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52253406 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คําสําคัญ : ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ/ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
เพ็ญพิชชา มันคง : การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรี ยนรู ้เรื อง
พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ. อาจารย์
ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ศิริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย และ ผศ.ดร.วัชรา เล่าเรี ยนดี. 213 หน้า.
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ
1) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ 2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การเมือเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3
โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1 จํานวน 30 คน ใช้แบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง ( One - Group Pretest - Posttest Design) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ เรื อง พลเมืองดี
ของสังคม 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( & ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent และ ค่าการทดสอบค่า t-test แบบ One sample
t-test และการวิเคราะห์เนือหา ( Content Analysis)
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ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคมของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3 ก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมี
คะแนนหลังการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สูงกว่าเกณฑ์ 80% อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 และความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง 3) ความคิดเห็น
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก โดยนักเรี ยนเห็นด้วยมากในด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพราะนักเรี ยนได้ฝึกคิดร่ วมกับเพือนๆตาม
สถานการณ์ ด้านประโยชน์ทีได้รับ นักเรี ยนมีความเห็นว่าทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถนําไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้ และด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความเห็นว่า ครู มีความเป็ นกัลยาณมิตรกับนักเรี ยน
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52253406 : MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION
KEY WORD : CRITICAL THINKING ABILITIES / YONISOMANASIKARN APPROACH.
PENPITCHA MONKONG : THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ABILITIES
AND LEARNING OUTCOMES IN GOOD CITIZEN OF SOCIETY OF THE THIRD GRADE
STUDENTS TAUGHT BY YONISOMANASIKARN APPROACH. THESIS ADVISORS : SIRIWAN
VANICHWATANAWORACHAI Ph.D. AND ASST. PROF. WATCHARA LOWRIENDEE Ph.D. 213 pp.
The purposes of this experimental research were to: 1) compare learning outcomes on addition
and subtracting after applying the yonisomanasikarn approach, 2) compare critical thinking abilities after
applying the yonisomanasikarn approach comparing to 80% level, 3) study the students’ opinion towards the
application of the yonisomanasikarn approach. The sample consisted of 30 of the third grade students during
the 2011 academic year of Nongadon School, Nakorn Pathom Educational Service Area Office 1. The research
design was the one-group pretest-posttest design. The research instruments were lesson plans taught by
yonisomanasikarn approach, learning outcomes test, critical thinking abilities test, and a questionnaire . The
statistical analysis employed were percentage (%) ,mean ( & ),standard deviation (S.D.), t-test dependent , one
sample t-test and content analysis.
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The research finding revealed : 1) The learning outcomes in good citizen of society of the third
grade students before and after applying the yonisomanasikarn approach were statistically significant different
at the level of .05 whereas the learning outcomes after applying the yonisomanasikarn approach were higher.
2) The students’ critical thinking abilities after applying yonisomanasikarn approach were statistically
significant different at the level of .05 whereas the critical thinking abilities after applying the
yonisomanasikarn approach were higher than 80% level and the students’ critical thinking abilities were
enhanced a good level. 3) The students’ opinions toward the yonisomanasikarn approach were at a very high
level of agreement. On the aspect of learning activities they could think with their friends on various situations.
On the aspect of learning usefulness they were able to use critical thinking in daily life. And on the aspect of
learning environments, the teacher was friendly to students.
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บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การศึกษานันถือว่าเป็ นเครื องมือในการพัฒนาซึ งมีความสําคัญและจําเป็ นทีสุ ดต่อการ
พัฒนาคน พัฒนาประเทศ ดังพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงกล่าวไว้เมือวันที
12 ธันวาคม 2510 ดังนี “การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาการพัฒนาชีวติ มนุษย์ การศึกษาเป็ น
เครื องมือทีสําคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็ นทรัพยากรทางปั ญญาทีมีค่าของชาติ งาน
ด้านการศึกษาเป็ นงานสําคัญทีสุ ดอย่างหนึงของชาติ ทังนีเพราะความเจริ ญและความเสื อมของชาติ
นันขึนอยูก่ บั การศึกษาของพลเมืองเป็ นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริ งทีทราบกันดีแล้วระยะนีบ้านเมือง
ของเรามีพลเมืองเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว ทังมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึน ด้วยว่าพลเมืองของเราบางส่ วน
เสื อมโทรมลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึงเป็ นอาการทีน่าวิตก ถ้าหากยังคงเป็ นอยูต่ ่อไป เรา
อาจจะเอาตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนีนอกจากเหตุอืนแล้วต้องมีเหตุมาจากการจัดการศึกษาด้วย
อย่างแน่นอน เราต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิงขึน” (กระทรวงศึกษาธิการ 2541 : 35)
เพือให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงและรองรับการเปลียนทีจะเกิดขึนอย่างรวดเร็ วของสังคม
ทําให้เราไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ อะไรคือความรู ้ทีจําเป็ นอย่างแท้จริ งสําหรับอนาคต
ซึ งการศึกษามีหน้าทีในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมสําหรับความเปลียนแปลง ดังนันการจัดการศึกษา
ของประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที 10 (พ.ศ.2550 - 2554)ได้ชีให้เห็นถึง
ความจําเป็ นในการปรับเปลียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรมและมี
ความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทังด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
ก้าวทันการเปลียนแปลงเพือนําไปสู่ สังคมฐานความรู ้ได้อย่างมันคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าว
มุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้มีพืนฐานจิตใจทีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทังมีสมรรถนะ ทักษะและ
ความรู้พืนฐานทีจําเป็ นในการดํารงชีวติ อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยังยืน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545ได้
กําหนดการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทย ให้เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคม และ
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 2) และเพือตอบสนอง
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 ทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การใน
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การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที 21 เบญจลักษณ์ นําฟ้ า ( 2553 : 10 ) กล่าวถึงการ
จัดการเรี ยนรู้ในสาระวิชาต่างๆควรมีการประสานเรื องทักษะในศตวรรษที 21 เข้าไปด้วยซึงทักษะ
เหล่านันประกอบด้วย 3 กลุ่มคื อ 1) กลุ่มของ ทักษะเกียวกับ การเรี ยนรู ้และนวัตกรรมทักษะ
(Learning and Innovation Skills) ประกอบด้วย การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา( Critical Thinking and Problem Solving)
และการสื อสาร การทํางานอย่างร่ วมแรงร่ วมใจ(Communica tion and Collaboration) 2) กลุ่มของ
ทักษะเกียวกับข้อมูล สื อและเทคโนโลยี (Information, Media & Technology Skills) 3) กลุ่มของ
ทักษะเกียวกับอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วย ความสามารถในการยืดหยุน่ และการ
ปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ความมุ่งมันในการทํางาน และการควบคุมตนเอง (Initiative
and Self-direction)ทักษะทางสังคมและการอยูร่ ่ วม กัน ท่ามกลางความหลากหลาย (Social and
Cross-culture Skills ) ทักษะการมุ่งเน้นผลงานและการนับได้ (Productivity and Accountability)
ความเป็ นผูน้ าํ และความรับผิดชอบ(Leadership and Accountability)
จากจุดหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า เมือ
จบการศึกษาขันพืนฐาน ผูเ้ รี ยนต้องมีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ยึดมันในวิถีชีวติ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และมุ่งให้ผเู้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ซึงการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ การดํารงชีวติ ของมนุษย์ทงในฐานะปั
ั
จเจกบุคคลและการอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด เข้าใจถึงการพัฒนา
เปลียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผูอ้ ืน มีความ
อดทน อดกลัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู ้ไปปรับใช้ในการดําเนิน
ชีวติ เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก โดยเฉพาะสาระการเรี ยนรู้ที 2 หน้าทีพลเมือง
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ลักษณะและความสําคัญของการเป็ นพลเมืองดี
ของสังคม ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชือ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สิ ทธิ หน้าที เสรี ภาพการดําเนินชีวติ อย่าง
สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:2)
ปัจจุบนั การพัฒนาประชาธิ ปไตยของประเทศยังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ เนืองจาก
ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในสถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที ความ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

3
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่ วมในฐานะพลเมืองของประเทศ และสาเหตุสาํ คัญนันประชาชนขาด
ความรู้และความเข้าใจในความหมายอย่างแท้จริ ง รวมทังคุณค่าและแก่นแท้ของประชาธิ ปไตย
ความไม่เข้าใจในเรื องดังกล่าว ทําให้ประชาชนไม่ตระหนักชัดในความสําคัญและการมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารดูแลประเทศ การพัฒนาประชาธิ ปไตยของไทยจึงเป็ นไปอย่างล่าช้า และไม่เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ทีแท้จริ งตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : บทนํา )
สอดคล้องกับปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2553 : 51-52) กล่าวไว้ในบทความ “การศึกษาเพือความเป็ นพลเมือง ( Civic Education) : แก้ปัญหา
การเมืองไทยโดยการสร้างประชาธิปไตยที “คน” ว่าทุกวันนีโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ในประเทศไทยสอน
แต่การแข่งขัน แข่งขันกันเพือเข้ามหาวิทยาลัยจนเด็กต้องไป
“เรี ยนพิเศษ ”กันตังแต่ชนั
อนุบาล ความจริ งแล้วการแข่งขันมิใช่เรื องเลวร้ายหากเป็ นเครื องมือทีสําคัญในการกระตุน้ ให้เด็ก
พัฒนาศักยภาพของตนเอง แต่การสอนให้แข่งขันกันแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่สอนเรื องความ
รับผิดชอบและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนจะนํามาซึ งความเห็นแก่ตวั
เมือจบจากโรงเรี ยนมาเข้า
มหาวิทยาลัยก็จะพบกับระบบการศึกษาแบบแยกส่ วน เรี ยนทีละวิชา เรี ยนครบก็จบได้ ไม่ได้
เชือมโยงกับความเป็ นไปนอกห้องเรี ยนแล้วก็มกั จะสอนแต่ “ความรู้ ” ในตําราไม่ค่อยได้สอน
“ความจริ ง ” และความเป็ นไปของสังคม ระบบการศึกษาของประเทศไทยตังแต่โรงเรี ยนจน
มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถสร้าง “พลเมือง” ทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างทีควรจะเป็ น เมือ
ไม่มี “พลเมือง” ประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงล้มเหลวมาโดยตลอด ประชาชนส่ วนใหญ่มิได้
เป็ น “พลเมือง ” ทีมีอิสรภาพหากอยูภ่ ายใต้ “ระบบอุปถัมภ์ ”ของนักการเมืองทีมาจากการ
เลือกตัง จิตสํานึกประชาธิปไตยก็คือความเป็ น “พลเมือง” นันเอง และความเป็ น “พลเมือง” นีเอง
คือรากฐานของประชาธิปไตย นอกจากนี วิชาหน้าทีพลเมือง ทีผ่านเน้นเนือหามากเกินไป และเป็ น
เรื องน่าเบือสําหรับผูเ้ รี ยนและครู ซึงไม่ได้ผลประการใดในการสร้างพลเมือง มีเสนอของ บวรศักดิ
อุวรรณโนและปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 21 - 37) ว่าให้จดั การศึกษาเพือความเป็ นพลเมือง (Civic Education)
เพือแก้ปัญหาการเมืองไทยโดยสร้างประชาธิ ปไตยทีความเป็ นพลเมือง (Citizenship) ทีสมาชิกมี
อิสรภาพควบคู่กบั ความรับผิดชอบ มีสิทธิเสรี ภาพควบคู่กบั หน้าที โดยมีความสามารถในการ
ยอมรับความแตกต่างและเคารพกติกาในการอยูร่ ่ วมกัน พร้อมทังมีส่วนร่ วมต่อความเป็ นไปและ
การแก้ปัญหาของสังคมของตนเอง
จากนโยบายและจุดเน้นของคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐานและการสร้างสํานึก
พลเมือง (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 4) ประเด็นการปฏิรูป
ด้านคุณภาพการศึกษา สรุ ปผลว่าหลักสู ตรออกแบบได้ถูกต้อง เอือต่อการคิดวิเคราะห์แล้ว ปัญหา
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คุณภาพจึงน่าจะอยูท่ ีการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งในการพัฒนาการคิด ผูเ้ รี ยนไม่มีแผนทีนําทางทีชัดเจน
การปล่อยให้คิดเองทําให้สาํ เร็ จยาก จึงได้กาํ หนดประเด็นการจัดหลักสู ตรทีส่ งเสริ มการคิดอย่าง
เป็ นขันตอน และสอดคล้องกับการพัฒนาสมองผูเ้ รี ยน (Brain-bases Learning) ซึงกําหนดทักษะ
การคิด 4 ลําดับ คือ ทักษะการคิดพืนฐาน ทักษะการคิดแกน ทักษะการคิดขันสู ง และทักษะ
กระบวนการคิด ซึ งวัชรา เล่าเรี ยนดี ( 2552 : 1) กล่าวถึงความสําคัญของทักษะการคิด ( Thinking
Skills) ในยุคศตวรรตที 21 ว่าทักษะทีสําคัญทีสุ ด คือทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชีวติ
(Life skills) เพือจะได้ดาํ รงชีวติ ได้อย่างสันติสุขในสังคมโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วใน
ทุกด้าน ดังนันสิ งทีสําคัญและจําเป็ นทีสุ ดในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในยุคปั จจุบนั
คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีทกั ษะในการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณและคิดสร้างสรรค์ ( Critical and Creative Thinking) สอดคล้องแนวคิดของ
ประพันศิริ สุ เสารัจ ( 2553 : 301) กล่าวว่าการคิดและการสอนคิดมีความสําคัญมากในการจัด
การศึกษาในปั จจุบนั ประเทศต่างๆทัวโลกได้หนั มาสนใจและเห็นความสําคัญในการสอนคิด
อย่างไรก็ตามการสอนคิดยังไม่เป็ นทีเข้าใจกันกระจ่างแจ้ง ครู จาํ นวนมากไม่รู้วา่ สอนให้นกั เรี ยนคิด
อย่างไรอีกทังยังไม่เข้าใจว่าการสอนคิดคืออะไร เนืองจากลักษณะการสอนคิดนันมิได้มีเนือหาที
ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน จึงควรทําความเข้าใจกับการจัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้คิดและ
คิดเป็ น จึงจะสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดให้แก่เด็กได้
ดังนัน การจัดการศึกษาเพือให้มีคุณภาพสู ง ประเทศต่างๆทัวโลกได้มีการศึกษาเรื อง
ของการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทุกด้าน ทังด้านสติปัญญา คุณธรรม และความเป็ น
พลเมืองดีของประเทศโดยเน้นการฝึ กคิด และกระบวนการคิด และเป็ นเป้ าหมายสําคัญของการจัด
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
ซึ งการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical thinking) เป็ นกระบวนทีสําคัญทีสุ ดกระบวนการหนึง เป็ น
องค์ประกอบสําคัญของความฉลาด และเป็ นรากฐานสําคัญของการเรี ยนรู้ทีดี รวมถึงใช้เครื องมือใน
การทํางานและการดําเนินชีวติ ในโลกปัจจุบนั อย่างมีคุณค่าและเดินไปในทางทีถูกต้อง
เดวิด
เพอร์กินส์ (David Perkins 1985 , อ้างถึงใน ศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์ และ อุษา ชูชาติ 2544 : 9) จาก
การศึกษาของกรมวิชาการ (2542 : 20) ในเรื องการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยได้ระบุการคิดไว้
2 กระบวนการคิด คือ กระบวนการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ซึงการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณถือเป็ นทักษะการคิดทีจําเป็ นสําหรับนักเรี ยนและต้องได้รับการพัฒนาตังแต่
วัยเด็ก เพราะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต้องมีการสะสมประสบการณ์ทีละเล็กละน้อย ไม่ใช่เกิดขึน
ภายในระยะเวลาอันสัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( 2540 : 159)ได้สรุ ปว่าการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณเป็ นกระบวนการทีทําให้ผคู ้ ิดมีความสามารถคิดกว้าง คิดลึก คิดถูกทาง คิด
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ชัดเจน คิดถูกต้องอย่างมีเหตุผลและเป็ นทักษะสําคัญในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ( 2544 : 28 – 30) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2552 : 36) ทีว่าทักษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็ นประเภทหนึงของทักษะการคิดระดับสู ง (Higher order thinking)
ทีอยูบ่ นพืนฐานของการใช้หลักการและเหตุผล มีการศึกษาวิจยั เกียวกับการคิดได้ขอ้ สรุ ปว่า การคิด
วิจารณญาณเป็ นทักษะการคิดทีมีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้และการดําเนินชีวติ ดังนันการคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงถือเป็ นส่ วนสําคัญในการเรี ยนรู ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อตัวนักเรี ยน ช่วยทําให้
เข้าใจสิ งทีเรี ยนรู้ได้ดียงขึ
ิ น สามารถทีจะคิดได้ดว้ ยตนเอง และเกิดความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้อีกด้วย
การฝึ กคิดอย่างมีวจิ ารณญาณนัน สามารถพัฒนาได้จากการเรี ยนรู ้ในทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทีสัมพันธ์กบั การคิด
และการแก้ปัญหาและการดํารงชีวติ ซึงเป็ นการหาเหตุผลเพือแก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
ได้ในทีสุ ด อีกทังช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจใน การดํารงชีวติ ของมนุษย์ทงในฐานะปั
ั
จเจก
บุคคลและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่าง
จํากัด เข้าใจถึงการพัฒนา การเปลียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความ
เข้าใจในตนเอง และผูอ้ ืน มีความอดทน อดกลัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถ
นําความรู้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวติ เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก โดยเฉพาะ
สาระการเรี ยนรู้ที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบนั การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญของการเป็ นพลเมืองดีของสังคม ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ค่านิยม ความเชือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สิ ทธิ
หน้าที เสรี ภาพการดําเนินชีวติ อย่าง สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ
2551:2)
ในปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดนได้รับการประเมินระบบคุณภาพ
การศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากข้อสังเกตและในข้อเสนอแนะทีได้บนั ทึกเพิมเติมไว้วา่ “ ผูเ้ รี ยนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
คิดสร้างสรรค์ และคิดไตร่ ตรอง ขาดความรู ้และทักษะทีจําเป็ นตามหลักสู ตรทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ขาดทักษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ” ค่าคะแนน
เฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั นฐาน ( Ordinary National Educational Test หรื อ
O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชันประถมศึกษาปี ที 6 ปี การศึกษา 2553 มีค่าเฉลีย
ร้อยละ 36.77 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) 2553:5) ซึงคะแนนเฉลีย
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ดังกล่าวตํากว่าระดับเขตพืนทีการศึกษา และระดับชาติ อีกทังประเมินทักษะการอ่าน เขียน และ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 3 ในปี การศึกษา 2553 จํานวนนักเรี ยนทีได้คะแนน
ในระดับดีเยียมและระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 55 ซึงตํากว่าเป้ าหมายของโรงเรี ยน ทีตังไว้ร้อยละ 65
(โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน 2554 : 15) จากปัญหาดังกล่าวเป็ นสาเหตุหนึงทีแสดงให้เห็นว่า การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นท่องจําและจดจํามากกว่าการคิดโดยการพิจารณาอย่างมีเหตุผลใน
การแก้ปัญหา เพือหาข้อสรุ ป และประการสําคัญอีกประการหนึงคือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนทีเน้นกระบวนการคิดเป็ นสิ งนามธรรมทีมีความซับซ้อนคลุมเครื อ มองเห็นไม่ชดั เจน จึงเป็ น
สิ งทียากในการสอน รวมทังการวัดและประเมินผลก็ไม่ได้ทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการ
คิดเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของประพันศิริ สุ เสารัจ ( 2553 : 305) ทีกล่าวว่าในประเทศ
ไทยได้มีจดั การสอน เพือให้เด็กและเยาวชนคิดเป็ นมาเป็ นเวลานานแล้ว แต่ยงั มิได้แพร่ หลายและ
ปัจจุบนั ยังไม่สามารถสอนให้บรรลุเป้ าหมายได้ ทังนีอาจมีสาเหตุหลายประการ เช่นรู ปแบบและวิธี
สอนทีเน้นครู เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน หลักสู ตรยังไม่สามารถเสริ มสร้างและ
พัฒนาการคิดให้แก่นกั เรี ยนได้ นักเรี ยนไม่สามารถสรุ ปเป็ นหลักการของความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
เพราะขาดทักษะการคิดวิเคราะห์เนือหาสาระในสิ งทีได้เรี ยนรู ้รวมทังมิได้มีการส่ งเสริ มและปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจังในโรงเรี ยน ตลอดจนครู ส่วนมากยังไม่เข้าใจในวิธีจดั การเรี ยนการสอนเพือส่ งเสริ ม
ทักษะและกระบวนการคิดให้กบั นักเรี ยน การไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกฝังและ
เสริ มสร้างทักษะการคิดว่าเป็ นพืนฐานทีสําคัญต่อการพัฒนาสติปัญญาของนักเรี ยน
การพัฒนาความสามารถในการคิดนันมีหลายวิธี เช่น การใช้แบบฝึ ก การพัฒนา
โปรแกรมการสอน วิธีการสอนทีเน้นการคิด ได้แก่ วิธีการสอนสื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
การสอนแบบอริ ยสัจ การจัดประสบการณ์แบบปฏิบตั ิการทดลอง
กระบวนการสื บสอบ
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์ และ
แบบจําลองสถานการณ์การพัฒนาความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของเพ็ญพิศุทธิ เนคมานุรักษ์ การจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ การสอนคิดโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ วิธีการสอนแบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคต วิธีสอนตามแนวโยนิโสมนสิ การ เป็ นต้น นอกจากนีสุ คนธ์ สิ นธพานนท์และ
คณะ (2551 : 79 - 80) ได้สรุ ปว่ากระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณนัน มีขนตอนการฝึ
ั
กการคิด
หลายรู ปแบบ ตามหลักการและแนวคิดของนักการศึกษาต่างๆทีได้ผา่ นการทดลองมาแล้ว ดังนัน
ครู ผสู ้ อนสามารถเลือกกระบวนการคิดทีมีขนตอนต่
ั
างๆตามทีเหมาะสมกับเรื องทีจะสอนหรื อให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมทีจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งขันตอนส่ วนใหญ่จะมีหวั ข้อทีสามารถสรุ ปได้วา่ มีความ
คล้ายคลึงกันในเรื องต่อไปนี คือ การทําความเข้าใจกับปั ญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการสรุ ปเพือนําไปสู่ การตัดสิ นใจ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

