนรู้ 
1.ขั้นน า  การสร้างศรัทธา 
  1. นกัเรียนนัง่สมาธิและทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 5 นาที 
  2. นกัเรียนและครูสนทนาเก่ียวกบัข่าวการฆ่าตวัตายท่ีพบในสังคมทุกวนัน้ี พดูถึง
สาเหตุ และการแกปั้ญหาวา่บุคคลเหล่านั้นแกปั้ญหาถูกทางหรือไม่ 
2.ขั้นประกอบกจิกรรม 
  2.1  รวบรวมข่าสาร ข้อมูล  ข้อเทจ็จริง  ความรู้และหลกัการ 
  3. นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 6-7 คนโดยคละเด็ก เก่ง ปานกลาง อ่อน  
  4. นกัเรียนจบัฉลากรับเอกสารใบความรู้ท่ี 1 และใบงานท่ี 1 เร่ือง อริยสัจ 4 และให้
สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัศึกษาเน้ือหาในใบความรู้จนเขา้ใจ เสร็จแลว้ตอบคาํถามลงในใบงาน
(การคิดโยนิโสมนสิการ) (obj. 1) 
  5. ครูสุ่มนกัเรียนบางกลุ่มออกมารายงานหนา้ชั้นเรียน 
  2.2   ประเมินค่าและประโยชน์ 
  6. นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามเดิม แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารับเอกสารกรณีตวัอยา่ง และ
ร่วมกนัอภิปรายภายในกลุ่มวา่เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัอะไร เกิดอะไรข้ึนกบับุคคลในกรณีตวัอยา่ง 
โดยส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอ 
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  7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มคิดหาสาเหตุของปัญหาจากกรณีตวัอยา่งดงักล่าววา่ปัญหานั้นมี
สาเหตุมาจากอะไร และใหแ้ต่ละกลุ่มบนัทึกลงในแบบบนัทึกการทาํงานกลุ่ม 
  2.3 เลอืกและตัดสินใจ 
  8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายถึงการแกปั้ญหาอยา่งถูกวธีิวา่จะเกิดผลเช่นไร
ต่อผูป้ฏิบติั 
  9. นกัเรียนช่วยกนัเสนอวธีิท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในกรณีตวัอยา่งและ
บนัทึกลงในใบงานท่ีครูแจกให้(คิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
  2.4  ขั้นปฏิบัติ   
  10. จากนั้นครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีสอนใหค้นมีเหตุไม่งมงาย 
ซ่ึงนกัเรียนควรนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัพร้อมทั้งบนัทึกการนาํหลกัการแกปั้ญหาของอริยสัจ 4 ไป
แกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัลงสมุด (คิดแบบโยนิโสมนสิการ) (obj. 2) 
 3. ข้ันสรุป  
  11. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปถึงหลกัอริยสัจ 4 และการนาํหลกัธรรมไปปฏิบติัใช้ 
  12. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  1. ใบความรู้ เร่ือง อริยสัจ 4 
 2. ใบงานท่ี  1 
  3. สถานการณ์ 
 4. กิจกรรม เร่ือง การแกปั้ญหาโดยใชอ้ริยสัจ 4 
  5. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ือง  อริยสัจ 4 
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การวดัผลและประเมินผล 
การวดัผล วธีิการ เคร่ืองมอื ผู้ประเมนิ 

ดา้นความรู้ -การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนได้
คะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
-การทาํใบงานท่ี 1 ได ้คะแนนผา่นเกณฑร้์อย
ละ 50 

- แบบทดสอบก่อน 
   เรียนหลงัเรียน 
- ใบงานท่ี 1 

-ครู 

ดา้นทกัษะ -การสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม   
 

- แบบสงัเกตพฤติกรรม  
  การทาํงานกลุ่ม 

-ครู 

ดา้น
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์

-การสงัเกตพฤติกรรมความมุ่งมัน่ในการ
ทาํงาน 
 

- แบบประเมิน 
  คุณลกัษณะอนัพึง 
  ประสงค(์ความมุ่งมัน่ 
  ในการทาํงาน) 

-ครู 
-นกัเรียน 
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ใบความรู้  เร่ือง อริยสัจ 4 
 
  อริยสัจ หมายถึง หลกัความจริงอนัประเสริฐหรือหลกัความจริงท่ีทาํให้ผูเ้ขา้ถึงเป็นผู ้
ประเสริฐ มี 4 ประการ คือ 
  1) ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือสภาพท่ีบีบคั้นจิตใจให้ทนได้
ยาก ทุกขเ์ป็นสภาวะท่ีจะตอ้งกาํหนดรู้ 
  2) สมุทยั (ทุกขสมุทยั) หมายถึง ตน้เหตุท่ีทาํให้เกิดทุกข์ ไดแ้ก่ ตณัหา 3 ประการ คือ 
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา สมุทัย เป็นสภาวะท่ีจะต้องละหรือทําให้หมดไป  
  3) นิโรธ (ทุกนิโรธ) หมายถึง ความดบัทุกข ์หรือสภาวะท่ีปราศจากทุกข ์เป็นสภาวะท่ี
ตอ้งทาํความเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ 
  4) มรรค (ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา) หมายถึง ทางดบัทุกข์ หรือขอ้ปฏิบติัให้ถึงความ
ดบัทุกข ์ไดแ้ก่ มชัฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค ์8 ซ่ึงสรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
มรรคเป็นสภาวะท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองจึงจะไปสู่ความดบัทุกขไ์ด ้
  อริยสัจ 4 น้ีถ้าวิเคราะห์กนัในเชิงวิทยาการสมยัใหม่ก็คือ ศาสตร์แห่งเหตุผล เพราะ
อริยสัจ 4 จดัไดเ้ป็น 2 คู่ แต่ละคู่เป็นเหตุเป็นผลของกนัและกนั  
   เม่ือวเิคราะห์ในทางกลบักนั จากกฎท่ีวา่ เม่ือมีทุกข ์ก็ตอ้งมีความดบัทุกข ์อริยสัจ คู่ท่ี
สอง (นิโรธและมรรค) กลายเป็นเหตุท่ีนาํไปสู่ผล คือ การดบัอริยสัจคู่แรก (ทุกขแ์ละสมุทยั) อนัเป็น
การยอ้นศรอีกรอบหน่ึง จะเห็นชดัวา่ อริยสัจ 4 เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั เป็นระบบเหตุผล 
คือ เม่ือมีเหตุเกิดแห่งทุกข์ (สมุทยั) ก็จะทาํให้เกิดความทุกข ์(ทุกข์) ในขณะเดียวกนั หากตอ้งการ
สภาวะหมดทุกข ์(นิโรธ) ก็ตอ้งกาํจดัเหตุเกิดแห่งทุกข ์คือตณัหาดว้ยการปฏิบติัตามมรรค 8 (มรรค)  
  มรรค 8 คือ หนทางถึงความดบัทุกข์ เป็นส่วนหน่ึงของอริยสัจ4 (เรียกว่า มคัคสัจจ ์
หรือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ) และนบัเป็นหลกัธรรมสําคญัอย่างหน่ึงในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วยหนทาง 8 ประการด้วยกัน เ รียกว่า  "มรรคมีองค์แปด" หรือ "มรรคแปด" 
(อฏัฐงัคิกมรรค) 
  1.เห็นชอบ (สัมมาทิฏิฐิ) (ปัญญา) ไดแ้ก่ ความรู้อริยสัจจ ์4 หรือ เห็นไตรลกัษณ์ หรือ รู้
อกุศลและอกุศลมูลกบักุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท โดยการเขา้ใจชอบหรือเห็นชอบ
นั้นมีอยู ่2 ประเภท คือ 1.ความเขา้ใจคือความรู้ ความเป็นพหูสูตร ความมีสติปัญญา สามารถรอบรู้
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามขอ้มูลท่ีไดม้า ความเขา้ใจประเภทน้ีเรียกวา่ "ตามรู้" (อนุโพธ) เป็นความเขา้ใจท่ียงั
ไม่ลึกซ้ึง 2.ส่วนความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงซ่ึงเรียกว่า"การรู้แจง้แทงตลอด" (ปฏิเวธ) หมายถึงมองเห็นส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง ตามสภาวะท่ีแทจ้ริง โดยไม่คาํนึงถึงช่ือ และป้ายช่ือยี่ห้อของส่ิงนั้น การรู้แจง้แทงตลอด
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น้ีจะมีข้ึนได้ เม่ือจิตปราศจากอาสวะทั้งหลาย และได้รับการพฒันาอย่างสมบูรณ์ด้วยการปฏิบติั
สมาธิเท่านั้น 
  2.ดาํริชอบ (สัมมาสังกปัปะ) (ปัญญา) ไดแ้ก่ ความตรึกท่ีเป็นกุศล ความนึกคิดท่ีดีงาม 
(กุศลวติก 3 ประกอบดว้ย 1.ความตรึกปลอดจากกาม ความนึกคิดในทางเสียสละ ไม่ติดในการปรบ
ปรือสนองความอยากของตน 2. ความตรึกปลอดจากพยาบาท ความนึกคิดท่ีประกอบดว้ยเมตตา ไม่
ขัดเคือง หรือ เพ่งมองในแง่ร้าย 3.ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนด้วยกรุณาไม่คิดร้าย) 
  3.เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) (ศีล) ไดแ้ก่ วจีสุจริต 4 ประกอบดว้ย 1.ไม่พูดเท็จ 2.ไม่พูด
ส่อเสียด 3.ไม่พดูหยาบ 4.ไม่พดูเพอ้เจอ้ 
  4.กระทาํชอบ (สัมมากมัมนัตะ) (ศีล) ไดแ้ก่ กายสุจริต 3 ประกอบดว้ย 1.ไม่ฆ่าสัตว ์2.
ไม่ลกัทรัพย ์3.ไม่ประพฤติผดิในกาม 
  5.เ ล้ียงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) (ศีล) ได้แก่  เว ้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ 
  6.พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) (สมาธิ) ไดแ้ก่ สัมมปัปธาน 4 ประกอบดว้ย 1.เพียร
ระวงั หรือเพียรปิดกั้น คือ เพียรระวงัยบัย ั้งบาปอกุศลธรรมท่ียงัไม่เกิดมิให้เกิดข้ึน 2.เพียรละ หรือ
เพียรกาํจดั คือเพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ 3.เพียรเจริญ หรือเพียรก่อให้เกิด คือ เพียรทาํ
กุศลธรรมท่ียงัไม่เกิด ใหเ้กิดมีข้ึน 4. เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้ให้ตั้งมัน่ และ
ใหเ้จริญยิง่ข้ึน 
  7.ระลึกชอบ (สัมมาสติ) (สมาธิ) ได้แก่ สติปัฏฐาน 4 ประกอบด้วย 1.การตั้งสติ
กาํหนดพิจารณากาย 2. การตั้งสติกาํหนดพิจาณาเวทนา 3.การตั้งสติกาํหนดพิจารณาจิต 4.การตั้งสติ
พิจารณาธรรม  
  8.ตั้งจิตมัน่ชอบ (สัมมาสมาธิ) (สมาธิ) ไดแ้ก่ ฌาน 4 ประกอบดว้ย 1.ปฐมฌาณ 2.ทุติย
ฌาน 3.ตติยฌาน 4.จตุตถฌาณ 
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ใบงานที ่1 
คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปน้ี 
อริยสัจ 4 หมายถึงอะไร และประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
สาเหตุแห่งทุกขเ์กิดจากอะไร และไดแ้ก่อะไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
หลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้เร่ืองอริยสัจ 4 สามารถนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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สถานการณ์ 
คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรียนอ่านจากกรณีตวัอยา่งแลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 
  ณรงคเ์ดชเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนพฒันวิทยา มีนิสัยเกเร เป็น
คนแขง็กระดา้ง ลกัขโมยของเพื่อนเป็นประจาํ  ไม่เคารพครูอาจารย ์ ชอบด่ืมสุราติดเพื่อน เขาจึงหนี
เรียนอยูเ่ป็นประจาํ วนัใดท่ีมาโรงเรียนก็จะรีดไถเงินของเพื่อนๆและน้องๆในโรงเรียน ก่อปัญหา
การชกต่อย ครูพยายามอบรมก็ไม่เช่ือฟังแถมยงัเถียงครูอาจารย ์จากการปฏิบติัตวัของณรงคเ์ดชทาํ
ให้เขาหมดสิทธ์ิสอบในหลายวิชา เขาจึงเรียนไม่จบ ในขณะท่ีเพื่อนฝูงแยกยา้ยกนัไปเรียนท่ีต่างๆ 
ณรงค์เดชเร่ิมรู้สึกตวัว่าไม่น่าทาํตวัเช่นน้ีเลยเพราะเขาอยากเรียนจบเหมือนเพื่อนๆบา้ง ทาํให้เขา
ทอ้แทก้บัชีวติ หนัไปคบเพื่อนท่ีเกเร ติดยา จนในท่ีสุดณรงคเ์ดชก็เสียคน ถูกตาํรวจจบัหมดอนาคต 

1.  บุคคลใดมีความทุกขห์รือมีปัญหา 
2. สาเหตุแห่งทุกขเ์กิดเพราะอะไร 
3. เขาแกปั้ญหาดว้ยวธีิใด เป็นการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
4. การแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งตามหลกัพระพุทธศาสนาควรใชว้ธีิการใด 
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กจิกรรม 
เร่ือง การแกปั้ญหาโดยใชอ้ริยสัจ 4 

คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรียนวเิคราะห์ข่าวท่ีเกิดข้ึนแลว้แกปั้ญหาใหถู้กตอ้ง 
นกัเรียนทุน เครียดหนกักระโดดทะเลตาย เพราะเรียนท่ีญ่ีปุ่นไม่รู้เร่ืองเตรียมถูกส่งตวักลบัไทย 

1.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ..................................................................................... 
นกัเรียนคิดวา่การฆ่าตวัตายเป็นวธีิแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
ถูกตอ้ง เพราะ............................................................................................ 
ไม่ถูกตอ้งเพราะ.......................................................................................... 

2. ถา้นกัเรียนเผชิญปัญหาเช่นบุคคลในข่าว นกัเรียนจาํนาํหลกัอริยสัจ 4 มาใชแ้กปั้ญหา
อยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
เร่ือง อริยสัจ 4 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย (x) ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 
1. คาํสอนเร่ืองอริยสัจ 4 มีความสาํคญัอยา่งไรต่อมนุษย ์

ก. เป็นหลกัคาํสอนท่ีผูป้ฏิบติัพน้จากความเป็นทุกข์ 
ข. เป็นหลกัคาํสอนท่ีเนน้ใหท้าํความดี ละเวน้ความชัว่ 
ค. เป็นหลกัท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติัรู้จกัตนเองมากข้ึน 
ง. เป็นหลกัคาํสอนท่ีทาํใหม้นุษยมี์ชีวติอยูต่่อไปบนโลกใบน้ี 

2. อริยสัจ 4 ช่วยใหม้นุษยใ์นโลกน้ีอยูอ่ยา่งมีความสุขไดอ้ยา่งไร 
ก. ช่วยใหม้นุษยส์ามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมัน่คง แยกแยะความดี ความชัว่ได ้
ข. ช่วยใหม้นุษยพ์น้จากความเป็นทุกขเ์น่ืองจากหาทางดบัทุกขไ์ดถู้กตอ้ง 
ค. ช่วยใหม้นุษยอ์ยูอ่ยา่งมีความสุข คิดอยูใ่นรอบเขตของศีลธรรม 
ง. ช่วยใหม้นุษยอ์ยูอ่ยา่งเป็นมิตร ไม่เบียดเบียนกนัละกนั 

3. ขอ้ใดหมายถึงสมุทยั 
ก. ตุก๊ปวดฟัน 
ข. ต๋ิมไปช่วยแม่ขายของท่ีตลาด 
ค. ตุ๋มถูกคุณครูลงโทษเพราะไม่ทาํการบา้น 
ง. ต่ายนอนดูโทรทศัน์ดว้ยความเพลิดเพลิน 

4. มชัฌิมาปฎิปทา ตรงกบัหลกัธรรมขอ้ใด 
ก. สังคหวตัถุ 4   
ข. อิทธิบาท 4   
ค. อปริหานิยธรรม 7   
ง. มรรค 8 

5. วกิานดาอยากมีกระเป๋าถือแต่เงินเดือนของเธอแสนจะนอ้ย ทุกขน้ี์เกิดข้ึนเพราะสาเหตุใด 
ก. กามตณัหา    
ข. ภวตณัหา 
ค. วภิาวตณัหา    
ง. อภาวตณัหา               
เฉลย  1ก 2 ข 3  ค 4 ง 5 ก        
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนเป็นรายกลุ่ม 
วชิา....................................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.......... 

    คาํช้ีแจง ครูครูสังเกตการทาํงานของนกัเรียนโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบั  
                  ความจริง 

พฤติกรรม การวางแผนใน
การทาํงาน 

การแบ่งงาน การรับฟังความ
คิดเห็นของ

สมาชิก 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

รวม 

กลุ่มท่ี 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 3 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน 2 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน 1 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เร่ือง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ช่ือ-สกุล...................................................................................ชั้น.......เลขท่ี............ 
วชิา............................................................ 

 
    ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนประเมินตนเองโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบัความจริง 

ตวัช้ีวดั ระดบัการประเมิน 
3 2 1 

1   ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
     1.1  ขา้พเจา้  ทาํงานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด    
     1.2  ขา้พเจา้รู้จกัแบ่งงานกนัภายในกลุ่มของตนเอง    
     1.3  ขา้พเจา้เอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย    
     1.4  ขา้พเจา้แกไ้ขงานท่ีบกพร่องใหดี้ยิง่ข้ึน    
2  ทาํงานดว้ยความเพียร  พยายาม  และอดทนเพื่อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 
     2.1  ขา้พเจา้มีความขยนั  อดทนในการทาํงานจนงานสําเร็จ    
     2.2  ขา้พเจา้ช่ืนชมผลงานของตนเองและของเพื่อน    

รวม    
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  3  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน  2  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน  1  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 

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

                                                                                      ครูประจาํวชิา 
                                                                                          ผูรั้บรอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการแผนที ่2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
รายวชิา ส 31102 สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 
เร่ืองหลกัธรรมทางพุทธศาสนา (วุฒิธรรม 4) เวลา 2 ช่ัวโมง

............................................................................................................................................................. 
เร่ือง วุฒิธรรม 4 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 : รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั 
  มฐ ส 1.1 ม. 4-6/13 
แนวความคิดหลกั 
 มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองใหเ้จริญงอกงามในชีวติโดยการเลือกคบคนดี ศึกษาหา
ความรู้เพื่อสร้างปัญญาให้เกิดมีในตนเอง ให้เป็นผูคิ้ดดีคิดเป็นกุศลและนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีดีงามต่อ
ตนเองและต่อผูอ่ื้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายความสาํคญัและจาํแนกองคป์ระกอบของวุฒิ
ธรรม 4 ได ้