7
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจะนําแนวคิดตามแนวพุทธวิธี คือวิธีการสอนตามแนวโยนิโส
มนสิ การมาพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน โดยมีผลงานวิจยั ของ
อรุ ณี ไทยบัณฑิตย์ ( 2545 ,อ้างถึงใน สายัณ โพธิ สุ วรรณ 2548 : 4) ได้วเิ คราะห์วธิ ีคิดตามแนว
โยนิโสมนสิ การและกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณมีลกั ษณะ ดังนี คือ ขันกําหนดปั ญหาของ
การคิดวิจารณญาณ จะสัมพันธ์กบั วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย อริ ยสัจ วิภชั ชวาท ขันรวบรวม
ข้อมูลสัมพันธ์กบั วิธีคิดแบบอริ ยสัจ สื บสาวเหตุปัจจัย ขันการพิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูล
สัมพันธ์กบั วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ วิภชั ชวาท ขันแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล
สัมพันธ์กบั วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ คุณโทษและทางออก คุณค่าแท้คุณค่าเทียม ขันสรุ ป
สัมพันธ์กบั วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย อริ ยสัจ อรรถธรรมสัมพันธ์ วิภชั ชวาท ขันนําไปใช้
ประโยชน์สัมพันธ์กบั อรรถธรรมสัมพันธ์ คุณโทษและทางออก อุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบนั คุณค่าแท้คุณค่าเทียม เป็ นต้น เช่นเดียวกับทิศนา แขมณี (
2544 :135) ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณกับโยนิโสมนสิ การว่า “ความถูกต้องของการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณนันขึนอยูก่ บั ความพอเพียงและความถูกต้องของข้อมูล ดังนันขันตอนการ
แสวงหาข้อมูลและการประเมินข้อมูล จึงเป็ นขันตอนสําคัญทีต้องทําให้ชดั เจน โดยพิจารณาถึง
คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม การตัดสิ นใจเลือกความคิดหรื อทางเลือกทีเหมาะสมโดยควรเป็ นไปตามหลัก
โยนิโสมนสิ การ” และพระธรรมปิ ฎก ( 2542 : 30) กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การไว้วา่ ในทางพระพุทธศาสนา ถือว่าโยนิโสมนสิ การเป็ นตัวนําทีทําให้การศึกษา
เริ มต้นหรื อเป็ นแกนนําของการพัฒนาปั ญญาในการศึกษา จึงควรให้ความสําคัญแก่โยนิโสมนสิ การ
ให้มาก โดยพัฒนาวิธีเรี ยนวิธีสอน และกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มกระตุน้ เร้าให้ผเู ้ รี ยนได้
ฝึ กฝนใช้โยนิโสมนสิ การอยูเ่ สมอ นอกจากจะทําให้เด็กเกิดความรู ้ความเข้าใจชัดเจนต่อสิ งที
พิจารณาตลอดถึงสิ งทังหลายทีเป็ นปัจจัยเกียวโยงกันทังหมดแล้ว ยังทําให้เกิดความหยังรู ้ ตระหนัก
ความจริ ง ถึงขันทีส่ งผลเปลียนแปลงต่อทัศนคติและบุคลิกภาพได้ดว้ ย เช่น เกิดความหยังรู ้และ
ตระหนักความจริ งว่า ชีวติ ของเราเป็ นอยูด่ ว้ ยดีและมีความสุ ขแท้จริ งได้นนจะต้
ั
องเกือกูลกับ
ธรรมชาติและเพือนมนุษย์ ตลอดจนรู ้จกั ใช้ รู ้จกั สงวนทรัพยากรด้วยความไม่ประมาท เป็ นต้น
คนทีมีโยนิโสมนสิ การ รู้จกั คิด รู้จกั มอง ย่อมมองเห็นและหาแง่เป็ นประโยชน์ มาใช้ในการพัฒนา
ส่ งเสริ มความเจริ ญงอกงามของชีวติ ได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ เมือใดทีเด็กมีโยนิโสมนสิ การ
อย่างแท้จริ งแล้ว เด็กจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกสิ งทุกอย่างเพราะโยนิโสมนสิ การที
ประกอบด้วยวิธีคิดหลายแบบ แต่ก็มีสาระความสําคัญสองอย่าง คือ 1) สามารถมองและคิดพิจารณา
ให้เข้าถึงความเป็ นจริ งของสิ งนันๆ 2) สามารถเฟ้ นประโยชน์จากสิ งนันๆได้ ไม่วา่ มันจะเลวร้ายแค่
ไหน ก็เรี ยนรู้เอามาศึกษาเพือสร้างคนให้เกิดโยนิโสมนสิ การซึ งนับเป็ นปั จจัยภายในอันเป็ นพืนฐาน
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ของการพัฒนาตัวบุคคลนัน แรงจูงใจทีถูกต้องในการศึกษาก็ใช้โยนิโสมนสิ การ
จิตสํานึกใน
การศึกษาจะทําให้คนรู้จกั รับรู้ แทนทีจะรับรู ้สิงต่างๆ ในรู ปทีมากระทบตัวตนบีบคันจิตใจของ
ตนเองหรื อทําให้เกิดความขัดแย้ง รับรู้ในลักษณะทีเข้ามาเป็ นข้อมูลของความรู้และเป็ นข้อมูลใน
การนํามาฝึ กฝนพัฒนาตน จิตสํานึกเกิดขึนของบุคคลได้ เพราะมีโยนิโสมนสิ การ
โยนิโสมนสิ การเป็ นองค์หลักของการศึกษาทีจะต้องเน้นกันอยูต่ ลอดเวลา บุคคลทีรู้จกั
ใช้โยนิโสมนสิ การจะทําให้เขาเกิดความเข้าใจในสิ งต่างๆ ได้ง่าย และฉับไว เนืองจากคนส่ วนใหญ่
จะถูกสังคมกําหนด เพราะสังคมนันหล่อหลอมชีวติ บุคคลด้วยปั จจัยจากสิ งแวดล้อมภายนอก
(ปรโตโฆษะ) การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมโดยผ่านสื อมวลชนหลายด้าน ทําให้คนส่ วนมากถูกสังคม
หล่อหลอม แต่คนทีมีโยนิโสมนสิ การจะกลับเป็ นผูเ้ ปลียนวิถีของสังคมและกําหนดสังคมได้ ผูท้ ี
เป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลงของสังคม ก็คือผูม้ ีโยนิโสมนสิ การ ซึงนักการศึกษา สุ มน อมรวิวฒั น์
(2530 : 84; สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ 2551 : 131;สุ วทิ ย์ มูลคําและอรทัย มูลคํา 2552 : 137 และ
เสฐียรพงษ์ วรรณปก 2553 : 3 – 8 ) ได้นาํ เสนอว่าวิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การเป็ นแนวทางการ
สอนทีสามารถ พัฒนาความสามารถในการคิดของผูเ้ รี ยนในแนวเดียวกัน ว่าเป็ นการฝึ กคิดทีถูกวิธี
และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน ย่อมส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเป็ นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ ดังนันผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การมาใช้เพือ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทีเกียวข้องกับวิธีสอนตามแนว
โยนิโสมนสิ การ ของ สุ มน อมรวิวฒั น์ ( 2530 : 84) ได้กล่าวถึงการประยุกต์การสอนตามแนว
พุทธวิธีวา่ ครู เป็ นบุคคลสําคัญทีสามารถจัดสภาพแวดล้อม แรงจูงใจ และวิธีสอนให้ศิษย์เกิดความ
รัก ความศรัทธาทีจะเรี ยนรู้และได้ฝึกฝนวิธีการโดยแยบคาย นําไปสู่ การปฏิบตั ิจนประจักษ์จริ ง
การสอนตามแนวโยนิโสมนสิ การนีใช้สอนได้ทุกระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ครู และศิษย์
มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และศิษย์ได้มีโอกาสคิด แสดงออก ปฏิบตั ิอย่างถูกวิธี จนสามารถใช้
ปั ญญาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ซึงมีขนตอนการสอนดั
ั
งนี 1) ขันนํา การสร้างเจตคติทีดีต่อ
วิธีการเรี ยน และบทเรี ยน การจัดบรรยากาศในชันเรี ยนให้เหมาะสมบุคลิกภาพของครู และการ
สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน การเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ 2) ขันสอน 2.1) ครู
เสนอปัญหาทีเป็ นสาระสําคัญของบทเรี ยน 2.2 ) ครู แนะแหล่งวิทยาการและแหล่งข้อมูล 2.3)
ผูเ้ รี ยนฝึ กรวบรวมข้อมูล ความรู้และหลักการ 2.4) จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดการคิดวิธีต่างๆ 2.5) ฝึ ก
การสรุ ปประเด็นของข้อมูลความรู้ เปรี ยบเทียบประเมินค่า โดยการแลกเปลียนความคิดเห็น ทดลอง
ทดสอบ เป็ นทางเลือกของการตัดสิ นใจ
2.6) การพิจารณาเลือกทางเลือกและตัดสิ นใจ
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2.7) กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิเพือพิสูจน์การเลือกและตัดสิ นใจ และ 3) ขันสรุ ป ครู และผูเ้ รี ยนตรวจสอบ
ปรับปรุ ง แก้ไขการปฏิบตั ิให้ถูกต้อง สรุ ปบทเรี ยน การวัดและประเมินผล
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับวิธีสอนตามแนวโยนิโสมนสิ การของปั ญญา
อ.โพธิ ทอง ( 2552 : 8) และดวงรัตน์ สบายยิง ( 2549 : 11) ใช้วธิ ีสอนแบบโยนิโสมนสิ การ
มี 3 ขันตอนการสอน ดังนี 1) ขันนํา การสร้างเจตคติทีดีต่อวิธีการเรี ยน และบทเรี ยน การจัด
บรรยากาศในชันเรี ยนให้เหมาะสม บุคลิกภาพของครู และการสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู
กับนักเรี ยน การเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ 2) ขันสอน 2.1) ครู เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา
2.2 ) แนะนําแหล่งข้อมูล 2.3) ฝึ กรวบรวมข้อมูล 2.4) กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนคิดตามหลักโยนิโสมนสิ การ
เพือให้นกั เรี ยนมีความคิดอย่างมีเหตุผล 2.5) เสนอความคิด 2.6) การพิจารณาเลือกทางเลือกและ
ตัดสิ นใจ และ3) ขันสรุ ป 3.1) ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมอภิปราย และสรุ ปบทเรี ยน 3.2) วัดและประเมินผล
และใช้ทกั ษะการคิดตามหลักโยนิโสมนสิ การ จํานวน 4 วิธี คือ 1) วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย 2)
วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก และ 4) วิธีคิดแบบปลุกเร้า
คุณธรรม ส่ วนดวงรัตน์ สบายยิง (2549 : 11) ใช้ทกั ษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ 5 วิธีคิด คือ
1) วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 4) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 5) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม สําหรับงานวิจยั
ของ เฉลิมพงค์ ทํางาน (2551 : 6 - 7) ใช้วธิ ีสอนแบบโยนิโสมนสิ การเพือพัฒนาความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษ 4 ขันตอน ดังนี 1) ขันเตรี ยมการ เป็ นขันทีผูส้ อนจะต้องสร้างความสัมพันธ์
ทีดีระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน สร้างบรรยากาศความเป็ นกันเอง นําเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ 2) ขัน
การสอน เป็ นขันทีผูส้ อนนําหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิ การทัง 4 วิธีคิด ได้แก่วธิ ี คิดแบบสื บสาว
เหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ และวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
ใช้ฝึกการคิดเพือหาคําตอบ และฝึ กทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามหน้าที และในสถานการณ์ต่าง ๆ
3) ขันการฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นขันทีผูส้ อนจัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิด และแก้ไข
ปัญหาตามแนวโยนิโสมนสิ การ 4) ขันสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ เป็ นขันทีผูส้ อนจะอภิปราย และ
ประเมินผลการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกียวกับ วิธีสอนและวิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ผูว้ จิ ยั พบว่าเป็ น วิธีการสอนทีมุ่งเน้นให้ครู เป็ นกัลยาณมิตรของศิษย์ จัดปัจจัยภายนอกทีเหนียวโน้ม
ส่ งเสริ ม จูงใจและปลุกเร้าให้เกิดความเชือถือในตัวครู ผสู ้ อน ในสาระทีเรี ยนและวิธีการเรี ยนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู้ รี ยนโดยเน้นการฝึ กใช้ความคิดทีถูกวิธี มีระบบระเบียบ คิดอย่างมีเหตุผล และ
คิดให้เกิดผลผูว้ จิ ยั จึงนําแนวคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การมาจัดการเรี ยนรู ้ในกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที 2 หน้าทีพลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม
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ตามมาตรฐาน ส 2 .2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธาและธํารง
รักษา ไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดยมีขนตอน
ั
การจัดการเรี ยนรู้แนวโยนิโสมนสิ การ ทีสังเคราะห์ได้ ดังนี 1) ขันนํา การสร้างความสัมพันธ์ทีดี
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน การเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ และทบทวนความรู ้เดิม 2) ขันสอน 2.1) ครู
เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญของบทเรี ยน 2.2 ) ฝึ กรวบรวมข้อมูล 2.3) จัด
กิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ 2.4) การพิจารณาเลือกทางเลือก สรุ ป
ประเด็นและตัดสิ นใจ 2.5) การให้เหตุผลในการเลือกทางเลือก 3) ขันสรุ ป 3.1) ครู และ นักเรี ยน
ร่ วมอภิปราย และสรุ ปบทเรี ยน 3.2) วัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิดตาม
แนวโยนิโสมนสิ การนัน สามารถมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ซึงมีวธิ ี การคิดทังหมดอยู่
10 วิธี แต่ในการศึกษาวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้เลือกวิธีคิดเพียง 4 วิธีมาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ ม
การคิดทีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 คือ วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ (การนิยามปัญหา การคิดวิเคราะห์) วิธีคิด
แบบอริ ยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา (การนิยามปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการประเมินค่า)
วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ (คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการประเมินค่า) และวิธีคิดแบบคุณ
โทษและทางออก (คิดวิเคราะห์ และการประเมินค่า) ซึงสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
วิจารณญาณของผูเ้ รี ยน ด้านการนิยาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า และผลการ
เรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภาพที 1 ในหน้าถัดไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
2. เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ หลังการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 เมือเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80
3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ
คําถามของการวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
โยนิโสมนสิ การสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 แตกต่างกันหรื อไม่
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2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
หลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 หรื อไม่
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 อยูใ่ นระดับใด
การจัดการเรียนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
1) ขันนํา
การสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั
นักเรี ยน การเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ และ
ทบทวนความรู้เดิม
2) ขันสอน
2.1 เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อ
สาระสําคัญของบทเรี ยน
2.2 ฝึ กรวบรวมข้อมูล
2.3 จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิด ด้วยวิธีคิด
แบบแยกแยะส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ
วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์และวิธีคิดแบบคุณโทษ
และทางออก
2.4 การพิจารณาเลือกทางเลือก สรุ ปประเด็น
และตัดสิ นใจ
2.5 การให้เหตุผลในการเลือกทางเลือก
3) ขันสรุป
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปราย
และ สรุ ปบทเรี ยน
3.2 วัดและประเมินผล

ผลการเรียนรู้
เรื อง พลเมืองดีของสังคม
ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
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แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ด้านการนิยาม
ด้านการวิเคราะห์
ด้านการสังเคราะห์
ด้านการประเมินค่า
ความคิดเห็นของนักเรียน
ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ตามแนว
โยนิโสนสิ การ
ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้านประโยชน์ทีได้รับจาก
การเรี ยนรู้
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลการเรี ยนรู้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 แตกต่างกัน
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 หลัง
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สู งกว่าเกณฑ์ทีตังไว้ร้อยละ 80
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 อยูใ่ นระดับมาก
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3ในเขตตําบล
บ้านยาง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 3โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนวัดบ้านยาง จํานวน 30 คน
โรงเรี ยนบ้านคลองยาง จํานวน 19 คน และโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน จํานวน 30 คน จํานวน
79 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยน
บ้านหนองกะโดน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 30 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นหน่วย
สุ่ ม
2. ตัวแปรทีศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของสังคม
2.2.2 ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ
3. เนือหาทีใช้ในการทดลอง คือ สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิน
ชีวติ ในสังคม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส 2 .2 เข้าใจ
ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน ศรัทธาและธํารงรักษาไว้ซึงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ตามหลักสู ตรโรงเรี ยน
บ้านหนองกะโดน พุทธศักราช 2553 หน่วยที 4 เรื อง พลเมืองดีของสังคม จํานวน 3 ตัวชีวัด
คือ ส 2.2 ป. 3/1 ป. 3/2 และ ป.3/3
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4. ระยะเวลา ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดระยะเวลาในการทดลองทังสิ น 10 ชัวโมง เป็ นเวลา
5 สัปดาห์ ๆละ 2 ชัวโมง ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ หมายถึง การจัดกิจกรรมทีเร้าผูเ้ รี ยนให้
เกิดวิธีคิดวิธีต่างๆโดยใช้วธิ ีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ เพือพิจารณาข้อมูล โดยสามารถระบุปัญหา
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การโยงความสัมพันธ์ และการประเมินค่า โดยใช้เหตุผล ความคิด
พิจารณาเหตุการณ์ ปั ญหาอย่างรอบคอบ ต่อเนืองเป็ นลําดับ ตามเหตุผล ซึ งนําไปสู่ การตัดสิ นใจที
เหมาะสม โดยมีขนตอนการสอน
ั
3 ขันตอน คือ 1) ขันนํา การสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั
นักเรี ยน 2) ขันสอน เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญของบทเรี ยน ฝึ กรวบรวม
ข้อมูล จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ
โดยใช้วธิ ีคิดแบบแยกแยะ
ส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบอริ ยสัจหรื อคิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิด
แบบเห็นคุณโทษและทางออก การพิจารณาเลือกทางเลือก สรุ ปประเด็น และตัดสิ นใจ และการให้
เหตุผลในการเลือกทางเลือก 3) ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปรายและ สรุ ปบทเรี ยน
1.1 วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ หมายถึง การพิจารณาเรื องต่าง ๆ ให้ตรงตาม
สภาพเป็ นจริ งว่าเรื องนันๆมีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง ทีมีความสัมพันธ์เชือมโยงกันโดยตลอด
นักเรี ยนสามารถสังเกตความแตกต่าง ความเหมือนของสิ งต่างๆทีกําหนดขึน
1.2 วิธีคิดแบบอริ ยสัจหรื อคิดแบบแก้ปัญหา หมายถึง การคิดทีเริ มต้นจากปั ญหา
แล้วสื บค้นหาสาเหตุเพือเตรี ยมแก้ไข ในเวลาเดียวกันก็กาํ หนดเป้ าหมายให้แน่ชดั พร้อมกันนันจึง
คิดวิธีปฏิบตั ิทีจะกําจัดสาเหตุของปั ญหาและดําเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางทีวางไว้ วิธีคิด
แบบอริ ยสัจประกอบด้วยขันตอนสําคัญ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธและมรรค เป็ นวิธีคิดทีใช้แก้ปัญหา
ซึ งตรงตามกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์
1.3 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หมายถึง การคิดแบบหาความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักการกับความมุ่งหมาย เมือวิเคราะห์จนรู ้สภาพจริ งของปั ญหาหรื อธรรมชาติของสิ งต่างๆ แล้วก็
พิจารณาว่า มีจุดมุ่งหมายอย่างไรมีหลักการใดจะให้สัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายนัน
1.4 วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก หมายถึง การคิดทีมองตามความเป็ นจริ ง
เน้นการยอมรับความจริ งตามทีสิ งนัน ๆ เป็ นอยูท่ ุกแง่มุม เพือให้รู้คุณโทษ ข้อดี ข้อเสี ยทุกด้านแล้ว
จึงคิดหาทางออกของปัญหาว่ามีอยูจ่ ริ งหรื อเป็ นไปได้อย่างไร เลือกทางออกทีดีทีสุ ดของปัญหาใน
กรณี นนๆ
ั แล้วจึงนําไปปฏิบตั ิ
2. ผลการเรี ยนรู้ หมายถึง คะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบ ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนเป็ น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื อง พลเมืองดีของสังคม
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3. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหมายถึงคะแนนทีได้จากการทํา
แบบทดสอบอัตนัยด้านการนิยาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
เอง
3.1 การนิยาม หมายถึง การระบุปัญหา ระบุใจความสําคัญของข้อมูล
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูล ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะข้อมูล
3.3 การสังเคราะห์ หมายถึง การสรุ ปวิธีการเลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการแก้ปัญหา
และการคาดเดาเหตุการณ์จากข้อมูล
3.4 การประเมินค่า หมายถึง การระบุขอ้ มูลในการคิด การประเมินทางเลือก และ
การตัดสิ นใจ
4. ความคิดเห็น หมายถึงระดับการแสดงออกถึงความรู ้สึกนึกคิดของนักเรี ยนทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ประโยชน์ทีได้รับ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
5. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ีกําลังศึกษาอยูช่ นประถมศึ
ั
กษาปี ที 3
ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวรรณกรรมที
เกียวข้อง ได้แก่ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน พุทธศักราช
2553 การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ดังนี
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรโรงเรี ยน
บ้านหนองกะโดน พุทธศักราช 2553 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
3. การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความ
เข้าใจ การดํารงชีวติ ของมนุษย์ทงในฐานะปั
ั
จเจกบุคคลและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลียนแปลงตามยุคสมัย
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผูอ้ ืน มีความอดทนอดกลัน
ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู ้ไปปรับใช้ในการดําเนินชีวติ เป็ น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
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วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ งเป็ นกําลังของชาติให้เป็ น
มนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ น
พลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้
และทักษะพืนฐาน รวมทัง เจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
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หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มีหลักการทีสําคัญ ดังนี
1. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ เป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พืนฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ
3. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน
4. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทังด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการจัด
การเรี ยนรู้
5. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
6. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญ มีความสุ ข
มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็ นจุดหมายเพือให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เมือจบ
การศึกษาขันพืนฐาน ดังนี
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทกั ษะชีวติ

17
3. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวติ และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด ซึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี
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สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน

หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ 1 ประการ ดังนี
1. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจา
ต่อรองเพือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ีการสื อสาร
ทีมีประสิ ทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพือนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้
หรื อสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้
มาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที
เกิดขึน ต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง การทํางาน และการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการ สร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จกั หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
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5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้
การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ดังนี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซือสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมันในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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คุณภาพผู้เรียน
เมือผูเ้ รี ยนจบการเรี ยนจบชันประถมศึกษาปี ที 3 ผูเ้ รี ยนควรมีความรู้ ความสามารถดังนี
1. ได้เรี ยนรู้เรื องเกียวกับตนเองและผูท้ ีอยูร่ อบข้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิน
ทีอยูอ่ าศัย และเชืองโยงประสบการณ์ไปสู่ โลกกว้าง
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาให้มีทกั ษะกระบวนการ และมีขอ้ มูลทีจําเป็ นต่อการพัฒนาให้
เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคําสอนของศาสนาทีตนนับถือ มี
ความเป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยูร่ ่ วมกันและการทํางานกับผูอ้ ืน มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมของห้องเรี ยน และได้ฝึกหัดในการตัดสิ นใจ
3. ได้ศึกษาเรื องราวเกียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชนในลักษณะการ
บูรณาการ ผูเ้ รี ยนได้เข้าใจแนวคิดเกียวกับปั จจุบนั และอดีต มีความรู ้พืนฐานทางเศรษฐกิจได้ขอ้ คิด
เกียวกับรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็ นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค รู ้จกั การออมขันต้นและ
วิธีการเศรษฐกิจพอเพียง
4. ได้รับการพัฒนาแนวคิดพืนฐานเกียวกับศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หน้าทีพลเมือง
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพือเป็ นพืนฐานในการทําความเข้าใจในขันทีสู งต่อไป
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสารการเรีย นรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อ
ศาสนาทีตนนับถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกต้อง ยึดมันและปฏิบตั ิตาม
หลักธรรมเพืออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนทีดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาทีตนนับถือ
สาระที 2 หน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสั งคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าทีของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงาม และธํารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา และธํารงรักษา
ไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้
ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทังเข้าใจหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือการดํารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบอบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดขึน
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธํารงความเป็ นไทย
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สาระที 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ งซึ งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ งแวดล้อมเพือการพัฒนาทียังยืน
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โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
ส ตังอยูเ่ ลขที 282 หมู่ 8าตํงาบลบ้านยาง อําเภอเมืองนครปฐม
หลักสู ตรโรงเรียนบ้ านหนองกะโดน พุทธศักราช 2553

จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1 เปิ ดสอนตังแต่ระดับ อนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที 3 มีครู จาํ นวน 17 ครู นักเรี ยน จํานวน 310 คน
วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้ านหนองกะโดน
โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน พัฒนาการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานของหลักสู ตร
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สามารถใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ภายในและภายนอกโรงเรี ยนแสวงหาความรู ้
เพือประยุกต์ใช้และเชือมโยงความรู ้สู่สากล มีความภูมิใจในท้องถินของตนเอง อนุรักษ์สิงแวดล้อม
มีนิสัยรักการทํางาน มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริ ยธรรม สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุ ข ยึดมันในเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. มุ่งเน้นความเป็ นผูน้ าํ และความเป็ นเลิศทางวิชาการ
2. ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรมนําความรู ้
3. พัฒนาการบริ หารจัดการให้มีคุณภาพเป็ นระบบครบวงจร เน้นการมีส่วนร่ วม
4. พัฒนาหาการใช้เทคโนโลยีหาความรู ้ได้ เน้นความเป็ นไทย อนุรักษ์สิงแวดล้อม รักการ
ทํางาน
เป้าประสงค์
1. การบริ หารจัดการเป็ นระบบ
2. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถด้านวิชาการ
3. การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้มากขึน
4. ครู มีการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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5. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเป็ นทีน่าพอใจมากขึน
6. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและลักษณะทีพึงประสงค์มากขึน
7. สภาพแวดล้อมมีการพัฒนาและสามารถใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพือให้สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซือสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมันในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้ านหนองกะโดน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

เพือให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชีวัด สาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
ศึกษาขันพืนฐาน โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน จึงกําหนดโครงสร้างของหลักสู ตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2551 ไว้ ดังนี
ระดับการจัดการศึกษา
หลักสู ตรสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน จัดการศึกษา เป็ น 2 ระดับ
ดังนี
1 ระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาเป็ นชันปี การวัดประเมินผลเพือตัดสิ นผลการเรี ยน
ปลายปี ตังแต่ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 1 ถึง ชันประถมศึกษาปี ที 6
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการศึกษาเป็ นภาคเรี ยน การวัดประเมินผลเพือตัดสิ นผล
การเรี ยนเมือจบภาคเรี ยน คิดเป็ นหน่วยกิต ตังแต่ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ที 1 ถึง ชันมัธยมศึกษาปี ที 3

22
การจัดเวลาเรียน
กําหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยนสําหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม สาระเพิมเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ดังนี
1. ระดับชันประถมศึกษา (ชันประถมศึกษาปี ที 1-6) จัดเวลาเรี ยนเป็ นรายปี โดยมี
เวลาเรี ยน วันละ 5 ชัวโมง
2. ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น (ชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3) จัดเวลาเรี ยนเป็ นราย
ภาค มีเวลาเรี ยน วันละ 6 ชัวโมง คิดนําหนักของรายวิชาทีเรี ยนเป็ นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชัวโมง
ต่อภาคเรี ยน มีค่านําหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
สาระการเรียนรู้
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การจัดสาระการเรี ยนรู้ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรื อกระบวนการเรี ยนรู้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ซึ งกําหนดให้ผเู ้ รี ยนทุก
คนในระดับการศึกษาขันพืนฐานจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
7. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้เพิมเติม
โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน ได้จดั สาระการเรี ยนรู ้เพิมเติมตังแต่ระดับชันประถมศึกษาปี ที 1
ถึงระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อมของสถานศึกษา ดังนี
1. ระดับชันประถมศึกษาปี ที 1 ถึงระดับชันประถมศึกษาปี ที 3 จัดสาระเพิมเติมบูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย จํานวน 40 ชัวโมงต่อปี
2. ระดับชันประถมศึกษาปี ที 4 ถึง ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย จํานวน 40 ชัวโมงต่อปี
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3. ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น จัดสาระการเรี ยนรู ้เพิมเติมไว้ทงั 4 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
โดยให้ผเู้ รี ยนเลือกเรี ยน จํานวน 100 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน หรื อ 200 ชัวโมงต่อปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนไว้ในระดับชันประถมศึกษาปี ที 1 ถึง ระดับชันมัธยมศึกษาปี
ที 3 ปี ละ 120 ชัวโมง เป็ นเวลาสําหรับปฏิบตั ิกิจกรรมแนะแนวนักเรี ยน กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี และกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดสรรเวลาให้
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรม ดังนี
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
กิจกรรมแนะแนว
40 ชัวโมง/ปี
กิจกรรมลูกเสื อ
– เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม
70 ชัวโมง/ปี
กิจกรรมเพือสังคม สาธารณประโยชน์
10 ชัวโมง/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
กิจกรรมแนะแนว
40 ชัวโมง/ปี
กิจกรรมลูกเสื อ
– เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม
65 ชัวโมง/ปี
กิจกรรมเพือสังคม สาธารณประโยชน์
15 ชัวโมง/ปี
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กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้รู้จกั ตนเอง รู ้รักษ์สิงแวดล้อม
สามารถคิดตัดสิ นใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้ าหมาย วางแผนชีวติ ทังด้านการเรี ยนและอาชีพ
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนียังช่วยให้ครู รู้จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยน ทังยังเป็ นกิจกรรม
ทีช่วยเหลือและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผปู้ กครองในการมีส่วนร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยน
2. กิจกรรมนักเรี ยน
เป็ นกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามทีดี ความ
รับผิดชอบ การทํางานร่ วมกัน การรู ้จกั แก้ปัญหา การตัดสิ นใจทีเหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยน ให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองในทุกขันตอน ได้แก่การศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบตั ิตามแผน ประเมินและปรับปรุ งการทํางาน เน้นการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ตาม
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ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน บริ บทของสถานศึกษาและท้องถิน
กิจกรรมนักเรี ยนทีสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดนจัดให้กบั ผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
และท้องถินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม
ความเสี ยสละ ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
เกณฑ์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
1. ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาพืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิมเติม ตามโครงสร้างเวลาเรี ยน
ทีหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานกําหนด
2. ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพืนฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที
สถานศึกษากําหนด
3. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับ“ผ่าน” ขึนไป
4. ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ “ผ่าน” ขึนไป
5. ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมีผลการประเมิน“ผ่าน” ทุกกิจกรรม
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ตารางที 1 โครงสร้างหลักสู ตรโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน ชันประถมศึกษาปี ที 3
รหัสวิชา
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน(ชม./ปี )
ท13101
ภาษาไทย
240
ค13101
คณิ ตศาสตร์
200
ว13101
วิทยาศาสตร์
80
ส13101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80
ส13102
ประวัติศาสตร์
40
พ13101
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
80
ศ13101
ศิลปะ
80
ง13101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40
อ13101
ภาษาต่างประเทศ
40
รวม
880
รายวิชาเพิมเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120
*กิจกรรมแนะแนว
40
*กิจกรรมนักเรี ยน ลูกเสื อ-เนตรนารี /กิจกรรมชุมนุม
70
* กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
10
รวมเวลาเรียนทังสิ น
1,000
*กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 ชัวโมง บูรณาการในกิจกรรมชุมนุม
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สาระ มาตรฐาน และตัวชี วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อ
ศาสนาทีตนนับถือและศาสนาอืน มีศรัทธาทีถูกต้อง ยึดมันและปฏิบตั ิตามหลักธรรม เพืออยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชีวัด
ป.3/1 อธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ ในฐานะทีเป็ น
รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย
ป.3/2 สรุ ปพุทธประวัติตงแต่
ั การบําเพ็ญเพียรจนถึงปริ นิพพาน หรื อประวัติของศาสดาที
ตนนับถือตามทีกําหนด
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ป.3/3 ชืนชมและบอกแบบอย่างการดําเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/
เรื องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามทีกําหนด
ป.3/4 บอกความหมาย ความสําคัญของพระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศาสนาทีตนนับถือ
ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ิตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน
พระพุทธศาสนาหรื อหลักธรรมของศาสนาทีตนนับถือตามทีกําหนด
ป.3/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทีเป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธ
ศาสนา หรื อการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาทีตนนับถือตามทีกําหนด
ป.3/7 บอกชือ ความสําคัญและปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน
และ ศาสนบุคคลของศาสนาอืนๆ
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มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ส
ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนทีดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา

หรื อศาสนาทีตนนับถือ
ตัวชีวัด
ป.3/1 ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาทีตนนับถือ
ตามทีกําหนดได้ถูกต้อง
ป.3/2 เห็นคุณค่า และปฏิบตั ิตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา ตามที
กําหนดได้ถูกต้อง
ป.3/3 แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรื อแสดงตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีตนนับถือ
สาระที 2 หน้ าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสั งคม

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าทีของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมทีดีงามและธํารง
รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชีวัด
ป.3/1 สรุ ปประโยชน์และปฏิบตั ิตนตามประเพณี และวัฒนธรรมในครอบครัวและ
ท้องถิน
ป.3/2 บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวติ ของตนเอง และผูอ้ ืนทีอยูใ่ นกระแสวัฒนธรรมที
หลากหลาย
ป.3/3 อธิบายความสําคัญขอวันหยุดราชการทีสําคัญ
ป.3/4 ยกตัวอย่างบุคคลซึ งมีผลงานทีเป็ นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถินของตน
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมัน ศรัทธาและธํารงรักษา
ไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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ตัวชีวัด
ป.3/1 ระบุบทบาทหน้าทีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ตามกระบวนการประชาธิปไตย
ป.3/2 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสิ นใจในชันเรี ยน/โรงเรี ยนและ
ชุมชนโดยวิธีการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
ป.3/3 ยกตัวอย่างการเปลียนแปลงในชันเรี ยน/โรงเรี ยนและชุมชนทีเป็ นผลจากการ
ตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม
สาระที 3 เศรษฐศาสตร์
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ทรัพยากร ทีมีอยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ โภค การใช้
พอเพียง เพือการดํารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
ตัวชีวัด
ป.3/1 จําแนกความต้องการและความจําเป็ นในการใช้สินค้าและบริ การในการดํารง ชีวติ
ป.3/2 วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
ป.3/3 อธิบายได้วา่ ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดมีผลต่อการผลิตและบริ โภคสิ นค้าและบริ การ
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ

ความจําเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชีวัด
ป.3/1 บอกสิ นค้าและบริ การทีรัฐจัดหาและให้บริ การแก่ประชาชน
ป.3/2 บอกความสําคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสี ยภาษี
ป.3/3 อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้า ทีมีผลทําให้ราคาสิ นค้าลดลง
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ตัวชีวัด
ป.3/1 เทียบศักราชทีสําคัญตามปฏิทินทีใช้ในชีวติ ประจําวัน
ป.3/2 แสดงลําดับเหตุการณ์สาํ คัญของโรงเรี ยนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลทีเกียวข้อง
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มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนือง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบทีเกิดขึน
ตัวชีวัด
ป.3/1 ระบุปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตังถินฐานและพัฒนาการของชุมชน
ป.3/2 สรุ ปลักษณะทีสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน
ป.3/3 เปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชน
อืนๆ
มาตรฐาน ส 4.3
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ภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย
ตัวชีวัด

ป.3/1 ระบุพระนามและพระราชกรณี ยกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยที
เป็ นผูส้ ถาปนาอาณาจักรไทย
ป.3/2 อธิ บายพระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิจของพระมหากษัตริ ย ์ ในรัชกาล
ปัจจุบนั โดยสังเขป
ป.3/3 เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยทีมีส่วนปกป้ องประเทศชาติ
สาระที 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ งซึ งมีผลต่อกัน
และกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีและเครื องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวชีวัด
ป.3/1 ใช้แผนที แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ป.3/2 เขียนแผนผังง่ายๆ เพือแสดงตําแหน่งทีตังของสถานทีสําคัญในบริ เวณโรงเรี ยน
และชุมชน
ป.3/3 บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน
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มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพทีก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสํานึกและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ งแวดล้อม
เพือการพัฒนาทียังยืน
ตัวชีวัด
ป.3/1 เปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั
ป.3/2 อธิบายการพึงพาสิ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการ
พืนฐานของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ
ป.3/3 อธิบายเกียวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์
ป.3/4 อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท
ป.3/5 ตระหนักถึงการเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อมในชุมชน
คําอธิบายรายวิชา
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ส13101 สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชาพืนฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชันประถมศึกษาปี ที 3
เวลา 80 ชัวโมง
ศึกษาพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาทีตนนับถือ รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย พุทธ
ประวัติ การบําเพ็ญเพียรจนถึงปริ นิพพานหรื อประวัติของศาสดาทีตนนับถือ พระไตรปิ ฎกหรื อ
คัมภีร์ของศาสนา ศาสนสถาน ศาสนบุคคลของศาสนาอืน การดําเนินชีวติ ของตนและผูอ้ ืนทีอยูใ่ น
กระแสวัฒนธรรมทีหลากหลาย วันหยุดราชการทีสําคัญ บุคคลทีมีผลงานทีเป็ นประโยชน์แก่ชุมชน
และท้องถิน บทบาทหน้าทีของสมาชิกชุมชน ลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน มี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการประชาธิปไตย การใช้จ่ายของตนเองทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดมีผลต่อการ
ผลิตและบริ โภคสิ นค้าและสิ นค้าบริ การทีรัฐจัดแก่ประชาชน เช่น ถนน โรงเรี ยน สวนสาธารณะ
ฯลฯ ภาษีบทบาทของประชากรในการเสี ยภาษี การแข่งขันทางการค้าทีมีผลต่อราคาสิ นค้า
เหตุการณ์สาํ คัญของโรงเรี ยน ชุมชน หลักฐานและแหล่งข้อมูลทีเกียวข้อง การพึงพาสิ งแวดล้อม
ทรัพยกรธรรมชาติในการสนองความต้องการพืนฐานของมนุษย์ในการประกอบอาชีพ การก่อ
มลพิษ ความแตกต่างของเมืองและชนบท จําแนกความต้องการความจําเป็ นในการใช้สินค้าและ
บริ การในการดํารงชีวติ
แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบตั ิตามหลักธรรมโอวาท3ในพระพุทธศาสนา
หรื อหลักธรรมของศาสนาทีตนนับถือ ปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนสถานและศาสนบุคคล
ของศาสนาอืน ต่อสาวกศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ปฏิบตั ิศาสนพิธี พิธีกรรม วันสําคัญ ทางศาสนา
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แสดงตนเป็ นพุทธมามกะ ปฏิบตั ิตนตามประเพณี วฒั นธรรมในครอบครัวและท้องถินวิเคราะห์
ความแตกต่างตัวอย่างการเปลียนแปลงของกระบวนการตัดสิ นใจในชันเรี ยนโรงเรี ยนชุมชน วิธีการ
ออกเสี ยงโดยตรง และเลือกตัวแทนออกเสี ยงทีเป็ นผลจากการตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่มใช้
แผนที แผนผัง ภาพถ่าย ในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน เขียนแผนผังง่าย ๆ แสดงตําแหน่ง
ทีตังสถานทีสําคัญบริ เวณโรงเรี ยนชุมชน เปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชน
จากอดีตถึงปัจจุบนั
ชืนชมแบบอย่างการดําเนินชีวติ และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื องเล่าและ
ศาสนิกชนตัวอย่าง เห็นคุณค่าสวดมนต์แผ่เมตตามีสติทีเป็ นพืนฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา
พิธีกรรม วันสําคัญทางศาสนา ตระหนักถึงการ
หรื อการพัฒนาจิตตามศาสนาทีตนนับถือ
เปลียนแปลงของสิ งแวดล้อม
รหัสตัวชีวัด
ส1.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5 , ป.3/6 , ป.3/7, ป.3/8
ส1.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3
ส2.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4
ส2.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3
ส3.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3
ส3.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3
ส5.1 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3
ส5.2 ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.3/5
รวม 31 ตัวชีวัด
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ตารางที 2 โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม รหัส ส13101 ชันประถมศึกษาปี ที 3
ลําดับ
ที
1

2

ชือหน่วย
การเรี ยนรู ้
ประวัติและ
หลักธรรม
ของศาสนา

มาตรฐาน
การ
เรี ยนรู ้/
ตัวชีวัด
ส 1.1
ป.3/1
ป. 3/2
ป. 3/3
ป. 3/4
ป. 3/5
ป. 3/6
ป. 3/7

สาระสําคัญ
1. ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนา
ทีตนนับถือ ในฐานะทีเป็ นรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรมไทย
2. พุทธประวัติตงแต่
ั การบําเพ็ญเพียรจนถึง
ปริ นิพพาน หรื อประวัติของศาสดาทีตนนับถือ
3. แบบอย่างการดําเนินชีวติ และข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดกเรื องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง
4. ความหมาย ความสําคัญของพระไตรปิ ฎก
หรื อคัมภีร์ของศาสนาทีตนนับถือ
5. การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ
ปฏิบตั ิตามหลักธรรมโอวาท
3 ใน
พระพุทธศาสนา หรื อหลักธรรมของศาสนาที
ตนนับถือ
6. การสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทีเป็ นพืนฐาน
ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรื อการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาทีตนนับถือ
7. ความสําคัญและปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม
ต่อศาสนวัตถุศาสนสถาน และศาสนบุคคล
ของศาสนาอืนๆ
1. การปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสน
สถาน ศาสนวัตถุของศาสนาทีตนนับถือ
2. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรื อแสดงตน
เป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีตนนับถือ
3. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ หรื อแสดงตน
เป็ นศาสนิกชนของศาสนาทีตนนับถือ

นําหนัก
เวลา
(ชัวโมง) (คะแนน)
12

10

12

8

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ศาสนิกชนทีดี ส 1.2
ป. 3/1
ป. 3/2
ป 3/3
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ตารางที 2 (ต่อ)
ลําดับ
ที
3

ชือหน่วย
การเรี ยนรู ้
หน้าทีของ
พลเมือง

มาตรฐาน
การ
เรี ยนรู ้/
ตัวชีวัด
ส 2.1
ป. 3/1
ป. 3/2
ป. 3/3
ป. 3/4

สาระสําคัญ
1. ประโยชน์และปฏิบตั ิตนตามประเพณี และ
วัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิน
2. พฤติกรรมการดําเนินชีวติ ของตนเอง และ
ผูอ้ ืนทีอยูใ่ นกระแสวัฒนธรรมทีหลากหลาย
3. ความสําคัญของวันหยุดราชการทีสําคัญ
4. ตัวอย่างบุคคลซึงมีผลงานทีเป็ นประโยชน์
แก่ชุมชนและท้องถินของตน
1. บทบาทหน้าทีของสมาชิกของ ชุมชนใน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง
ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
2. ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสิ นใจ
ในชันเรี ยน/โรงเรี ยนและชุมชนโดยวิธีการออก
เสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
3. ตัวอย่างการเปลียนแปลงในชันเรี ยน/
โรงเรี ยนและชุมชนทีเป็ นผลจากการตัดสิ นใจ
ของบุคคลและกลุ่ม
1. ความต้องการและความจําเป็ นในการใช้
สิ นค้าและบริ การในการดํารง ชีวติ
2. การใช้จ่ายของตนเอง
3. ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดมีผลต่อการผลิตและ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การ

10

8

10

8

8

5

1. สิ นค้าและบริ การทีรัฐจัดหาและให้บริ การ
แก่ประชาชน
2. ความสําคัญของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสี ยภาษี
3. ความสําคัญของภาษีและบทบาทของ
ประชาชนในการเสี ยภาษี
4. เหตุผลการแข่งขันทางการค้า ทีมีผลทําให้
ราคาสิ นค้าลดลง

8

5
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4

พลเมืองดี
ของสังคม

ส 2.2
ป. 3/1
ป. 3/2
ป. 3/3

5

ระบบ
เศรษฐศาสตร์
และเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส 3.1
ป. 3/1
ป. 3/2
ป. 3/3

6

ความสัมพันธ์ ส 3.2
ระบบ
ป. 3/1
เศรษฐกิจ
ป. 3/2
ป. 3/3
ป.3/4

นําหนัก
เวลา
(ชัวโมง) (คะแนน)
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ตารางที 2 (ต่อ)
มาตรฐาน
ชือหน่วยการ
ลําดับ
การเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้
ที
ตัวชีวัด
โลกของเรา
ส 5.1
ป. 3/1
ป. 3/2
ป.3/3

เฝ้ ารักษ์
สิ งแวดล้อม

สาระสําคัญ
1. แผนที แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. แผนผังง่ายๆ เพือแสดงตําแหน่งทีตังของ
สถานทีสําคัญในบริ เวณโรงเรี ยนและชุมชน
3. ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับ
ลักษณะทางสังคมของชุมชน
1. การเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจาก
อดีตถึงปั จจุบนั
2.การพึงพาสิ งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติในการสนองความต้องการพืนฐาน
ของมนุษย์ และการประกอบอาชีพ
3. มลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์
4. ความแตกต่างของเมืองและชนบท
5. การเปลียนแปลงของสิ งแวดล้อมในชุมชน
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ส 5.2
ป. 3/1
ป. 3/2
ป. 3/3
ป. 3/4
ป.3/5

รวม

นําหนัก
เวลา
(ชัวโมง) (คะแนน)
10

8

10

8

80

60

ทีมา : โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน, หลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (นครปฐม : โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน, 2553), 101 – 106.
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์หลักสู ตร มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชีวัด กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชันประถมศึกษาปี ที 3 พบว่าการพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ผลการเรี ยนรู ้ เรื องพลเมืองดีของสังคมและตรงกับหน่วยที 4 ตาม
โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพือให้ผเู้ รี ยนนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน ในการเป็ นพลเมืองดีของสังคมตามวิธีประชาธิปไตย
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
การศึกษาระบบการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธวิธีนนั มีสาระและระบบการเรี ยนการ
สอนทีน่าสนใจอยูม่ ากมาย หากจะนําเอาหลักการทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษาสมัยใหม่เข้าจับ
ก็จะพบความสมบูรณ์ความทันสมัย การสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การนี เป็ นวิธีการ
สอนทีสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสู ตรปั จจุบนั ทีเน้นการ
คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ทังนีเพราะวิถีแห่งวัฒนธรรมไทยนันได้เน้นบรรยากาศทีเรี ยบง่าย
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มีลกั ษณะทีเหนียวโน้มใจให้ผเู้ รี ยนเกิดความปิ ติและเลือมใส ประเพณี ไทยได้มีพิธีกรรมต่าง ๆที
แสดงถึงความเคารพบูชาครู วา่ เป็ นปูชนียบุคคล และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสอนของครู ไทย ได้
เน้นการคิดการปฏิบตั ิจริ งเป็ นหลักใหญ่ ดังจะเห็นจากการสอนวิชาชีพ วิชาช่าง และวิชาหนังสื อ ที
ครู ไทยสมัยก่อนได้ฝึกหัด ฝึ กฝน และฝึ กปรื อศิษย์จนเชียวชาญ สามารถประดิษฐ์คิดค้นศิลปะ
วรรณคดี อันเป็ นมรดกลําค่าของชาติไทยมาทุกยุกต์ทุกสมัย การศึกษาตามแนวโยนิโสมนสิ การ
เป็ นวิธีการเรี ยนรู้แนวหนึงจากหลาย ๆ แนวทีพระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้เป็ นวิธีการทีสามารถอธิบาย
ด้วยภาษาทางการศึกษาสมัยใหม่วา่ มีลกั ษณะบูรณาการของหลักจิตวิยาการเรี ยนรู้ หลักการแนะ
แนวและหลักการสอน อย่างผสมผลานกลมกลืนได้สัดส่ วนสมดุลกันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การเรี ยนการสอนปัจจุบนั ได้ นอกจากนันในแต่ละองค์ประกอบและขันตอนในการสอนทีสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ ยังมีหลักการย่อย ๆ ขยายความอีก
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ความหมายของโยนิโสมนสิ การ

โยนิโสมนสิ การ เป็ นการคิด ถูกวิธี คิดถูกทาง คิดตามเหตุ และคิดให้เกิดผล ซึงมีผใู้ ห้
ความหมายไว้ ดังนี
พระธรรมปิ ฎก (2538 : 667 - 669) กล่าวว่าโยนิโสมนสิ การ หมายถึง การใช้ความคิดอย่าง
ถูกวิธีและเมือเปรี ยบเทียบในกระบวนการพัฒนาปัญญา โยนิโสมนสิ การอยูใ่ นระดับทีเหนือศรัทธา
เพราะเป็ นขันทีเริ มใช้ความคิดของตนเอง เป็ นอิสระ เป็ นการฝึ กการใช้ความคิด ให้รู้จกั คิดอย่างถูก
วิธี คิดอย่างมีระเบียบ รู้จกั คิดวิเคราะห์ มองเห็นสิ งต่าง ๆ อย่างโยนิโส กับ มนสิ การ โยนิโส มาจาก
โยนิ แปลว่า เหตุตน้ เค้า แหล่งเกิด ปั ญญา อุบาย วิธีทาง มนสิ การ แปลว่า ก ารทําในใจโดยแยบคาย
คัมภีร์ชนอรรถกถาชฎี
ั
การได้ไขความไว้โดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เป็ นความหมายแยกเป็ นแง่ ๆ
ดังต่อไปนี
1. อุบายทนสิ การ แปลว่า คิดหรื อพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอย่างมีวธิ ี หรื อคิดถูกวิธี
หมายถึงคิดถูกวิธีทีจะให้เข้าถึงความจริ ง สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ทําให้หยังรู ้ สภาวะ ลักษณะ
และสามัญลักษณะของสิ งทังหลาย
2. ปถมนสิ การ แปลว่า คิดเป็ นทางหรื อคิดอย่างมีวธิ ี คิดถูกทาง คือ คิดได้ต่อเนืองเป็ น
ลําดับจัดลําดับได้ หรื อมีลาํ ดับมีขนตอน
ั
แล่นไปเป็ นแถวเป็ นแนว หมายถึง ความคิดเป็ นระเบียบ
ตามแนวเหตุผลเป็ นต้น ไม่ยงุ่ เหยิงสับสน ไม่ใช่วกเวียนติดพันเรื องนี แล้ว เตลิดออกไปเรื อ งอืน
หรื อกระโดดไปกระโดดมาต่อเป็ นชินเป็ นอันไม่ได้ ทังนีรวมทังความสามารถทีจะชักความนึกคิด
เข้าสู่ แนวทางทีถูกต้อง