2. นกัเรียนสามารถบอกการนาํหลกัธรรมเร่ืองวฒิุธรรม 4 ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้
เนือ้หาสาระ 
วุฒิธรรม 4  
  ปัญญาวุฒิธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเคร่ืองเจริญ หรือคุณธรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเจริญ
งอกงามแห่งปัญญา เป็นธรรมท่ีผูป้ระพฤติปฏิบติัแลว้มีความเจริญกา้วหนา้ในชีวิต ประกอบดว้ย 
  1. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การคบหาสัตบุรุษ หรือเสวนาท่านผูรู้้ผูท้รงคุณ 
เหมือนกบัคาํกล่าวท่ีวา่ “คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล” การท่ีคบหากบัท่านผูรู้้จะทาํใหมี้ความคิด
ท่ีดี ใชส้ติปัญญาไปในทางท่ีชอบธรรมก็จะมีความเจริญกา้วหนา้ในชีวิต คาํวา่ สัตบุรุษ หมายถึง คน
สงบ คนดี คนมีศีลธรรม 
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  2. สัทธมัมสัสวนะ หมายถึง ฟังสัทธรรม การเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียน การคน้หาความรู้
ความจริง บุคคลผูท้าํตนใหเ้จริญจะตอ้งมีการศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้ความจริงอยูต่ลอดเวลา 
ไม่ยอ่ทอ้ 
  3. โยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดอยา่งถูกวธีิ การคิดอยา่งแยบคาย ดงันั้นวธีิคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นการฝึกการใชค้วามคิด ให้รู้จกัคิดอยา่งถูกวธีิ คิดอยา่งมีระเบียบ รู้จกัคิด
วเิคราะห์ ไม่มองเห็นส่ิงต่าง ๆ อยา่งต้ืน ๆ ผวิเผิน เป็นขั้นสาํคญัของการสร้างปัญญาท่ีบริสุทธ์ิเป็น
อิสระ  
  4. ธมัมานุธมัมปฏิบติั หมายถึง การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม หรือการปฏิบติัธรรม
ใหถู้กตอ้งตามหลกั คือ การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งพอดีตามขอบเขตความหมายและวตัถุประสงคท่ี์
สัมพนัธ์กบัธรรมขอ้อ่ืน ๆ หรือการนาํส่ิงท่ีไดศึ้กษาเล่าเรียนและคิดพิจารณาดีแลว้หรือตริตรองเห็น
แลว้ไปใชป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัตามความมุ่งหมายของส่ิงนั้น ๆ 
 ทกัษะ 
   การทาํงานกลุ่ม การคิด 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
                     มุ่งมัน่ในการทาํงาน      
การจัดการเรียนรู้ 
1. ขั้นน า  สร้างศรัทธา 
  1. นกัเรียนนัง่สมาธิและทาํแบบฝึกหดัก่อนเรียน 5 นาที 
  2. นกัเรียนศึกษาสาํนวน “คบคนพาลพาลพาไปหาผดิ คบบณัฑิตบณัฑิตพาไปหาผล” 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาถึงความหมายของสาํนวนน้ี 
2.  ขั้นประกอบกจิกรรม  
  2.1  รวบรวมข่าสาร ข้อมูล  ข้อเทจ็จริง  ความรู้และหลกัการ 
  3. นกัเรียนวิเคราะห์ความหมายของสาํนวน “คบคนพาลพาลพาไปหาผดิ คบบณัฑิต
บณัฑิตพาไปหาผล” พร้อมกบัทาํใบงานท่ี 1 นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายพร้อมทั้งสรุปใบงานท่ี 1 ครู
แนะนาํเพิ่มเติม 
  4. นกัเรียนและครูร่วมกนัวเิคราะห์ข่าว นกัเรียนยกพวกตีกนัแลว้ทาํใบงานท่ี 2 
  5. นกัเรียนอภิปรายถึงการกระทาํของคนเหล่านั้น พร้อมทั้งบอกผลเสียและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีจะนาํชีวติไปสู่ความเจริญ(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
  6. นกัเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง วฒิุธรรม 4 แลว้ทาํใบงานท่ี 3 เก่ียวกบั 
    1. ความหมายของวุฒิธรรม 4 
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    2. คุณค่าของวุฒิธรรม 4 
    3. การปฏิบติัตามหลกัวฒิุธรรม 4 เพื่อนาํตนเองไปสู้ความเจริญ 
  7. นกัเรียนช่วยกนัสรุปหลงัทาํใบงานเสร็จ ครูช่วยแนะนาํเพิ่มเติม (obj.1) 
  2.2 ประเมินค่าและประโยชน์ 
 8. นกัเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน ใหน้กัเรียนศึกษาสถานการณ์ท่ีกาํหนดใหพ้ร้อม
ทั้งทาํกิจกรรมจากสถานการณ์ 
  9. นกัเรียนช่วยกนัสรุปกิจกรรมจากสถานการณ์  ครูแนะนาํเพิ่มเติม 
  10. นกัเรียนกลุ่มเดิมระดมความคิดในการเลือกตวัอยา่งบุคคลท่ีปฏิบติัตนตามหลกัวุฒิ
ธรรม 4 แลว้มีความเจริญงอกงามในชีวติ  (การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
  2.3 เลอืกและตัดสินใจ 
  11.นกัเรียนจบัคู่กนัทาํใบงานท่ี 4 เร่ืองการนาํหลกัวฒิุธรรม 4 ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
  12.นกัเรียนและครูช่วยกนัเฉลยใบงาน(obj.2) 
 2.4 ปฏิบัติ 
  13.นกัเรียนและครูช่วยกนัวางแผนการปฏิบติัตนตามหลกั วฒิุธรรม 4 เพื่อพฒันาชีวิต
ใหเ้จริญรุ่งเร่ือง(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
  14. นกัเรียนแต่ละคนปฏิบติัตามแบบบนัทึกการปฏิบติัตนตามหลกั วฒิุธรรม 4 ท่ีไดมี้
การวางแผนไว ้โดยมีกาํหนดเวลาในการปฏิบติั 1-2 สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม และรายงาน
ต่อครูครูและต่อชั้นเรียน 
3.ข้ันสรุป 
  15.นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ในประเด็นท่ีเรียนมาดงัต่อไปน้ี 
    1. หลกัวฒิุธรรม 4 
    2. การปฏิบติัตนตามหลกัวฒิุธรรม 4 มีขอ้ดีอยา่งไร 
  16.ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
  1.ใบความรู้  เร่ือง  วุฒิธรรม  4 
  2.ใบงานท่ี 1 2 3 4  
  3. สถานการณ์ 
  4. ข่าว  เร่ือง  นกัเรียนนกัศึกษายกพวกตีกนั 
         5. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  เร่ือง  วฒิุธรรม  4 
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วดัและประเมินผล 
การวดัผล วธีิการ เคร่ืองมอื ผู้ประเมนิ 

ดา้นความรู้ -การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนได้
คะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
-การทาํใบงานท่ี 1,2,3,4 ได ้คะแนนผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 50 

- แบบทดสอบก่อน 
   เรียนหลงัเรียน 
- ใบงานท่ี 1,2,3,4 

-ครู 

ดา้นทกัษะ -การสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม   
 

- แบบสงัเกตพฤติกรรม  
  การทาํงานกลุ่ม 

-ครู 

ดา้น
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์

-การสงัเกตพฤติกรรมความมุ่งมัน่ในการ
ทาํงาน 
 

- แบบประเมิน 
  คุณลกัษณะอนัพึง 
  ประสงค(์ความมุ่งมัน่ 
  ในการทาํงาน) 

-ครู 
-นกัเรียน 
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 ใบความรู้เร่ือง วุฒิธรรม 4   

  
   

ปัญญาวุฒิธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเคร่ืองเจริญ หรือคุณธรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเจริญ
งอกงามแห่งปัญญา เป็นธรรมท่ีผูป้ระพฤติปฏิบติัแลว้มีความเจริญกา้วหนา้ในชีวิต ประกอบดว้ย 
  1. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การคบหาสัตบุรุษ หรือเสวนาท่านผูรู้้ผูท้รงคุณ 
เหมือนกบัคาํกล่าวท่ีวา่ “คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล” การท่ีคบหากบัท่านผูรู้้จะทาํใหมี้ความคิด
ท่ีดี ใชส้ติปัญญาไปในทางท่ีชอบธรรมก็จะมีความเจริญกา้วหนา้ในชีวิต คาํวา่ สัตบุรุษ หมายถึง คน
สงบ คนดี คนมีศีลธรรม 
  2. สัทธมัมสัสวนะ หมายถึง ฟังสัทธรรม การเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียน การคน้หาความรู้
ความจริง บุคคลผูท้าํตนใหเ้จริญจะตอ้งมีการศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้ความจริงอยูต่ลอดเวลา 
ไม่ยอ่ทอ้ 
  3. โยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดอยา่งถูกวธีิ การคิดอยา่งแยบคาย ดงันั้นวธีิคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นการฝึกการใชค้วามคิด ให้รู้จกัคิดอยา่งถูกวธีิ คิดอยา่งมีระเบียบ รู้จกัคิด
วเิคราะห์ ไม่มองเห็นส่ิงต่าง ๆ อยา่งต้ืน ๆ ผวิเผิน เป็นขั้นสาํคญัของการสร้างปัญญาท่ีบริสุทธ์ิเป็น
อิสระ  
  4. ธมัมานุธมัมปฏิบติั หมายถึง การปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม หรือการปฏิบติัธรรม
ใหถู้กตอ้งตามหลกั คือ การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งพอดีตามขอบเขตความหมายและวตัถุประสงคท่ี์
สัมพนัธ์กบัธรรมขอ้อ่ืน ๆ หรือการนาํส่ิงท่ีไดศึ้กษาเล่าเรียนและคิดพิจารณาดีแลว้หรือตริตรองเห็น
แลว้ไปใชป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัตามความมุ่งหมายของส่ิงนั้น ๆ 
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ใบงานที ่1 
(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

ค าช้ีแจง : จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
สาํนวน “คบคนพาลพาลพาไปหาผดิ คบบณัฑิตบณัฑิตพาไปหาผล” 
1. นกัเรียนเห็นดว้ยกบัสาํนวนน้ีหรือไม่เพราะอะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งสาํนวน คบคนพาลพาลพาไปหาผดิ วา่มีเพื่อนหรือคนท่ีรู้จดัมีความ
ประพฤติดงัน้ีหรือไม่
............................................................................................................................................................. 
ถา้มีผูท่ี้ประพฤติตนตามสาํวนคบคนพาลพาลพาไปหาผดิ ไดรั้บผลท่ีเกิดข้ึนคือ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3.ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งสาํนวน คบบณัฑิตบณัฑิตพาไปหาผลวา่มีเพื่อนหรือคนท่ีรู้จดัมีความ
ประพฤติดงัน้ีหรือไม่
...................................................................................................................................................... 
ถา้มีผูท่ี้ประพฤติตนตามสาํวนคบบณัฑิตบณัฑิตพาไปหาผลไดรั้บผลท่ีเกิดข้ึนคือ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. นกัเรียนคิดวา่การปฏิบติัเช่นไรบา้งท่ีจะทาํใหชี้วิตเราเจริญงอกงาม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่2 
(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

คาํช้ีแจง  : จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. นกัเรียนยกพวกตีกนั หรือข่าวการถูกจบัเพราะมัว่เสพยาเสพยติ์ดของวยัรุ่น  
สาเหตุของปัญหาดงักล่าว
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
วธีิแกไ้ขปัญหา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. นกัเรียนคิดวา่ถา้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ไดรั้บการแกไ้ขชีวติของคนกลุ่มดงักล่าวจะเป็นเช่นไรใน
อนาคต 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่3 
 (การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

คาํช้ีแจง : เม่ือศึกษาใบความรู้แลว้ จงตอบคาํถามต่อไปน้ี  
1. การท่ีวยัรุ่นตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อน ตอ้งการเป็นผูน้าํกลุ่ม โดยการแสดงออก เช่น
การขอใหพ้่อแม่ออกรถจกัรยานยนตร์ใหแ้ลว้อา้งวา่ถา้ไม่มีใชเ้พื่อนไม่ใหเ้ขา้กลุ่ม นกัเรียนคิดวา่
เพื่อนในกลุ่มนั้นหนา้คบหาหรือไม่ เพราะอะไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. นกัเรียนสามารถประพฤติตนตามหลกัวฒิุธรรม 4 ในขอ้ใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ปฏิบติัแลว้เกิดผลดีกบัตนเอง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ปฏิบติัแลว้เกิดผลดีกบัสังคม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.พฤติกรรมใดบา้งท่ีนกัเรียนตอ้งแกไ้ขเพื่อฝึกฝนให้เป็นคนปฏิบติัตามหลกัวฒิุธรรม 4 ได ้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่4 
(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

                              แบบประเมินการน าหลกัวุฒิธรรม 4 มาใช้ในชีวติประจ าวนั 
ค าช้ีแจง  :  นักเรียนจงกรอกข้อความลงในช่องว่างต่อไปนี ้

หลกัวุฒิธรรม 4 ส่ิงทีเ่คยปฏิบัติ 
ผลทีเ่กดิจาการ

ปฏิบัติ 
คาดว่าจะปฏิบตัิใน

อนาคต 
1. สัปปุริสสังเสวะ   

 
 

  

2. สัทธมัมสัสวนะ  
 
 

  

3. โยนิโสมนสิการ  
 
 

  

4. ธมัมานุธมัมปฏิบติั  
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สถานการณ์ 
(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ) 

คาํช้ีแจง: เม่ือศึกษาสถานการณ์ท่ีใหม้า แลว้ตอบคาํถาม 
สถานการณ์ที ่1 

  ปัญหา ในการคบคนนั้น เราควรจะเลือกคบคนเช่นใด ?พุทธดาํรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลท่ีไม่ควรคบเป็นอยา่งไร ? บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นคนเลว โดย ศีล สมาธิ ปัญญา 
บุคคลเช่นน้ีไม่ควรคบ ไม่ควรเสพ ไม่ควรเขา้ไปนัง่ใกล ้นอกจากจะเอ็นดูอนุเคราะห์กนั 
  “บุคคลท่ีควรคบ... คืออยา่งไร บุคคลบางคนในโลกน้ี เป็นคนเสมอกบัตนดว้ย ศีล 
สมาธิ ปัญญา บุคคลเช่นน้ีควรคบ...เพราะเหตุไร เพราะเราผูเ้สมอกบัตนดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา จกัมี
การสนทนากนั เร่ือง ศีล สมาธิ ปัญญา การสนทนานั้นจกัเป็นไปเพื่อประโยชน์และความผาสุกแก่
พวกเรา 
  “บุคคลท่ีควรสักการะ เคารพแลว้คบ คืออยา่งไร บุคคลบางคนในโลกน้ีเป็นผูย้ิง่กวา่
เราโดยศีล โดยสมาธิ โดยปัญญา บุคคลเช่นน้ีควรสักการะ เคารพแลว้จึงคบเพราะเหตุไร เพราะอาจ
หวงัไดว้า่ จกับาํเพญ็ศีลขนัธ์ สมาธิขนัธ์ ปัญญาขนัธ์ ท่ียงัไม่บริบูรณ์ใหบ้ริบูรณ์ หรือจกัสนบัสนุน
ศีลขนัธ์ สมาธิขนัธ์ ปัญญาขนัธ์ ท่ีบริบูรณ์แลว้ดว้ยปัญญาในท่ีนั้น ๆ 
  “บุรุษคบคนเลว ยอ่มเลวลง คบคนเสมอกนั ยอ่มไม่เส่ือมในกาลใด ๆ คบคนท่ีสูงกวา่
ยอ่มพลนัเด่นข้ึน ฉะนั้นจึงควรคบคนท่ีสูงกวา่ตน..” 
  เสวสูิตร ติก. อ.ํ (๔๖๕) 
   
1. นกัเรียนเห็นดว้ยกบัคาํกล่าวท่ีวา่ “คนเสมอกบัตนดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา บุคคลเช่นน้ีควรคบ” 
ขา้งตน้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
2. นกัเรียนเลือกคบเพื่อนท่ีมีอุปนิสัยอยา่งไรเพื่อนท่ีนกัเรียนคบอยูมี่ศีลเสมอกบันกัเรียนหรือไม่ 
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สถานการณ์ที ่2 
  ไพบูลย ์ศิริพานิช อาย ุ50 ปี ไดพ้านายอากฤษณ์ ศิริพานิช อาย ุ17 ปี ซ่ึงเป็นบุตรชาย 
เรียนอยูช่ั้น ม.6/11 ร.ร ร้อยเอ็ดวทิยาลยั โรงเรียนช่ือดงัจงัหวดัร้อยเอด็ พร้อมดว้ยกระเป๋าเงิน ภายใน
มีเงินสดเป็นธนบตัรแบง๊พนั จาํนวน 30 ใบ รวมเป็นเงินสด 3 หม่ืนบาท นายอากฤษณ์เขา้มาหลบฝน
ขา้งร้านก๋วยเต๋ียวและเห็นกระเป๋าเงินตกอยูภ่ายในมีเงินสดจาํนวนมาก นึกสงสารเจา้ของเงิน เพราะ
พอ่ แม่ พร้อมครู อาจารยท่ี์โรงเรียนสอนอยา่ไปข้ีโกงคนอ่ืน จึงนาํกระเป๋าตงัคด์งักล่าวไปบอกนาย
ไพบูลย ์ผูเ้ป็นพอ่ ใหท้ราบก่อนผูเ้ป็นพอ่และลุงจะพาเขา้แจง้ความประกาศหาเจา้ของกระเป๋าเงิน
ดงักล่าว  
 ท่ีมา สยามรัฐ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2552 
1. นกัเรียนคิดวา่นายอากฤษณ์เป็นบุคคลท่ีน่าคบหาหรือไม่เพราะอะไร 
2. คาํกล่าวของนายอากฤษณ์ พดูวา่ “นึกสงสารเจา้ของเงิน เพราะพอ่แม่ ครูอาจารยท่ี์โรงเรียนสอน
วา่อยา่ไปข้ีโกงคนอ่ืน” สะทอ้นใหเ้ห็นวา่นายอากฤษณ์ปฏิบติัตามหลกัวฒิุธรรม 4 ตามขอ้ใดบา้ง 
3. การกระทาํของนายอากษฤณ์ส่งผลต่อตนเองและสังคมอยา่งไร 

 
สถานการณ์ที ่3 

 

  อาต๋ีอาย ุ25 ปี เรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยากเป็นเจา้ของร้านคอมพิวเตอร์เพื่อหาเงิน
เล้ียงครอบครัว มีเงินทุน 30,000 บาท ในฐานะท่ีนกัเรียนเป็นญาติของอาต๋ีนกัเรียนจะช่วยอาต๋ี
อยา่งไรโดยใชห้ลกัวฒิุธรรม 4 ในการช่วยเหลืออาต๋ี จงอธิบายเป็นขั้นตอน 
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ข่าว เร่ือง นักเรียนนักศึกษายกพวกตีกนั 
  นร.เทคโนโลยีกรุงเทพฯ และนร.ไทยวิจิตรศิลป์ทะเลาะวิวาทบนรถเมล์ แยกไฟแดง หนา้
ห้างโลตสั สาขาเกษมราษฎร์ กร ทาํให้ผูโ้ดยสารถูกลูกหลงไดรั้บบาดเจ็บ 1 คน ขณะท่ีตร.ควบคุม
นกัเรียนท่ีก่อเหตุได ้21 คนตาํรวจนครบาลท่าเรือควบคุมตวันกัเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพฯ 
12 คน และนกัเรียนโรงเรียนไทยวจิิตรศิลป์ 9 คน พร้อมของกลางมีด 5 เล่ม , ปืนปากกา 1 กระบอก 
หลงัก่อเหตุทะเลาะววิาทบนรถประจาํทางสาย 180 บริเวณแยกไฟแดงหนา้โลตสั สาขาเกษมราษฎร์ 
ใกลก้รมศุลกากร ทาํใหมี้ผูโ้ดยสารท่ีอยูบ่นรถไดรั้บบาดเจ็บ 1 คน โดย ?สุนิสา ศุภารัตน์? พนกังาน
เก็บค่าโดยสารบนรถประจาํทาง เปิดเผยวา่ก่อนเกิดเหตุนกัเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพไดข้ึ้นรถมาก่อน 
12 คน เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุขณะรถติดไฟแดงมีนกัเรียนโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ วิ่งเขา้มาพร้อมขวา้งปา
ส่ิงของใส่รถโดยนกัเรียนท่ีถูกควบคุมตวั เผยวา่ไม่สามารถเดินทางตามลาํพงัและจาํเป็นตอ้งพกพา
อาวุธทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัตวักรณีพบกบันกัเรียนท่ีอยูส่ถาบนัอ่ืน จากการสอบถามประชาชน และ
ผูใ้ชบ้ริการรถประจาํทางในยา่นน้ี ยนืยนัวา่เกิดเหตุนกัเรียนทะเลาะววิาทบ่อยคร้ัง เบ้ืองตน้ตาํรวจตั้ง
ขอ้หาทะเลาะววิาทกบันกัเรียนทั้ง 21 คน พร้อมประสานโรงเรียนและผูป้กครองมารับตวั  
แหล่งท่ีมา : http://news.thaihomelist.com/2009/07/31/ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
เร่ือง วุฒิธรรม 4 

คาํช้ีแจง:  ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย (x) ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว         
1.วฒิุธรรม 4 หมายถึงขอ้ใดต่อไปน้ี 

ก. ธรรมท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติัเจริญรุ่งเรือง   ข.ธรรมท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติัหลุดพน้จากความทุกข์ 
ค. ธรรมท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติัเกิดสมาธิ   ง. ธรรมท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติัเจริญดว้ยปัญญา 

2. วฒิุธรรม 4 สอนใหเ้ลือกคบคนเช่นใด 
ก. ช่วยเหลือเป็นธุระใหเ้พื่อนจนถึงท่ีสุด  ข. คบหาสัตบุรุษและบณัฑิต 
ค. ไม่พดูดูหม่ินความสามารถของผูอ่ื้น  ง. ปฏิบติัตามกรอบท่ีครู อาจารยส์อน 

3.หลกัคาํสอนเร่ือง วุฒิธรรม 4 สอนชาวพุทธในเร่ืองใด 
ก. การคบคน การศึกษา การใชเ้หตุผล และการปฏิบติัตนใหมี้วนิยั 
ข. การคบคน การประกอบอาชีพ การเจริญสมาธิ และการประหยดัอดออม 
ค. การคบคนดี การทาํงานท่ีสุจริต การรักษาทรัพยท่ี์หามาได ้และการสร้างครอบครัวท่ีดี 
ง. ใกลชิ้ดนกัปราชญ ์ซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี สนทนาธรรมตามกาล และรักษาวฒันธรรมประเพณี 

4. ผูท่ี้นาํหลกัวฒิุธรรม 4 ไปใชใ้หเ้กิดความเจริญงอกงามต่อชีวติมากท่ีสุด 
ก. จตุพรเลือกคบหาผูท่ี้เรียนเก่ง   ข. สมพิศหาทางแกปั้ญหาชีวิตกบัพระเก่ง 
ค. หมูไปกินขา้วและไปฟังเพลงต่อจนเชา้  ง. มาเรียมชอบช่วยเหลือผูท่ี้ตกทุกขไ์ดย้าก 

5. วฒิุธรรมขอ้โยนิโสมนสิการ หมายถึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
ก. รอบรู้ทุกเร่ือง   
ข.เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ 
ค. ศึกษามากรู้ปัญหามาก  
ง.ตริตรองใหรู้้ส่ิงดีส่ิงชัว่ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
วชิา....................................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.......... 

    คาํช้ีแจง ครูครูสังเกตการทาํงานของนกัเรียนโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบั  
                  ความจริง 

พฤติกรรม การวางแผนใน
การทาํงาน 

การแบ่งงาน การรับฟังความ
คิดเห็นของ

สมาชิก 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

รวม 

กลุ่มท่ี 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 3 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน 2 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน 1 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เร่ือง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ช่ือ-สกุล...................................................................................ชั้น.......เลขท่ี............ 
วชิา............................................................ 

 
    ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนประเมินตนเองโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบัความจริง 

ตวัช้ีวดั ระดบัการประเมิน 
3 2 1 

1   ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
     1.1  ขา้พเจา้  ทาํงานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด    
     1.2  ขา้พเจา้รู้จกัแบ่งงานกนัภายในกลุ่มของตนเอง    
     1.3  ขา้พเจา้เอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย    
     1.4  ขา้พเจา้แกไ้ขงานท่ีบกพร่องใหดี้ยิง่ข้ึน    
2  ทาํงานดว้ยความเพียร  พยายาม  และอดทนเพื่อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 
     2.1  ขา้พเจา้มีความขยนั  อดทนในการทาํงานจนงานสําเร็จ    
     2.2  ขา้พเจา้ช่ืนชมผลงานของตนเองและของเพื่อน    

รวม    
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  3  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน  2  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน  1  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 

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

                                                                                      ครูประจาํวชิา 
                                                                                          ผูรั้บรอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการแผนที ่3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
รายวชิา ส 31102 สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

เร่ืองหลกัธรรมทางพุทธศาสนา (พละ5) เวลา 2 ช่ัวโมง
............................................................................................................................................................. 
เร่ือง พละ 5 
มาตาฐานการเรียนรู้ 
  ส 1.1 : รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั 
  มฐ ส 1.1 ม. 4-6/13 
ข้อสรุปทัว่ไป 
  พละ 5 เป็นธรรมเคร่ืองนาํมาซ่ึงความสาํเร็จ หากปราศจากพละ 5 ชีวติยอ่มลม้เหลว
และตกตํ่า 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกความหมาย ความสาํคญั และจาํแนกองคป์ระกอบของพละ 5 
  2. นกัเรียนสามารถบอกการนาํหลกัธรรมเร่ืองพละ 5 ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั
ได ้
ภาระงาน 
  1.ใบงาน 
  2.ผงัความคิด 
  3.แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
เนือ้หาสาระ 
  ความหมายของ พละ 5 พละ หมายถึง ธรรมอนัเป็นพลงัท่ีทาํใหผู้น้าํไปปฏิบติัเกิด
ความมัน่คง ดาํเนินชีวิตไปไดด้ว้ยความมัน่ใจ และไม่หว ัน่ไหวต่อภยัหรืออุปสรรคต่างๆมี 5 
ประการ ดงัน้ี 
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  ความสาํคญัของพละ 5 
  1. หากมีพละ 5 จะสามารถผา่นอุปสรรคในชีวิตไดง่้าย เพราะมีศรัทธา มีความเพียรไม่
ยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก มีความอดทน มีสติไม่ลุ่มหลงมวัเมา มีสมาธิจอจ่ออยูใ่นการงานมีปัญญา
รู้แกไ้ข 
  2. หากมีพละ 5 แมชี้วติมีอุปสรรค ลม้เหลว ยอ่มลุกข้ึนมาได ้แกไ้ขส่ิงผดิพลาดได ้ไม่
ยอ่ทอ้ ไม่กลวัภยัต่าง ๆ 
  3. หากมีพละ 5 ยอ่มรู้จกัตั้งความหวงัและเป้าหมายในชีวิต และพยายามไปใหถึ้ง
เป้าหมายท่ีวางไว ้ทาํใหชี้วติรุ่งเรืองไม่ตกตํ่า 
 องคป์ระกอบของพละ 5 ไดแ้ก่ 
   1. สัทธาหรือ ศรัทธา หมายถึง พลงัคือความเช่ือ คือเช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ เช่ืออย่างมี
เหตุผล เม่ือความเช่ือเกิดข้ึนในใจแลว้ย่อมมีพลงัในการทาํกุศล ต่อตา้นอกุศลมิให้เขา้มารบกวน
จิตใจได ้จิตใจก็ไม่ตกอยูภ่ายใตค้วามชัว่ร้ายทั้งหลาย เช่นเช่ือวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ ก็เป็นพลงัให้
เราทาํความดี เป็นตน้ 
  2. วิริยะ หมายถึง พลงัคือความเพียร การเพียรระวงัไม่ให้ความชั่วหรือบาปอกุศล
เกิดข้ึนในใจ เพียรลด ละ เลิกต่อความชัว่ทั้งหลาย เพียรทาํความดีและเพียรรักษาความดีให้คงอยู่
และเพิ่มพดูงอกงามยิง่ ๆ ข้ึนไปความเพียรน้ีจึงเป็นพลงัในการต่อตา้นอกุศลกรรมอนัเป็นปฏิบติัต่อ
ความเกียจคร้านท่ีเขา้มารบกวนจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3. สติ หมายถึง พลงัคือความระลึกได ้การมีสติคือการระลึกไดก่้อนคิด ก่อนพูด ก่อน
ทาํอะไรก็ตาม เป็นคุณธรรมท่ีทาํให้เกิดความรอบคอบ ไม่หลงลืม ไม่หลงไหล ไม่ลืมตวั บุคคล
ประกอบกิจการใด ๆ โดยใช้สติเป็นผูก้าํกบัแลว้ ก็จะไม่เกิดความผิดพลาดไดง่้าย ดงันั้นสติจึงเป็น
พลงัต่อตา้นไม่ให้บุคคลเกิดความประมาท ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือเกิดอุบติัเหตุต่าง ๆ ได ้
  4. สมาธิ หมายถึง ความตั้งมัน่แห่งจิต หรือการควบคุมจิตให้สงบน่ิงไม่ฟุ้งซ่าน ปกติ
จิตของคนเราคิดเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย ฟุ้งซ่านไปตามส่ิงท่ีมากระทบอยู่ตลอดเวลา ทาํให้เกิด
อาการหวัน่ไหว เหน่ือยลา้ อ่อนแอไดง่้าย ดงัท่ีเห็นโดยทัว่ไปว่าบางคนเม่ืออยู่ในกาการตกใจ ดีใจ 
หรือเสียใจ จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมามากจนเกินเหตุ ทั้ งน้ีเพราะไม่สามารถทนต่อ
สภาพการณ์นั้นได้ ในทางตรงกนัขา้ม คนท่ีมีสมาธิจะสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆออกมาได้
อย่างเหมาะสมท่ีสําคญัคนท่ีมีสมาธิจะทาํกิจใดๆไม่ว่าจดัเป็นการศึกษาเล่าเรียน หรือการทาํงาน 
ยอ่มจะประสบความสาํเร็จ เพราะพลงัแห่งสมาธิช่วยกาํจดัความฟุ้งซ่านอนัเป็นตวัอุปสรรคขดัขวาง
การทาํกิจต่างๆออกไป 
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  5. ปัญญา หมายถึง พลงัคือปัญญา คาํวา่ปัญญาคือ ความรอบรู้ ความรู้แจง้ ความรู้จริง 
คือรู้วา่อะไรควรทาํไม่ควรทาํ อะไรผิดอะไรถูก เป็นตน้ เม่ือมีความรอบรู้เกิดข้ึน ปัญญาจึงเป็นพลงั
ต่อตา้นความหลง ความโง่เขลา มิใหเ้กิดข้ึนกบัจิตใจได ้
ทกัษะ  
  การทาํงานกลุ่ม การคิด 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
  มุ่งมัน่ในการทาํงาน      
ตามของกลุ่ม 
การจัดการเรียนรู้ 
1. ขั้นน า  สร้างศรัทธา 
  1.  นกัเรียนนัง่สมาธิและทาํแบบฝึกหดัก่อนเรียน 5 นาที 
  2. ให้นักเรียนสังเกต ภาพนักกีฬาและนักดนตรี 2 ท่าน คือ สมจิตต์ จงจอหอ, 
ศกัด์ิสิทธ์ิ เวชสุภาพร (โต๋) แลว้ซกัถามเก่ียวกบัประวติัของนกักีฬาและนกัดนตรี ทั้ง 2 ท่าน หลงัจาก
นั้นใหน้กัเรียนสรุปคุณสมบติัท่ีทั้งสองท่านมีอยู ่เพื่อเช่ือมโยงเขา้สู่หวัเร่ือง พละ 5  
 2.  ขั้นประกอบกจิกรรม  
  2.1 รวบรวมข่าสาร ข้อมูล  ข้อเทจ็จริง  ความรู้และหลกัการ 
 3. ให้นักเรียน ช่วยกันให้ความหมายของพละ 5 ครูเขียนคาํตอบของนักเรียนบน
กระดาน พละ 5 คือ ธรรมอนัเป็นพลงัท่ีทาํให้ผูน้าํไปปฏิบติัเกิดความมัน่คง ดาํเนินชีวิตไปไดด้ว้ย
ความมัน่ใจ และไม่หว ัน่ไหวต่อภยัหรืออุปสรรคต่างๆ  
 4.  ให้นัก เรียนจําแนกองค์ประกอบของพละ 5 แล้วให้จับ คู่ความหมายของ
องคป์ระกอบโดยเลือกขอ้ จาก power point ท่ีครูแสดงบนจอภาพ 
  สัทธา : 
  วริิยะ : 
  สติ : 
  สมาธิ : 
  ปัญญา : 
 5. สุ่มเรียกนกัเรียนใหบ้อก ความสาํคญัของการมีพละ 5 ( obj.1) 
  6. ใหน้กัเรียนแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ชาย 3 กลุ่ม หญิง 3 กลุ่ม โดยใหท้าํกิจกรรม 
ท่ี 1 คือ พิจารณา ประวติับุคคลตวัอยา่งท่ีประสบความสาํเร็จในดา้นต่าง ๆ โดยนาํหลกัธรรม พละ 5  
มาใชใ้นการดาํเนินชีวิต  (1. ดา้นกีฬา : สมจิตต ์จงจอหอ , นกัดนตรี : ศกัด์ิสิทธ์ิ เวชสุภาพร (โต๋)  , 
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ดา้นการศึกษา : นาวิน ตา้ร์  , ดา้นธุรกิจ : คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ) แลว้ให้ช่วยกนัตอบคาํถามในหวัขอ้
ต่อไปน้ี (การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
    1 บุคคลในเร่ืองประสบความสาํเร็จในเร่ืองใด 
     2 คุณธรรมขอ้ใดท่ีโดดเด่นท่ีสุดของบุคคลในเร่ือง 
      3 ผลท่ีไดรั้บคืออะไร 
      4 นกัเรียนจะปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกบับุคคล
ในเร่ือง 
  7. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่ม นาํเสนอผลงานกลุ่ม ตามลาํดบัคาํถามในขอ้ท่ี 6  
  8. นักเรียนและครูช่วยกันสรุป “พละ 5 คือ ธรรมอนัเป็นกาํลงัเคร่ืองเก้ือหนุนแห่ง
ความสาํเร็จ ไม่ตอ้งหวาดหวัน่กลวัภยัต่างๆ”  
  2.2 ประเมินค่าและประโยชน์ 
 9. ใหต้วัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่ม(6 กลุ่มเดิม) ออกมาจบัฉลาก  สถานการณ์ทดสอบ (2 
สถานการณ์แต่มี 6 ฉลาก) แลว้ร่วมกนัปฏิบติัตามใบงาน โดยศึกษาสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ เขียน
ออกมาในรูปผงัความคิด (การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
 2.3 เลอืกและตัดสินใจ 
  10. ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายแนวคิดของกลุ่มตน ตามผงัความคิดท่ีวางไว ้
ต่อจากนั้นนกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายสถานการณ์ท่ีทุกกลุ่มนาํเสนออีกคร้ังหน่ึง  ให้ตวัแทน
กลุ่มบอกประโยชน์การนาํพละ 5 มาใชใ้นชีวติประจาํวนักลุ่มละ  1  ขอ้  obj. 2 (การคิดแบบโยนิโส
มนสิการ) 
  2.4 ปฏิบัติ 
         11. ให้นกัเรียนเขียนเรียงความ ความยาว 1 หนา้กระดาษ A4 เร่ือง “ประโยชน์
ของการนาํหลกัพละ 5 มาใชใ้นชีวิตประจาํวนั” ส่งสัปดาห์หน้า (พฒันา Gen)  ตวัช้ีวดัในการเขียน
เรียงความมีดงัน้ี 

                         1. ช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของพละ 5 วา่สามารถนาํมาซ่ึงความสาํเร็จไดจ้ริง 
                         2. ยกตวัอยา่งประกอบโดยใชบุ้คลากรท่ีประสบผลสาํเร็จในชีวิตจริงมา 

ประกอบอยา่งนอ้ย 1 คน 
                         3. แสดงออกซ่ึงการวางแผนชีวิตของตนเองเพื่อไดม้าซ่ึงความสาํเร็จ ได้ 

อยา่งมีเหตุ-ผล (สมเหตุสมผล) 
                         4. จาํแนกเหตุและผลของบุคคลท่ีมีหรือไม่มีพละ 5  
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3.  ข้ันสรุป 
  12. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน   นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน นกัเรียน
และครูร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบ  
ส่ือการเรียนการสอน / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. power point  ความรู้  เร่ือง  หลกัธรรมพละ5  
  2. สถานการณ์ 
 3. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  เร่ือง  พละ 5 
  4. ภาพนกักีฬาและนกัดนตรี 2 ท่าน คือ สมจิตต ์จงจอหอ, ศกัด์ิสิทธ์ิ เวชสุภาพร (โต๋) 
การวดัและประเมินผล 

การวดัผล วธีิการ เคร่ืองมอื ผู้ประเมนิ 
ดา้นความรู้ -การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนได้

คะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
-การใหค้ะแนนในการทาํผงัความคิดคะแนน
ผา่นเกณฑร้์อยละ 50 

- แบบทดสอบก่อน 
   เรียนหลงัเรียน 
-  ผงัความคิด 

ครู 

ดา้นทกัษะ -การสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม   
 

- แบบสงัเกตพฤติกรรม  
  การทาํงานกลุ่ม 

ครู 

ดา้น
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์

-การสงัเกตพฤติกรรมความมุ่งมัน่ในการ
ทาํงาน 
 

- แบบประเมิน 
  คุณลกัษณะอนัพึง 
  ประสงค(์ความมุ่งมัน่ 
  ในการทาํงาน) 

-ครู 
-นกัเรียน 
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สถานการณ์   
คาํช้ีแจง : ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มจบัฉลากเพื่อเลือกสถานการณ์ท่ีกาํหนด แลว้ร่วมกนัอภิปรายแสดง
เหตุผลการตดัสินใจเพื่อเลือกทางปฏิบติัในกลุ่มของตน (นาํเสนอเป็นผงัความคิด) 
 

สถานการณ์ท่ี  1   
 
   เดียร์  เป็นเด็กหญิงวยั  15  ปี   ปีน้ีเขาจบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   ดว้ยฐานะ
ทางบา้นยากจน  เขาจึงตอ้งรับจา้งครูในโรงเรียนทาํงานบา้นเพื่อเก็บเงินส่งตนเองเรียน  ความฝัน
ของเขาคือการเรียนจบปริญญาตรี  ถา้นกัเรียนเป็นเดียร์จะปฏิบติัตนอยา่งไรบา้งโดยใหห้ลกัธรรม  
พละ 5 มาเป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อไปใหถึ้งความฝันของตนเอง 
 
 

สถานการณ์ท่ี  2 
 

  วภิาทาํไร่ออ้ยเพื่อเล้ียงครอบครัว   แต่ปีน้ีมีปัญหาศตัรูพืชระบาดทาํใหเ้ก็บเก่ียวออ้ยไม่ได้
เลย  วภิาไม่มีเงินไปใชห้นีท่ีกูม้าลงทุน  จนคิดอยากฆ่าตวัตาย  ถา้นกัเรียนเป็นวภิาจะแกปั้ญหาอยา่ง
ไร่โดยใชห้ลกัธรรมพละ5  
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
เร่ือง พละ 5 

คาํช้ีแจง : .ใหก้ากบาท (X) ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว   
1. หลกัธรรมเร่ือง พละ 5 ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

ก. สัทธา วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา   
ข. สัทธา วริิยะ สติ เมตตา อดทน 
ค. สัทธา วริิยะ สติ มัน่คง เขม้แขง็  
ง. สัทธา วริิยะ สติ สามคัคี มีนํ้าใจ 

2. ขอ้ใด ไม่ใช่ ศรัทธาตามแนวพระพุทธศาสนา 
ก. เช่ือในกฎแห่งกรรม     
ข. เช่ือในการเวยีนวา่ยตายเกิด 
ค. เช่ือนกับวชท่ีถือเป็นครูของเรา   
ง. เช่ือในการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 

3. พละ 5 มีความหมายตรงกบัขอ้ใด  
ก. ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ   
ข. ธรรมอนัเป็นมงคลใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความโชคดี 
ค. ธรรมอนัเป็นมงคลก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงามแก่ผูป้ฏิบติั 
ง. ธรรมอนัเป็นพลงัท่ีทาํใหเ้กิดความมัน่คง ทาํใหด้าํเนินชีวิตดว้ยความมัน่ใจ 

4. การท่ีนกัเรียนไม่อยากตกเป็นทาสยาเสพติดนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรตามหลกัพละ 
ก. ควบคุมการประพฤติ มีความพยายาม    
ข. มีความเช่ือมัน่ ใชปั้ญญา 
ค. มีสติ และใชปั้ญญา    
ง. มีความตั้งใจ และแน่วแน่ 

5. ผูท่ี้สามารถนาํหลกัธรรมพละ 5 มาแกปั้ญหาชีวติได ้จะมีลกัษณะตามขอ้ใด 
ก. มีชีวติอยูเ่พื่อวนัขา้งหนา้     
ข. นาํเร่ืองในอดีตมาตดัสินชีวิตปัจจุบนั  
ค. ยอมรับความผิดท่ีไดก้ระทาํและเก็บไวก้บัตนเอง 
ง. เม่ือมีปัญหาชีวติก็ไม่ยอ่ทอ้พร้อมจะต่อสู้ต่ออุปสรรคเสมอ 

 
เฉลย 1  ก2 ค 3 ง 4  ค 5 ง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
วชิา....................................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.......... 

    คาํช้ีแจง ครูครูสังเกตการทาํงานของนกัเรียนโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบั  
                  ความจริง 

พฤติกรรม การวางแผนใน
การทาํงาน 

การแบ่งงาน การรับฟังความ
คิดเห็นของ

สมาชิก 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

รวม 

กลุ่มท่ี 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 3 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน 2 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน 1 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เร่ือง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ช่ือ-สกุล...................................................................................ชั้น.......เลขท่ี............ 
วชิา............................................................ 