35
3. การณมนสิ การ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุ หรื อคิดอย่างมีเหตุผล
หมายถึงการคิดสื บค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสื บสาวหาสาเหตุ ให้
เข้าใจถึงต้นเค้าหรื อแหล่งทีมาซึงส่ งผลต่อเนืองมาตามลําดับ
4. อุปปาทกมนสิ การ แปลว่าคิดให้เกิดผลคือใช้ความคิดให้เกิดผลทีพึงประสงค์เล็งถึงการ
คิดอย่างมีเป้ าหมาย ท่านหมายถึงการคิดการพิจารณาทีทําให้เกิด กุศลธรรมเช่น ปลุกเร้าให้เกิดความ
เพียร การรู้จกั คิดในทางทีทําให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาทีทําให้มีสติหรื อทําให้
จิตใจเข้มแข็งมันคง เป็ นต้น
ทิศนา แขมมณี ( 2540:87; สุ วทิ ย์ มูลคํา 2548:56) กล่าวถึง โยนิโสมนสิ การไว้วา่ “การคิด
เป็ น” เป็ นความสามารถทีบุคคลรู้จกั มอง รู ้จกั พิจารณาสิ งทีทังปลายตามสภาวะโดยวีธีคิดหาเหตุ
ปั จจัย สื บค้นจากต้นเหตุตลอดทาง จนถึงผลสุ ดท้ายทีเกิด แยกแยะเรื องออกให้เห็นตามสภาวะทีเป็ น
จริ ง คิดตามความสัมพันธ์ทีสื บทอดจากเหตุโดยไม่เอาความรู ้สึกอุปทานของตนเองเข้าไปจับหรื อ
ครอบคลุม บุคคลนันจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปั ญญา
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ โยนิโสมนสิ การ เป็ น การคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบโดยสื บ
ค้นหาต้นเหตุไปตามลําดับใช้เหตุผล ความคิดพิจารณาสภาพการณ์ ปั ญหาอย่างรอบคอบ ต่อเนือง
เป็ นลําดับ แยกแยะองค์ประกอบจนมองเห็นความสัมพันธ์ ตามเหตุผลทีสื บทอดจากเหตุโดยไม่เอา
ความรู้สึกอุปาทานของตนเอง ซึ งจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วย
วิธีการแห่งปัญญา
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ทฤษฎีและแนวคิดทีเกียวข้ องกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
กระบวนการพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธวิธี
กระบวนการจัดการศึกษาทีช่วยให้มนุษย์ ดําเนินชีวติ ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ
กระบวนการพัฒนาปัญญา เพือให้มนุษย์ได้มีความรู้ ความคิด ความเห็น ความดําริ ทีถูกทีชอบอัน
เป็ นแก่นสาร พลังหนุนให้บุคคลประพฤติปฏิบตั ิตนดี และถูกต้องตามทํานองครองธรรมต่อไป
สุ มน อมรวิวฒั น์ ( 2530 : 69) ได้เสนอทฤษฎีทีพิจารณาเห็นได้ชดั เจนจากพระธรรมคําสัง
สอนของพระพุทธเจ้าไว้ 4 ทฤษฎี ซึ งแสดงให้เห็นประจักษ์วา่ พระปัญญาของพระพุทธเจ้านันลําเลิศ
ความคิดและคําสังสอนของพระองค์นนสามารถพิ
ั
สูจน์ได้วา่ เป็ นระบบระเบียบ มีความลึกซึ งสู งส่ ง
และเป็ นสากล ทฤษฎีทีแสดงแนวคิดของพระพุทธศาสนา 4 ทฤษฎี ได้แก่
1. ทฤษฎีเกียวกับปฏิจจสมุปบาท แสดงถึงทุกสิ งทีเกิดขึน ตังอยูด่ บั ไป เพราะปั จจัยทีเป็ น
เหตุเป็ นผล สัมพันธ์เกียวเนือง อิงอาศัยแก่กนั และกัน
2. ทฤษฎีเกียวกับกรรม แสดงถึงผลของกการกระทําทีต้องประจักษ์ขึนแก่ตน ทุกคนมี
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กรรมเป็ นกําเนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นทีพึงอาศัย ใครจักทํากรรมอันใดไว้ตอ้ งได้รับผล
กรรมนัน
3. ทฤษฎีเกียวกับความเปลียนแปลง - อนิจจตา แสดงถึง สภาพของสังขาร และชีวติ ทังที
เป็ นบุคคล วัตถุ และธรรมชาติ ย่อมเปลียนแปลงไปตามเหตุปัจจัยให้เสื อมสลายไปเป็ นธรรมดา
4. ทฤษฎีเกียวข้องกับอนัตตา ความมิใช่ตวั ตนทีจะยึดมันถือมันเอาไว้ ชีวติ คือกระแสธาร
ของสภาวะทีเกิดดับติดต่อกันมิได้ขาดระยะ เกียวข้องสื บต่อเนืองกันไม่ขาดสาย ทุกอย่างเป็ นปั จจัย
สมมุติรวมตัวกันตามธรรมชาติทงสิ
ั น บุคคลจึงต้องยึดติดอยูก่ บั อัตตา ต้องฝึ กหัดและวางได้
การสอนโดยสร้างศรัทธาเริ มจากหลักการของพระพุทธศาสนาทีว่า มนุษย์ทุกคนจะทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ถ้ามีความมันใจในตัวเอง มีสติปัญญาและมีความสามารถ พุทธศาสนิกชนจะปฏิบตั ิ
ตนตามพุทธธรรมได้ดี เมือมีความเชือมันด้วยเหตุผลและปั ญญาต่อพระรัตนตรัย เชือมันว่า
พระธรรมคําสังสอนของพระองค์นนเป็
ั นสาระความรู ้ทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้ถูกต้องดีแล้ว และ
พระสงฆ์ได้สืบต่อสาระความรู้อนั สู งนีตกทอดมาสู่ ตวั เรา ศรัทธาหรื อความเชือมันนีเองจึงเป็ น
บ่อเกิดของฉันทะ ความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนทําให้บากบันพากเพียร ฝึ กหัดอบรมตนทังกาย วาจา ใจ เพือ
ความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ศรัทธา หมายถึงความเชือและความรู ้สึกซาบซึ ง ซึ งเกิดจากความมันใจ
ในเหตุผลเท่าทีตนมองเห็นเป็ นความมันใจใน 3 องค์ประกอบ คือ
1. มันใจว่าเป็ นไปได้
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2. มันใจว่ามีคุณค่า
3. มันใจว่าสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริ ง
จากหลักศรัทธาและโยนิโสมนสิ การดังกล่าวข้างต้น สุ มน อมรวิวฒั น์ได้นาํ มา
จัดเป็ นระบบการสอน เพือได้มองเห็นขันตอนและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
ในกระบวนการสอนตามแนวพุทธวิธี ดังแผนภาพที 2
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ศรัทธา
ปั จจัยภายนอก

สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ
ความเข้าใจ
ทีถูกต้อง

สัมมาญาณ
ความรู ้แจ้ง
ความรู ้จริ ง

สัมมาวิมุตติ
อิสรภาพ
ทังภายนอก
และภายใน

ปั จจัยภายใน

อิสรภาพภายนอก
- เป็ นนายเหนืออิสรภาพและสิ งแวดล้อม
- ปรับตัวได้ต่อความเจริ ญและความเปลียนแปลง
- พ้นจากพันธนาการของระบบสังคมทีเบียดเบียน
- สามารถเสวยประโยชน์จากความเจริ ญอย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ
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อิสรภาพภายใน

- จิตหลุดพ้นจากความอยาก ความโกรธ และความหลงผิด
- เป็ นนายเหนือธรรมชาติฌานในตัวเอง
- จิตใจสงบแจ่มใส

แผนภาพที 2 กระบวนการสอนตามแนวพุทธวิธี
ทีมา:สุ มน อมรวิวฒั น์ , การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ (กรุ งเทพมหานคร :โอเดียน
สโตร์ , 2530), 4.
จากกระบวนการสอนตามแนวพุทธวิธี แผนภาพที 3 ได้จดั เป็ นระบบการสอนตามแนว
พุทธวีธี ซึ งแสดงให้เห็นว่าการสร้างศรัทธามีพืนฐานจากองค์ประกอบ
2 ประการ ของปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ สิ งแวดล้อมทีมีบรรยากาศก่อให้เกิดแรงจูงใจ และครู ผเู ้ ป็ นกัลยาณมิตร เมือศรัทธา
ได้เกิดขึนแล้วย่อมสนับสนุนให้ปัจจัยภายใน คือ วิธีการแห่งปั ญญา (โยนิโสมนสิ การ) พัฒนาขึน
ตามลําดับ การสอนตามแนวพุทธวิธีจงั มีลกั ษณะสมบูรณ์และสมดุล ดังแผนภาพที 3
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ปัจจัยภายนอก
ศรัทธา
คําสังสอน
(ปรโตโฆสะ)
กัลยาณมิตร
- บุคลิกภาพ
- คุณธรรม
- ความรู ้
-วิธีสอน

สิงแวดล้ อมภายนอก
- บรรยากาศ
- แรงจูงใจ
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ปัจจัยภายใน

ความ
เห็นชอบ

ความรู ้
แจ้งรู ้จริ ง

อิสรภาพทัง
ภายนอก
และภายใน

วิธีการแห่งปั ญญา
วิธีคิดโดยแยบคาย
(โยนิโสมนสิ การ)
คิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย
คิดแบบคุณโทษและทางออก
คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม
แผนภาพที
ธี
คิดแบบอุบายปลุกเร้าทคุธวิ
ณธรรม
คิดแบบสามั
ญลักษณ์ 3 ระบบการสอนตามแนวพุ
คิดแบบอริ ยสัจ
คิดแบบเป็ นอยูใ่ นขณะปั จจุบนั
คิดแบบวิภชั ชวาท
คิดแบบอรรถสัมพันธ์

แผนภาพที 3 ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธี
ทีมา:สุ มน อมรวิวฒั น์ , การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ (กรุ งเทพมหานคร :โอเดียน
สโตร์ , 2530), 60.
ครู ผเู้ ป็ นกัลยาณมิตรจึงเป็ นผูส้ ร้างศรัทธาให้เกิดขึน เมือศรัทธาเกิดแล้ว ต้องสร้างแรงจูงใจ
และสิ งแวดล้อม ให้ศิษย์เกิดความสนใจใคร่ ศึกษา (ฉันทะ) เกิดความตังใจแน่วแน่ในการเรี ยน เมือ
ศรัทธาเกิดขึนเป็ นแรงผลักดัน เข้าสู่ กระบวนการการเรี ยนแล้ว ครู ก็จะค่อย ๆ เน้น และเพิมวิธีการ
พัฒนาความคิดและการสร้างเสริ มปัญญา โยนิโสมนสิ การจะเข้ามามีบทบาทมากขึนใน
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กระบวนการเรี ยน จนกระทังความฝักใฝ่ ศรัทธาจะลดลงตามลําดับ ในทีสุ ดก็วางศรัทธาเสี ยได้
คงเหลือแต่ปัญญาอันบริ สุทธิ ซึ งเป็ นสาระของการศึกกาทีแท้จริ ง โดยมีกระบวนการสร้างศรัทธา
ทีเริ มต้นด้วยการเป็ นกัลยาณมิตร ด้วยแผนภาพที 4
กัลยาณมิตร

เสวนา

- ความเชือ
- ความเชือมัน
- ความเลือมใส
- ฉันทะ

สัมมาทิฏิฐิ
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ไตรสิ กขา

โยนิโสมนสิ การ
สุ ปฏิปันโน

- บุคลิกภาพ
- คุณธรรม
- ความรู ้
- วิธีการสังสอน

ศรัทธา

สัมมาญาณะ

แผนภาพที 4 กระบวนการเป็ นกัลยาณมิตร
ทีมา:สุ มน อมรวิวฒั น์ , การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ (กรุ งเทพมหานคร :โอเดียน
สโตร์ , 2530) , 66.
การเรี ยนการสอนทีเริ มต้นด้วยการสร้างศรัทธา คือการทีสถานศึกษาต้องคํานึงถึงการจัด
ปั จจัยภายนอกทีเหนียวโน้ม ส่ งเสริ ม จูงใจและปลุกเร้าให้เกิดความเชือถือและเชือมันในตัว
ครู ผสู ้ อน สาระทีเรี ยนและวิธีการเรี ยนว่าจะบังเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ตวั ผูท้ ีศึกษาเล่าเรี ยน การ
สร้างศรัทธาจึงเป็ นการสร้างเสริ มให้นกั เรี ยนมีฉนั ทะ มีแรงจูงใจใฝ่ รู ้ ซึ งสามารถแบ่งปั จจัยภายนอก
นีได้เป็ น 2 องค์ประกอบใหญ่ ดังแผนภาพที 5
สิ งแวดล้อม
- บรรยากาศในชันเรี ยน
- คําสังสอนทีดี
- แรงจูงใจ

ปั จจัย
ภาย
นอก

ครู
- คุณธรรมความเป็ นกัลยาณมิตร
- ความรู ้ทีดี
- วิธีการสอนทีดี
- บุคลิกภาพทีดี

แผนภาพที 5 การสร้างศรัทธา
ทีมา:สุ มน อมรวิวฒั น์, การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ (กรุ งเทพมหานคร :โอเดียนส
โตร์ , 2530) ,79.
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ศรัทธานันเป็ นปัจจัยภายนอกซึ งต้องกํากับด้วยวิธีการแห่งปั ญญาจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิ
สัมมาญาณ และสัมมาวิมุตติ ได้ ศรัทธาจึงเป็ นเพียงเครื องส่ งเสริ มนําทาง แต่ปัจจัยภายในคือวิธีการ
แห่งปั ญญานันเป็ นวิธีการศึกษาฝึ กฝนอบรมทีแท้และสําคัญทีสุ ด ดังจะเห็นได้จากการที
พระพุทธเจ้าได้ทรงเน้นหลักของการคิดโดยแยบคาย(โยนิโสมนสิ การ)และได้ทรงใช้วธิ ีสอนให้
คิดถึง 10 วิธี คือ คิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย คิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ คิดแบบรู ้เท่าทันธรรมดา
คิดแบบแก้ปัญหา คิดแบบสัมพันธ์หลักการกับความมุ่งหมาย คิดมองคุณโทษและทางออก คิดแบบ
คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม คิดตามสภาพเป็ นอยูป่ ัจจุบนั และคิด
จําแนกแยกแยะออกให้ครบทุกแง่ ทุกมุม
หลักสู ตรการศึกษาทุกระดับในปัจจุบนั นีได้เน้นการคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ นแต่
วิธีการทีจะสอนให้นกั เรี ยนรู้จกั คิดนัน แม้จะได้มีการเสนอวิธีสอนเป็ นอันมาก ผลก็ยงั มิได้ประจักษ์
ชัดว่านักเรี ยนทีจบการศึกษาแต่ละระดับ มีความคิด คิดดี คิดถูก และคิดในทางสร้างสรรค์การสอน
ให้คิดนัน ครู จะต้องเป็ นคนทีมีความคิดก่อน ความคิดย่อมมีฐานมาจากศรัทธาต่อการศึกษาหา
ความรู้ และต่อจุดประสงค์ทีจะนําความรู ้นนมาใช้
ั
ให้เกิดประโยชน์เมือครู มีความรู ้ ความคิด
ความสามารถ ครู ยอ่ มมองเห็นแนวทางทีจะจัดวิธีการสอนให้นกั เรี ยนคิดได้
การสอนให้นกั เรี ยนคิด
ทําให้นกั เรี ยนมีความเห็นชอบ
การสอนให้นกั เรี ยนเห็นชอบ ทําให้นกั เรี ยนรู้แจ้งและรู้จริ ง
การสอนให้นกั เรี ยนรู้จริ ง
ทําให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาได้
การสอนให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาได้
ทําให้นกั เรี ยนเติบโตขึนอย่างมีอิสรภาพ
การเป็ นมนุษย์ทีมีอิสรภาพทังทางกายและทางจิตใจไม่เป็ นทาสของวัตถุ ไม่เป็ นทาสของ
ระบบและความโฉดเขลาเบาปัญญา จึงเป็ นวัตถุประสงค์ทีสําคัญยิงทีกระบวนการทางการศึกษา
จะต้องจัดให้เกิดขึนได้ มิฉะนันการลงทุนจัดการศึกษา ก็จะมีแต่ความสู ญเปล่า เป็ นการศึกษาที
มืดบอดและล้มเหลวอย่างน่าเสี ยดาย การศึกษาทีดีนนั ผูเ้ รี ยนยิงเรี ยนก็ยงมี
ิ ความรู ้ รู ้สึกอิมใจ
ปลอดโปร่ งโล่งเบา มองเห็นทางทีสว่างและเดินไปตามทางนันได้อย่างสงบสุ ขการศึกษาทีไม่ดีนนั
ผูเ้ รี ยนยิงเรี ยนยิงหนัก มีความรู้คบั แค้นทุกข์ทรมาน มองเห็นทางทีมืดมนอยูเ่ บืองหน้าและไม่มี
ความเห็น
พระธรรมปิ ฎก ได้นาํ เสนอแนวคิดในการจั ดการศึกษาและการสอนตามหลักพุทธธรรม
ซึงคลอบคลุมในเรื องการพัฒนาปัญญา และการคิดไว้จาํ นวนมาก และได้มีนกั ศึกษาไทยนําแนวคิด
เหล่านีมาประยุกต์ใช้เป็ นรู ปแบบกระบวนการ และเทคนิคการสอน ทฤษฎี หลักการและแนวคิด
ตามหลักพุทธธรรมทีนํามาใช้ในการจัดการศึกษาและสอนทีพระธรรมปิ ฎกได้เผยแพร่ ทีสําคัญ ๆ มี
ดังนี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 : 5)
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ทฤษฎีพืนฐาน
1. ความสุ ขของมนุษย์เกิดจากการรู ้จดั ดําเนินชีวติ ให้ถูกต้องทังต่อตัวเองและผูอ้ ืน
2. การรู้จกั ดําเนินชีวติ อย่างถูกต้อง คือการรู ้จกั คิดเป็ น พูดเป็ น และทําเป็ น
3. การคิดเป็ นหรื อการคิดอย่างถูกต้องเป็ นศูนย์กลางทีบริ หารการดําเนินชีวติ ทังหมด
หน้าทีชีนําและควบคุมการกระทํา ดังแสดงในแผนภาพที 6
เลือกรับ
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สิ งแวดล้อมหลากหลาย
(อายตนะต่าง ๆ)