 
    ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนประเมินตนเองโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบัความจริง 

ตวัช้ีวดั ระดบัการประเมิน 
3 2 1 

1   ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
     1.1  ขา้พเจา้  ทาํงานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด    
     1.2  ขา้พเจา้รู้จกัแบ่งงานกนัภายในกลุ่มของตนเอง    
     1.3  ขา้พเจา้เอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย    
     1.4  ขา้พเจา้แกไ้ขงานท่ีบกพร่องใหดี้ยิง่ข้ึน    
2  ทาํงานดว้ยความเพียร  พยายาม  และอดทนเพื่อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 
     2.1  ขา้พเจา้มีความขยนั  อดทนในการทาํงานจนงานสําเร็จ    
     2.2  ขา้พเจา้ช่ืนชมผลงานของตนเองและของเพื่อน    

รวม    
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  3  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน  2  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน  1  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 

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

                                                                                      ครูประจาํวชิา 
                                                                                          ผูรั้บรอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการแผนที ่4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
รายวชิา ส 31102 สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 

เร่ืองหลกัธรรมทางพุทธศาสนา (มงคล  38  ข้อที ่ 24  สันโดษ) เวลา 2 ช่ัวโมง
............................................................................................................................................................. 
เร่ือง สันโดษ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 : รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั 
  ส 1.1 ม. 4-6/13 
แนวความคิดหลกั 
  มนุษยเ์ราหากมีความสันโดษ พอใจในผลสาํเร็จท่ีตนเองหาได ้ดว้ยความพยายามโดย
ชอบธรรมไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นและรู้จกัพอ ซ่ึงจะทาํใหชี้วติประสบแต่ความสุขสงบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสาํคญัของมงคล  38  ขอ้ท่ี  24  สันโดษ 
และจาํแนกองคป์ระกอบของมงคล  38  ขอ้ท่ี  24  สันโดษ 
  2.นกัเรียนสามารถบอกการนาํหลกัธรรมมงคล  38  ขอ้ท่ี  24  สันโดษไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจาํวนัได ้
เนือ้หาสาระ 
  สันโดษ คือ ความสันโดษ ความยนิดีพอใจตามมีตามไดต้ามกาํลงัและความจาํเป็นของ
ตน การดาํรงชีวิตอยูข่องประชาชนในปัจจุบนั ถูกเหตุปัจจยัต่างๆ หลากหลายมากระทบกระทัง่ 
เบียดเบียนอยูทุ่กเม่ือ ซ่ึงลว้นแต่ทาํใหก้ารดาํเนินชีวติเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ไม่สามารถดาํเนิน
ชีวติตามสมควรแก่อตัภาพท่ีควรจะเป็นใหอ้ยูดี่มีสุขได ้เม่ือเป็นเช่นน้ี ควรท่ีทุกคนจะตอ้งหนั
กลบัมาทบทวนถึงแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบติัของตน เพื่อประคบัประคองตนให้รอดพน้จาก
ภยัพิบติัทั้งปวง มีความอยูดี่มีสุขตามสมควร ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัธรรม คือ ความสันโดษ ท่ี
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแนะนาํชาวโลกใหห้าความสุขโดยการถือ สันโดษ คาํวา่ "สันโดษ"
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ความหมายของสันโดษ แปลวา่ความยนิดี คือความพอใจ ความยนิดีดว้ยของของตนซ่ึงไดม้าดว้ย
ความเพียร ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และโดยชอบธรรม 
 ความหมายของสันโดษ คาํวา่ สันโดษ โดยทัว่ไปมี 3 ประการ คือ  

1. ยถาลาภสันโดษ ยนิดีตามได ้ 
2. ยถาพลสันโดษ ยนิดีตามกาํลงั  
3. ยถาสารุปปสันโดษ ยนิดีตามสมควร  

  ประการ ท่ี 1 ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามท่ีตนไดม้า คือตนไดส่ิ้งใดมา
หรือเพียรหาส่ิงใดมาได ้ไม่วา่จะหยาบหรือประณีตแค่ไหนก็ยินดีพอใจดว้ยส่ิงนั้น ไม่ติดใจอยากได้
ส่ิงอ่ืน ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะส่ิงท่ีตนไม่ได้มา ไม่ปรารถนาส่ิงท่ีตนไม่พึงได้ หรือ
เกินไปกวา่ท่ีตนจะพึงไดโ้ดยถูกตอ้งชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรารถนาส่ิงของท่ีคนอ่ืนได ้จนเกิดความ
ริษยา 
 ประการท่ี 2 ยถาพลสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามกาํลงั คือ ยินดีแต่พอแก่กาํลัง
ร่างกายสุขภาพและวิสัยของตน มีความพอใจในการจัดสรรหน้าท่ีการงาน จัดสรรการศึกษา
ศิลปวิทยา และจดัสรรคุณธรรมเพื่อปฏิบติัให้สมกบักาํลงัสติปัญญาของตนเอง เลือกทาํในส่ิงท่ี
ตนเองถนดัแลว้ตั้งใจปฏิบติัใหก้า้วหนา้ไปตามกาํลงัแต่ละ อยา่งดว้ยความขยนัหมัน่เพียร  
 ประการท่ี 3 ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามสมควร หรือยินดีตามท่ี
เหมาะสมกบัภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบาํเพ็ญกิจของตน ไม่นึกคิดอยากได้
ทรัพยส์มบติัท่ีลํ้าค่าเกินฐานะของตนเอง บางคร้ังแมจ้ะไดส่ิ้งท่ีเกินฐานะของตนเองมาก็ไม่ลุ่มหลง
วา่เป็นสิทธ์ิท่ีควร จะได ้กลบัเห็นว่าส่ิงท่ีไดม้านั้นลํ้าค่า ควรให้คนอ่ืนไดมี้ส่วนร่วมดูแลรักษาหรือ
บริโภคใช้สอยดว้ย โดยการทาํให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่สังคมรอบขา้ง จะเห็นว่า ความ
สันโดษ เป็นทรัพยอ์ยา่งยิง่ เป็นการสร้างความสุขใหแ้ก่ชีวิต การรับและการไดม้าหากไม่มีสติก็อาจ
ลุ่มหลงไปตามอาํนาจของโลภะอย่างไม่มีขอบ เขต "ความรู้จกัพอก่อสุขทุกสถาน" จึงเป็นคาํ
เตือนสติใหต้นรู้จกัความสุขท่ีแทจ้ริง ดงัคาํพดูท่ีวา่ คนท่ีรวยท่ีสุดคือ คนรู้จกัพอใจในส่ิงท่ีตนมี และ 
คนท่ีจนท่ีสุดคือ คนท่ีไม่รู้จกัพอ ถา้ทุกคนต่างมี ความสันโดษ พอใจยินดีใชส้อยวตัถุส่ิงของต่างๆ 
อยา่งมีสติ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ดาํเนินชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา 
และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรอง รับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคม 
ก็จะสามารถสร้างความอยูดี่กินดีเป็นเหตุใหเ้กิดความสุขข้ึนได ้
 ดงันั้น ความสันโดษ ความยินดีพอใจตามมีตามไดต้ามกาํลงัและความจาํเป็นของตน 
พร้อมทั้งมีขยนัหมัน่เพียรหาเล้ียงชีพดว้ยความสุจริตไม่เป็นภยัต่อตนเองหรือ สังคม เม่ือหาทรัพยม์า
ไดแ้ลว้ตอ้งรู้จกัเก็บออมระมดัระวงัในการใชจ่้ายไม่ก่อให้ เกิดหน้ีสินก็จะนาํมาซ่ึงความอยู่ดีมีสุข 
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ความสันโดษ จึงเป็นคุณธรรมท่ีทุกคนควรพินิจพิจารณา นอ้มนาํมาประพฤติปฏิบติัให้เกิดเป็นนิสัย
ติดตวัโดยแท ้
ทกัษะ 
  การแสวงหาความรู้ การคิด การทาํงานกลุ่ม 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
              มุ่งมัน่ในการทาํงาน      
การจัดการเรียนรู้ 
1.  ขั้นน า  การสร้างศรัทธา 
  1. ก่อนสอนให้นกัเรียนนัง่สมาธิประมาณ 5 นาที แลว้ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. จดัป้ายนิเทศในหอ้งเรียน ดว้ยภาพเก่ียวกบัความพอดีในการดาํรงชีวติของคนทัว่ไปเช่น
การแต่งกาย การรับประทานอาหารไวล่้วงหนา้ ครูและนกัเรียนสนทนาเร่ืองความพอใจในการใช้
ชีวติ 
2.ขั้นประกอบกจิกรรม 
  2.1 รวบรวมข่าสาร ข้อมูล  ข้อเทจ็จริง  ความรู้และหลกัการ 
 3.ใหน้กัเรียนอ่านคาํพงัเพย “นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั” พร้อมทั้งทาํใบงานท่ี 1 เร่ืองนกนอ้ย
ทาํรังแต่พอตวั 
  4. นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายและสรุปความหมายของความสันโดษหลงัทาํใบงานเสร็จ 
  5. นกัเรียนศึกษาข่าวการฆ่าตวัตายของนกัศึกษาเพราะเร่ืองปัญหาการเรียนตก แลว้ทาํใบ
งานท่ี 2 เร่ืองความพอใจในชีวติ (การคิดโยนิโสมนสิการ) 
  6.นกัเรียนอภิปรายถึงการกระทาํของคนเหล่านั้น พร้อมทั้งบอกผลดีและผลเสียของการมี
และไม่มีความสันโดษหลงัทาํใบงานเสร็จ 
  7. นกัเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง ความสันโดษแลว้ทาํใบงานท่ี 3 เก่ียวกบั 
    1. ความหมายและประเภทของความสันโดษ 
    2. คุณค่าของความสันโดษ 
    3. การพฒันาตนใหเ้ป็นผูมี้ความสันโดษ 
  8. นกัเรียนช่วยกนัสรุปหลงัทาํใบงานเสร็จ ครูช่วยแนะนาํเพิ่มเติม (obj.1) 
  2.2 ประเมินค่าและประโยชน์ 
  9. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ 6-7 คนจบัฉลากสถานการณ์แลว้ช่วยกนัระดมความคิด 
  2.3 เลอืกและตัดสินใจ 
 10. ส่งตวัแทนมานาํเสนอการเลือกและตดัสินใจ ในกลุ่มของตนพร้อมเหตุผล 
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  11. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายผลดีผลเสียของแต่ละตวัเลือกของทุกกลุ่มอีกคร้ัง 
  12. นกัเรียนทาํใบงานท่ี 4 ประเมินพฤติกรรมตนเอง เร่ือง มงคล  38  ขอ้ท่ี  24 สันโดษและ
เสนอแนวทางการปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูมี้ความสันโดษ (การคิดโยนิโสมนสิการ) 
  13.นกัเรียนช่วยกนัสรุปวธีิการฝึกฝนตนใหเ้ป็นผูมี้ความสันโดษ(obj.2) 
  2.4 ปฏิบัติ 
  14. ใหน้กัเรียนประเมินตนเองตามใบงานท่ี 4 อีกคร้ังหลงัเรียนจบเร่ืองน้ีจบโดยใชเ้วลา 2 
สัปดาห์ 
3.  ข้ันสรุป 
  15. ใหฟั้งเร่ืองสอนใจเก่ียวกบัความสันโดษ โดยใหเ้พื่อนออกมาอ่านใหฟั้ง 1 คน 
  16. ใหร้วบรวมสาํนวนพอเพียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสันโดษ เช่น จงกินเพื่ออยู ่อยา่อยูเ่พื่อ
กิน มีสลึง พึงบรรจบใหค้รบบาท พร้อมทั้งทาํสมุดรวบรวมทาํเป็นสมุดสาํนวนเป็นส่ือการสอน 
  17.นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือการสอน 
  1. ใบความรู้  เร่ือง  มงคล  38  ขอ้ท่ี  24  สันโดษ 
  2. ใบงานท่ี 1 2 3 4  
 3.  สถานการณ์ 
  4. ภาพคาํพงัเพย สาํนวน นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวัเร่ืองสอนใจ 
 5. ข่าว เร่ืองการฆ่าตวัตายเพราะปัญหาการเรียน 
  6. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  เร่ือง มงคล  38  ขอ้ท่ี  24  สันโดษ 
การวดัและประเมินผล 

การวดัผล วธีิการ เคร่ืองมอื ผู้ประเมนิ 
ดา้นความรู้ -การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนได้

คะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
-การทาํใบงานท่ี 1,2,3 ได ้คะแนนผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 50 

- แบบทดสอบก่อน 
   เรียนหลงัเรียน 
- ใบงานท่ี 1,2,3 

ครู 

ดา้นทกัษะ -การสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม   
 

- แบบสงัเกตพฤติกรรม  
  การทาํงานกลุ่ม 

ครู 

ดา้น
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์

-การสงัเกตพฤติกรรมความมุ่งมัน่ในการ
ทาํงาน 

- แบบประเมิน 
  คุณลกัษณะอนัพึง 
  ประสงค(์ความมุ่งมัน่ 
  ในการทาํงาน) 

-ครู 
-นกัเรียน 
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ใบความรู้เร่ือง มงคล  38  ข้อที ่ 24  สันโดษ 

 
   

สันโดษ คือ ความสันโดษ ความยินดีพอใจตามมีตามไดต้ามกาํลงัและความจาํเป็นของตน 
การดํารงชีวิตอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน ถูกเหตุปัจจัยต่างๆ หลากหลายมากระทบกระทั่ง 
เบียดเบียนอยูทุ่กเม่ือ ซ่ึงลว้นแต่ทาํใหก้ารดาํเนินชีวติเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ไม่สามารถดาํเนิน
ชีวติตามสมควรแก่อตัภาพท่ีควรจะเป็นใหอ้ยูดี่มีสุขได ้ 

เม่ือเป็นเช่นน้ี ควรท่ีทุกคนจะตอ้งหนักลบัมาทบทวนถึงแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบติั
ของตน เพื่อประคบัประคองตนใหร้อดพน้จากภยัพิบติัทั้งปวง มีความอยูดี่มีสุขตามสมควร ดว้ยการ
ปฏิบติัตามหลกัธรรม คือ ความสันโดษ ท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแนะนาํชาวโลกให้หา
ความสุขโดยการถือ สันโดษ คาํว่า "สันโดษ"ความหมายของสันโดษ แปลว่าความยินดี คือความ
พอใจ ความยินดีด้วยของของตนซ่ึงได้มาด้วยความเพียร ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต และโดยชอบ
ธรรม 

ความหมายของสันโดษ คาํวา่ สันโดษ โดยทัว่ไปมี 3 ประการ คือ  
 1. ยถาลาภสันโดษ ยนิดีตามได ้ 
 2. ยถาพลสันโดษ ยนิดีตามกาํลงั  

3. ยถาสารุปปสันโดษ ยนิดีตามสมควร  
ประการ ท่ี 1 ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยนิดีตามท่ีตนไดม้า คือตนไดส่ิ้งใดมา 

หรือเพียรหาส่ิงใดมาได ้ไม่วา่จะหยาบหรือประณีตแค่ไหนก็ยินดีพอใจดว้ยส่ิงนั้น ไม่ติดใจอยากได้
ส่ิงอ่ืน ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะส่ิงท่ีตนไม่ได้มา ไม่ปรารถนาส่ิงท่ีตนไม่พึงได้ หรือ
เกินไปกวา่ท่ีตนจะพึงไดโ้ดยถูกตอ้งชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรารถนาส่ิงของท่ีคนอ่ืนได ้จนเกิดความ
ริษยา  

ประการท่ี 2 ยถาพลสันโดษ หมายถึง ความยนิดีตามกาํลงั คือ ยนิดีแต่พอแก่กาํลงั 
ร่างกายสุขภาพและวิสัยของตน มีความพอใจในการจัดสรรหน้าท่ีการงาน จัดสรรการศึกษา
ศิลปวิทยา และจดัสรรคุณธรรมเพื่อปฏิบติัให้สมกบักาํลงัสติปัญญาของตนเอง เลือกทาํในส่ิงท่ี
ตนเองถนดัแลว้ตั้งใจปฏิบติัใหก้า้วหนา้ไปตามกาํลงัแต่ละ อยา่งดว้ยความขยนัหมัน่เพียร 

ประการท่ี 3 ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ความยนิดีตามสมควร หรือยนิดีตามท่ี 
เหมาะสมกบัภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต และจุดหมายแห่งการบาํเพ็ญกิจของตน ไม่นึกคิดอยากได้
ทรัพยส์มบติัท่ีลํ้าค่าเกินฐานะของตนเอง บางคร้ังแมจ้ะไดส่ิ้งท่ีเกินฐานะของตนเองมาก็ไม่ลุ่มหลง
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วา่เป็นสิทธ์ิท่ีควร จะได ้กลบัเห็นว่าส่ิงท่ีไดม้านั้นลํ้าค่า ควรให้คนอ่ืนไดมี้ส่วนร่วมดูแลรักษาหรือ
บริโภคใช้สอยดว้ย โดยการทาํให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่สังคมรอบขา้ง จะเห็นว่า ความ
สันโดษ เป็นทรัพยอ์ยา่งยิง่ เป็นการสร้างความสุขใหแ้ก่ชีวิต การรับและการไดม้าหากไม่มีสติก็อาจ
ลุ่มหลงไปตามอาํนาจของโลภะอย่างไม่มีขอบ เขต "ความรู้จกัพอก่อสุขทุกสถาน" จึงเป็นคาํ
เตือนสติใหต้นรู้จกัความสุขท่ีแทจ้ริง ดงัคาํพดูท่ีวา่ คนท่ีรวยท่ีสุดคือ คนรู้จกัพอใจในส่ิงท่ีตนมี และ 
คนท่ีจนท่ีสุดคือ คนท่ีไม่รู้จกัพอ ถา้ทุกคนต่างมี ความสันโดษ พอใจยินดีใชส้อยวตัถุส่ิงของต่างๆ 
อยา่งมีสติ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ดาํเนินชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา 
และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรอง รับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคม 
ก็จะสามารถสร้างความอยูดี่กินดีเป็นเหตุใหเ้กิดความสุขข้ึนได ้

ดงันั้น ความสันโดษ ความยนิดีพอใจตามมีตามไดต้ามกาํลงัและความจาํเป็นของ 
ตน พร้อมทั้งมีขยนัหมัน่เพียรหาเล้ียงชีพดว้ยความสุจริตไม่เป็นภยัต่อตนเองหรือ สังคม เม่ือหา
ทรัพยม์าไดแ้ลว้ตอ้งรู้จกัเก็บออมระมดัระวงัในการใชจ้่ายไม่ก่อให้ เกิดหน้ีสินก็จะนาํมาซ่ึงความอยู่
ดีมีสุข ความสันโดษ จึงเป็นคุณธรรมท่ีทุกคนควรพินิจพิจารณา น้อมนาํมาประพฤติปฏิบติัให้เกิด
เป็นนิสัยติดตวัโดยแท.้ 
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ใบงานที ่1 
เร่ือง นกน้อยท ารังแต่พอตัว 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนวาดภาพจากคาํพงัเพยต่อไปน้ีแลว้ จงตอบคาํถาม 
นกนอ้ยทาํรังแต่พอดี 
 
 
 
 
 
 
 
1. คาํพงัเพยน้ีหมายความวา่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. คาํพงัเพยน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเก่ียวขอ้งกบัความสันโดษอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ความสันโดษหมายถึง.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่2 
เร่ือง ความพอใจในชีวติ 

(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
คาํช้ีแจง เม่ือศึกษาข่าวการฆ่าตวัตายเพราะปัญหาการเรียน จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. สาเหตุการฆ่าตวัตายของบุคคลในข่าวคือ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ผลท่ีเกิดข้ึน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
วธีิแกไ้ขปัญหา 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ในชุมชนของนกัเรียนมีตวัอยา่งบุคคลท่ีมีความสันโดษ ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกคือ.............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ผลดีท่ีเกิดกบัตวัเขาเองคือ................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ผลดีท่ีเกิดกบัส่วนรวม......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ใบงานที ่3 
คาํช้ีแจง : เม่ือศึกษาใบความรู้แลว้ จงตอบคาํถามต่อไปน้ี (การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
1. เม่ือเรียนวชิาสังคมแลว้ครูใหท้าํแบบฝึกหดั นกัเรียนไม่ทาํอา้งวา่สันโดษ ไม่ตอ้งการแข่งขนักบั
ใคร พอเพียงในคะแนนท่ีมีอยู ่จดัเป็นสันโดษหรือไม่ เพราะอะไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2.นกัเรียนประพฤติความตามหลกัสันโดษอยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ผลดีท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอง........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
ผลดีท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
3. นกัเรียนคิดวา่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช
เก่ียวขอ้งกบัความสันโดษอยา่งไร....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
มีผลต่อประเทศชาติคือ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
4. พฤติกรรมใดบา้งท่ีนกัเรียนตอ้งแกไ้ขเพื่อฝึกฝนใหเ้ป็นคนมีความสันโดษ
.............................................................................................................................................................
วธีิแกไ้ขคือ.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่4 
แบบประเมินตนเอง 
เร่ือง ความสันโดษ 

(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
คาํช้ีแจง: ใหน้กัเรียนเขียนพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีสันโดษและผลท่ีเกิดข้ึน 
 

ลกัษณะของความสันโดษ ส่ิงท่ีปฏิบติั ผลท่ีเกิดจากการปฏิบติั 
1. ยถาลาภสันโดษ ยนิดีตามได ้   
2. ยถาพลสันโดษ ยนิดีตามกาํลงั   
3. ยถาสารุปปสันโดษ ยนิดีตาม
สมควร 

  

 
นกัเรียนเป็นมีแนวคิดในการปฏิบติัตวัใหเ้ป็นผูมี้ความสันโดษคือ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ใหน้กัเรียนประเมินตนเองตามใบงานท่ี 4 หลงัเรียนเร่ืองน้ีจบแลว้อีกหน่ึงคร้ัง โดยใชเ้วลา 
2 สัปดาห์ 
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สถานการณ์ 
(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ) 

คาํช้ีแจง : เม่ือศึกษาสถานการณ์ท่ีใหม้า แลว้ตอบคาํถาม 
สถานการณ์ที ่1 

แม่ของเด็กวยัรุ่นอาย ุ18 ปีคนหน่ึง ซ่ึงเธอมีฐานะและการศึกษาท่ีดี เธอ ตั้งใจส่งลูกชายเธอ
ไปเรียนหนงัสือท่ีประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่เด็ก เหตุผลหน่ึงเพราะตอ้งการใหลู้กมีโอกาสทางการศึกษา
ท่ีดี มีคุณภาพ และอีกเหตุผลหน่ึง เพราะตนเองเป็นครอบครัวเล้ียงเด่ียว หรือ Single Mom ตอ้งใช้
เวลาในการประกอบธุรกิจเพื่อส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือ จึงไม่ค่อยมีเวลาให้กบัลูก แต่เม่ือมี
โอกาสเทียวไปหาเป็นระยะ แต่ความห่างเหินกนัตั้งแต่ตอนเด็กๆ ทาํใหลู้กไม่สนิทสนมกนัเท่าท่ีควร 
ลูกก็รู้สึกแปลกแยกและเอาแต่ใจตนเอง จนกลายเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น โดดเรียน โกหก 
ทะเลาะววิาท จนในท่ีสุดก็ตอ้งยา้ยโรงเรียน  

1. นกัเรียนคิดวา่ทาํไมลูกจึงประพฤติตวัเช่นนั้น 
2. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อแม่และลูกและสังคมส่วนรวมอยา่งไร 

 
สถานการณ์ที ่2 
  ครอบครัวของหนูวนัดี มีกนัอยู ่4 คนพอ่แม่ พี่สาว และหนูวนัดี พวกเขามีบา้นหลงัเล็กๆไม่
ร่ํารวย ไม่มีรถยนต ์และไม่มีหน้ีสิน พวกเขารู้จกัใชจ้่ายตามรายไดข้องตนเอง และเพื่อเป็นการลด
รายจ่ายของครอบครัวจึงพยายามปลูกผกัและเล้ียงปลาไวกิ้นเอง ทุกคนทาํตามหนา้ท่ีของตนเองดว้ย
ความขยนัขนัแขง็ มีความสุขกบัชีวติท่ีเรียบง่าย 

นกัเรียนคิดวา่ครอบครัวของหนูวนัดีมีความสุขเพราะอะไร ส่งผลต่อครอบครัวและสังคม
โดยรวมอยา่งไร 
 
สถานการณ์ที ่3 
  ลาํเจียกยอมเสียเงิน 3 แสนบาทเพื่อเป็นค่าฝากเขา้เป็นขา้ราชการครู หวงัใหต้นเองมีความ
มัน่คงในอาชีพและพอ่แม่จะไดส้บายทั้งท่ีสอบมาหลายคร้ังไม่เคยติดเพราะเป็นคนไม่ชอบศึกษาหา
ความรู้ใส่ตวัเอง  

เหตุใดลาํเจียกจึงประพฤติตนเช่นนั้น ส่ิงท่ีเขาทาํส่งผลต่อตวัเขาและสังคมโดยรวมอยา่งไร 
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ส านวนพอเพยีง 
 

จงกินเพื่ออยู ่อยา่อยูเ่พื่อกิน  
มีสลึง พึงบรรจบใหค้รบบาท  

ฝนทัง่ใหเ้ป็นเขม็ 
 

เร่ืองสอนใจ 
เร่ืองหมู่บ้านเห็ดหอม 

  ยงัมีหมู่บา้นเล็กๆแห่งหน่ึง ช่ือวา่หมู่บา้นเห็ดหอม ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะเห็ดหอม 
และเห็ดอ่ืนๆอีกมากมาย ชุมชนเห็ดหอมอยูอ่ยา่งพึ่งพาอาศยักนั มีกินมีใชไ้ม่ขดัสนวนัหน่ึงมีพ่อคา้
จากต่างแดนนาํเอาของวิเศษเขา้มาเสนอขายในราคาแสนแพงของส่ิงนั้นเอาไวติ้ดต่อพูดคุยกนัโดย
ไม่ตอ้งเห็นหนา้ และจะพกไปไหนมาไหนก็สะดวกครอบครัวนายเหมือน ภรรยาช่ือนางมัง่ ลูกสาว
ช่ือหนูมี ก็อยากไดข้องวเิศษไวใ้ช ้แต่เพราะรายไดน้อ้ย จึงยอมเป็นหน้ีเพื่อให้ไดข้องวิเศษมาใชส้อง
ผวัเมีย และลูกไม่เป็นอนัทาํงาน ไดแ้ต่เดินอวด พูดโชว ์ไปวนัๆเห็ดท่ีเพาะไวถู้กทอดท้ิง เห่ียวเฉา 
รายไดก้็ไม่มี ค่าพูดก็ตอ้งจ่าย เงินทองท่ีสะสมไวเ้ร่ิมร่อยหรอ ตอ้งไปกูห้น้ียืมสินมาเพิ่มฝ่ายหนูมีผู ้
เป็นลูกสาว ตั้งแต่มีของวิเศษก็กลายเป็นดาวเด่น เป็นท่ีสนใจของชายหนุ่ม เพราะต่างก็มีของวิเศษ
เอาไวเ้ก้ียวพาราสี จนไม่เป็นอนัเรียนหนงัสือ เม่ือเอาแต่ใชจ่้าย เงินท่ีมีอยูก่็ลดนอ้ยลง รายไดก้็ไม่มี 
แต่ค่าใชจ่้ายกลบัเพิ่มข้ึนโดยไม่จาํเป็น เม่ือไม่สามารถหาเงินมาใชห้น้ี สมบติัท่ีมีอยูก่็ถูกยึดทั้งบา้น 
และฟาร์มเห็ด ก็ไม่เหลืออีกแลว้ครอบครัวนายอูฟู้่  ครอบครัวนายระเริง และอีกหลายบา้นท่ียอมเป็น
หน้ีเพื่อซ้ือของวิเศษท่ีเกินความจาํเป็นทั้งๆท่ีกว่าจะไดเ้งินมาตอ้งปลูกเห็ด ขายเห็ดจาํนวนมาก ทาํ
ให้ ค ร อ บ ค รั ว เกิด ปั ญ ห า เม่ือหลายๆครอบครัวมีปัญหา หมู่บา้นก็มีปัญหา และก็อ่อนแอลง
เร่ือยๆ เพราะรากฐานถูกทาํลายจากซีดีนิทานเศรษฐกิจพอเพียง ชุดหมู่บา้นเห็ดหอม ศูนยห์นงัสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สยามสแควร์ 
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ข่าวการฆ่าตัวตายของนักศึกษา 
  นายแวนก์ วีรธรรม อายุ 32 ปี กระโดดลงมาจากระเบียงห้องพกัผูป่้วยบนชั้น 12 กระแทก
ลานจอดรถเสียชีวิตคาท่ี เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2548 เจา้หนา้ท่ีเช่ือว่าสาเหตุเพราะเครียดเร่ืองท่ี
สอบไม่ผา่นวิชากุมารแพทย ์และกาํลงัจะถูกรีไทร์นายแวนก์ เรียนจนจบปริญญาดา้นวิทยาศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น และเขา้ศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ เร่ิมเขา้เรียนในระดบัปี 3จนในปี
สุดทา้ยแต่ยงัสอบไม่ผ่านวิชาสุดทา้ย จนเพื่อนๆ รุ่นเดียวกนัเรียนจบออกไปเป็นแพทย ์หมดแล้ว 
ความเครียดเร่ืองจะถูกรีไทร์ ทาํให้นิสิตหนุ่มตอ้งเขา้พบจิตแพทย ์แต่ก็ไปบา้ง ไม่ไปบา้ง สุดทา้ยก็
มาก่อเหตุข้ึน จากเหตุฆ่าตัวตายของนิสิต-นักศึกษา ท่ีผ่านมามีนักศึกษาหลายสถาบันทํา
อตัวนิิบาตกรรม เพราะปัญหาทั้งเร่ืองเรียน และความรัก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการเรียน 

ท่ีมา : http://www.nongmaiclub.com 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
เร่ือง มงคล  38  ข้อที ่ 24  สันโดษ 

คาํช้ีแจง: ใหก้ากบาท (x) ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว  
1. ความสันโดษหมายถึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
  ก.นกัเรียนส่งงานลา้ชา้     ข. มีความสุขกบัชีวติพอเพียง  
  ค.ดีใจท่ีไดรั้บเงินโบนสัมากกวา่เพื่อน ง. อยากไดค้ะแนนเยอะกวา่เพื่อน 
2. หนูดี ปฏิบติัตนตามหลกัยถาพลสันโดษทาํใหเ้กิดผลดีอยา่งไร 
  ก. สัมมาวาจา     ข. สัมมาวายามะ 
  ค. สัมมาอาชีวะ     ง. สัมมากมัมนัตะ 
 3. การปฏิบติัตนตามหลกัยถาลาภสันโดษนั้นผูป้ฏิบติัมีพฤติกรรมเช่นไร 
  ก. บ้ียนิดีในการอาชีพท่ีทาํอยู ่  ข. พลอยพอใจกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ 
  ค. ตน้พอใจกบับา้นท่ีสร้างข้ึน   ง. มานะพอใจกบัสภาพชีวติท่ีเป็นอยู ่
4. วภิาเป็นคนสันโดษ จะทาํใหเ้กิดผลดีต่อส่วนรวมอยา่งไร 
  ก. ไม่ก่อความเดือนร้อน    ข. มีมนุษยส์ัมพนัธ์กบัทุกคน 
  ค. รู้จกัแสวงหาความกา้วหนา้   ง. เห็นกวา่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
5. ในการจะช่วยใหป้ระเทศพน้วกิฤตเศรษฐกิจนั้นคนไทยสามารถช่วยไดด้ว้ยวธีิใด 
  ก. ไม่กูเ้งินต่างประเทศ     
  ข. ไม่มีการซ้ือสอนคา้จากต่างประเทศ 
  ค. ไม่ทาํลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
  ง. ใชชี้วติโดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย 1.ข 2. ค 3. ค 4. ง 5. ง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
    คาํช้ีแจง ครูครูสังเกตการทาํงานของนกัเรียนโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบั  
                  ความจริง 

พฤติกรรม การวางแผนใน
การทาํงาน 

การแบ่งงาน การรับฟังความ
คิดเห็นของ

สมาชิก 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

รวม 

กลุ่มท่ี 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 3 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน 2 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน 1 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เร่ือง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ช่ือ-สกุล...................................................................................ชั้น.......เลขท่ี............ 
วชิา............................................................ 

 
    ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนประเมินตนเองโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบัความจริง 

ตวัช้ีวดั ระดบัการประเมิน 
3 2 1 

1   ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
     1.1  ขา้พเจา้  ทาํงานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด    
     1.2  ขา้พเจา้รู้จกัแบ่งงานกนัภายในกลุ่มของตนเอง    
     1.3  ขา้พเจา้เอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย    
     1.4  ขา้พเจา้แกไ้ขงานท่ีบกพร่องใหดี้ยิง่ข้ึน    
2  ทาํงานดว้ยความเพียร  พยายาม  และอดทนเพื่อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 
     2.1  ขา้พเจา้มีความขยนั  อดทนในการทาํงานจนงานสําเร็จ    
     2.2  ขา้พเจา้ช่ืนชมผลงานของตนเองและของเพื่อน    

รวม    
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  3  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน  2  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน  1  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 

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

                                                                                      ครูประจาํวชิา 
                                                                                          ผูรั้บรอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการแผนที ่5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
รายวชิา ส 31102 สังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ภาคเรียนที ่2 
เร่ืองหลกัธรรมทางพุทธศาสนา (อุบาสกธรรม 5) เวลา 2 ช่ัวโมง

............................................................................................................................................................. 
เร่ือง อุบาสกธรรม 5 
มาตาฐานการเรียนรู้ 
 ส 1.1 : รู้และเขา้ใจประวติั ความสาํคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้ง ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข 
ตัวช้ีวดั 
  มฐ ส 1.1 ม. 4-6/13 
แนวความคิดหลกั 
 อุบาสกและอุบาสิกาท่ีดีมีคุณสมบติั 5 ประการดว้ยกนัคือมีความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม
และผลของกรรม มีการรักษากายและวาจาใหเ้รียบร้อย ไม่เช่ือข่าวหรือคาํเล่าลืออยา่งไร้เหตุผล ไม่
เช่ือเร่ืองโชคลาง ทาํบุญถวายทานกบัพระสงฆผ์ูท้รงศีลทรงคุณงามความดี ขวนขวายทาํนุบาํรุงและ
ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรือง หากปฏิบติัดงัน้ีจกัถือวา่เป็นอุบาสกและอุบาสิกาท่ีดี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสาํคญัของอุบาสกธรรม 5 และจาํแนก
องคป์ระกอบของอุบาสกธรรม 5 

2.นกัเรียนสามารถบอกการนาํหลกัธรรมเร่ืองอุบาสกธรรมไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนัได ้
เนือ้หาสาระ 
  อุบาสกธรรม หมายถึง ธรรมของอุบาสกลอุบาสิกาท่ีดี คุณสมบติัหรือองคคุ์ณของ
อุบาสก,อุบาสิกา อยา่งเยีย่ม คือ การเป็นอุบาสก,อุบาสิกา จะตอ้งปฏิบติัธรรม 5 ประการจดัวา่เป็น
อุบาสก, อุบาสิกา ท่ีดี ประกอบดว้ย 
  1. มีศรัทธา มีความเช่ือตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนา มีความมัน่คงต่อ
พระรัตนตรัยวา่เป็นท่ีพึ่งอนัสูงสุด ท่ีพึ่งอ่ืนไม่มี และประพฤติปฏิบติัตนตามคาํสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เท่านั้น 
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  2. มีศีล คือ การปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีตามหลกัพระพุทธศาสนา เช่น การ
ปฏิบติัตามหลกัศีล 5 เป็นตน้ 
  3. ไม่ถือมงคล ต่ืนข่าว เช่ือกฏแห่งกรรม ไม่เช่ือมงคลต่ืนข่าว คือ ตอ้งมุ่งหวงัผลจาก
การกระทาํและการงานท่ีทาํท่ีเป็นไปตามหลกัคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มิใช่หวงัผลจาก 
หมอดู โชคลางและต่ืนข่าวเช่ือถือต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของขลงัทั้งหลาย ไม่นบัถือการทรงเจา้เขา้ผ ีไม่นบั
ถือเทพเจา้วา่เป็นท่ีพึ่งอนัสูงสุด เป็นตน้ 
  4. ไม่แสวงหาทกัขิไณยภ์ายนอก หลกัคาํสอนน้ี คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลกั
พระพุทธศาสนา ใหห้มัน่สร้างบุญในพระพุทธศาสนาเป็นหลกั ในหมัน่สั่งสมบุญในเน้ือนาบุญใน
พระพุทธศาสนาเป็นหลกัเท่านั้น 
  5. กระทาํความสนบัสนุนในพระพุทธศาสนาน้ีเป็นเบ้ืองตน้ คือ ขวนขวายในการ
อุปถมัภบ์าํรุงพระพุทธศาสนา เช่น ตกับาตรทุกเชา้ ไปวดัทาํบุญ ฟังธรรม ปฏิบติัธรรมทุกวนัพระ 
หรือวดัหยดุ สนบัสนุนการสร้างวดั ซ่อมแซมบาํรุงวดั การพิมพห์นงัสือธรรมแจกเป็นธรรมทาน 
เป็นตน้ 
ทกัษะ 
  การแสวงหาความรู้ การทาํงานกลุ่ม การคิด 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

มุ่งมัน่ในการทาํงาน      
การจัดการเรียนรู้ 
1. ขั้นน า  สร้างศรัทธา 
    1. นกัเรียนนัง่สมาธิและทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 5 นาที 
    2. นาํภาพคนแห่ขอหวยท่ีตน้ไมป้ระหลาด ,ภาพแห่ไหวต้น้ไมท่ี้ลอยมาตามลาํนํ้ าเพื่อ
ขอโชคลาภหวงัวา่จะรวยจากเลขเด็ด ติดไวห้นา้หอ้ง 
   3. นกัเรียนดูภาพ ครูสนทนากบันกัเรียนอยา่งเป็นกนัเองเก่ียวกบัภาพท่ีเกิดข้ึน 
    1. นกัเรียนคิดส่ิงท่ีคนในภาพปฏิบติัอยูเ่กิดข้ึนเพราะสาเหตุใด  
    2. นกัเรียนคิดวา่พวกเขาจะสมหวงัจากเลขเด็ดหรือไม่ 

  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปวา่การท่ีจะร่ํารวยหรือมีเงินทองตอ้งเกิดจากการทาํมาหา
กินเพราะทุกอยา่งเกิดข้ึนจากผลของการกระทาํตามหลกัความเช่ือของพระพุทธศาสนา 
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2. ขั้นประกอบกจิกรรม 
  2.1 รวบรวมข่าสาร ข้อมูล  ข้อเทจ็จริง  ความรู้และหลักการ   

    4. เสนอสถานการณ์โจรปลน้ แลว้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าวนั้น
ร้านทอง หลงัจากนั้นจึงใหท้าํใบงานท่ี 1 วเิคราะห์เก่ียวกบัประเด็นสาํคญัดงัน้ี 
      1. บุคคลในข่าวปลน้ทรัพยเ์พื่อนาํเงินไปทาํอะไร  
     2. บุคคลในข่าวผดิศีลขอ้ใดบา้ง 
     3. ผลท่ีเขาไดรั้บคืออะไร 
    5. ใหน้กัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์วา่ตามหลกัของพระพุทธศาสนาแลว้ชาวพุทธตอ้ง
ปฏิบติัตนเช่นไร จึงจะอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข (การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
    6. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ 6-7 คน โดยคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ใหน้กัเรียน
ศึกษาใบความรู้เร่ืองอุบาสกธรรม 5 แลว้ทาํใบงานท่ี 2 เก่ียวประเด็นต่อไปน้ี 
     - ความหมายและองคป์ระกอบของอุบาสกธรรม 5 
     - คุณค่าของผูท่ี้ปฏิบติั อุบาสกธรรม 5  
     - แนวทางในการนาํอุบาสกธรรม 5 ไปใช ้
    7. นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายสรุปอีกคร้ังหลงัทาํใบงาน โดยครูช่วยแนะนาํเพิ่มเติม 
(obj. 1) 
    2.2 ประเมินค่าและประโยชน์ 
    8. แบ่งกลุ่มตามท่ีจดัไว ้จบัฉลากสถานการณ์  นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัเสนอ
ความคิดเห็น  ระดมความคิดเพื่อแกส้ถานการณ์ (การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
   2.3 เลอืกและตัดสินใจ 
   9. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมานาํเสนอการปฏิบติังานตามสถานการณ์ ท่ี
กลุ่มตดัสินใจเลือกพร้อมเหตุผลในการเลือก 
    10. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละกลุ่มท่ีออกมา
นาํเสนออีกคร้ัง 
    11. นกัเรียนทาํใบงานท่ี 3 เพื่อประเมินตนเองในการเป็นอุบาสกท่ีดี และเสนอ
แนวทางในการปฏิบติัตนเป็นอุบาสกท่ีดี(obj2) (การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 
    2.4 ปฏิบัติ 
   12. นกัเรียนประเมินตนเองตามใบงานท่ี 3 อีกคร้ังหลงัจากเรียนจบไป 1-2 สัปดาห์ 
   13. ใหน้กัเรียนชม VCD ผูท่ี้ปฏิบติัธรรม 
    14. ใหน้กัเรียนแต่งกลอนสอนใจใหป้ฏิบติัตนตามหลกัอุบาสกธรรม5 คนละ2 บท 
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ขั้นที ่4 ข้ันสรุป 
  15. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  1.ภาพข่าวคนขอหวย แห่ไหวต้น้ไมป้ระหลาด 
  2.ใบความรู้ เร่ือง อุบาสกธรรม 5  
  3. ใบงานท่ี 1 2 3  
  4.VCD การปฏิบติัธรรม 
 