มนุษย์

การคิด

การกระทํา

สิ งปรุ งแต่ง
(ดู,ฟัง,ดม,ชิม,สัมผัส)
โดยประสาททังห้า

แผนภาพที 6 ทฤษฎีพืนฐานตามหลักพุทธธรรม
ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพือพัฒนากระบวนการคิด
(กรุ งเทพมหานคร:โรงพิมพ์ไอเดียร์สแควร์ ,2545) ,6.
จากแผนภ าพที 6 การคิดจะเริ มเข้ามามีบทบาทเมือมนุษย์ได้รับข้อมูลจากสิ งแวดล้อม ซึ ง
มีอยูม่ ากมาย การคิดถ้าเป็ นหรื อคิดดีก็จะเกิดการเลือกรับแต่สิงทีดีๆ เมือรับมาแล้วก็จะเกิดการคิด
ตีความเชือมโยงเพือตอบสนองออกมาเป็ นการกระทํา ในขันตอนนีจะมีสิงปรุ งแต่งความคิดแทรก
เข้ามาได้แก่ อารมณ์ชอบ ชัง คติและอคติต่าง ๆนันก็จะสามารถบริ หารการกระทําอย่างเหมาะสมได้
4. กระบวนการคิดเป็ น เป็ นสิ งทีพัฒนาได้ ฝึ กฝนได้โดยกระบวนการทีเรี ยกว่าการศึกษา
หรื อสิ กขา การพัฒนานันเรี ยกว่า การพัฒนาสัมมาทิฎฐิ ผลทีได้คือ มรรคหรื อการกระทําทีดีงาม
5. แก่นแท้ของการศึกษา คือการพัฒนาปั ญญาของตนเองได้เกิดสัมมาทิฎฐิ คือ ความรู ้
ความเข้าใจ ความคิดเห็น ค่านิยมทีถูกต้อง ดีงาม เกือกูลแก่ชีวติ และครอบครัว
6. สัมมาทิฎฐิ ทําให้เกิดการพูดและการกระทําทีถูกต้องดีงาม
สามารถดับทุกข์และ
แก้ปัญหาได้
ในระยะประมาณ 50 ปี ทีผ่านมา ได้มีนกั คิดและนักการศึกษาทีได้ให้ความสนใจในเรื อง
การพัฒนาการคิดมาเรื อย ๆโดยเฉพาะอย่างยิงในระยะหลัง ๆ ได้มีการนําหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการสอน และศึกษาวิจยั กันมากขึน ควบคู่ไปกับการประยุกต์ ทฤษฎี หลักการของ
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ต่างประเทศมาใช้ จึงทําให้ประเทศไทยได้รูปแบบการสอน กระบวนการสอนและเทคนิคต่าง ๆ
เพิมขึนมาก อาทิ การสอนให้ “คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น” โดย โกวิท วรพิพฒั น์ การสอนโดย
สร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ โดยสุ มน อมรวิวฒั น์ การสอนความคิด โดยโกวิท ประวาลพฤกษ์
และการสอนทักษะกระบวนการ โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และกระบวนการคิดเป็ น
เพือการดํารงชีวติ ในสังคมไทย โดยหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ
เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การสร้างศรัทธามีพืนฐานจากองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ สิ งแวดล้อมทีมีบรรยากาศก่อให้เกิดแรงจูงใจ และครู ผเู ้ ป็ นกัลยา ณมิตร เมือศรัทธา
ได้เกิดขึนแล้วย่อมสนับสนุนให้ปัจจัยภายในคือวิธีการแห่งปัญญา (โยนิโสมนสิ การ) ซึ งจะนําไปสู่
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปัญญา
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วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การนี พระธรรมปิ ฎก (2538 : 669 -727) ได้ประมวลวิธีคิดไว้ 10
วิธี ดังนี
1. วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย (วิธีแบบอิทปั ปัจจยตาหรื อคิดตามหลักปฎิจจสมุปบาท)
เป็ นการพิจารณาปรากฏการณ์ทีเป็ นผล เป็ นวิธีคิดด้วยการค้นหาสาเหตุ และปั จจัยต่าง ๆ ทีสัมพันธ์
ส่ งผลสื บทอดกันมา จัดเป็ นวิธีคิดแบบพืนฐานมีแนวปฏิบตั ิ 2 แนว คือ
ก . วิธีคิดแบบสื บสามเหตุปัจจัยสัมพันธ์ สิ งทังหลายอาศัยกันจึงเกิดขึน “เมือสิ งนีมี
สิ งนีจึงมีเพราะสิ งนีเกิดขึน สิ งนีจึงเกิดขึน, เมือสิ งนีไม่มี เพราะสิ งนีจึงดับ”
ข .คิดแบบสอบสวนหรื อตังคําถาม เช่น “ อุปทานมีเพราะอะไรเป็ นปัจจัย?
อุปาทานมีเพราะตัณหาเป็ นปัจจัย , ตัณหามีเพราะอะไรเป็ นปัจจัย ?ตัณหามีเพราะเวทนาเป็ นปัจจัย ,
เวทนามีเพราะอะไรเป็ นปัจจัย?...ฯลฯ
2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบนี พระธรรมปิ ฎกอธิ บายว่า มิใช่เพียงแต่
จําแนกแจกแจงแยกแยะไปอย่างเดียวเท่านัน แต่มีการจัดประเภทหมวดหมู่ไปพร้อมกันจัดเป็ น
“วิภชั ชวิธี” อย่างหนึงเป็ นการจําแนกอย่างมีหลักเกณฑ์ ถ้าจะเรี ยกอย่างสมัยใหม่คง หมายถึง “ วิธี
คิดแบบวิเคราะห์ ” วิธีคิดแบบนีมีตวั อย่างมากในพุทธธรรม เป็ นการจําแนกสภาวะหรื อภาพรวมที
ปรากฏ อยูแ่ ล้วใช้หลักพืนฐาน
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ หรื อวิธีคิดแบบรู ้เท่าทันความเป็ นไปของธรรมชาติและความ
เป็ นปกติธรรมดาของสภาวะทังหลาย วิธีคิดแบบนี เห็นว่าจะกระทําได้ต่อเมือได้มีสาระความรู ้ใน
หลักของธรรมชาติ รู้ความเป็ นไปของเหตุและปัจจัยต่าง ๆอย่างลึกซึ ง จึงจะสามารถคิดสรุ ปความ
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เป็ นไปของสภาวะเหล่านัน ( Generalization) ว่ามันมีเหตุให้เกิดขึนเปลียนแปลงและสลายไป ได้
ตระหนักถึงความจริ งทีเกิดขึนเป็ นธรรมชาติ พระราชวรมุนีได้แบ่งวิธีคิดแบบสามัญลักษณ์นีเป็ น 2
ขันตอน คือ ขัน 1 การคิดอย่างรู้เท่าทันและยอมรับความจริ ง ขัน 2 การปฏิบตั ิต่อสิ งทังหลายโดย
สอนคล้องกับความจริ งของธรรมชาติเป็ นการปฏิบตั ิดว้ ยปั ญญา ด้วยความรู ้เท่าทัน แก้ไขตรงเหตุ
และปัจจัยด้วยสติ สัมปชัญญะ คือ กําหนดรู ้ เมือคิดเช่นนีได้บุคคลก็จะมีอิสระไม่ถูกบีบคัน หลงจม
อยูใ่ นความทุกข์
4. วิธีคิดแบบอริ ยสัจ หรื อคิดแบบแก้ปัญหา หรื อวิธีแห่งความดับทุกข์ พระธรรมปิ ฎก
อธิบายว่า เป็ นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึงซึ งสามารถขยายได้ครอบคลุมวิธีคิดแบบ อืน ๆ ได้ ทัง
หมาด วิธีคิดแบบอริ ยสัจนีมีลกั ษณะทัวไป 2 ประการ คือ
1. เป็ นวิธีคิดตามเหตุและผล หรื อเป็ นไปตามเหตุและผล สื บสาวจากผลไปหาเหตุแล้ว
แก้ไขและทําการทีต้นเหตุ จัดเป็ น 2 คู่ คือ
คู่ที 1 : ทุกข์เป็ นผล เป็ นตัวปัญหาเป็ นสถานการณ์ทีประสบซึ งไม่ตอ้ งการ : สมุทยั
เป็ นเหตุ เป็ นทีมาของปัญหา เป็ นจุดทีจะต้องกําจัดหรื อแก้ไขจึงจะพ้นจากปั ญหาได้
คู่ที 2 นิโรธเป็ นผล เป็ นภาวะสิ นปัญหา เป็ นจุดหมายซึ งต้องการจะเข้าถึง : มรรค
เป็ นเหตุ เป็ นวิธีการ เป็ นข้อปฏิบตั ิทีต้องกระทําใน การแก้ไขสาเหตุเพือบรรลุจุดหมายคือ ภาวะสิ น
ปั ญหาอันได้แก่ความดับทุกข์
2. เป็ นวิธีคิดทีตรงจุด ตรงเรื อง ตรงไปตรงมา มุ่งตรงต่อสิ งทีจะต้องทํา ต้องปฏิบตั ิ
ต้องเกียวข้องของชีวติ ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรื องฟุ้ งเฟ้ อทีสักแต่วา่ คิดเพือสนองตัณหา
มานะทิฏฐิ ซึงไม่อาจนํามาใช้ปฏิบตั ิ ไม่เกียวข้องกับการแก้ไขปัญหา
5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ การคิดพิจารณาให้เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ธรรม(หลักการ) กับอรรถ (ความมุ่งหมาย) คําว่าธรรมนันคือ หลักความจริ ง หลักความดีงาม หลัก
ปฏิบตั ิหลักการนําไปใช้ปฏิบตั ิ และหลักคําสอน ส่ วนอรรถนันแปลว่า ความหมาย ความมุ่นหมาย
จุดหมายหรื อสาระทีพึงประสงค์ พระราชวรมุนีได้อธิบายความว่า ความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักใน
จุดหมายและขอบเขตแห่งคุณค่าของหลักธรรมต่าง ๆ เป็ นเครื องกําหนดความถูกต้อง พอเหมาะ
พอดีแห่งการปฏิบตั ิหลักธรรมนัน ๆ อันเป็ นธรรมมานุธรรมปฏิบตั ิการฝึ กหัดอบรมตนให้ปฏิบตั ิ
ในทางสายกลางก็ดี การบําเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ดี ย่อมอาศัยพืนฐานการคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์และอาศัยการช่วยชีแจงหลักการ จุดหมายโดยอาศัยผูเ้ ป็ นกัลยาณมิตรด้วย
6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบนีเป็ นวิธีคิดทีใช้เป็ นหลักในการแก้ปัญหา
และการปฏิบตั ิได้อย่างดีวธิ ี หนึง การคิดแบบนีต้องได้มีการมองสิ งทังหลายตามทีเป็ นจริ งทุกแง่
ทุกด้าน คือมองในแง่ทีเป็ นอัสสาทะ (ส่ วนดี น่าพึงพอใจ) อาทีนวะ (ส่ วนเสี ยโทษข้อบกพร่ อง) และ
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นิสสรณะ (ทางออกภาวะหลุดรอดปลอดพ้น) พระธรรมปิ ฎก เน้นว่าการคิดแบบนีมีลกั ษณะทีพึงยํา
2 ประการ คือ
1. การทีจะชือว่ามองเห็นตามแบบจริ งนัน จะต้องมองเห็นทังด้านดี ด้านเสี ยหรื อทัง
คุณและโทษของสิ งนัน
2. เมือจะแก้ปัญหาหรื อลงมือปฏิบตั ิ จะต้องมองเห็นจุดหมายและทางออก นอกเหนือ
จากการรู้คุณและโทษของสิ งนันด้วย การคิดหาทางออกทีดีทีสุ ดไปพร้อม ๆ กับการพิจารณาผลดี
ผลเสี ยจะทําให้บุคคลสามารถปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์และปัญหาทีเกิดขึน
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7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม เป็ นการคิดถึงคุณค่าหรื อประโยชน์ทีสนองความ
ต้องการของชีวติ โดยตรง หรื อเป็ นเพียงประโยชน์ทีพอกเสริ มตัณหาเป็ นเครื องวัด วิธีคิดแบบนีเป็ น
การพิจารณาอย่างใช้ปัญญาไตร่ ตรองให้มนุษย์รู้จกั เลือกเสพคุณค่าแท้ทีเป็ นประโยชน์แก่ชีวติ ที
แท้จริ งและเกือกูลความเจริ ญในกุศลธรรม ซึ งต่างจากคุณค่าเทียมอันนําไปสู่ อกุศลธรรมความโลภ
มัวเมา ริ ษยา มานะ ทิฏฐิ เบียดเบียน แก่งแย่งกัน พระราชวรมุนี ได้ยกตัวอย่างพระพุทธดํารัสที
แสดงให้เห็นวิธีคิดแบบนี ดังนี “ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาน จึงใช้จีวรเพียงเพือกําจัดหนาว ร้อน
สัมผัสแห่งเหลือบยุง ลมแดด สัตว์เลือยคลาน เพียงเพือปกปิ ดอวัยวะทีควรละอาย ภิกษุพิจารณาโดย
แยบคาน จึงฉันบิณฑบาต มิใช่เพือสนุกสนาน มิใช่เพือมัวเมา มิใช่เพือประดับ มิใช่เพือตกแก่ง เพียง
เพือความดํารงอยูแ่ ห่งร่ ายการ เพือยังชีวติ เพือกําจัด ความลําบาก เพืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ดว้ ยคิด
ว่าเราจะกําจัดเวทนาเก่า และไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึนการมีชีวติ เป็ นไปจักมีแก่เราพร้อมทังความไม่
เป็ นโทษ และความอยูผ่ าสุ ก”
8. วิธีคิดแบบอบายปลุกเร้าคุณธรรม (วิธีคิดแบบเร้ากุศลหรื อคิดแบบกุศลภาวนา) เป็ นวิธี
คิดในแนวสกัดก้านหรื อบรรเทาและขัดเกลาตัณหา พระราชวรมุนีอธิบายว่า หลักการทัวไปของวิธี
คิดแบบนีคือ เหตุการณ์อย่างเดียวกันแต่บุคคลทีประสบหรื อรับรู ้ต่างกัน อาจมองเห็นและนึกคิด
ปรุ งแต่งเป็ นคนละอย่าง สุ ดแต่โครงสร้างแนวทางความเคยชินต่าง ๆ ทีเป็ นเครื องปรุ งของจิตคือ
สังขารทีผูน้ นได้
ั สังสมไว้ สิ งหรื อเหตุการณ์เดียวกันคนหนึงมองเห็นทางดีงามเป็ นกุศลแต่อีกคน
หนึงมองเห็นในทางไม่ดีไม่งาม แม้คนเดียวกันในเวลาและอารมณ์ต่างกัน ก็อาจมองเห็นสิ งเดียวกัน
นันต่างกันไปได้ ดังนันวิธีการทีชักนําความคิดให้เดินไปในทางทีดีงามและเป็ นประโยชน์ เรี ยกว่า
เป็ นวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมเป็ นโยนิโสมนสิ การ การคิดทีถูกวิธี การคิดถูกวิธีจนเกิดกุศล
ธรรมนีเป็ นการคิดทีตืนตัว เร้าใจ ไม่ประมาท มีสติ รู ้สาํ นึกและรู ้เท่าทันตามความเป็ นจริ งเมือ
คิดเห็นกุศลแล้ว ผูฉ้ ลาดก็ยอ่ มคิดค้นวิธีการคิดปรุ งแต่งเพิมเติมในทางทีดีงามได้อีกมาก หากจะ
เปรี ยบกับความคิดสมัยใหม่ก็คงจะตรงกับคําประพันธ์ทีว่า “สองคนยลตามช่องคนหนึงมองเห็น
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โคลนตม คนหนึงตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยูพ่ ราวพราย” คนทีคิดอกุศลมองในแง่ร้ายก็จะท้าถอย
หวาดกลัว ไม่มีกาํ ลังใจทีจะศึกษาปฏิบตั ิ แต่คนทีคิดในทางกุศลก็จะมองเห็นสิ งดีมีกาํ ลังใจทีจะคิด
ค้นคว้าศึกษาเพิมเติมจนบรรลุจุดหมาย
9. วิธีคิดแบบเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อ วิธีคิดแบบมีปัจจุบนั ธรรมเป็ นอารมณ์ หมายถึง การ
ใช้ความคิดและเนือหาของความคิดทีสติระลึกรู ้กาํ หนดอยูค่ ือ มรรค ข้อที 7 เรื องสัมมาสติ เป็ นการ
คิดในทางของความรู้หรื อคิดด้วยอํานาจของปั ญญา สามารถฝึ กอบรมจิตใจเกียวข้องรับรู ้ในภารกิจที
กําลังกระทําอยูใ่ นปัจจุบนั แม้หากจิตเกิดหลุดลอยไปยังเรื องทีเกิดขึนและผ่านไปแล้ว(อดีต)หรื อ
ฟุ้ งซ่านไปยังสิ งทียังไม่เกิด(อนาคต)ก็สามารถใช้สติเหนียวรังเพ่งและโยงมา
10. วิธีคิดแบบวิภชั ชวาท คําว่า “วิภชชวาท” แปลว่าการพูดจําแนกหรื อพูดแจกแจงหรื อ
แถลงความแบบวิเคราะห์ ลักษณะสําคัญของความคิดแบบนีคือ การมองเห็นและแสดงความจริ ง
โดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละแง่แต่ละด้านครบทุกแง่ทุกด้านไม่ใช่จบั เอาแง่หนึงเดียวหรื อ บางแง่
ขึนมาวินิจฉัย หรื อประเมินคุณค่าความดีความชัว โดยจําแนกวิธีคิดออกเป็ นลักษณะต่าง ๆ ดังนี
1. จําแนกแง่ดา้ นของความจริ ง แบ่งได้ 2 อย่างคือ
1.1 จําแนกตามแง่ดา้ นต่าง ๆ ตามทีเป็ นอยูจ่ ริ งของสิ งนัน ๆ คือมองหรื อแถลง
ความจริ งให้ตรงตามทีเป็ นอู่ในแง่นนด้
ั านนัน
1.2 จําแนกโดยมองหรื อแสดงความจริ งของสิ งนัน ๆ โดยครบทุกแง่ทุกด้าน
2. จําแนกโดยส่ วนประกอบ คือ วิเคราะห์แยกแยะออกไปให้รู้เท่าทันภาวะสิ งนัน ๆ
เกิดขึนจากองค์ประกอบย่อย ๆ ต่าง ๆ มาประชุมกันเข้า ไม่ติดตันอยูภ่ ายนอก
3. จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ ตามลําดับความสื บ
ทอดแห่งเหตุปัจจัย ซอยออกไปเป็ นแต่ละขณะ ๆ ให้มองเห็นตัวเหตุปัจจัยทีแท้จริ ง ไม่ถูกลวงให้
จําแนกตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
4. จําแนกโดยความสัมพันธ์แห่งปั จจัย คือ สื บสาวปั จจัยต่าง ๆ ทีสัมพันธ์สืบทอด
กันมาของสิ งหรื อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทําให้มองเห็นความจริ งของสิ งทังหลายไม่ได้ตงอยู
ั ล่ อย ๆ
ไม่ได้ดาํ รงอยูเ่ ป็ นอิสระจากสิ งอืน แต่เกิดขึนโดยอาศัยเหตุปัจจัย
5. จําแนกโดยเงือนไข คือ มองหรื อแสดงความจริ งโดยพิจารณาเงือนไข
6. วิภชั ชาในฐานะวิธีตอบปั ญหาอย่างหนึงวิภชั ชวาทปรากฏอยูบ่ ่อยๆ ในรู ปของ
ปั ญญา มีชือเฉพาะเรี ยกว่า วิภชั ชวาทพยากรณ์ คือ การนําเอาวิภชั ชวาทไปใช้ในการตอบปัญหา
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ขันตอนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ใน พ .ศ.2526 สุ มน อมรวิวฒั น์( 2530 : 85 - 88) ได้นาํ แนวคิดจากหนังสื อพุทธธรรมของ
พระราชวรมุนี ซึงได้เขียนเกียวกับการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การมาสร้างเป็ นหลักการและ
ขันตอนการสอนตามแนวพุทธวิธีขึนเรี ยกหลักการและขันตอนการสอนนีว่า การสอนโดยสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ ดังมีวธิ ี การดังต่อไปนี
หลักการ
ครู เป็ นบุคคลสําคัญทีสามารถจัดสภาพแวดล้อมแรงจูงใจและวิธีการสอนให้ศิษย์เกิด
ศรัทธาทีจะเรี ยนรู้ และได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคาย นําไปสู่ การปฏิบตั ิจนประจักษ์จริ ง การสอน
โดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การนี ใช้สอนได้ทุกระดับการศึกษา มุ่นเน้นให้ครู เป็ นกัลยา ณมิตร
ครู และศิษย์มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และศิษย์ได้มีโอกาสคิดแสดงออก ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องวิธี
จนสามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ขันตอนการสอน
1. ขันนํา การสร้างเจตคติทีดีต่อครู วิธีการเรี ยน และบทเรี ยน
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1.1 การจัดบรรยากาศในชันเรี ยนให้เหมาะสม
1.1.1 เหมาะกับระดับของชันเรี ยน เช่น การจัดชันเรี ยนในระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาย่อมมีความแตกต่างกันทังในแง่ของอาคารสถานที
ครุ ภณั ฑ์การตบแต่งและอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในการเรี ยนการสอน
1.1.2 เหมาะกับวัยและภูมิหลังของผูเ้ รี ยน บรรยากาศของชันเรี ยนสําหรับเด็กเล็ก
ๆ อาจมีความร่ าเริ ง สนุกสนาน มีเสี ยงเพลงดนตรี ประกอบบทเรี ยน สําหรับนักเรี ยนทีโตขึน
บรรยากาศของชันเรี ยนก็เปลียนไป ชันเรี ยนสําหรับนิสิต บัณฑิตศึกษา พระภิกษุสามเณร
เกษตรกร นักเรี ยนนายทหาร นักเรี ยนอาชีวศึกษาฯลฯ ก็ยอ่ มมีสภาพสิ งแวดล้อมและบรรยากาศ
ทีแตกต่างกัน ครู จึงต้องจัดสภาพชันเรี ยนให้สอดคล้องกับวิธีสอนนัน ๆ
1.1.3 เหมาะสมกับวิธีการเรี ยนการสอน บรรยากาศและสภาพชันเรี ยนทีสอนโดย
วิธีการบรรยาย การสาธิต การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ การจัดสถานการณ์จาํ ลองการเล่า
นิทาน การจัดศูนย์กลางการเรี ยนรู้ การทํางานกลุ่ม การฝึ กฝนปฏิบตั ิ ฯลฯ ย่อมมีความแตกต่างกัน
ครู จึงต้องจัดสภาพชันเรี ยนให้สอดคล้องกับวิธีสอนนัน ๆ
1.1.4 เหมาะสมกับบทเรี ยนทีสอน การสอนวิชาทีมีเนือหาต่างกันย่อมมีบรรยากาศ
และสภาพของชันเรี ยนแตกต่างกันไป การสอนวิชาภาษาย่อมต้องเน้นการจัดสื อการเรี ยนการสอน
ให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง ในขณะทีสอนศิลปะ พลศึกษา และดนตรี จะมีสภาพ

47
ชันเรี ยนอีกอย่างหนึงการเรี ยนวิชาศาสนาและปรัชญา อาจมีการถกเถียงและซักถามกันอย่าง
เคร่ งขรึ ม ในคณะทีการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์อาจเน้นการสาธิ ต การทดลอง การสังเกตและมีความ
ตืนเต้นทีได้คน้ พบความจริ งของธรรมชาติเมือนักเรี ยนหรื อนักศึกษาได้พบบรรยากาศทีเปลียนไป
ในแต่ละวิชา เขาย่อมรู้สึกสนุกและสนใจทีจะได้เรี ยนรู ้วชิ าการกลายเป็ นสิ งแปลกใหม่ น่าค้นคว้า
แสงหาคําตอบเขาจึงเกิดศรัทธาทีจะได้ศึกษาเล่าเรี ยนอย่างจริ งจังต่อไป
1.2 บุคลิกภาพของครู และการสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั ศิษย์
ในอดีตครู เป็ นผูท้ ีทรงปัญญาและมีความสามารถสู งในสาขาวิชาชีพและวิชาการเฉพาะ
อย่างยิง และส่ วนใหญ่เป็ นพระสงฆ์ ผูท้ ีต้องการศึกษาเล่าเรี ยนต้องไปมอบตัวเป็ นศิษย์และขอ
เล่าเรี ยนวิชา ผูเ้ ป้ นครู ในสมัยก่อนสอนนักเรี ยนจํานวนน้อย ดูแลศิษย์ได้ทวถึ
ั ง และสังสอน
บรมศิษย์ดว้ ยมีความเมตตากรุ ณาเป็ นทีตัง โดยมิได้หวังผลตอบแทนเป็ นอามิสสิ นจ้าง ครู จึงเป็ นผู ้
มีศิษย์บูชาอย่างสู งและเป็ นผูท้ ีศิษย์ศรัทธามุ่งเข้าไปขอรับการถ่ายทอดวิชาความรู ้ เจตคติของศิษย์
จึงมีความเคารพเชือฟังเชือถือ และภาคภูมิใจ ดังทีมีคาํ กล่าวว่าเป็ น “ศิษย์มีครู ”ผูใ้ ดก็ตามทีลบหลู่
บุญคุณครู ยอ่ มจะถูกตําหนิติเตียนถือเป็ นพวก “ศิษย์ลา้ งครู ลูกไม่รู้คุณพ่อแม่” นับเป็ นพวกที
คบไม่ได้ศิษย์มองครู ในฐานะทีเป็ นผูค้ งแก่เรี ยนมีบุคลิกภาพทีเคร่ งขรึ ม สง่า สํารวม เข้มงวด
เจ้าระเบียบ ศิษย์จึงมีความรู้สึก “ทังรัก ทังเกรง” ครู อย่างไรก็ตามแม้วา่ จะถูกลงโทษดุวา่ สัก
ั
กฝนด้วยหวัง
เพียงใดนักเรี ยนไทยสมัยก่อนก็ยงั มีความเชือมันว่าครู เป็ นกัลยาณมิตร ครู สงสอนฝึ
ให้ศิษย์เป็ นคนดี ความรักและความเคารพครู จึงมันคง ไม่เสื อมคลาย
ปั จจุบนั นี การศึกษาได้แผ่ขยายไปกว้างขวาง จํานวนนักเรี ยนมีมากมายและจํานวนครู
ก็เพิมขึนไม่แพ้กนั คุณสมบัติของผูท้ ีเป็ นครู นนมั
ั กจะพิจารณากันทีวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
ตามตําแหน่งหน้าทีของวุฒินนั ๆ ทุกระดับการศึกษาจึงมีครู หลายประเภทต่างรุ่ น ต่างวุฒิ ต่างวัย
และมีประสบการณ์ความสามารถ คุณธรรมทีแตกต่างกัน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครู ก็
เปลียนแป ลงไปตามยุคสมัย ความศรัทธาทีศิษย์เคยมีต่อครู ก็ดูจะลดน้อยลง และความสัมพันธ์
ฉันครู กบั ศิษย์ ก็ห่างเหิ นกันไปทุกที ในการสอนแบบสร้างศรัทธานี ครู จึงควรคงบุคลิกภาพทีดี
ของการเป็ นครู ไว้ ซึ งพอจะสรุ ปเป็ นข้อ ๆ สัน ๆ ดังต่อไปนี
1.2.1 บุคลิกภาพทางกาย มีความสะอาด แจ่มใส สงบและสํารวม
1.2.2 เป็ นผูม้ ีสุขภาพจิตดี กล่าวคือมีจิตใจเป็ นอิสระไม่ตกเป็ นทาสของตัณหาและ
อามิสเพราะผูท้ ีมีจิตใจเป็ นอิสระ ปลอดโปร่ งจากปัญหาเท่านันทีจะชีแนะและช่วยเหลือผูอ้ ืนได้
1.2.3 มีความมันใจในตนเอง เนืองจากเป็ นผูท้ ีรู ้จริ งและปฏิบตั ิจริ งในสิ งทีสอน
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ผูอ้ ืนครู ทีดีจึงไม่มีปมด้อยหรื อปมเด่น เป็ นผูท้ ีมีความเรี ยบง่านฉันคนธรรมดาสามัญด้วยความรู ้และ
ความรัก ครู เป็ นกัลยาณมิตรจึงควรสร้างศรัทธาด้วยจิตเมตตาต่อศิษย์ช่วยให้ความอบอุ่นใจ เป็ น
กันเองและแนะทางแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผลความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั ศิษย์
1.3 การเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ
หากศึกษาวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นได้วา่ พระองค์ได้ทรงใช้วธิ ี การตรวจสอบ
ความคิดและความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อนทีจะสอนให้เหมาะกับบุคลิก ทรงใช้เทคนิควิธีอุปกรณ์
จากธรรมชาติและเหตุการณ์ต่าง ๆ มาเร้าให้เกิดความมานะพากเพียร ฝึ กหัดอบรมตน นอกจากนัน
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สามารถตรวจสอบความสํสาเร็ จในแต่ละขันตอนได้

พระองค์ยงั ได้วางขันตอนของการบําเพ็ญเพียรภาวนาและการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนทีพระสงฆ์สาวก
การสอนโดยสร้างศรัทธาจึงต้องได้จดั ขันตอนในการเสนอสิ งเร้าและสร้างแรงจูงใจดังนี