การวดัและการประเมินผล 
   

การวดัผล วธีิการ เคร่ืองมอื ผู้ประเมนิ 
ดา้นความรู้ -การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนได้

คะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 50 
-การทาํใบงานท่ี 1,2,3 ได ้คะแนนผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 50 

- แบบทดสอบก่อน 
   เรียนหลงัเรียน 
- ใบงานท่ี 1,2,3 

ครู 

ดา้นทกัษะ -การสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม   
 

- แบบสงัเกตพฤติกรรม  
  การทาํงานกลุ่ม 

ครู 

ดา้น
คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์

-การสงัเกตพฤติกรรมความมุ่งมัน่ในการ
ทาํงาน 
 

- แบบประเมิน 
  คุณลกัษณะอนัพึง 
  ประสงค(์ความมุ่งมัน่ 
  ในการทาํงาน) 

-ครู 
-นกัเรียน 
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 ใบความรู้ เร่ือง อบุาสกธรรม 5 
 

   
อุบาสกธรรม หมายถึง ธรรมของอุบาสกลอุบาสิกา ท่ีดี คุณสมบติัหรือองคคุ์ณของอุบาสก

อุบาสิกา อยา่งเยีย่ม คือ การเป็นอุบาสก,อุบาสิกา จะตอ้งปฏิบติัธรรม 5 ประการจดัวา่เป็นอุบาสก
อุบาสิกา ท่ีดี ประกอบดว้ย 
  1. มีศรัทธา มีความเช่ือตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนา มีความมัน่คงต่อพระ
รัตนตรัยวา่เป็นท่ีพึ่งอนัสูงสุด ท่ีพึ่งอ่ืนไม่มี และประพฤติปฏิบติัตนตามคาํสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ เท่านั้น 
  2. มีศีล คือ การปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีตามหลกัพระพุทธศาสนา เช่น การปฏิบติัตาม
หลกัศีล 5 เป็นตน้ 
  3. ไม่ถือมงคล ต่ืนข่าว เช่ือกฏแห่งกรรม ไม่เช่ือมงคลต่ืนข่าว คือ ตอ้งมุ่งหวงัผลจากการ
กระทาํและการงานท่ีทาํท่ีเป็นไปตามหลกัคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มิใช่หวงัผลจาก หมอดู 
โชคลางและต่ืนข่าวเช่ือถือต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของขลงัทั้งหลาย ไม่นบัถือการทรงเจา้เขา้ผ ีไม่นบัถือเทพ
เจา้วา่เป็นท่ีพึ่งอนัสูงสุด เป็นตน้ 
  4. ไม่แสวงหาทกัขิไณยภ์ายนอก หลกัคาํสอนน้ี คือ ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลกั
พระพุทธศาสนา ใหห้มัน่สร้างบุญในพระพุทธศาสนาเป็นหลกั ในหมัน่สั่งสมบุญในเน้ือนาบุญใน
พระพุทธศาสนาเป็นหลกัเท่านั้น 
  5. กระทาํความสนบัสนุนในพระพุทธศาสนาน้ีเป็นเบ้ืองตน้ คือ ขวนขวายในการอุปถมัภ์
บาํรุงพระพุทธศาสนา เช่น ตกับาตรทุกเชา้ ไปวดัทาํบุญ ฟังธรรม ปฏิบติัธรรมทุกวนัพระ หรือวดั
หยดุ สนบัสนุนการสร้างวดั ซ่อมแซมบาํรุงวดั การพิมพห์นงัสือธรรมแจกเป็นธรรมทาน เป็นตน้ 
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ใบงานที ่1 
(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

คาํช้ีแจง : นาํข่าว จาก INTERNET การปล้นร้านทอง แลว้วิเคราะห์ข่าวตอบคาํถามต่อไปน้ี 
  ข่าวสด - 3 โจ๋ท่าศาลา นครศรีฯ ริเป็นโจรบุกปลน้ร้านทองกลางตลาด ไดท้องรูปพรรณไป
16 บาท หวัหนา้แก๊งยงัเรียนแค่ม.3 ตาํรวจล่าตวัจบัไดห้ลงัก่อเหตุเพียง 45 นาที เพราะนํ้ ามนัรถหมด
กลางทาง แถมยงัขโมยรถจยย.ชาวบา้นหนีต่อแต่ไปไม่รอด อยูส่ภาพเมาแอ๋ สารภาพอยากหาเงินไป
เท่ียวในตวัเมือง ด้านตาํรวจเผยทั้งแก๊งไม่ได้วางแผน แต่ทาํไปเพราะเมานํ้ าตม้ใบกระท่อม และ
ไม่ไดต้อ้งการเงิน แค่อยากใหเ้กิดเหตุการณ์ใหญ่ๆในพื้นท่ี และเลียนแบบนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ท่ีถูก
ตดัสินประหารยงัประกนัตวัออกมาลงสมคัรรับเลือกตั้งได ้ 
  จากการสอบสวนทราบวา่ นายพนัธ์กาํลงัเรียนหนงัสือชั้นม.3 โรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นหัวหน้าแก๊ง อยู่ในอาการมึนเมานํ้ าใบกระท่อมสูตร 4 คูณ 100 ให้การรับ
สารภาพว่า ทาํเพียงคนเดียว ส่วนเพื่อนทั้ง 2 ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นคนขบัรถให้เท่านั้น แต่ทาง
ตาํรวจไม่เช่ือ เพราะจากพฤติกรรมช้ีชัดว่าร่วมกนัก่อเหตุ โดยหลงัจากก่อเหตุแล้วคนร้ายขบัข่ี
รถจกัรยานยนตห์ลบหนี แต่นํ้ ามนัหมด จึงไปเอารถจกัรยานยนตช์าวบา้นหลบหนี แต่เม่ือขบัไปได้
ไม่ไกลปรากฏวา่นํ้ามนัหมดอีก กระทัง่ตาํรวจตามไปจบักุมตวัได ้ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที หลงัเกิด
เหตุก็สามารถจบักุมคนร้ายได ้ 

 1. บุคคลในข่าวปลน้ทรัพยเ์พื่อนาํเงินไปทาํอะไร ................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. บุคคลในข่าวผดิศีลขอ้ใดบา้ง.................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
3. ผลท่ีเขาไดรั้บคืออะไร............................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
4. ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัข่าวน้ี................................................................................. 
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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ใบงานที ่2 
(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

1. เพราะเหตุใดอุบาสกและอุบาสิกาท่ีดีจึงตอ้งปฏิบติัตนตามหลกัธรรมอุบาสกธรรม 5 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ใหน้กัเรียนเขียนผงัมโนทศัน์องคป์ระกอบและตวัอยา่งการปฏิบติัของอุบาสกธรรม 5 ใหถู้กตอ้ง
(ตวัอยา่ง) 
 

 
3. คุณค่าของผูท่ี้ปฏิบติั อุบาสกธรรม 5 .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. แนวทางในการนาํอุบาสกธรรม 5 ไปใช.้....................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ใบงานที ่3 
แบบประเมินตนเอง 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่าน 
 

พฤติกรรม 
ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
4 3 2 1 

1. เช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม     
2. เช่ือมัน่ในคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้     
3.พดูจาไพเราะอ่อนหวาน     
4. ไม่สร้างความเดือนร้อนให้ตนเองและสังคม     
5. ชอบไปขอเลขเด็ดกบัอาจารยท่ี์ใหเ้ลขแม่นๆ     
6. วางแผนการดาํเนินชีวติในแต่ละวนัอยา่ง
รอบคอบ 

    

7. ไปทาํบุญและช่วยงานท่ีวดัสมํ่าเสมอ     
8. เม่ือพระสงฆข์อความอนุเคราะห์ส่ิงใดมกัปฏิบติั
แก่ท่าน 

    

9. บริจาคเงินช่วยจ่ายค่านํ้าค่าไฟฟ้าท่ีวดั     
10.สอดส่องดูแลมิใหผู้อ่ื้นมาทาํลายทรัพยสิ์นของ
วดั 

    

 
เกณฑ์การพจิารณา 
คะแนน 1-10 หมายถึง ควรปรับปรุง  
คะแนน 11-20 หมายถึง พอใช ้
คะแนน 21-30 หมายถึง ดี  
คะแนน 31-40 หมายถึง ดีมาก 
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สถานการณ์ 
(การคิดแบบโยนิโสมนสิการ) 

คาํช้ีแจง: ศึกษาสถานการณ์ต่อไปน้ี แลว้ตอบคาํถามพร้อมเหตุผล 
 

สถานการณ์ที ่1.  
  พอ่คา้ขา้วมนัไก่ขายไม่ดี นัง่ปรึกษากบัภรรยาวา่จะไปบูชาถงัเรียกเงินเรียกทองเพื่อนาํมา
เรียกลูกคา้จะไดข้ายขา้วมนัไก่ดีๆ และหวงัจะไดเ้ป็นเศรษฐีจากการมีถงัเรียกเงินเรียกทองไวบู้ชา 
นกัเรียนคิดวา่ภรรยาความทาํอยา่งไร 
 

สถานการณ์ที ่2 
  คาํกล่าวท่ี ทาํดีไดดี้มีท่ีไหน ทาํชัว่ไดดี้มรถมไป นกัเรียนเห็นดว้ยกบัคาํกล่าวน้ีหรือไป ถา้
นกัเรียนเจอกบัผูท่ี้มีความคิดเช่นน้ีนกัเรียนจะปฏิบติัตนเช่นไร 
 

สถานการณ์ที ่3 
  สมชาติเป็นคนข้ีเหนียวมากไม่รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น จะคบหาเฉพาะผูท่ี้มีผลประโยชน์ต่อ
ตนเองเท่านั้น ไม่เคยแบ่งปันส่ิงใดใหใ้คร เวลาจะทาํบุญคร้ังหน่ึงก็กลวัวา่เงินของตนจะหมด 
นกัเรียนคิดวา่จะมีวธีิใดท่ีทาํใหส้มชาติมาเป็นอุบาสกท่ีดีของพระพุทธศาสนาได ้จงอธิบาย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
เร่ือง อุบาสกธรรม 5  

คาํช้ีแจง : ใหก้ากบาท (x) ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว  
1. หลกัการใด ไม่ใช่ หลกัการของพระพุทธศาสนา ตามหลกัอุบาสกธรรม 
  ก. หลกักฎแห่งกรรม    ข. หลกัการปฏิบติัตามศีล 
  ค. หลกัความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ   ง. หลกัของความเป็นเหตุเป็นผล 
2. “วภิาไปทาํบุญท่ีวดัเป็นประจาํ จึงทาํใหเ้ธอมีโอกาสไดฟั้งธรรม และรักษาศีล เธอเป็นคนท่ีมี
ความเมตตา ชอบใหท้านแก่คนจนและช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูเ่สมอ เธอมีความปรารถนาอยากใหทุ้กๆคน
มีความสุขเหมือนกบัเธอ” การปฏิบติัตนของวิภาสอดคลอ้งกบัหลกัธรรม ขอ้ใด 
   ก. วติก       ข. พละ 5 
   ค. กายภาวนา     ง. อุบาสกธรรม  
3. ชาวพุทธท่ียดึหลกั “อุบาสกธรรม 5” จะตอ้งคุมวาจาและกายใหเ้รียบร้อย หมายถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้ใดต่อไปน้ี 
  ก. เช่ือในเร่ืองการกระทาํ  
 ข. รักษาศีลมิใหข้าด   

ค. ดูแลวดั   
ง. ตั้งใจทาํมาหากิน 

4. การไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลกัพระพุทธศาสนา ตามหลกัอุบาสกธรรมคือขอ้ใดต่อไปน้ี 
  ก. ไม่ตาํหนิการกระทาํของพระสงฆ ์ ข. ดูแลอุปถมัป์พระสงฆ์ 
  ค. การถวายของตอ้งไม่ผดิวินยัสงฆ ์ ง. จดัหาปัจจยัถวายวดัทุกเม่ือ 
5. อุบาสกอุบาสิกาตวัอยา่งตอ้งปฏิบติัตามขอ้ใดต่อไปน้ี 
  ก. วภิูเขา้วดัฟังธรรมทุกวนัพระ   ข. ระพีพฒัน์ไม่นาํสุราเขา้ไปด่ืมในวดั 
  ค. ภาณุพลศรัทธาในการกระทาํดี   ง. พนิดาไม่เล่นหวย 
 
 
 
 
 
 
เฉลย 1.ค 2.ง 3.ข 4.ข 5.ค 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม 
วชิา....................................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี.......... 

    คาํช้ีแจง ครูครูสังเกตการทาํงานของนกัเรียนโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบั  
                  ความจริง 

พฤติกรรม การวางแผนใน
การทาํงาน 

การแบ่งงาน การรับฟังความ
คิดเห็นของ

สมาชิก 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

รวม 

กลุ่มท่ี 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 3 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน 2 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน 1 หมายถึง ทาํงานอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เร่ือง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

ช่ือ-สกุล...................................................................................ชั้น.......เลขท่ี............ 
วชิา............................................................ 

 
    ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนประเมินตนเองโดยการทาํเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกบัความจริง 

ตวัช้ีวดั ระดบัการประเมิน 
3 2 1 

1   ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
     1.1  ขา้พเจา้  ทาํงานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด    
     1.2  ขา้พเจา้รู้จกัแบ่งงานกนัภายในกลุ่มของตนเอง    
     1.3  ขา้พเจา้เอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย    
     1.4  ขา้พเจา้แกไ้ขงานท่ีบกพร่องใหดี้ยิง่ข้ึน    
2  ทาํงานดว้ยความเพียร  พยายาม  และอดทนเพื่อใหง้านสาํเร็จตามเป้าหมาย 
     2.1  ขา้พเจา้มีความขยนั  อดทนในการทาํงานจนงานสําเร็จ    
     2.2  ขา้พเจา้ช่ืนชมผลงานของตนเองและของเพื่อน    

รวม    
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน  3  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัดี 
คะแนน  2  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัพอใช ้
คะแนน  1  หมายถึง   ปฏิบติัอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

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

                                             ผูป้ระเมิน 
                                            วนัท่ี......................................... 

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

                                                                                      ครูประจาํวชิา 
                                                                                          ผูรั้บรอง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของแผนการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส

มนสิการ  เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4    
 

ค าช้ีแจง 
  

ผูว้จิยัขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาประเมินความตรงเชิงเน้ือหา
และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ว้จิยันาํไปพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้
ประสิทธิภาพต่อไป ทั้งน้ีโดยใหท้่านทาํเคร่ืองหมาย () ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของรายการ
ประเมินแต่ละขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  
 

+1   ...   แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสองคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  0   ...   ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
-1   ...     แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค ์
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ

แนะ +  1 0 -   1 
1. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ   

    

1.1  องคป์ระกอบของแผนจดัการเรียนรู้ครบถว้นตาม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ   

    

1.2  องคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอนเป็น
ระบบ 

    

2.  แนวความคิดหลกั     
2.1   แนวความคิดหลกัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
และเน้ือหา 

    

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้        
3.1  จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั     
3.3  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน  สามารถวดัพฤติกรรมได ้     
3.3  เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ถูกตอ้งตามหลกัการเขียน     
4.  เนือ้หาสาระ        
4.1   เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     
4.2   เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั     
4.3   การจดัลาํดบัเน้ือหาสาระมีความเหมาะสม     
4.4   เน้ือหาสาระมีความเหมาะสมกบัเวลา     
5. การจัดการเรียนรู้         
5.1   การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     
5.2   การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอ

แนะ +  1 0 -   1 
5.3  การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเวลา     
5.4  การจดัการเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอนชดัเจนและสัมพนัธ์
ต่อเน่ือง 

    

6.  การวดัและการประเมินผล      
6.1  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

    

6.2  การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

    

6.3  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ     
7.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้     
7.1  ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้     
7.2   ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ     
7.3   ส่ือการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

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

                                                                                                           ผูป้ระเมิน 
                                                                                                         ......./......./..... 
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ค าช้ีแจง ขอ้สอบน้ีเป็นขอ้สอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้
เดียวแลว้ทาํเคร่ืองหมาย X ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1. การปฏิบติัใหห้ลุดพน้จากความทุกขคื์อขอ้ใด 
ก. ทุกข ์ 
ข. สมุทยั  
ค. นิโรธ  
ง. มรรค 

2. การรู้แจง้ในอริยสัจ 4 มีผลอยา่งไร 
ก. ร่ํารวย 
ข. ไม่ตาย 
ค. ไม่แก่ชรา 
ง. พน้จากความทุกข ์

3. นกัเรียนคิดวา่ผูใ้ดนาํหลกัธรรมเร่ืองอริยสัจ 4 ไปใชป้ฏิบติัตนไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
ก. จิน ใฝ่ฝันอยากเป็นนางแบบ แต่จินสูงเพียง 150 เซนติเมตร จินจึงตั้งใจเก็บเงินเพื่อ

ไปผา่ตดัยดืกระดูกขาเพื่อให้สูงตามท่ีจินตอ้งการ 
ข. ฟาง กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนสุดทา้ยพอ่เกิดลม้ป่วย

กะทนัหนัฟางลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปหาเงินมารักษาพ่อ 
ค. ฝน อาย ุ27 ปี มีป้าท่ีป่วยเป็นโรคไตวาย ฝนจึงบริจาคไตขา้งซา้ยใหป้้าของเธอ 
ง. นอ้ย เป็นลูกสาวคนโตจึงตอ้งแบกความหวงัของพ่อแม่ท่ีตอ้งการให้นอ้ยสอบ

แพทยใ์หติ้ดเธอจึงตั้งใจอ่านหนงัสือทั้งวนัทั้งคืนโดยไม่ไดพ้กัผอ่นตลอดปี
การศึกษา 

4. หากนกัเรียนตอ้งการเป็นผูท่ี้ไม่ปองร้ายหรือพยาบาทผูอ่ื้น นกัเรียนควรเลือกหลกัธรรม
ใดมาปฏิบติั  
ก. สัมมาทิฐิ  
ข. สัมมาวายามะ 
ค. สัมมากมัมนัตะ  
ง. สัมมาสังกปัปะ  
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5. ผูท่ี้เกิดมามีฐานนะยากจน หาเชา้กินคํ่า ตอ้งปฏิบติัตนตามมรรคมีองค ์8 ขอ้ใดท่ีสามารถ
ทาํใหชี้วติมีความสุขสบายข้ึนได ้ 
ก. สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
ข. สัมมาทิฐิ สัมมาสังกปัปะ 
ค. สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ 
ง. สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ  

6. วฒิุธรรมมีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก. ธรรมอนัเป็นกาํลงั   
ข. ธรรมของผูป้กครอง 
ค. ธรรมท่ีก่อให้เกิดการรับรู้ของจิต 
ง. ธรรมท่ีก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม 

7. การปฏิบติัตนตามหลกัการเลือกคบคน ของวฒิุธรรม 4 คือขอ้ใด 
ก. ช่วยเลือกทาํงานของเพื่อน 
ข. ไม่ดูหม่ินผูท่ี้มีฐานะไม่ดี 
ค. ทาํความรู้จกักบัผูมี้คุณธรรม  
ง. ปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของบิดามารดา 

8. ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีอธิบายธมัมานุธมัมปฏิบติัไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
ก. การพิจารณาเพื่อให้เขา้ถึงความจริงโดยการสืบคน้หาเหตุผลไปตามลาํดบัจนถึง

ตน้เหตุ  
ข. ปฏิบติัตนดี โดยศึกษาหาความรู้จริงดว้ยการฟังธรรมเป็นการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าต่อ

ชีวติ 
ค. ปฏิบติัตนสมควรแก่ธรรมสอดคลอ้งพอดีตามขอบเขต การนาํส่ิงท่ีไดศึ้กษาเรียนรู้

และไตร่ตรองแลว้ไปปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
ง. การคิดแยกแยะองคป์ระกอบต่างๆจนมองเห็นสภาพท่ีแทจ้ริงและความสัมพนัธ์

ระหวา่งเหตุปัจจยัของส่ิงหรือเหตุการณ์ท่ีนั้น ๆ 
9. บุคคลท่ีปฏิบติัตนสอดคลอ้งกบัหลกัวฒิุธรรม 4 คือขอ้ใด 

ก. อญัชิสาเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียน  
ข. พรเทพเก็บรางวลัใหลู้กหลานช่ืนชม 
ค. ณภทัร ใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดั   
ง. แกว้กา้ว ทาํงานหาเงินแมป่้วยก็ไม่ทอ้ 
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10. “การคบหาบุคคลท่ีมีความรู้ ชกันาํไปในทางท่ีดีและถูกตอ้ง” พฤติกรรมดงักล่าวมี
ความสัมพนัธ์กบัหลกัธรรมวฒิุธรรม 4 ในขอ้ใด 
ก. สัทธมัมสัสวนะ  
ข. สัปปุริสสังเสวะ   
ค. โยนิโสมนสิการ  
ง. ธมัมานุธมัมปฏิบติั  