(สุ มน อมรวิวฒั น์ 2530 : 85 - 88)
1.3.1 ใช้สือการเรี ยนการสอนหรื ออุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ เพือเร้าความสนใจ
เช่น การจัดป้ ายนิเทศ นิทรรศการ เสนอเอกสาร ภาพกรณี ปัญหา กรณี ตวั อย่าง สถานการณ์จาํ ลอง
นิทานหุ่น เป็ นต้น
1.3.2 จัดกิจกรรมขันนําทีสนุกน่าสนใจ
1.3.3 นักเรี ยนได้ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของตน และได้รับทราบผล
ทันท่วงทีเป็ นการเสริ มแรง
2. ขันสอน
2.1 ครู เสนอปัญหาทีเป็ นสาระสําคัญของบทเรี ยน หรื อเสนอหัวข้อเรื องประเด็นสําคัญ
ของบทเรี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ
2.2 ครู แนะแหล่งวิชาการและแหล่งข้อมูล
2.3 นักเรี ยนฝึ กการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู้ และหลักการ โดยใช้ทกั ษะที
เป็ นเครื องมือของการเรี ยนรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางสังคม
2.4 จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดการคิดวิธีต่าง ๆ เช่น
2.4.1 คิดสื บค้นต้นเค้า
2.4.2 คิดสื บสาวตลอดสาย
2.4.3 คิดสื บค้นปลาย
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2.4.4 คิดโยงสายสัมพันธ์
2.5 ฝึ กการสรุ ปประเด็นของข้อมูลความรู ้และเปรี ยบเทียบประเมินค่าโดย
วิธีการแลกเปลียนความคิดเห็น ทดลองทดสอบ จัดเป็ นทางเลือก และทางออกของการแก้ปัญหา
2.6 ดําเนินการเลือกและตัดสิ นใจ
2.7 กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิเพือพิสูจน์ผลการเลือกและตัดสิ นใจนันให้ประจักษ์จริ ง
3. ขันสรุ ป
3.1 ครู และนักเรี ยนสังเกตวิธีการปฏิบตั ิตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไขให้ปฏิบตั ิ
ถูกต้อง
3.2 อภิปรายและสอบถามข้อสงสัย
3.3 สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
3.4 สรุ ปบทเรี ยน
3.5 วัดและประเมินผล
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ครู เป็ นบุคคลทีสามารถจัดสภาพแวดล้อมและวิธีการสอนให้ศิษย์เกิด
การเรี ยนรู้และได้ฝึกฝนวิธีการคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ นําไปสู่ การปฏิบตั ิจนประจักษ์จริ ง
โยนิโสมนสิ การนีใช้สอนได้ทุกระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ครู เป็ นกัลยาณมิตรของศิษย์ ครู และศิษย์
มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และศิษย์ได้มีโอกาสคิดแสดงออก ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องวิธี จนสามารถใช้
ปั ญญาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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วิธีการสอนคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดการสร้างศรัทธาและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
ดังนี 1) วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ 2) วิธีคิดแบบอริ ยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา 3) วิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์ 4) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก มาประยุกต์ในการจัดการเรี ยนรู้ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดทีทําการทดลอง เพือพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึงมีรายละเอียด ดังนี
1. วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ
เป็ นการสอนทีเน้นทักษะการคิดอีกรู ปแบบหนึงทีฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั คิดแบบแยกแยะ
องค์ประกอบรวมของสรรพสิ งออกเป็ นองค์ประกอบย่อย ๆ ทีว่าด้วยกฎเกณฑ์ซึงสามารถนํามา
ประกอบการพิจารณาได้ดงั นี
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ก. กฎแห่งธรรมชาติ หมายความว่า ถ้ามีปรากฏการณ์หนึงเกิดขึนย่อมมีอีก
ปรากฏการณ์หนึงเกิดตามมา มีความสอดคล้องกัน เช่น กาแฟมีรสขม ยิงใส่ ปริ มาณมากยิงเพิมความ
ขมมากขึน ใส่ นอ้ ยขมน้อย ไม่ใส่ เลยไม่ขมเลย เรี ยกอีกอย่างหนึงว่าเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
ข. กฎแห่งความแตกต่าง หมายความว่า ในปรากฏการณ์หนึงถ้านําปรากฏการณ์หนึง
ออกไปจนพบเหตุทีเปลียนแปลงไปได้ เช่น กาแฟร้อน 1 แก้ว ประกอบด้วย
กาแฟ นําตาล คอฟฟี เมท

เมือดืมพบว่ามีรสถม หวาน มัน เพราะประกอบด้วยเหตุทงั 3 แต่ถา้ เรานําเหตุออกไป 1
อย่าง เช่น นํานําตาลออกรสชาติของกาแฟก็จะเปลียนแปลงไปทันที เรี ยกได้วา่ ไม่มีเหตุนนก็
ั ไม่มีผล
นันเกิดขึนนันเอง
ค. กฎของค่าต่างระดับ หมายถึง มีปรากฏการณ์หนึงเกิดขึนแล้วมีอีกปรากฏการณ์
ตามมา แต่ถา้ เราเปลียนปริ มาณและคุณภาพย่อยเกิดการเปลียนแปลงผล เห็นความแตกต่างระดับกัน
ของสิ งนันเราเรี ยกว่า เกิดทักษะการคิดแยกแยะเห็นความเกียวเนืองกันเป็ นอรรถธรรมสัมพันธ์
การสอนให้เกิดทักษะด้านนีต้องสามารถเห็นความสัมพันธ์ภายในองค์ประกอบย่อยเหล่านัน
สามารถคิดและเข้าใจบทบาทขององค์ประกอบย่อยว่ามีความสัมพันธ์เป็ นเหตุเป็ นผลซึ งกันและกัน
พึงพาอาศัยกันและต้องมีความประสานสอดคล้องกันเป็ นหนึงเดียวเกิดเป็ นองค์รวมทีสมบูรณ์
ได้ดว้ ยจึงจะเรี ยกว่า “คิดเป็ น”
ง. เหตุเดียวย่อมให้ผลเดียว หลายเหตุยอ่ มให้ผลหลายผล และถ้าเราจับคู่เหตุกบั ผลได้
หมดทุกคู่เราจะหาคู่สุดท้ายเป็ นเหตุเป็ นผลซึงกันและกันเสมอ (กรณี ตอ้ งการทราบข้อมูลทีเราไม่
รู ้จกั หรื อการสื บค้นสิ งทีเราไม่แน่ใจ) เช่น ขนมลอดช่องไทย 1 ถ้วย รับประทานแล้วพบว่าสามารถ
บอกเหตุผลกันและกันได้ดงั นัน
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รสหวาน นําตาล
มัน
กะทิ(มะพร้าว)
แป้ ง
ข้าวเจ้า
สี เขียวและหอม ใบเตย

จะพบว่าคู่สุดท้ายคือคู่ทีเราไม่แน่ใจว่าใช่หรื อไม่ แต่เมือศึกษาเป็ นเหตุเป็ นผลครบแล้ว จึงเป็ นข้อ
ยืนยันข้อเท็จจริ งทีเป็ นเหตุเป็ นผลกันอย่างแท้จริ ง
ดังนันรู ปแบบการสอนจึงเน้นทีการรู ้จกั แยกแยะสรรพสิ งใดโดยมองทีเหตุสัมพันธ์ไปสู่
ผลวิธีการคิดแบบนี (พระธรรมปิ ฎก 2538 : 676) กล่าวว่าเป็ นการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบ
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ต่าง ๆ เรี ยกว่า “ขันธ์ 5” ทีประกอบด้วย รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ งจะกล่าวถึงวิธีคิดแบบ
ที 3
2. วิธีคิดแบบอริ ยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา คือ การคิดแบบสื บสาวจากผลไปหาเหตุแล้ว หา
วิธีการแก้ไขทีเหตุ เป็ นการคิดทีมีหลักการสําคัญโดยเริ มต้นจากปัญหา ทําความเข้าใจกับปั ญหาให้
ชัดเจน แล้วสื บค้นหาสาเหตุเพือเตรี ยมแก้ไข ในเวลาเดียวกันก็กาํ หนดเป้ าหมายให้แน่ชดั พร้อมกัน
นันจึงคิดวิธีปฏิบตั ิทีจะกําจัดสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไขปั ญหาตามแนวทางทีวางไว้ วิธี
คิดแบบอริ ยสัจประกอบด้วยขันตอนสําคัญ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธและมรรค
เป็ นวิธีคิดทีใช้
แก้ปัญหา ซึงตรงตามกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์
3. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรื อวิธีสอนให้คิดตามหลักการและความมุ่งหมาย คือ
การกําหนดสถานการณ์ให้คิดพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรม (หลักการ) กับอรรถ
(ความมุ่งหมาย) เป็ นการแสดงประโยชน์ให้จากการกระทําต่าง ๆ ทีเป็ นการกระทําความดี เช่น
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การทีนักเรี ยนตังใจเรี ยน

ผลคือมีผลการเรี ยนทีดี

ผลดียอ่ มมาจากเหตุ เหตุทีดียอ่ มนําไปสู่ ผลทีดี เมือนักเรี ยนมีทกั ษะการคิดได้รับการพัฒนาและ
ฝึ กฝนในเรื องของการแยกแยะส่ วนประกอบแล้วย่อมเป็ นพืนฐานให้เกิดทักษะ การสอนให้นกั เรี ยน
คิดแบบสามัญลักษณ์ หรื อสภาวะต่าง ๆ เกิดขึนด้วยเหตุและปั จจัย กระบวนการขันตอนในการสอน
ให้เกิดทักษะการคิดเรี ยกว่า การสอนแบบไตรสิ กขา ในทีนีจะเป็ นการเน้นกระบวนการคิดเพือ
ความรู้แจ้งตามลําดับขันของไตรสิ กขา โดยจัดอยูใ่ นระดับ การลงมือปฏิบตั ิ ในกระบวนการศึกษา 3
ประการ คือ
ศีล

สมาธิ

ปัญญา

4. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบนี เป็ นการวิเคราะห์เหตุการณ์ตามความ
จริ ง โดยมองเห็นและยอมรับความจริ งว่ามีทงด้
ั านทีเป็ นคุณและโทษ จะทําให้มองเห็นทางออกว่า
คืออะไร เป็ นอย่างไร วิธีคิดแบบนีต้องใช้วธิ ี คิดอืน ๆ ประกอบด้วย คือ ต้องวิเคราะห์สภาพการณ์
คิดจําแนกแยกแยะ คิดเชือมโยงสัมพันธ์กบั องค์ประกอบปั จจัย คิดวิเคราะห์หาเหตุผล คิดโดยมีหลัก
และจุดมุ่งหมายทีแน่นอน ทังนีเพือตัดสิ นในและหาทางออก เกิดผลในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริ ง
การเลือกและตัดสิ นใจ มีองค์ประกอบดังนี
1. ขันตอนของการเลือกและตัดสิ นใจ
1.1 รวบรวมข้อมูลดี กําหนดประเด็นสําคัญของสถานการณ์หรื อปัญหาได้
1.2 ประเมินค่าตามเกณฑ์ทีถูกต้องดีงามเหมาะสมแยกผลดีเสี ยในการเลือกและ
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ตัดสิ นใจ
1.3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประเด็นทีประเมินค่าแล้ว กําหนดทางเลือก
(alternative) และทางออก (assumption) ของสถานการณ์และปัญหาได้
1.4 เมือมีทางเลือกหลายทาง บุคคลต้องอาศัยประสบการณ์ หลักการและการ
ทํานายผลช่วยกําหนดเกณฑ์เพือเลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด
1.5 ถ้าไม่มีทางเลือกหรื อมีทางเลือกทางเดียวทีตัดสิ นใจไม่ได้จะต้องหาทางออก
ใหม่(New assumption) ทีน่าจะเป็ นไปได้
1.6 ตัดสิ นใจเลือกทางทีดีทีสุ ด
1.7 วางแนวทางปฏิบตั ิให้ได้ผล
2. ลักษณะของทางเลือก เมือประเมินค่าของข้อมูล ความรู ้เกียวกับสถานการณ์และ
ปั ญหาแล้วจะพบกับสถานการณ์ดงั นี
2.1 พบทางเลือกหลายทางและดีทุกทาง
2.2 พบทางเลือกหลายทาง ร้ายทุกทาง
2.3 พบทางเลือกหลายทาง ดีบา้ งร้ายบ้าง
2.4 เมือทางเลือกเพียงทางเดียว (ไม่มีทางเลือก ทางตัน) ดีหรื อร้ายก็ตอ้ งเลือกและ
ตัดสิ นใจ (เมือพบทางตันน่าจะหาทางออกใหม่ เพราะปั ญหาย่อมมีทางออก)
3. ลักษณะของการตัดสิ นใจ วิธีการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันมาก
อาจมีแนวทางการตัดสิ นใจ ดังนี
3.1 ตัดสิ นใจทันที เพราะได้สังเกตความรู ้ ประสบการณ์เดิมมาดีแล้ว เช่น เห็นงู
ตามมาทีเราตัดสิ นใจได้ทนั ทีวา่ “วิง”
3.2 รวบรวมข้อมูล คิดประเมินค่าเวลาสัน ๆ เช่น สมัครงาน เป็ นลูกจ้างประจําไป
ก่อนระหว่างรอสอบบรรจุจริ ง
3.3 เกิดความคิดขัดแย้ง มีความยุง่ ยากในการตัดสิ นใจ
3.4 ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง ต้องปรึ กษา ต้องขอความช่วยเหลือ
3.5 ตัดสิ นใจแล้วพบอุปสรรคในการปฏิบตั ิ ต้องตัดสิ นใจใหม่ เช่น การตัดสิ นใจ
เข้าชุมชนแล้วปรากฎว่าเต็ม ต้องเลือกและตัดสิ นใจใหม่
3.6 ไม่กล้าตัดสิ นใจ อันตรายเพราะอาจหาทางออกในด้านลบโดยการประพฤติชวั
4. องค์ประกอบทีทําให้ตดั สิ นใจผิดพลาด บุคคลมีโอกาสตัดสิ นใจผิดพลาดได้ดว้ ย
สาเหตุดงั นี
4.1 ข้อมูลความรู้การสรุ ปประเด็นและการประเมินค่าผิดพลาด
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4.2 สภาพแวดล้อม บุคคล เหตุการณ์บีบบังคับ ให้ตอ้ งตัดสิ นใจด้วยความลําเอียง
เพราะรักโกรธเกลียดกลัวและหลงผิด (อคติ 4)
4.3 ขาดสติสัมปชัญญะ ทีจะกําหนดพิจารณาข่าวสารและการประเมินผล
การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่างการคิดวิจารณญาณกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิจารณญาณกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การนัน ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะร่ วมของการคิดทังสองโดยใช้การคิดวิจารณญาณทีผูว้ จิ ยั ศึกษาเป็ นตัวตัง
แล้วนําวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ มาเทียบเคียง ซึงผูว้ จิ ยั ปรับปรุ งจากการวิเคราะห์ของอรุ ณี
ไทยบัณฑิตย์ ( 2545 ,อ้างถึงใน สายัณ โพธิ สุ วรรณ 2548 : 4) และแนวคิดของประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ
(2553 : 109-110) ดังตารางที 3
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ตารางที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิจารณญาณกับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
1. การนิยาม เป็ นการระบุปัญหา ระบุใจความสําคัญ วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ
ของข้อมูล
วิธีคิดแบบอริ ยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา
2. การวิเคราะห์ เป็ นการรวบรวมข้อมูล ระบุขอ้ ดี
วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ
ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ ของปัญหา จําแนก แยกแยะข้อมูล วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์
วิธีคิดแบบอริ ยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา
วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
3. การสังเคราะห์ เป็ นการสรุ ปวิธีการเลือกใช้ขอ้ มูล วิธีคิดแบบอริ ยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา
สรุ ปวิธีการแก้ปัญหา และการคาดเดาเหตุการณ์จาก วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์
ข้อมูล
วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
4. การประเมินค่า เป็ นการระบุขอ้ มูลในการคิด
การประเมินทางเลือก และการตัดสิ นใจ

วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์

สรุ ป การสอนคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การเป็ นวิธีการเรี ยนรู้แนวหนึงจากหลาย ๆ แนว ที
มีลกั ษณะบูรณาการของหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ หลักการแนะแนวและหลักการสอนอย่างผสม
กลมกลืนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ ซึ งมีวธิ ี การคิดอยู่
10 วิธี แต่ในการ
ศึกษาวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้เลือกวิธีคิดเพียง 4 วิธีมาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มการคิดทีสอดคล้อง
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กับมาตรฐานและตัวชีวัดตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ 1.วิธี
คิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ 2. วิธีคิดแบบอริ ยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา 3. วิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 4. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เพือพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ในด้านการนิยาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า การสอนคิดตามแนวโยนิโส
มนสิ การเป็ นวิธีการเรี ยนรู้โดยสร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิดศรัทธาในกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยครู เป็ น
กัลยาณมิตรและการจัดสิ งแวดล้อมทีจูงใจให้นกั เรี ยนเกิดการใฝ่ รู ้ เป็ นจุดเริ มต้นทีโน้มนําให้
นักเรี ยนเกิดความสนใจทีจะเรี ยนรู้ การฝึ กคิดอย่างมีระบบระเบียบ โดยใช้เหตุผล คิดพิจารณา
สถานการณ์ปัญหาอย่างรอบคอบ ต่อเนืองเป็ นลําดับตามเหตุผล โดยมีสถานการณ์ต่าง ๆ มาเป็ นสิ ง
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดตามวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การทัง 4 วิธีนีจนสามารถใช้ปัญญา
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

ความหมายของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดวิจารณญาณเป็ นรู ปแบบหนึงของการคิดในระดับสู งทีอยูบ่ นพืนฐานของหลักการ
และเหตุผลมีการศึกษาข้อเท็จจริ ง ถือว่าเป็ นทักษะการคิดทีมีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้และการ
ดําเนินชีวติ ในปัจจุบนั คําว่า”การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ” มาจากภาษาอังกฤษว่า “ critical thinking”
ซึ งมีผกู้ ล่าวถึงความหมายของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไว้ดงั ต่อไปนี
เอ็นนิส (Ennis 1985:1) ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณว่า เป็ นการประเมิน
ความถูกต้องเหมาะสมของข้อความ และเป็ นกระบวนการตัดสิ นอย่างมีเหตุผลเพือนําไปสู่ การ
เชือถือของข้อมูล เพือนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปทีถูกต้อง
รักจิริโอ ( Ruggierio 1996 , อ้างถึงใน ลักขณา สริ วฒั น์ 2549 : 89 ) ให้ความเห็นว่าการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ หมายถึงการตรวจสอบความคิดของเราเอง การคิดตัดสิ นใจว่าวิธีแก้ปัญหาทีดี
ทีสุ ด คืออะไร ความเชือแบบใดทีมีเหตุผลมากทีสุ ด จากนันต้องมีการประเมินข้อสรุ ปอีกครังหนึง
ทิศนา แขมณี (2533 : 4) ได้สรุ ปความหมายของกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไว้วา่
คือการเห็นปั ญหาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ ต่อจากนันคือการพิจารณาข้อมูลทีเกียวข้องและ
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับเพ็ญพิศุทธิ เนคมานุรักษ์ (2537 :
14; มลิวลั ย์ สมศักด์ 2540 : 15 ; นันทธิญา สรรเสริ ญ 2541 : 14 ; อรุ ณี ไทยบัณฑิตย์ 2545 : 10;
สุ วทิ ย์ มูลคํา 2547 : 9; ปรี ยานุช จุลพรหม 2547 : 11) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ในทํานองเดียวกันว่าการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณว่า หมายถึงการคิดทีมีเหตุผลโดยผ่าน
การพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้ความรู ้ความคิดและประสบการณ์มีหลักเกณฑ์
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มีหลักฐานทีเชือถือได้เพือนําไปสู่ การสรุ ปและตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิ ภาพว่าสิ งใดถูกต้องสิ งใด
ควรเชือ สิ งใดควรเลือกหรื อสิ งใดควรทําซึ งสอดคล้องกับ ปานชีวา นาคสิ ทธิ (2543 : 31) วัชรา
เล่าเรี ยนดี (2552: 30) และดวงพร แก้วคงคา (2544 : 39) ได้ให้ความหมายในทํานองเดียวกันว่า
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ
เกียวกับข้อมูล หรื อสถานการณ์ ความสามารถในการสร้างความคิดรวบยอดความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลในข้อความหรื อเหตุการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อข้อขัดแย้ง
โดยอาศัยความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตน เพือนําไปสู่ การตัดสิ นในและเลือกปฏิบตั ิในสิ ง
ทีเหมาะสมด้วยหลักการและเหตุผล
ความรู้และความคิดเป็ นของสองสิ งทีต้องเกิดควบคู่กนั ไปเสมอ การจัดการเรี ยนรู ้เพือให้
เกิดความคิดจึงไม่อาจทําได้ถา้ หากไม่มีเนือหาความรู ้แทรกอยู่ และอาจสัมพันธ์เกียวข้องกับการอ่าน
เพราะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณเป็ นการอ่านทีต้องใช้ความคิดพิจารณาสิ งทีอ่านอย่างละเอียด
ถีถ้วน รู้จกั คิดตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล ดังที สนิท ตังทวี (2528 : 60) ได้ให้ความหมายของการอ่าน
อย่างมีวจิ ารณญาณไว้สรุ ปได้วา่ การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณนันผูอ้ ่านจะต้องใช้ความรู ้ประสบการณ์
เดิมตัดสิ นใจเรื องทีอ่านว่ามีความน่าเชือถือเพียงใด ใช้สติปัญญาพิจารณาข้อความทีอ่าน เพือให้
เข้าใจความคิดของผูเ้ ขียน อธิบายและขยายความเรื องทีอ่านได้
จากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณจํา ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ
คือ การนิยาม การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการประเมินค่าโดยใช้เหตุผลตัดสิ นใจ และ
แก้ปัญหา โดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลทีเป็ นจริ งมากกว่าอารมณ์และการคาดเดา
พิจารณาความเป็ นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ว่าอะไรคือความถูกต้อง คิดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
ใช้สติปัญญาและทักษะการคิดไตร่ ตรองอย่างมีวจิ ารณญาณมากกว่าการใช้อารมณ์ทีทําให้เกิดความ
ลําเอียง เกิดอคติซึงจะมีผลเสี ยต่อการตัดสิ นใจ ดังนัน การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณจึงเป็ นความคิดที
เปิ ดกว้างมีเป้ าหมายแน่นอน มีเหตุผล มีความถูกต้อง แม่นยํา สามารถตรวจสอบความคิดและ
ประเมินความคิดของตนได้
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ทฤษฏีและแนวคิดทีส่ งเสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
จากความหมายของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีเสนอมาแล้ว จะเห็นได้วา่ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็ นความสามารถในการคิดทีประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังทีผูเ้ สนอแนวคิด
เกียวกับกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาํ หรับการส่ งเสริ มการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
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เพ็ญพิสุทธิ เนคมานุรักษ์ (2537 : 34) กล่าวว่ากระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ประกอบด้วย
1. การระบุหรื อการทําความเข้าใจกับประเด็นปัญหา ข้อคําถาม หรื อข้อโต้แย้ง ซึงต้อง
อาศัยความสามารถในการพิจารณาข้อมูลหรื อสภาพการณ์ทีปรากฏ เพือกําหนดประเด็นปั ญหาข้อ
สงสัย ประเด็นหลักทีควรพิจารณา รวมทังการพิจารณาความหมายของคํา หรื อความชัดเจนของ
ข้อความด้วย
2. การรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องจากแหล่งต่าง ๆ ทีมีอยู่ จะต้องอาศัยความสามารถใน
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกต และประสบการณ์เดิมของแต่ละคน
3. พิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูลและระบุความเพียงพอของข้อมูล จะต้องอาศัยความ
น่าเชือถือของแหล่งทีมาของข้อมูลการประเมินความถูกต้องและการพิจารณาความพอเพียงของ
ข้อมูลทังในแง่ปริ มาณและคุณภาพ
4. ระบุลกั ษณะของข้อมูล แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น รวมทังจัดลําดับความสําคัญของ
ข้อมูลต้องอาศัยความสามารถในการพิจารณาแยกแบะความแตกต่างของข้อมูล การตีความข้อมูล
การสังเคราะห์ และการระบุขอ้ สันนิษฐานเบืองต้นของข้อมูล
5. การตังสมติฐานเพือกําหนดแนวทางของการพิจารณาหาข้อสรุ ปของข้อคําถาม ประเด็น
ปั ญหาหรื อข้อโต้แย้ง ต้องอาศัยความสามารถในการเชือมโยงความสัมพันธ์และการตังสมมติฐาน
6. การลงข้อสรุ ป โดยพิจารณาเลือกวิธีการทีเหมาะสมจากข้อมูลทีปรากฏ
ต้องอาศัย
ความสามารถในการวิเคราะห์และการประเมิน
7. การประเมินข้อสรุ ป ดูความสมเหตุสมผลของข้อสรุ ป ต้องอาศัยความสามารถในการ
วิเคราะห์และการประเมิน
มลิวลั ย์ สมศักดิ (2540 : 21 , อ้างถึงใน อรุ ณี ไทยบัณฑิตย์ 2545 : 12) ได้เสนอว่า
กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณประกอบด้วยความสามารถ 6 ด้าน ได้แก่
1. การนิยามปัญหา
2. การรวบรวมข้อมูล
3. การจัดระบบข้อมูล
4. การตังสมมติฐาน
5. การสรุ ปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์
6. การประเมินการสรุ ปอ้างอิง
เอนนิส ( Ennis 1985 : 40 - 45) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณว่าประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ดังนี
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1. ทักษะการนิยาม ได้แก่การระบุจุดสําคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุ ป ระบุเหตุผลทีทัง
ปรากฏและไม่ปราก การตังคําถามทีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงือนไขข้อตกลง
เบืองต้น
2. ทักษะการตัดสิ นข้อมูล ได้แก่การตัดสิ นความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูล การตัดสิ น
ความเกียวข้องกับประเด็นปัญหา และการพิจารณาความสอดคล้อง
3. ทักษะการอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่การอ้างและ
การตัดสิ นใจในการสรุ ปแบบอุปนัย นิรนัยโดยมีความตรง การทํานายสิ งทีจะเกิดขึนตามมาอย่าง
น่าเชือถือ
สตีเฟน (Stephen 1987 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2552 : 36-37) ได้เสนอกิจกรรมการ
เรี ยนรู้สาํ หรับการส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนี
1. การให้นิยามและการตังข้อสันนิษฐานเบืองต้น (Basic Assumption) ทีท้าทายการคิด
ซึ งแต่ ละบุคคลมีมุมมองการคิด ทีแตกต่างกันอันเนืองมาจากประสบการณ์ ความเชือส่ วนตัว และ
ค่านิยม การโต้ตอบโดยตังข้อสันนิษฐานช่วยส่ งเสริ มการคิดวิจารณญาณได้เป็ นอย่างดี ดังตัวอย่า ง
คําถาม เช่นเมือคุณเห็นผูห้ ญิงคนหนึงทีแต่งตัวด้วยเสื อผ้าเก่าๆ ขาดวิน คุณตังข้อสันนิษฐานเกียวกับ
บุคคลนีอย่างไร เมือคุณเห็นการแต่งตัวแนวร็ อคของนักร้องคนหนึง คุณคิดอย่างไรเกียวกับวิถีชีวติ
ของเขา หรื อเมือคุณได้ฟังว่าเพือนของคุณคนหนึงติดเชือ HIV คุณคิดอย่างไร การตอบคําถาม
ดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็ นการคิดและตังข้อสันนิษฐานเอง บางคนอาจมีหลักฐานข้อมูลทีเชือถือได้
แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นความคิดเห็นมุมมองส่ วนตัวมากว่า ดังนันการฝึ กคิดด้วยกิจกรรมนีจึงควร
กระตุน้ ให้ใจกว้าง มีเหตุผลเชิงคุณธรรม เพราะเมือส่ งเสริ มพัฒนาทักษะการคิด เป้ าหมายคือ การ
เป็ นนักคิดทีดี และเป็ นพลเมืองดี
2. การจัดโครงการและกิจกรรมให้สืบค้นและจินตนาการเรื องต่างๆ
3. ให้ไตร่ ตรอง สะท้อนความคิดเกียวกับมุมมองของตนเองและมุมมองของผูอ้ ืนในเวลา
เดียวกัน แต่การตัดสิ นใจครังสุ ดท้ายต้องเป็ นของผูเ้ รี ยนเอง
4. การฝึ กคิดให้เหตุผลต่างๆ(Reasoning skills)
5. ใช้กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด สรุ ปหลักการ และร่ วมกันอภิปรายสะท้อนความคิด
จากกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณประกอบด้วยองค์ประกอบดังนีความสามารถในการระบุปัญหา การวิเคราะห์
ข้อมูล เป็ นการการพิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูล
แยกแยะความแตกต่างของข้อมูล แล้ว
สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยการเลือกใช้ขอ้ มูล สามารถนําข้อมูลมาประมวลแล้วสรุ ปเป็ นความคิด
และการประเมินค่า ด้วยการตัดสิ นใจได้วา่ ข้อมูลใดถูกต้อง
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องค์ ประกอบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กบั การแก้ปัญหา ( Problem Solving) การคิด
วิจารณญาณเป็ นทักษะสําคัญของการแก้ปัญหา และการแก้ปัญหาส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็ นการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ งองค์ประกอบการคิดอย่างมีเหตุผล
ประกอบด้วย 7 ประการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 : 185 )
1. จุดหมาย คือ เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการคิด คือ คิดเพือหาแนวทางแก้ปัญหา
หรื อคิดเพือหาความรู้
2. ประเด็นคําถาม คือ ปัญหาหรื อคําตอบทีต้องการรู ้ คือ ผูค้ ิดสามารถระบุปัญหา คําถาม
ต่างๆ รวมทังระบุปัญหาสําคัญทีต้องการแก้ได้ หรื อคําถามสําคัญทีต้องการรู ้
3. สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข้อความรู ้ต่างๆ เพือใช้ประกอบการคิด ข้อมูลต่างๆทีได้มาควร
มีความกว้าง ลึก ชัดเจน ยืดหยุน่ ได้ และมีความถูกต้อง
4. ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลทีได้มานันต้องเชือถือได้ มีความชัดเจนและความถูกต้อง
และมีความเพียงพอต่อการใช้เป็ นพืนฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล
5. แนวคิดอย่างมีเหตุผล คือ แนวคิดทังหลายทีมี อาจรวมถึง กฎ ทฤษฎี หลักการ ซึ ง
แนวคิดดังกล่าวมีความจําเป็ นการคิดอย่างมีเหตุผล และแนวคิดทีได้มานันต้องมีความเกียวข้องกับ
ปัญหาหรื อคําถามทีต้องการตอบ และต้องเป็ นแนวคิดทีถูกต้องด้วย
6. ข้อสันนิษฐาน เป็ นองค์สาํ คัญของทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพราะผูค้ ิดต้องมีความ
สามารถในการตังข้อสันนิษฐานให้มีความชัดเจน สามารถตัดสิ นได้เพือประโยชน์ในการหาข้อมูล
มาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล
7. การนําไปใช้และผลทีตามมา เป็ นองค์สาํ คัญของทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ งผูค้ ิด
ต้องคํานึงถึงผลกระทบ คือ ต้องมีความสามารถคิดไกล คือ มองถึงผลทีตามมารวมกับการนําไปใช้
ได้หรื อไม่ เพียงใด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ลักษณะของผู้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเป็ นพฤติกรรมภายใน ซึ งนักการศึกษาหลายท่านได้อธิ บาย
ลักษณะของผูม้ ีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไว้ สรุ ปได้ดงั นี
ฮัดกิน (Hudgins 1978 : 173 - 206) กล่าวว่าผูค้ ิดอย่างมีวจิ ารณญาณจะมีลกั ษณะดังนี
1. เป็ นบุคคลทีมีความเข้าใจถึงองค์ประกอบสําคัญของข้อโต้แย้ง กล่าวคือ ต้องมีขอ้ มูล
เพียงพอในการพิจารณาความน่าจะเป็ นของข้อโต้แย้ง และสามารถทํานายผลทีน่าจะเกิดขึนได้
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2. สามารถแสวงหาหลักฐานเพือสนับสนุนข้อโต้แย้งหรื อข้อสรุ ปได้ ลักษณะนีมี
ความสําคัญมาต่อการตัดสิ นและหาข้อสรุ ปให้ถูกต้องมีเหตุผล ผูม้ ีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
จะต้องพิจารณาทังข้อเท็จจริ ง และความคลาดเคลือนของข้อมูลทีจะนําไปสู่ ขอ้ สรุ ป
3. เป็ นบุคคลทีสามารถประเมินข้อมูลทีนํามาใช้ก่อนทีจะสรุ ป
ไม่สรุ ปจนกว่าจะมี
หลักฐานเพียงพอ
4. เป็ นบุคคลทีสนใจบันทึกและสังเกตสิ งทีไม่ได้กล่าวในข้อสรุ ป เพือใช้เป็ นข้อมูลใน
การตรวจสอบและตีความสิ งทียังคลุมเครื อ
ฮาร์นาเด็ค ( Hanadek 1989 : 21) ศึกษาลักษณะบุคคลทีมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สรุ ป
ได้ดงั นี
1. เปิ ดใจยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ
2.ไม่โต้แย้งในเรื องใด ๆ ถ้ายังไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลของเรื องนัน
3. รู้วา่ เมือไรทีจําเป็ นต้องหาข้อมูลเพิมเติมเกียวกับเรื องทีศึกษา
4. จําแนกข้อสรุ ปทีอาจจะเป็ นจริ งกับข้อสรุ ปทีต้องเป็ นจริ งได้
5. ยอมรับว่าคนเรานันมีความคิดแตกต่างกันเกียวกับความหมายของคํา
6. พยายามหลีกเลียงการให้เหตุผลทีผิดพลาด
7. พยายามถามทุก ๆ สิ งทีไม่เข้าใจ
8. พยายามจําแนกความคิดด้วยอารมณ์ ออกจากความคิดด้วยเหตุผล
9. พยายามเรี ยนรู้คาํ ใหม่ ๆ เพือจะได้เข้าใจเมือได้ยนิ ผูอ้ ืนกล่าวถึง ขณะเดียวกันก็สามารถ
เสนอความคิดของตนเองให้ผอู้ ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี เอ็นนิส (Ennis 1991,อ้างถึงใน เพ็ญพิสุทธิ เนคมานุรักษ์ 2537 : 38 - 41) ได้
จําแนกลักษณะของผูม้ ีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณออกเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
1. ด้านลักษณะทีแสดงออก (dispostion) ได้แก่
1.1 พูด เขียน หรื อสื อความเข้าใจโดยมีความหมายชัดเจน
1.2 กําหนดประเด็นปั ญหาทีแน่นอน โดยมุ่งการสรุ ปประเด็นปั ญหา
1.3 มองภาพรวมของสถานการณ์ทงหมดได้
ั
1.4 แสวงหาเหตุผลและให้เหตุผลทีเหมาะสมได้
1.5 เป็ นผูม้ ีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.6 มองหาทางเลือกหลาย ๆทาง
1.7 แสวงหาความถูกต้องแม่นยําให้มากทีสุ ดตามทีสถานการณ์ตอ้ งการ
1.8 รู้จกั ตนเองดีวา่ มีอะไรเป็ นความเชือพืนฐาน
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1.9 เปิ ดใจกว้าง พิจารณาแนวคิดอืนทีนอกเหนือจากแนวคิดของตน
1.10 ไม่ด่วนตัดสิ นในกรณี ทีหลักฐานไม่เพียงพอ
1.11 ยืนยันความคิดหรื อเปลียนแปลงความคิดเมือเห็นว่าหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ
1.12 ใช้วจิ ารณญาณของตนเองในการคิดหาข้อสรุ ป
2. ด้านความสามารถ (abilities)
2.1 บอกได้วา่ ประเด็นนันเป็ นการอ้างเหตุผล ปั ญหาหรื อข้อสรุ ป
2.2 วิเคราะห์การอ้างเหตุผลได้
2.3 ถามหรื อตอบคําถามเกียวกับการให้ความกระจ่าง ความชัดเจนได้
2.4 ให้นิยาม วินิจฉัยคํานิยาม และจัดระบบถ้วยคํา ความคิดทีมีความหมายกํากวม
ให้ชดั เจนได้
2.5 ชีให้เห็นแนวคิดทีซ่อนอยูเ่ บืองหลังของประเด็นปั ญหาได้
2.6 วินิจฉัยความน่าเชือถือของทีมาของแนวคิดและเหตุผลต่าง ๆ ได้
2.7 สังเกตและวินิจฉัย ตัดสิ น รายงานการสังเกตได้
2.8 ประเมินค่าการวินิจฉัยข้อมูลได้
2.9 คิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลจริ งทีมีอยูแ่ ละสรุ ปเป็ นกฎหรื อหาข้อสรุ ปได้
2.10 วินิจฉัยติดสิ นคํานิยามต่าง ๆได้
2.12 ผสมผสานความสามารถและพฤติกรรมอืน ๆ ในการติดสิ นใจและการเสนอผล
การตัดสิ นเพือให้เป็ นทียอมรับได้
2.13 ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนทีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2.14 ไวต่อความรู้สึก ระดับความรู ้ และความเป็ นผูร้ ู ้ของบุคคลอืน
2.15 ใช้วธิ ีการสื อความคิดทีเหมาะสมในการเสนอความคิดเห็น
2.16 ควบคุมความรู้สึกต่อแนวความคิดหรื อความเชือทีผิด ๆ ได้อย่างเหมาะสม
จากลักษณะของผูม้ ีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีกล่าวมา สามารถสรุ ปลักษณะ
การแสดงออกหรื อพฤติกรรมทีสังเกตได้ของผูม้ ีความคิดอย่างวิจารณญาณได้ ดังนี
1. สามารถพิจารณาข้อมูล แล้วระบุประเด็นปัญหาหรื อข้อสังเกตทีแน่นนอนได้
2. สามารถพิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูล โดยประเมินว่าข้อมูลทีได้รับมาจาก
แหล่งทีมาทีน่าเชือถือหรื อไม่ ข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาหาข้อสรุ ปหรื อไม่ ถ้าพบว่าไม่เพียงพอ
ต่อการสรุ ปก็สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิมเติมได้ ไม่ด่วนวินิจฉัยในกรณี ทีหลักฐานไม่เพียงพอ
3. สามารถแยกยะความแตกต่างของข้อมูล ตีความข้อมูล สร้างทางเลือกทีเป็ นไป
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ได้หลาย ๆ ทางโดยไม่ยดึ ติดกับแนวคิดของตนเอง รวมทังประเมินว่าข้อมูลใดเป็ นข้อเท็จจริ งหรื อ
ข้อคิดเห็น
4. สามารถหาข้อสรุ ปจากหลักฐานข้อมูลทีได้อย่างมีเหตุผล
5. สามารถทํานายผลหรื อหาข้อสรุ ปใหม่ได้ในกรณี ทีข้อมูลทีได้รับมีการ
เปลียนแปลง และนําข้อสรุ ปไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ทักษะสํ าคัญทีใช้ ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ ( 2553 : 109-110) ได้กล่าวถึงทักษะทีสําคัญในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ดังนี
1. การนิยาม/ทําความกระจ่างกับปัญหา เป็ นการระบุปัญหา ระบุสาระสําคัญ บอกจุดเด่น
ของสิ งต่างๆ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการรวบรวมข้อมูล สังเกต จําแนก แยกแยะความแตกต่างของ
ข้อมูล ระบุรายละเอียดได้ การเปรี ยบเทียบข้อมูล และจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล
3. การสังเคราะห์ เป็ นการเลือกใช้ขอ้ มูล รู ้วา่ ข้อมูลใดชัดเจน คลุมเครื อ ข้อมูลใดจําเป็ น
ไม่จาํ เป็ น ข้อมูลใดน่าเชือถือ ไม่น่าเชือถือ สามารถนําข้อมูลมาประมวลแล้วสรุ ปเป็ นความคิดได้
4. การประเมินและพิจารณาตัดสิ นข้อมูล เป็ นการตัดสิ นได้วา่ ข้อมูลใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
ข้อมูลใดเป็ นความคิดเห็น สิ งใดเกียวข้อง ไม่เกียวข้อง ระบุสิงทีเป็ นอคติ การเข้าข้างตนเอง ขจัด
อารมณ์ความรู้สึก ระบุได้วา่ สิ งใดถูก สิ งใดผิด สิ งควรเชือ สิ งใดควรทํา สิ งใดมีคุณค่า สิ งใดไม่มี
คุณค่า
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552 : 30) กล่าวถึงทักษะอืนทีเกียวข้อกับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ดังนี
1. การแสวงหาความเหมือน การมองหาในแบบต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างส่ วน
ต่างๆของความรู้
2. การพิจารณาความเกียวข้อง ความน่าเชือถือ ความมีเหตุมีผลของสาระข้อมูลทีจะ
นํามาใช้ในการแก้ปัญหา
3. การแสวงหา มองหา และประเมินผล แนวทางการแก้ปัญหาทางเลือกต่างๆทีจะใช้ใน
การแก้ปัญหา
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ทักษะทีสําคัญในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ประกอบด้วย การนิยาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การสังเคราะห์ และการประเมินและพิจารณาตัดสิ นข้อมูล
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แนวคิดในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ ( 2553 : 110) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนให้
นักเรี ยนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ตัวอย่างเช่น
1. เตรี ยมข้อมูล หรื อ สถานการณ์อย่างน้อย 2 สถานการณ์ เพือให้นกั เรี ยนสังเกตและ
พิจารณาตัดสิ นว่า ข้อมูลใดถูกต้อง มีความน่าเชือถือมากกว่ากัน
2. เตรี ยมคําถามหรื อสถานการณ์ทีมีผตู ้ งข้
ั อสังเกตหรื อให้คาํ ตอบไว้แล้วนํามาให้นกั เรี ยน
ตัดสิ นใจว่าข้อสังเกตนัน มีขอ้ สนับสนุน ข้อคัดค้าน หรื อไม่มีความเกียวข้องกับข้อเท็จจริ งเลย
3. เตรี ยมข้อความหรื อ สถานการณ์ทีเป็ นเหตุเป็ นผลกันแล้วนํามาให้นกั เรี ยนสรุ ปจาก
ข้อความหลักทีกําหนด
4. เตรี ยมข้อความหรื อ สถานการณ์ทีสัมพันธ์กนั แล้วนํามาให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจว่า
ข้อความใดจําเป็ นทีสุ ด หรื อจําเป็ นต้องเกิดขึนก่อนจึงจะสมเหตุสมผล
สุ คนธ์ สิ นทพานนท์ และคณะ ( 2551: 80-81) ได้เสนอให้ครู ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้เพือ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ รู ปแบบต่างๆ เช่น
1. ปรับปรุ งเปลียนแปลงกระบวนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเน้นกระบวนการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณอย่างเป็ นระบบ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
คิดในสิ งทีเรี ยน รู้จดั คิดในแง่การตีความหมายในรายละเอียด รู ้จกั ขยายผลของสิ งทีคิดและปรับสิ งที
ได้จกการคิดดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์อืนๆ ฝึ กให้นกั เรี ยนได้รู้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาบนพืนฐาน
ของข้อมูลต่างๆ โดยนํามาวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชือถือก่อนการตัดสิ นใจ ประเด็นสําคัญ คือ
การสร้างให้นกั เรี ยนรู้จกั คิดก่อนทํา และสามารถอธิบายการกระทําของตนว่ามีเหตุผลอย่างไร การ
ฝึ กให้นกั เรี ยนมีเหตุผลจะใช้คาํ ถามว่า “ทําไม” ให้นกั เรี ยนตอบโดยมีพืนฐานข้อมูลรองรับเสมอ
2. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจด้วยตนเอง เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจด้วยตนเอง
เป็ นการพัฒนาทักษะการคิด มีความมันใจในตนเองและมีความรู ้สึกทีเป็ นอิสระ ซึ งผูส้ อนอาจจัด
กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู้ทงในและนอกห้
ั
องเรี ยน และให้นกั เรี ยนมีโอกาสตัดสิ นใจในการทํา
กิจกรรมต่างๆ เป็ นการฝึ กฝนและพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อันเป็ นพืนฐานสําคัญทีส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง
3. จัดสื อการเรี ยนรู้แบบต่างๆเพือส่ งเสริ มการฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ซึ งมี
สื อหลายรู ปแบบ สื อสิ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ บทความประเภทต่างๆ หนังสื อพิมพ์ นิทาน ฯ เมืออ่าน
แล้วครู อาจใช้คาํ ถามฝึ กการคิด เช่น เรื องคล้ายคลึงหรื อแตกต่างกันออย่างไร ความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลในการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้วธิ ี หนึง หรื อครู อาจทําแบบฝึ ก
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ทักษะการเรี ยนรู้ให้แก่นกั เรี ยน ซึ งอาจมีรูปแบบหลากหลาย เช่น ฝึ กคิด จากสถานการณ์จาํ ลอง ฝึ ก
การคิด จากภาพ เป็ นต้น
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีการอภิปรายร่ วมกันตามหัวข้อต่างๆ ทีน่าสนใจ หรื อเป็ นเหตุการณ์ ที
เกิดขึนในปั จจุบนั จากข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จาความคิดเห็นของบุคคลต่างๆในข่าวประจําวัน
จากการ์ตูนล้อการเมือง จะทําให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ฝึ กให้นกั เรี ยน
มีทกั ษะในการลงข้อสรุ ปและรู้จกั ประเมินความคิดเห็นของผูอ้ ืน ทําให้นกั เรี ยนรู้จกั การอ้างเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืนด้วยใจเป็ นกลาง
5. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู้จกั วางแผนการทํางานและกิจกรรมต่างๆ โดยแนะนําให้นกั เรี ยน
วางเป้ าหมาย ตรวจสอบขันตอนการดําเนินงานว่าเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายหรื อไม่ โดยมีขอ้ มูล
หลักฐานในการตรวจสอบและใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสิ นใจปรับปรุ ง หรื อดําเนินงานตามแผน
และรู้จกั วิธีการในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม รอบคอบ และควบคุมตนเองให้ดาํ เนินงานตามแผน