11. การเลือกคบเพื่อนท่ีดีของนกัเรียนควรมีลกัษณะตามขอ้ใด 
ก. ทาํดีกบัเรา  
ข. พดูดีกบัเรา 
ค. คิดดีกบัเรา 
ง. เอาใจเราทุกอยา่ง 

12. การกระทาํตามหลกัวฒิุธรรม 4 เกิดผลดีตามขอ้ใด 
ก. มีทรัพยสิ์นมากมาย     
ข. มีความเจริญกา้วหนา้ในชีวิต 
ค. มีผูย้กยอ่งนบัถือวา่มีคุณธรรม    
ง. มีมิตรแทค้อยช่วยเหลือเม่ือเดือดร้อน 

13. ใครนาํหลกัการเลือกคบเพื่อนไปใชไ้ดดี้ท่ีสุด 
ก. นํ้าคา้ง เลือกคบเพื่อนท่ีเรียนดี และสอบไดท่ี้ 1 
ข. แนน มีเพื่อเป็นดาวมหาวทิยาลยัช่ือดงัในเมืองหลวง 
ค. ดวงดาวเป็นคนใจร้อนแต่เพื่อนของเธอจะคอยเตือนในใจเยน็ๆ 
ง. เทียนหอม ไปเท่ียวโดยไม่ตอ้งจ่ายเงินเพราะเพื่อนของเธอออกค่าใชจ่้ายใหห้มด 

14. เห็นสุนขัใหห่้างเป็นศอก เห็นวอกใหห่้างเป็นวา ห่างพาลาใหห่้างหม่ืนโยชน์แสนโยชน์ 
นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่เพราะอะไร 
ก. เห็นดว้ย เพราะ สุนขัและลิง อาจทาํร้ายเราได ้
ข. เห็นดว้ย เพราะ ตอ้งห่างคนพาลใหไ้กลท่ีสุดเน่ืองจากถา้อยูใ่กลอ้าจนาํเร่ือง

เดือดร้อนมากมายมาสู่เรา 
ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะ ห่างสุนขัและลิงเท่ากบัท่ีกล่าวมาอาจไม่พอ 
ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะถา้เห็นคนพาลแลว้เราไม่เขา้ไปเก่ียวดว้ยยอ่มไม่เกิดเร่ืองใดๆกบั

เราจึงไม่จาํเป็นตอ้งหนี 
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15. พละ 5 หมายถึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
ก. ธรรมท่ีนาํไปสู่ความเขม้แขง็ทางร่างกาย   
ข. กาํลงัท่ีทาํใหเ้กิดความมัน่คงในชีวติ 
ค. ธรรมท่ีนาํไปสู่ความเจริญงอกงาม   
ง. กาํลงัของมนุษย ์5 อยา่ง 

16. ขอ้ใดเป็นศรัทธาท่ีประกอบดว้ยเหตุผลและปัญญา 
ก. เช่ือเพราะครูบอก    
ข. เช่ือเพราะเล่าต่อกนัมา 
ค. เช่ือเพราะไตร่ตรองดีแลว้    
ง. เช่ือมนัในส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไม่เปล่ียนแปลง 

17. อามม่ีเป็นผูท่ี้มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆ แสดงวา่อามม่ีมีหลกัธรรมใด 
ก. พละ 5  
ข. มงคล 38   
ค. วฒิุธรรม 5 
ง. สัทธรรม 3 

18. ขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นวา่ “ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา’’ 
ก. สอนใหม้นุษยเ์ผชิญปัญหาดว้ยตนเอง และหาทางดบัทุกขใ์หไ้ด ้ 
ข. เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดใ้ชส้ติปัญญาของตนพิจารณาไตร่ตรองดว้ยเหตุผลและเห็น

ดว้ยเสียก่อนจึงเช่ือ 
ค. เปิดโอกาสใหทุ้กคนทุกชั้นวรรณะเขา้มาบรรพชาอุปสมบทได ้โดยปฏิบติัตามพระ

ธรรมวนิยัเหมือนกนัหมด 
ง. ไม่เช่ือเก่ียวกบัเร่ืองงมงายเช่นไม่เช่ือในเร่ืองการเวยีนวา่ยตายเกิดหรือภูตผวีิญญาณ

แต่เช่ือในส่ิงท่ีสามารถพิสูจน์ได ้
19. ผูท่ี้นาํหลกัธรรมพละ5มาพฒันาชีวติคือขอ้ใด 

ก. แดง เช่ือมาเขาสามารถร้อยมาลยัส่งลูกเรียนได ้เขาจึงพยายามและอดทนทาํงาน
เก็บเงินส่งลูกเรียน 

ข. ขิง ตอ้งการเรียนในคณะแพทยม์ากเขาจึงอ่านหนงัสือโดยไม่ยอมพกัผอ่น 
ค. ฟ้า เรียนจบปริญญาตรีและพยายามหางานท่ีไดเ้งินมากๆ 
ง. ปู อาย ุ10 ขวบ เม่ือกลบัจากโรงเรียนเธอจะช่วยยา่ของเธอทาํงานบา้นทุกอยา่ง 
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20. การท่ีนกัเรียนไม่อยากตกเป็นทาสยาเสพติดนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรตามหลกัพละ 
ก. ควบคุมการประพฤติ มีความพยายาม    
ข. มีความเช่ือมัน่ ใชปั้ญญา 
ค. มีสติ และใชปั้ญญา    
ง. มีความตั้งใจ และแน่วแน่ 

21. ผูท่ี้สามารถนาํหลกัธรรมพละ 5 มาแกปั้ญหาชีวติได ้จะมีลกัษณะตามขอ้ใด 
ก. มีชีวติอยูเ่พื่อวนัขา้งหนา้     
ข. นาํเร่ืองในอดีตมาตดัสินชีวิตปัจจุบนั  
ค. ยอมรับความผิดท่ีไดก้ระทาํและเก็บไวก้บัตนเอง 
ง. เม่ือมีปัญหาชีวติก็ไม่ยอ่ทอ้พร้อมจะต่อสู้ต่ออุปสรรคเสมอ 

22. ความเช่ือเช่นไรถือวา่ “ศรัทธานาํไปสู่ปัญญา” 
ก. เช่ือตามทฤษฎีท่ีไดพ้ิสูจน์มาแลว้   
ข. เช่ือตามตาํราท่ีไดม้าตรฐาน แต่งโดยผูรู้้ 
ค. เช่ือตามท่ีคิดตรองตามแนวเหตุผลแลว้  
ง. เช่ือแลว้คน้หาขอ้เทจ็จริงเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง 

23. “ทุกชีวติยอ่มมีปัญหา ปัญหามีมาใหแ้ก ้ไม่ใช่มีมาใหก้ลดักลุม้ การแกปั้ญหา เป็นหนา้ท่ี
ของชีวติ” นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่เพราะอะไร 
ก. เห็นดว้ย เพราะ ปัญหาทุกอยา่งสามารถแกไ้ขได ้ 
ข. เห็นดว้ย เพราะ ตอ้งเช่ือวา่เราสามารถผา่นปัญหาไปได ้มีความพยายามและอดทน

ใชปั้ญญาแกปั้ญหา 
ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะ หลายคนมีปัญหามากเกินกวา่ท่ีจะแกไ้ด ้และไม่มีทางออกให ้
ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะ ในบางคร้ังก็สายเกินไปไม่อาจแกปั้ญหาได ้

24. ยถาสารุปปสันโดษเป็นความยนิดีในเร่ืองใด 
ก. ส่ิงท่ีตนไดม้า   
ข. ส่ิงท่ีตนทาํได ้ 
ค. ส่ิงท่ีตนอยากได ้  
ง. ส่ิงท่ีเหมาะสมกบัตวั 
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25. ขอ้ใดจดัเป็นความสุขของคนท่ีมีความสันโดษชดัเจนท่ีสุด 
ก. ความสุขดา้นวตัถุ    
ข. ความสุขดา้นจิตใจ 
ค. ความสุขดา้นยศถาบรรดาศกัด์ิ   
ง. ความสุขดา้นการสมาคมกบัคนทุกกลุ่ม 

26. คุณค่าของสันโดษคือขอ้ใด 
ก. ทาํใหเ้ป็นคนสงบเสง่ียมเจียมตน ไม่วุน่วาย 
ข. ทาํใหเ้ป็นคนท่ีมีจิตใจสงบเยือกเยน็ ไม่วูว่าม 
ค. ทาํใหม้องโลกในแง่ดี ไม่ทุกขร้์อนเร่ืองใด ๆ ทั้งส้ิน 
ง. ทาํใหมี้ความยนิดีในส่ิงท่ีตนเองมี หรือเป็นอยู ่โดยไม่ฟุ้งซ่าน 

27. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของรัชกาลท่ี 9 เก่ียวขอ้งกบัความสันโดษอยา่งไร 
ก. ใชชี้วติตามธรรมชาติ    
ข. ดาํรงชีวิตอยูต่ามชนบท 
ค. ดาํเนินชีวติใหพ้อมีพอกิน 
ง. ใหทุ้กคนประกอบอาชีพ 

28. แนวคิดเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
รัชกาล ปัจจุบนั มีความสอดคลอ้งอยา่งเด่นชดักบัธรรมขอ้ใด  
ก. เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
ข. วฒิุธรรม ๔  
ค. ภาวนา 
ง. สันโดษ 

29. ผูใ้ดนาํหลกัธรรมเร่ืองสันโดษไปใชไ้ดดี้ท่ีสุด 
ก. กระติก ทาํตวัเป็นคนวางเฉย  
ข. นํ้า ช่ืนชมตนเองมากกวา่ผูอ่ื้น  
ค. พอใจกบัทรัพยสิ์นของคนอ่ืน  
ง. เต้ิล พอใจกบัความสามารถของตนเอง 
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30. ขอ้ใด ไม่ใช่ การหมัน่ฝึกตนใหมี้สันโดษใหเ้กิดมีข้ึนในตน 
ก. หมัน่พิจารณาถึงความแก่ ความเจบ็ ความตาย อยูต่ลอดเวลา 
ข. ใหรู้้จกัปริมาณในการบริโภคอาหาร กินเพื่ออยูไ่ม่ใช่อยูเ่พื่อกิน 
ค. ใหห้มัน่ใหท้านอยูเ่สมอ ๆ เป็นการฆ่า ความตระหน่ี ความโลภในตวัไปทีละนอ้ยๆ 
ง. หมัน่ทาํบุญสร้างพระบ่อยๆเพื่อแสดงใหค้นอ่ืนรู้วา่เราเป็นคนมีเงิน  

31. เก่ียวแฝกมุ่งป่าพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัคาํพงัเพยน้ีแสดงวา่ขาดมงคลชีวติขอ้ใด 
ก. ความอดทน  
ข. ความสันโดษ 
ค. ความไม่ประมาท  
ง. ความอ่อนนอ้มถ่อมตน 

32.  “นกนอ้ยทาํรังแต่พอตวั” นกัเรียนเห็นดว้ยกบัสุภาษิตน้ีหรือไม่เพราะอะไร 
ก. เห็นดว้ย เพราะ นกตวัเล็กก็อยูรั่งเล็ก 
ข. เห็นดว้ย เพราะ การปฏิบติักิจใดๆตอ้งรู้จกัประมาณตน 
ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะบางคร้ังเราก็ตอ้งเตรียมตวัสาํหรับวนัขา้งหนา้ 
ง. ไม่เห็นดว้ย เพราะทุกคนมีครอบครัวยอ่มตอ้งเตรียมท่ีอยูใ่หเ้พียงพอสาํหรับทุกคน 

33. อุบาสกธรรมท่ีดีตอ้งไม่ถือมงคลต่ืนข่าว หมายถึงขอ้ใด 
ก. หวงัผลจากส่ิงศกัด์ิ     
ข. เช่ือถือส่ิงท่ีเป็นโชคลาง  
ค. หวงัผลจากการกระทาํของตนเอง  
ง. เช่ือถือส่ิงท่ีเป็นมงคลและไม่เป็นมงคล 

34. หลกัการใด ไม่ใช่ หลกัการของพระพุทธศาสนาตามหลกัอุบาสกธรรม 
ก. หลกักฎแห่งกรรม  
ข. หลกัการปฏิบติัตามศีล 
ค. หลกัความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ   
ง. หลกัของความเป็นเหตุเป็นผล 

35. การฟังธรรมดว้ยจิตท่ีเป็นกุศล มีลกัษณะอยา่งไร  
ก. ฟังธรรมดว้ยการทาํสมาธิ  
ข. ฟังธรรมดว้ยจิตใจแจ่มใส เบิกบานตลอดเวลา  
ค. ฟังธรรมดว้ยกิริยามารยาทท่ีแสดงถึงความนอบนอ้ม  
ง. ฟังธรรมดว้ยความเคารพ ใชค้วามคิดพิจารณาไปโดยลาํดบั 
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36. การปฏิบติัตามองคป์ระกอบของอุบาสกธรรม 5 คือขอ้ใดต่อไปน้ี  
1. ทาํบุญ  2. ถือศีล  3. เช่ือเร่ืองกรรม  4. สร้างวดั  5. บริจาคให้โยคี 
ก. 1 2 3 4   
ข. 1 2 4 5   
ค. 1 2 4 5   
ง. 1 2 3 4 5  

37. ชาวพุทธท่ียดึหลกั “อุบาสกธรรม 5” จะตอ้งคุมวาจาและกายใหเ้รียบร้อย หมายถึงการ
ปฏิบติัตามขอ้ใดต่อไปน้ี 
ก. ดูแลวดั   
ข. ตั้งใจทาํมาหากิน  
ค. รักษาศีลมิใหข้าด  
ง. เช่ือในเร่ืองการกระทาํ  

38. อุบาสกท่ีดีมีหนา้ท่ีตามขอ้ใด  
ก. หาทรัพยส์มบติัใหม้าก  
ข. ไม่ละเลยการฟังธรรม  
ค. ประกอบศาสนพิธีทุกวนั 
ง. ปรนนิบติัรับใชพ้ระสงฆ์ 

39. คุณยายพานกไปทาํบุญท่ีวดัอยูเ่สมอ นกจึงไดฟั้งธรรม รักษาศีล อยูเ่ป็นประจาํทาํให้นก
ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น มีเมตตาชอบบริจาคทาน การปฏิบติัตนของคุณยายสอดคลอ้งกบั
หลกัธรรมขอ้ใด 
ก. วติก 3  
ข. พละ 5  
ค. ปัญญาภาวนา 
ง. อุบาสกธรรม 5 

40. การท่ีอุบาสกนาํเสนอข่าวเก่ียวกบัพระภิกษุสามเณรท่ีกระทาํผดิพระวนิยั ถือวา่ไดท้าํ
หนา้ท่ีพุทธศาสนิกชนท่ีดีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก. ใช่ เพราะพระไม่ดีจะไดห้มดส้ินไป 
ข. ใช่ เพราะทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแลพระพุทธศาสนา 
ค. ไม่ใช่ เพราะเป็นการนาํไฟในออกไปภายนอก 
ง. ไม่ใช่ เพราะเด๋ียวคู่กรณีจะมาแกแ้คน้ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 .ง 11 .ค 21 .ง 31 .ข 
2.ง 12.ข 22.ง 32.ข 
3.ค 13.ค 23.ข 33.ค 
4.ค 14.ข 24.ง 34.ค 
5.ง 15.ข 25.ข 35.ง 
6.ง 16.ค 26.ง 36.ก 
7.ค 17.ก 27.ค 37.ค 
8.ค 18.ข 28.ง 38.ข 
9.ก 19.ก 29.ง 39.ง 
10.ข 20.ค 30.ง 40.ข 
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แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องกบัจุดประสงค์ 
ของแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของผู้เช่ียวชาญ 

 
ค าช้ีแจง 

ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาประเมินความตรงเชิงเน้ือหา
และความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของข้อสอบ เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อนาํไปใช้ในการวดัและประเมินนักเรียน ทั้งน้ีโดยท่านทาํเร่ือง
หมาย ( ) ลงในช่องคะแนนความคิดเห็นของรายการประเมินแต่ละข้อ  โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 

 
  +  1    หมายถึง   แน่ใจวา่ขอ้สอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  -    1    หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

    ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
                                                                                  นางสาวเบญจวรรณ ปรางประเสริฐ                                                                               
                                                                    นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
                                                                 ผูว้จิยั             
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
 

สอดคล้อง 
+1 

 
ไม่แน่ใจ 

0 

ไม่
สอดคล้อง 

-1 

1 แนวทางปฏิบติัเพื่อการดบัทุกข์
ตรงกบัอริยสัจ  4  ขอ้ใด 

    

2 การปฏิบติัใหห้ลุดพน้จากความ
ทุกขคื์อขอ้ใด 

    

3 สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดทุกขคื์อขอ้ใด     
4 นิโรธในพระพุทธศาสนา  คือขอ้

ใด 
    

5 ผูท่ี้พน้จากความทุกขจ์ะมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร 

    

6 การรู้แจง้ในอริยสัจ  4  จะมีผล
อยา่งไร 

    

7 “.........................................”     
8 “.........................................”     
9 “.........................................”     

10 “.........................................”     
11 “.........................................”     
12 “.........................................”     
13 “.........................................”     
14 “.........................................”     
15 “.........................................”     
16 “.........................................”     
17 “.........................................”     
18 “.........................................”     
n “.........................................”     
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แบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ค าช้ีแจง :  
  1. แบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการฉบับน้ีมี  4 สถานการณ์ ให้เวลาทาํ
สถานการณ์ละ 15 นาที รวมเป็นเวลา 1 ชัว่โมง 
 2. ในแต่ละสถานการณ์มี  คาํถามสถานการณ์ละ 4 ขอ้ ขอ้ละ 5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี ้

  5   คะแนน  สําหรับคาํตอบท่ีอธิบายไดช้ดัเจนในสถานการณ์นั้นๆ และคาํตอบท่ีถูกตอ้ง
สมบูรณ์ มีเหตุผลประกอบ 
  4  คะแนน  สาํหรับคาํตอบท่ีอธิบายในสถานการณ์นั้นๆ และคาํตอบท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์  
  3  คะแนน  สาํหรับคาํตอบท่ีอธิบายในสถานการณ์นั้นๆ และคาํตอบท่ีเกือบถูกตอ้งสมบูรณ์  
  2  คะแนน  สาํหรับคาํตอบท่ีอธิบายในสถานการณ์นั้นๆ ไดถู้กตอ้งเพียงคร่ึงเดียวหรือตอบ
ถูกแต่ขาดเหตุผลท่ีชดัเจน 
   1  คะแนน สาํหรับคาํตอบถูกไม่ถึงคร่ึงหน่ึง และขาดเหตุผลในการคิด  
   0  คะแนน สาํหรับคาํตอบผดิทั้งขอ้ และคาํตอบผดิ 
 เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
  การตัดสิน ดังนี้   
   คะแนน  17  -  20   อยูใ่นระดบัดีมาก  
   คะแนน  13  -  16   อยูใ่นระดบัดี 
   คะแนน    9  -  12   อยูใ่นระดบัปานกลาง  
   คะแนน    5  -   8    อยูใ่นระดบัพอใช ้
   คะแนน    0  -   4    อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 
  3. ใหน้กัเรียนอ่านสถานการณ์ใหเ้ขา้ใจแลว้จึงตอบคาํถามใหถู้กตอ้ง ครบตามประเด็น
คาํถาม 
  4. เม่ือหมดเวลาใหน้กัเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคาํตอบทนัที 
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สถานการณ์ที ่1 
 

ระพีพฒัน์เป็นหวัหนา้ครอบครัวท่ีปฏิบติัตนดีมาก เป็นผูมี้ความขยนั มานะ อดทน ใน
การประกอบอาชีพเล้ียงดูครอบครัว ในสมยัเรียนระพีพฒัน์เป็นคนตั้งใจเรียน จบเรียนจบปริญญาตรี
เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง จึงไดเ้ขา้ทาํงานในบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองเทคโนโลยขีองประเทศ เขาได้
เล่ือนตาํแหน่งอยูใ่นระดบัผูบ้ริหารในเวลาไม่ก่ีปี เงินเดือนของระพีพฒัน์สูงมาก ต่อเขาไดพ้บรัก
และแต่งงานกบัคู่รักท่ีเป็นคนจงัหวดัเดียวกนั ทั้งคู่เก็บเงินสร้างครอบครัว ซ้ือท่ีดินและสร้างบา้น
เป็นของตนเอง 

ในท่ีสุดเร่ืองไม่คาดฝันก็เกิดข้ึนโดยบริษทัท่ีระพีพฒัน์ทาํงานดว้ยนั้นเป็นนกัลงทุน
ขา้มชาติ ไดห้อบเงินหนีกลบัประเทศตนเอง ทาํใหร้ะพีพฒัน์ตกงาน มีปัญหาเร่ืองเงินอยา่งมาก
เน่ืองจากภรรยาของเขาไม่ไดท้าํงานเป็นแม่บา้นดูแลสามีและลูก 3 คน เขาพยายามหางานทาํแต่เป็น
ช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดีบริษทัต่างๆ ลว้นแต่ปลดพนกังานกนัทั้งส้ิน เขาทาํใจไม่ไดห้วนคิดถึงความสุข
สบายในอดีต ทาํให้ระพีพฒัน์เป็นโรคเครียดจนกลายเป็นคนสติไม่ดีจนไม่สามารถดูแลครอบครัว
ไดทิ้้งใหภ้รรยาและลูกแกปั้ญหาเพียงลาํพงั 
1. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระพีพฒัน์คืออะไร(การคิดมีจุดหมาย : 5 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ถา้นกัเรียนเป็นระพีพฒัน์นกัเรียนมีขั้นตอนในการแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร (การคิดเป็นขั้นตอน : 5 
คะแนน)  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ใหน้กัเรียนตั้งช่ือสถานการณ์ขา้งตน้พร้อมบอกเหตุผลประกอบ (การคิดมีเหตุผล:5 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. นกัเรียนคิดวา่ปัญหาของระพีพฒัน์สามารถแกไ้ขไดห้รือไม่ (การคิดเป็นประโยชน์ : 5 คะแนน) 
แกไ้ขได ้เพราะ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
แกไ้ขไม่ได ้เพราะ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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สถานการณ์ที ่2 
 

สมศกัด์ิ ชูช่วยคาํ (บอย) ชายหนุ่มวยั 27 ปี คร้ังหน่ึงช่วงชีวติวยัรุ่นเขาเป็น อดีตเยาวชน
ท่ีเคยถูกจองจาํในสถานพินิจเป็นเวลา 5 ปีกวา่ บนถนนของการต่อสู้ด้ินรนให้หลุดพน้จากบ่วงของ
ยาเสพยติ์ดจนไดรั้บรางวลั “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาส่ือมวลชนเพื่อการพฒันาสังคม” ปัจจุบนั
บอยผา่นมนัมาไดแ้ลว้และพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะบอกกบัเยาวชนในสถานพินิจรุ่นนอ้งวา่ เราเอาชนะ
มนัไดด้ว้ยความตั้งใจท่ีวา่ "ผมกาํลงัจะทาํส่ิงดีๆใหเ้กิดข้ึนบนแผน่ดินน้ี" วนัน้ีบอยเป็นเจา้หนา้ท่ี
สงขลาฟอร่ัม องคก์รพฒันาเด็กครอบครัวเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก บอยทาํงานช่วยเหลือเยาวชน
จากสถานพินิจใหก้ลบัสู่สังคมใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติอีกคร้ังดว้ยการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีเขม้แขง็ทาง
จิตใจ  

ท่ีมา : ชีวติจริงยิ่งกว่าละคร ตอน บาปบริสุทธ์ิ วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 
http://www.seesantv.com/playnow_noadd.php?id=76602  

 

1. ชีวติของบอยในอดีตมีปัญหาอะไร(การคิดมีจุดหมาย : 5 คะแนน)  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................  
2. นกัเรียนคิดวา่บอยควรวางแผนชีวติอยา่งไรต่อไปเพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข (การคิดเป็น
ขั้นตอน :  5  คะแนน).......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. นกัเรียนคิดวา่ถา้ในอดีตบอยไม่สามารถผา่นปัญหาท่ีเจอมาไดชี้วติของบอยจะดาํเนินไปอยา่งไร
(การคิดมีเหตุผล : 5 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. ชีวติของบอยในวนัน้ีฝ่าฟันปัญหาสาํเร็จเพราะอะไร (การคิดเป็นประโยชน์ : 5 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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สถานการณ์ที ่3 
 

 วสุีดาเป็นนกัศึกษาครอบครัวยากจนในจงัหวดัทางภาคอีสาน ครอบครัวของเธอไม่
สามารถส่งเสียใหเ้ธอเรียนไดแ้ต่เธอมีหวัใจท่ีกลา้แกร่งและทระนง นกัศึกษาสาวคนน้ีไม่งอมืองอ
เทา้รอคอยความช่วยเหลือ ไม่ขอทุนและไม่ขอกูย้ืมกองทุนเพื่อการศึกษาเช่นเดียวกบัเพื่อนๆท่ีมี
ฐานะยากจนอีกจาํนวนมาก แต่เธอเลือกท่ีจะร้อยมาลยัขายส่งเสียตวัเองเรียนหนงัสือ อาชีพขาย
ดอกไมท่ี้ไดรั้บการฝึกสอนมาจากยาย จึงเปรียบเสมือนสมบติัช้ินสุดทา้ยท่ียายทิ้งไวใ้หก่้อนตาย แต่
รายไดใ้นแต่ละวนัไม่ดีนกั เธอตอ้งใชเ้งินทุกบาททุกสตางคท่ี์หาไดใ้หคุ้ม้ค่าท่ีสุด 

 

1. นกัเรียนคิดวา่วสุีดาแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ (การคิดมีจุดหมาย : 5 คะแนน) 
ถูกตอ้ง เพราะ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
ไม่ถูกตอ้ง เพราะ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 

2. นกัเรียนประสบปัญหาเช่นเดียวกบัวสุีดานกัเรียนจะมีขั้นตอนในการดาํเนินชีวติอยา่งไร (คิดเป็น
ขั้นตอน : 5 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

3. นกัเรียนวสุีดาจะสามารถเรียนจนจบปริญญาตรีไดห้รือไม่ (การคิดมีเหตุผล : 5 คะแนน) 
เรียนจบปริญญาตรีได ้เพราะ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
เรียนจบปริญญาตรีไม่ได ้เพราะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
4. นกัเรียนคิดวา่คุณสมบติัในตวัวสุีดาท่ีทาํใหเ้ขาต่อสู้กบัปัญหาชีวิตไดถึ้งทุกวนัน้ีคืออะไร 
ยกตวัอยา่งมาประกอบ (การคิดเป็นประโยชน์ : 5 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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สถานการณ์ที ่4 
   

นายธันวา ดว้งดาราหนุ่มนกัศึกษาคณะวิศวะฯ อายุ 21 ปี หึงโหดใช้มีดแทงนางสาว 
ชณิดาภานกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงคู่รักจนเสียชีวิต หลงัจากนั้นใชมี้ดเล่มเดียวกนัแทงตวัเอง
เข้าท่ีลาํคอ 2 แผล หน้าอก 2 แผล หน้าทอ้งอีก 11 แผล และมีบาดแผลกรีดข้อมืออีกหลายแผล 
อาการสาหสัปางตายเพื่อนขา้งห้องตอ้งหามส่งโรงพยาบาลเม่ือถึงโรงพยาบาลแพทยไ์ดช่้วยชีวิตไว้
ได ้เพื่อนขา้งหอ้งเล่าวา่ทั้งคู่คบหาดูใจกนัมานานแลว้แต่มีเร่ืองผิดใจกนัมาตลอดเน่ืองจากนายธนัวา
เป็นคนข้ีหึง หวาดระแวงวา่ “ชณิดาภา” จะคิดนอกใจไปมีคนอ่ืนเน่ืองจากชณิดาภาเป็นคนหนา้ตาดี
และมีเพื่อนมาก ทั้งคู่จึงทะเลาะกนัเร่ือยมา  

ท่ีมา : วศิวะหึง แทงพรุน สาวราม  
วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 6908 ข่าวสดรายวนั 

 

1. ปัญหาของคู่รักคู่น้ีเกิดจากสาเหตุใด (การคิดมีจุดหมาย : 5 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

2. . หากนกัเรียนเป็นกลุ่มคนท่ีมีรักในวยัเรียน นกัเรียนมีขั้นตอนในการวางแผนชีวิตของนกัเรียนทั้ง
เร่ืองการเรียนและเร่ืองความรักอยา่งไรใหป้ระสบความสาํเร็จในชีวติ (การคิดเป็นขั้นตอน : 5 
คะแนน) 
 เรียนจบชั้นมธัยม ทาํงาน แต่งงาน 
 ทดลองอยูด่ว้ยกนัตั้งแต่ตอนเรียน เรียนจบ แต่งงาน 

ศึกษาดูใจกนัไป เรียนจบปริญญาตรี ประกอบอาชีพท่ีมัน่คง แต่งงาน 
  อ่ืน ๆ .................................................................................................................................... 
3. นกัเรียนคิดการท่ีนายธนัวาและแฟนสาวเป็นนกัศึกษามาอยูกิ่นดว้ยกนัก่อนวยัอนัควรเหมาะสม
หรือไม่ เพราะอะไร (การคิดมีเหตุผล : 5 คะแนน) 
เหมาะสม เพราะ.............................................................................................................................. 
ไม่เหมาะสม เพราะ........................................................................................................................... 
4.นายธนัวาแกไ้ขปัญหาถูกตอ้งหรือไม่ (การคิดเป็นประโยชน์ : 5 คะแนน) 
ถูกตอ้ง เพราะ.................................................................................................................................... 
ไม่ถูกตอ้ง เพราะ............................................................................................................................... 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
 
คาํช้ีแจง  
 ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ จากการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อ
นาํไปเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเก่ียวการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ท่ีเกิดจากการจดักระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบโยนิโสมนสิการ เพื่อเป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นในการปรับปรุง แก้ไขและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ทั้งน้ีโดยให้ท่านทาํ
เคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนความคิดเห็นในรายการประเมินแต่ละขอ้ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 
 
  +1  หมายถึง แน่ใจวา่แบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการมีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
  -  1  หมายถึง  แน่ใจแบบทดสอบวดัการคิดแบบโยนิโสมนสิการไม่มีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 
 

 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
  นางสาวเบญจวรรณ ปรางประเสริฐ 

                 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา  
      ผูว้จิยั 
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สถานการณ์ที ่ 1 
 

ที่ ค าถามในสถานการณ์ 

การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความคดิเห็น 

ข้อเสนอ 
แนะ 

กา
รค
ดิม

จีุด
หม

าย
 

(อุ
บา
ยม

นสิ
กา
ร) 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ขั้น
ตอ

น 
(ป
ถม

นสิ
กา
ร) 

กา
รค
ดิม

เีห
ตุผ

ล 
(ก
าร
ณม

นสิ
กา
ร)

 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ปร
ะโ
ยช

น์ 
(อุ
ปป

าท
กม

นสิ
กา
ร) 

+1 0 -1 

1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระ
พีพฒัน์คืออะไร √    

    

2 ถา้นกัเรียนเป็นระพีพฒัน์
นกัเรียนจะมีขั้นตอนใน
การแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร 

 √   
    

3 ใหน้กัเรียนตั้งช่ือสถานการ
ขา้งตน้พร้อมบอกเหตุผล
ประกอบ 

  √  
    

4 นกัเรียนคิดวา่ปัญหาของ    
ระพีพฒัน์สามารถแกไ้ขได้
หรือไม่ 

   √ 

    

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ  
 (..............................................................)       
          ผูป้ระเมิน                                                                                                                                            
                         ......../........../......... 
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สถานการณ์ที ่ 2 
 

ที่ ค าถามในสถานการณ์ 

การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความคดิเห็น 

ข้อเสนอ 
แนะ 

กา
รค
ดิม

จีุด
หม

าย
 

(อุ
บา
ยม

นสิ
กา
ร)

 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ขั้น
ตอ

น 
(ป
ถม

นสิ
กา
ร) 

กา
รค
ดิม

เีห
ตุผ

ล 
(ก
าร
ณม

นสิ
กา
ร)

 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ปร
ะโ
ยช

น์ 
(อุ
ปป

าท
กม

นสิ
กา
ร)

 

+1 0 -1 

1 ชีวติของบอยในอดีตมี
ปัญหาอะไร √    

    

2 นกัเรียนคิดวา่บอยควร
วางแผนชีวิตอยา่งไรต่อไป
เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุข 

 √   

    

3 นกัเรียนคิดวา่ถา้ในอดีต
บอยไม่สามารถผา่นปัญหา
ท่ีเจอมาไดชี้วติของบอยจะ
ดาํเนินไปอยา่งไร 

  √  

    

4 ชีวติของบอยในวนัน้ีฝ่าฟัน
ปัญหาสาํเร็จเพราะเหตุใด 

   √ 
    

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ  
 (..............................................................)       
          ผูป้ระเมิน                                                                                                                                            
                         ......../........../......... 
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สถานการณ์ที ่ 3 
 

ที่ ค าถามในสถานการณ์ 

การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความคดิเห็น 

ข้อเสนอ 
แนะ 

กา
รค
ดิม

จีุด
หม

าย
 

(อุ
บา
ยม

นสิ
กา
ร)

 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ขั้น
ตอ

น 
(ป
ถม

นสิ
กา
ร) 

กา
รค
ดิม

เีห
ตุผ

ล 
(ก
าร
ณม

นสิ
กา
ร)

 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ปร
ะโ
ยช

น์ 
(อุ
ปป

าท
กม

นสิ
กา
ร)

 

+1 0 -1 

1 นกัเรียนคิดวา่วสุีดาแกไ้ข
ปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ √    

    

2 นกัเรียนประสบปัญหา
เช่นเดียวกบัวสุีดานกัเรียนจะ
มีขั้นตอนในการดาํเนินชีวติ
อยา่งไร 

 √   

    

3 นกัเรียนคิดวา่วสุีดาจะ
สามารถเรียนจบปริญญาตรี
ไดห้รือไม่ 

  √  
    

4 นกัเรียนคิดวา่คุณสมบติัใน
ตวัวสุีดาท่ีทาํใหเ้ขาต่อสู้กบั
ปัญหาชีวิตไดถึ้งทุกวนัน้ีคือ
อะไรยกตวัอยา่งมาประกอบ 

   √ 

    

 
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 ลงช่ือ  
 (..............................................................)       
          ผูป้ระเมิน                                                                                                                                            
                         ......../........../......... 
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สถานการณ์ที ่ 4 

ที่ ค าถามในสถานการณ์ 

การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ความคดิเห็น 

ข้อเสนอ 
แนะ 

กา
รค
ดิม

จีุด
หม

าย
 

(อุ
บา
ยม

นสิ
กา
ร) 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ขั้น
ตอ

น 
(ป
ถม

นสิ
กา
ร) 

กา
รค
ดิม

เีห
ตุผ

ล 
(ก
าร
ณม

นสิ
กา
ร)

 

กา
รค
ดิเ
ป็น

ปร
ะโ
ยช

น์ 
(อุ
ปป

าท
กม

นสิ
กา
ร) 

+1 0 -1 

1 ปัญหาของคู่รักคู่น้ีเกิดจาก
สาเหตุใด √    

    

2 หากนกัเรียนเป็นกลุ่มคนท่ี
มีรักในวยัเรียน  นกัเรียนมี
ขั้นตอนในการวางแผน
ชีวติของนกัเรียนทั้งเร่ือง
การเรียนและเร่ืองความรัก
อยา่งไร 

 √   

    

3 นกัเรียนคิดวา่การท่ีนาย
ธนัวาและคู่รักเป็นนกัศึกษา
มาอยูกิ่นดว้ยกนัก่อนวยัอนั
ควรนั้นเหมาะสมหรือไม่
เพราะอะไร 

  √  

    

4 นายธนัวาแกไ้ขปัญหา
ถูกตอ้งหรือไม่ 

   √ 
    

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 ลงช่ือ  
 (..............................................................)       
          ผูป้ระเมิน                                                                                                                                            
                         ......../........../........ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
 เกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
  
 แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับน้ี  จัดทาํข้ึนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบงานวิจัยเร่ือง 
การศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
 การจดัทาํแบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์ในการวดัผลและประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อนําความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบั
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ จึงขอความกรุณาให้ผูต้อบแบบสอบถาม ตอบตามความจริง เพื่อจะได้
เกิดประโยชน์กบัการศึกษาต่อไป 
 
ค าช้ีแจง     แบบสอบถามน้ี ประกอบดว้ยส่วนของคาํถาม  2 ตอน  ดงัน้ี 
    ตอนที ่ 1  เป็นแบบสอบถามปลายปิด จาํนวน  10 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท โดยมีเกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั   

การกาํหนดค่าระดบัความคิดเห็นของขอ้คาํถามในแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด ใหค้่าระดบัคะแนนเท่ากบั 5 
  เห็นดว้ยมาก  ใหค้่าระดบัคะแนนเท่ากบั 4 
  เห็นดว้ยปานกลาง ใหค้่าระดบัคะแนนเท่ากบั 3 
  เห็นดว้ยนอ้ย  ใหค้่าระดบัคะแนนเท่ากบั 2 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ใหค้่าระดบัคะแนนเท่ากบั 1 
ตอนที ่ 2    แบบสอบถามปลายเปิด ใหเ้สนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิกา 
       

    ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
                                                                                  นางสาวเบญจวรรณ ปรางประเสริฐ                                                                               
                                                                    นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 

                                                            ผูว้จิยั                                                                                                                                                                   
                                             

   ส
ำนกัหอ
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ค าช้ีแจง   ให้นกัเรียนประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบั  การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  โดยเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง
ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ เป็นการสอนท่ีมีขั้นตอนและ
เป้าหมาย 

     

2. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ เป็นการสอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนได้
รวบรวมขอ้มูลและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

     

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการเป็นการสอนท่ีเนน้นกัเรียนแกไ้ข
ปัญหาโดยใชปั้ญญา 

     

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
4. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ กระตุน้ให้
นกัเรียนอยากมีส่วนร่วมในการเรียน 

     

5. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโส
มนสิการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีการ
แลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

6. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นกัเรียน 

     

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
7.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิด 

     

8.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
เป็นการสอนท่ีเนน้ใหฝึ้กคิด  ฝึกทกัษะในการ
แสวงหาความรู้   

     

9. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
เป็นการสอนเนน้ใหเ้กิดการคิดมีจุดมุ่งหมาย  คิด
เป็นขั้นตอน  คิดมีเหตุผลและคิดมีประโยชน์ 

     

10. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เป็นการสอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนสามารถเลือกและ
ตดัสินใจในการลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

     

 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
        
       ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4    ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 

การเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 
คาํช้ีแจง    

ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ  เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา    ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4
เพื่อนําไปเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเ ก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบโยนิโสมนสิการ   เพื่อ
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุง แก้ไขและพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการให้มีความสมบูรณ์ต่อไป  ทั้ งน้ีโดยให้ท่านทาํ
เคร่ืองหมาย  (  / )  ลงในช่องคะแนนความคิดเห็นในรายการประเมินแต่ละขอ้  ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 
   
  +  1    หมายถึง   แน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์
      0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่แบบสอบถามความคิดเห็นมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์
  -    1    หมายถึง  แน่ใจแบบสอบถามความคิดเห็นไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์
 

    ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
                                                                                  นางสาวเบญจวรรณ ปรางประเสริฐ                                                                               
                                                                    นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 

                                                            ผูว้จิยั                                                                                                                                                                   
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ สอดคลอ้ง 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนท่ีมีขั้นตอน
และเป้าหมาย 

    

2. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนท่ีเนน้ให้
นกัเรียนไดร้วบรวมขอ้มูลและแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 

    

3. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นการสอนท่ีเนน้
นกัเรียนแกไ้ขปัญหาโดยใชปั้ญญา 

    

ด้านบรรยากาศในการเรียน 
4. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
กระตุน้ใหน้กัเรียนอยากมีส่วนร่วมในการ
เรียน 

    

5. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี
การแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น 

    

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



214 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ สอดคลอ้ง 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่
สอดคลอ้ง 

-1 

6. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์ใหม่แก่นกัเรียน 

    

ด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ 
7.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ส่งเสริมให้นกัเรียนได้
พฒันาการคิด 

    

8.การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนท่ีเนน้ให้ฝึก
คิด  ฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้   

    

9. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ เป็นการสอนเนน้ให้เกิด
การคิดมีจุดมุ่งหมาย  คิดเป็นขั้นตอน คิดมี
เหตุผล และคิดมีประโยชน์ 

    

10. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นการสอนท่ีเนน้ให้
นกัเรียนสามารถเลือกและตดัสินใจในการ
ลงมือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
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ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................. 

 
 

ลงช่ือ                                                                
        (....................................................................)                                                                        
                                ผูป้ระเมิน 
                      ......../........../......... 
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