การทํางานหรื อกิจกรรมใดๆก็ตามทีครู ฝึกให้นกั เรี ยนรู ้จกั วางแผนการดําเนินงานแล้วมีการ
ประเมินผลการทํางานนัน จัดได้วา่ เป็ นแนวทางหนึงทีส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
ทํานองเดียวกันการพัฒนาการคิดโดยการสอนซึงทิศนา แขมณี ( 2548 :64) ได้ให้แนว
ทางการสอนเพือพัฒนาการคิด ดังนี
แนวที 1 การสอนเพือพัฒนาการคิดโดยตรง โดยใช้โปรแกรมสื อสําเร็ จรู ปหรื อบทเรี ยน/
กิจกรรมสําเร็ จรู ป
แนวที 2 การสอนทีเนือหาสาระต่างๆโดยใช้รูปแบบ หรื อกระบวนการสอนทีเน้นการ
พัฒนาการคิดทีมีผพู้ ฒั นาขึน
การสอนเพือพัฒนาการคิดในลักษณะนีเป็ นการสอนทีมุ่งเน้นทีเนือหาสาระตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร แต่เพือให้การสอนนันเป็ นการช่วยพัฒนาความสามารถทางการคิดของ
นักเรี ยนไปในตัว ครู สามารถนํารู ปแบบการสอนต่างๆทีเน้นกระบวนการคิด มาใช้เป็ นกระบวนการ
สอน ซึ งจะช่วยให้ครู สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ทงทางด้
ั
านเนือหาและกระบวนการคิดไปพร้อมๆกัน
แนวที 3 การสอนทีเนือหาสาระต่างๆโดยพยายามส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิด
แบบต่างๆรวมทังทักษะการคิดทักษะย่อยและทักษะผสมผสานในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
การพัฒนาการคิดตามแนวทางนีครู สามารถทําได้มากทีสุ ด สะดวกทีสุ ด เนืองจากครู สอน
เนือหาสาระอยูแ่ ล้ว และมีกิจกรรมการสอนอยูแ่ ล้ว เมือครู มีความเข้าใจเรื องการคิด ครู จะสามารถ
นําความเข้าใจนันมาใช้ปรับกิจกรรมการสอนทีมีอยูแ่ ล้วให้มีลกั ษณะให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้พฒั นา
ทักษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดทีหลากหลาย
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สรุ ป การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถได้จากกิจกรรมการจัดการเรี ยน
การสอนโดยอาศัยการฝึ กฝนและหาวิธีการทีเหมาะสมมากระตุน้ ผูเ้ รี ยนคิดโดยการตังคําถามเพือ
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนหาคําตอบ การอภิปรายร่ วมกัน การทํางานเป็ นกลุ่มมีสือสื อการเรี ยนรู ้ที
หลากหลาย และนักเรี ยนสามรถตัดสิ นใจด้วยตนเอง โดยการสอนเพือพัฒนาการคิดในลักษณะ
สอดแทรกในสาระการเรี ยนตามตัวชีวัดของหลักสู ตร หรื อการสอนเพือพัฒนาการคิดโดยใช้สือ/
แบบฝึ กสําเร็ จรู ป เป็ นต้น
กิจกรรมทีจําเป็ นต่ อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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อรพรรณ พรสี มา ( 2543,อ้างถึงใน สุ วทิ ย์ มูลคํา 2547 : 30-31) ได้เสนอกิจกรรมทีจําเป็ น
ต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ไว้ดงั นี
1. ฝึ กคิดเกียวกับรายละเอียดขององค์ประกอบของกิจกรรม สิ งของ สถานทีและเหตุการณ์
ต่างๆ
2. ฝึ กแยกแยะองค์ประกอบทีทําให้กิจกรรมล้มเหลว หรื อความเลวร้ายของสถานการณ์
3. ฝึ กแยกแยะความคิดเห็นทีแตกต่างหรื อคล้ายกันของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลว่า แตกต่าง
หรื อเหมือนกันอย่างไร
4. ฝึ กแยกแยะและจําแนกข้อมูลทีเป็ นจริ ง และทีเป็ นเพียงความคิดเห็นแยกออกจากกัน
5. ฝึ กแยกแยะข่าวสารข้อมูลทีได้รับจากสื อมวลชน และแหล่งข้อมูลอืนว่ามีความเหมือน
หรื อแตกต่างกันอย่างไร
6. ฝึ กแยกแยะข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทีเราเห็นว่าสมเหตุสมผลและทีไม่สมเหตุสมผล
7. ฝึ กสร้างเกณฑ์ในการตัดสิ นความถูกต้อง ความเหมาะสม ความดี หรื อความงามของสิ ง
ต่างๆ
8. ฝึ กหาข้อมูลทีจะนํามาใช้สนันสนุนความคิดเห็นและข้อเท็จจริ งทีตนต้องการกล่าวอ้าง
9. ฝึ กแยกแยะข้อคิดเห็นในเชิงทําลายและสร้างสรรค์ของนักเรี ยน นักการเมือง และ
นักวิเคราะห์ วิจารณ์
10. ฝึ กแยกความเห็นย่อยๆทีปนอยูใ่ นบทความคําบรรยายของกลุ่มบุคคลต่างๆ
11. ฝึ กเลือกเกณฑ์ทีตนนํามาใช้ในการตัดสิ นสิ งต่างๆ
12. ฝึ กตรวจสอบสมมติฐานทีตนตังขึน
13. ฝึ กครวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและความคิดเห็นทีคล้ายๆกันของกลุ่มบุคคล
14. ฝึ กทํานายเกียวกับผลดีผลร้ายทีจะตามมาจากเหตุการณ์
15. ฝึ กจัดลําดับความสําคัญของเหตุการณ์
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16. ฝึ กสรุ ปประเด็นการสนทนา การอภิปรายและการเสนอข้อคิดเห็น
17. ฝึ กสรปผลจากข้อมูลทีวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ไว้
18. ฝึ กทํานายและพยากรณ์เหตุการณ์
19. ฝึ กตัดสิ นการสรุ ปทีถูกต้องและทีผิดพลาดของบุคคลจากข้อมูลทีกําหนดไว้
20. ฝึ กอธิบายความจากข้อมูล
21. ฝึ กให้เหตุผลประกอบข้อสรุ ปของตน
22. ฝึ กจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลและความคิดเห็น
23. ฝึ กเสนอข้อมูลในรู ปของแผนภูมิและแผนภาพ
24. ฝึ กมองหาข้อลําเอียงของตนเองในเรื องต่างๆ
25. ฝึ กหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีเชื อถือได้
26. ฝึ กตีความการ์ตูนหรื อรู ปภาพ
27. ฝึ กมองหาเหตุและผลของปรากฏการณ์
28. ฝึ กสรุ ปผลโดยยึดข้อเท็จจริ ง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประโยชน์ ของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ดุสิต หังเสวก (2552 : 29) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ดังนี
1. ช่วยให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักการและเหตุผลและได้งานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ช่วยให้สามารถประเมินงานโดยใช้เกณฑ์ทีสมเหตุสมผล
3. ส่ งเสริ มให้รู้จกั การประเมินตนเองอย่างมีเหตุผล รวมทังฝึ กการตัดสิ น
4. ช่วยให้รู้เนือหาอย่างมีความหมายและเป็ นประโยชน์
5. ช่วยฝึ กทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
6. ช่วยฝึ กการกําหนดเป้ าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้นหาความรู ้ ทฤษฎี
หลักการ ตังข้อสันนิษฐาน ตีความหมายและลงข้อสรุ ป
7. ช่วยฝึ กให้ประสบผลสําเร็ จในการใช้ภาษาและสื อความหมาย
8. ช่วยให้คิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างจ่มแจ้ง คิดอย่างกว้าง และคิดอย่าง
ลุ่มลึกตลอดจนคิดอย่างสมเหตุสมผล
9. ช่วยให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีความเมตตา และเป็ นผูม้ ี
ประโยชน์
10. ช่วยให้สามารถอ่าน เขียน พูด ฟัง ได้ดี
11. ช่วยให้พฒั นาความสามารถในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างต่อเนืองในสถานการทีโลก
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มีความเปลียนแปลงสู่ ยคุ ข้อมูลสารสนเทศ
จากความหมาย/กระบวนการ/ องค์ประกอบ/ทักษะ/แนวคิดและ ลักษณะของผูม้ ี
ความสามารถในการ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สรุ ปได้วา่ ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆทีเกียวข้องกับการคิด เริ มจากปัญหา แล้วมีการศึกษาปั ญหานันให้
ชัดเจน การรวบรวมข้อมูล การตังสมมติฐานและการลงสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล จึงนําไปสู่ การ
ตัดสิ นใจทีถูกต้องเมือพบกับปัญหาความขัดแย้งในสังคม ความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในด้าน
ต่างๆในสังคมปัจจุบนั กระบวนการดังกล่าวจําเป็ นต้องมีการคิด และตัดสิ นใจด้วยข้อมูลและ
หลักการแห่งเหตุผล
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ผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้างานวิจยั ทีเกียวข้องจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนว โยนิโสมนสิ การ และ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ดังนี
งานวิจัยทีเกียวกับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
โสภิต แจ้งอรุ ณ (2546: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเขียนรายวิชา
ภาษาไทย ท 504 ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนนนทรี วทิ ยา เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2545 โดยมีขนตอนการสอน
ั
ดังนี 1) ขันนํา เป็ นขันทีครู จดั สภาพห้องเรี ยนให้เหมาะสม และครู วาง
ตนเป็ นกัลยาณมิตรของผูเ้ รี ยน และคงบุคลิกภาพทีดีของการเป็ นครู 2) ขันสอน เป็ นขันทีครู เสนอ
ปั ญหาให้ผเู้ รี ยนฝึ กการรวบรวมข้อมูลความรู ้ต่าง ๆ และจัดกิจกรรมทีเร้าใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิด
สรุ ปความคิด และตัดสิ นใจเลือกทางเลือกของการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบตั ิเพือพิสูจน์ผลการ
เลือกนัน และ 3) ขันสรุ ป เป็ นขันการอภิปราย สรุ ปผลการปฏิบตั ิ สรุ ปบทเรี ยน และวัดประเมินผล
ใช้วธิ ีคิดวิธีคิดตามแบบโยนิโสมนสิ การ 4 วิธี ได้แก่ วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วน ประกอบ วิธีคิดแบบ
หลักการและจุดมุ่งหมาย วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย และวิธีคิดแบบอุบาย ปลุกเร้าคุณธรรมหรื อ
วิธีคิดในทางบวก ผลงานวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเขียนรายวิชาภาษาไทย ท 504
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 2) ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ ทางการ
เขียนรายวิชาภาษาไทย ท 504 ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึน โดยกลุ่มทีเรี ยนโดยวิธีคิดตามแบบ
โยนิโสมนสิ การเพิมขึนคิดเป็ นร้อยละ 6.73 กลุ่มทีเรี ยนโดยวิธีสอนตามคู่มือครู เพิมขึนร้อยละ 2.25
3) นักเรี ยนกลุ่มทีเรี ยนโดยวิธีคิดตามแบบโยนิโสมนสิ การและนักเรี ยนกลุ่มทีเรี ยนโดยใช้วธิ ี สอน
ตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทีระดับ .05
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วัลนิกา ฉลากบาง (2548 :7) ศึกษาความสามารถในการรู้จกั คิดแบบโยนิโสมนสิ การและ
การบริ โภคด้วยปัญญาของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสกลนคร ใช้ ลําดับขันของกระบวนการคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การซึงจะต้องใช้วธิ ีคิดแบบโยนิโสมนสิ การขันพืนฐาน 5 วิธีประกอบกัน คือ ขัน 1 การ
กําหนดปัญหา เป็ นขันของการตระหนักถึงการมีอยูข่ องปัญหา การทําความเข้าใจและกําหนดตัว
ปัญหา ซึ งต้องใช้วธิ ีคิดแบบแก้ปัญหา ขัน 2 การสื บสาวสาเหตุของปัญหา เป็ นขันของการพิจารณา
วิเคราะห์แยกแยะถึงสาเหตุทีทําให้เกิดปั ญหา ซึ งต้องใช้วธิ ี คิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย ขัน 3 การ
ตังสมมติฐาน เป็ นขันของการกําหนดเป้ าหมายและทางเลือกทีน่าจะเป็ นไปได้มากทีสุ ดเพือใช้
ทดสอบต่อไป ซึ งต้องใช้วธิ ีคิดแบบแก้ปัญหา ขัน 4 การรวบรวมและพิจารณาข้อมูล เป็ นขันของ
การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และประสบการณ์เดิมเพือใช้ตรวจสอบสมมติฐาน ขัน 5 การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นขันของการวิเคราะห์ แยกแยะและตรวจสอบ ความถูกต้อง ความ
เกียวข้องและลักษณะของข้อมูล ซึ งต้องใช้วธิ ี คิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ ขัน 6 การสรุ ปผล เป็ น
ขันของการตัดสิ นเลือกวิธีแก้ปัญหาหรื อแนวทางทีสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
ไม่ทาํ ลาย
ตนเองและผูอ้ ืน ซึงต้องใช้วธิ ีคิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมและวิธีคิดแบบคุณ
โทษ ทางออก ผลการวิจยั พบว่า 1) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่ม รู ปแบบการคิด ระดับการมีกลั ยาณมิตรและครังของการวัดทีมีต่อความสามารถในการรู ้จกั คิด
แบบโยนิโสมนสิ การและพฤติกรรมการบริ โภคด้วยปัญญา ดังนันจึงไม่สามารถกล่าวได้วา่ กลุ่ม
ทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบเป็ นอิสระจากสิ งรอบข้างและมีกลั ยาณมิตรมากมีความสามารถใน
การรู้จกั คิดแบบโยนิโสมนสิ การและพฤติกรรมการบริ โภคด้วยปั ญญาทังระยะหลังการทําแบบฝึ ก
และหลังสิ นสุ ดการทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกับสิ งรอบข้างและมี
กัลยาณมิตรน้อย 2) กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบเป็ นอิสระจากสิ งรอบข้างมีความสามารถใน
การรู้จกั คิดแบบโยนิโสมนสิ การหลังการทําแบบฝึ กและหลังสิ นสุ ดการทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมที
มีรูปแบบการคิดแบบเดียวกัน แต่มีพฤติกรรมการบริ โภคด้วยปั ญญาหลังการทําแบบฝึ กและหลัง
สิ นสุ ดการทดลองไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมดังกล่าว 3) กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบเป็ น
อิสระจากสิ งรอบข้างมีความสามารถในการรู ้จกั คิดแบบโยนิโสมนสิ การหลังการทําแบบฝึ กสู งกว่า
กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกับสิ งรอบข้าง 4) กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกับ
สิ งรอบข้างมีความสามารถในการรู้จกั คิดแบบโยนิโสมนสิ การและพฤติกรรมการบริ โภคด้วยปั ญญา
หลังการทําแบบฝึ กสู งกว่ากลุ่มควบคุมทีมีรูปแบบการคิดแบบเดียวกัน 5) กลุ่มทดลองทีมีรูปแบบ
การคิดแบบเป็ นอิสระจากสิ งรอบข้างมีพฤติกรรมการบริ โภคด้วยปั ญญาหลังการทําแบบฝึ กไม่
แตกต่างกับกลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกับสิ งรอบข้าง 6) เมือพิจารณาทีรู ปแบบการคิด
นักศึกษาทีได้รับผลดีจากการทดลองเพือพัฒนาความสามารถในการรู้จกั คิดแบบโยนิโสมนสิ การ
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และพฤติกรรมการบริ โภคด้วยปัญญาคือ นักศึกษาในกลุ่มทดลองทีมีรูปแบบการคิดแบบขึนกับสิ ง
รอบข้าง 7) การมีกลั ยาณมิตรต่างกันไม่ได้ทาํ ให้กลุ่มทีต่างกันมีความสามารถในการรู ้จกั คิดแบบ
โยนิโสมนสิ การและพฤติกรรมการบริ โภคด้วยปั ญญาในระยะต่างๆของการวัดแตกต่างกัน
บัลลังก์ ตาลทอง ( 2548 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมวิธีคิดตามหลักโยนิโส
มนสิ การทีมีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมาจาครอบครัวไม่
สมบูรณ์ โรงเรี ยนสิ งห์สมุทร อําเภอ สัตหี บ จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษา 2548 ทีมาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์
โรงเรี ยนสิ งห์สมุทร จังหวัดชลบุรี จํานวน 40 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั 1) แบบวัดการเห็น
คุณค่าในตนเอง 2) การใช้โปรแกรมวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิ การ ด้วยวิธีคิด 10 วิธี ดังนี ดังนี 1)
วิธีคิดแบบสื บสาวหาเหตุและปัจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ 3) วิธีคิดแบบรู ้เท่าทัน
ธรรมดา(สามัญลักษณ์) 4) วิธีคิดแบบแก้ปัญหา 5) วิธีคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย 6) วิธีคิด
แบบเห็นคุณโทษและทางออก 7) วิธีคิดแบบรู ้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม 8) วิธีคิดในแง่บวก คิดแบบเร้า
คุณธรรม 9) วิธีคิดแบบเป็ นอยูใ่ นขณะปัจจุบนั 10) วิธีคิดแบบแจกแจงหลายแง่มุม ผลงานวิจยั
พบว่านักเรี ยนชันทีมาจาครอบครัวไม่สมบูรณ์ทีได้รับโปรแกรมวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิ การทีมี
ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองระยะหลังทดลองสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01
ดวงรัตน์ สบายยิง ( 2549 : บทคัดย่อ )ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
มีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 และ เพือศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2/3
โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีขนตอนการ
ั
สอนตามแนวโยนิโสมนสิ การ 3 ขันตอน คือ 1) ขันนํา การสร้างเจตคติทีดีต่อวิธีการเรี ยน 2) ขัน
สอน 2.1) ครู เสนอสาระสําคัญของบทเรี ยน 2.2) จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดการคิดต่างๆ 2.3) ฝึ กการ
สรุ ปความคิด 2.4) การพิจารณาเลือกทางเลือกและตัดสิ นใจ 2.5) การให้เหตุผลในการเลือก
ทางเลือก 3) ขันสรุ ปและประเมินผล 3.1) ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปรายและ สรุ ปบทเรี ยน 3.2) วัด
และประเมินผล และใช้ทกั ษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ 5 วิธีคิด คือ 1) วิธีคิดแบบสื บสาว
เหตุปัจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 4) วิธีคิดแบบคุณ
โทษและทางออก 5) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ก่อน
จัดการเรี ยนรู้และหลังจัดการเรี ยนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และโดย
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ภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ เห็นด้วยอยูใ่ นระดับ
มาก
ขนิษฐา เวชรังสี (2550 : 5) ศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถ
ในการสร้างชินงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
6 ทีเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ แบบโยนิโสมนสิ การ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ แบบโยนิโสมนสิ การ
ซึ งผูว้ จิ ยั ได้ยดึ ขันตอนการสอนของ สุ มน อมรวิวฒั น์มาประยุกต์ใช้ซึงมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนรู ้ 3
ขัน ดังนีขันที 1 ขันนํา ขันสร้างศรัทธา : เป็ นขันทีให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมันใจและสร้างเจตคติต่อ
บทเรี ยน โดยให้ผเู้ รี ยนได้ตรวจสอบความรู ้และความสามารถของตนเองซึงใช้กิจกรรมทบทวน
ความรู้เดิม ขันที 2 ขันสอน : เป็ นขันทีให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาข้อมูลใหม่ โดยใช้กรรมทีหลาก หลาย
กําหนดเป็ นกิจกรรมเพิมเติมความรู้ใหม่ขนที
ั 3 ขันสรุ ป : เป็ นขันทีให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปองค์ความรู ้จาก
เรี ยนรู้จากขันที 2 โดยการเขียนเสนอข้อมูลในรู ปแบบทีครู กาํ หนดและผูเ้ รี ยนสนใจใช้กิจกรรม
ความรู้คู่การเขียน ผลการวิจยั พบว่า 1) พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2) ความสามารถในการสร้างชินงานของผูเ้ รี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโยนิโสมนสิ การอยูใ่ นระดับเกณฑ์ที
กําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ศุภวรรณ ศุภกิจวัฒนา (2550 : 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิ การโดยเน้นวิธีคิด
แบบแยกแยะส่ วนประกอบ โดยใช้ การสอนแบบโยนิโสมนสิ การโดยเน้นวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่ วนประกอบ มีขนตอนดั
ั
งนี1) ขันนํา 1) ขันสร้างศรัทธาเป็ นขันทบทวนความหมายและความรู ้เดิม
ของผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ นการทบทวนความรู ้เก่า และสอดแทรกความรู ้ใหม่เพิมเข้าไป โดยใช้กิจกรรมหรื อ
คําถามทีน่าสนใจ 2) ขันการสอนเป็ นขันทีทําการสอนวิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบโดยผ่าน
การใช้แผนผังมโนมติเพือเชือมโยงส่ วนประกอบของเนือหา 3) ขันการพัฒนาองค์รวม เป็ นขันที
ผูเ้ รี ยนจะได้นาํ เนือหาความรู้ทีอยูใ่ นแผนผังมโนมติทีผูเ้ รี ยนสร้างขึนเองซึงจะต้องใช้วธิ ี การคิดใน
การแยกแยะส่ วนประกอบของข้อมูล นํามาพัฒนาเป็ นองค์รวม (คิดเป็ นระบบ ) และจัดลําดับ
ความคิด (คิดเป็ นระเบียบ) เพือทีจะสรุ ปเนือหาความรู ้ออกมาให้มีความสอดคล้อง เป็ นเหตุเป็ นผล
(คิดมีเหตุผล) ในรู ปแบบของความเรี ยง โดยใช้ภาษาของนักเรี ยนเอง ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนที
ได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิ การโดยเน้นวิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ มีผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์วทิ ยาศาสตร์สูงขึน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2) นักเรี ยนทีได้รับการ
สอนแบบโยนิโสมนสิ การโดยเน้นวิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ มีคุณธรรมจริ ยธรรมสู งขึน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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พระบุริมศีล คําวงศ์ษา (2550 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนาความฉลาดทางจริ ยธรรม
ของนักเรี ยนสามเณรชาวเขาช่วงชันที 3 โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบโยนิโสมนสิ การ โดย
บูรณาการคิดแบบโยนิโสมนสิ การ 10 วิธีได้แก่ 1) วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย 2) วิธีคิดแบบ
แยกแยะส่ วนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 4) วิธีคิดแบบอริ ยสัจ (แบบแก้ปัญหา) 5) วิธีคิด
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 6) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 7) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม 8)
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า 9) วิธีคิดแบบเป็ นอยูใ่ นขณะปัจจุบนั 10) วิธีคิดแบบวิภชั ชวาท ผลการวิจยั
พบว่าความฉลาดทางจริ ยธรรมโดยรวมเพิมขึนกว่าก่อนเรี ยนโดยค่าเฉลียก่อนเรี ยนมีค่าเฉลียอยูท่ ี
50.03โดยหลังการเรี ยนนันมีค่าเฉลียอยูท่ ี 72.50 โดยมีค่าเฉลียความแตกต่างอยูท่ ี 25 และค่าที 17.85
โดยมีนยั สําคัญที .01 ความฉลาดทางจริ ยธรรมด้านความรู ้เพิมขึนกว่าก่อนเรี ยนโดยค่าเฉลียก่อน
เรี ยนมีค่าเฉลียอยูท่ ี 11.93โดยหลังเรี ยนนันมีค่าเฉลียอยูท่ ี 11.73 โดยมีค่าเฉลียความแตกต่างอยูท่ ี
6.87 และค่าที 8.85 โดยมีนยั สําคัญที .01 ความฉลาดทางจริ ยธรรมด้านทัศนคติเพิมขึนกว่าก่อนสอน
โดยค่าเฉลียก่อนเรี ยนมีค่าเฉลียอยูท่ ี 12.30โดยหลังเรี ยนนันมีค่าเฉลียอยูท่ ี 19.27 โดยมีค่าเฉลียความ
แตกต่างอยูท่ ี 6.97 และค่าที 12.60โดยมีนยั สําคัญที .01 และความฉลาดทางจริ ยธรรมด้านพฤติกรรม
เพิมขึนกว่าก่อนเรี ยนโดยค่าเฉลีย ก่อนเรี ยนมีค่าเฉลียอยูท่ ี 13.10โดยหลังเรี ยนนันมีค่าเฉลียอยูท่ ี
18.50โดยมีค่าเฉลียความแตกต่างอยูท่ ี 6.07 และค่าที 11.35 โดยมีนยั สําคัญที .01
เฉลิมพงค์ ทํางาน ( 2551 : 6-7) ศึกษาการใช้วธิ ีสอนแบบโยนิโสมนสิ การเพือพัฒนา
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และส่ งเสริ มเจตคติเชิงบวกต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษของ
พระนิสิต โดยใช้วธิ ีสอนแบบโยนิโสมนสิ การเพือพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
มีขนตอนดั
ั
งนี 1) ขันเตรี ยมการ เป็ นขันทีผูส้ อนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผูส้ อนกับ
ผูเ้ รี ยน สร้างบรรยากาศความเป็ นกันเอง มีการทักทาย พูดคุย สนทนา ถามไถ่เรื องราวใน
ชีวติ ประจําวัน จากนันจึงนําเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ โดยการใช้สือการสอนหรื ออุปกรณ์และ
วิธีการต่าง ๆ เพือดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนเข้าสู่ ประเด็นการเรี ยนรู ้ ตัวอย่างเช่น ภาพเหตุการณ์
ข่าวสาร หรื อ สถานการณ์ต่าง ๆ 2)ขันการสอน เป็ นขันทีผูส้ อนนําหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
ทัง 4 วิธีคิด ได้แก่วธิ ีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ
และวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก ตามลําดับ มาอธิบายด้านความหมาย ความสําคัญ ลําดับ
ขันตอน และกระบวนการคิดหาคําตอบ โดยอาศัยผังความคิดของแต่ละวิธีเป็ นแนวทางในการคิด
ใคร่ ครวญ แล้วร้อยเรี ยงเป็ นถ้อยความและสื อสารเป็ นภาษาพูดออกมาอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยที
อาจารย์ผสู้ อนได้ยกตัวอย่างสถานการณ์หรื อปั ญหา พร้อมทังสาธิ ตวิธีการคิด และการหาคําตอบ
ของปั ญหาในเบืองต้นก่อน หลังจากนันจึงแนะนําการใช้ภาษาอังกฤษตามหน้าที (Functions) ของ
ภาษา และฝึ กทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามหน้าที และในสถานการณ์ต่าง ๆ 3) ขันการฝึ กปฏิบตั ิ
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เป็ นขันทีผูส้ อนจัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิด และแก้ไขปั ญหาตามแนว
โยนิโสมนสิ การ 4) ขันสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ เป็ นขันทีผูส้ อนจะอภิปราย และประเมินผลการใช้ภาษา
ของผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ซกั ถามในประเด็นทียังมีความสงสัย เสนอแนะข้อคิดเห็น
และมีส่วนร่ วมในการประเมินผลกับผูส้ อน ทําให้ทราบข้อดี ข้อด้อยของตนเอง และมีความเข้าใจ
ในการเรี ยนการสอนมากขึน ผลการวิจยั พบว่า 1) พระนิสิตทีเรี ยนโดยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิ การ
มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพิมขึน 2) พระนิสิตทีเรี ยนโดยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิ การ
มีเจตคติเชิงบวกต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษเพิมขึน
ปัญญา อ.โพธิ ทอง ( 2552 : 8) ศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักธรรมทางพระ พุทธศาสนา
และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 5 มีขนตอนการสอนดั
ั
งนี 1) ขันนํา การสร้างเจตคติทีดีต่อวิธีการเรี ยน และบทเรี ยน
2) ขันสอน 2.1) ครู เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา 2.2 ) แนะนําแหล่งข้อมูล 2.3) ฝึ กรวบรวมข้อมูล
2.4) กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนคิดตามหลักโยนิโสมนสิ การเพือให้นกั เรี ยนมีความคิดอย่างมีเหตุผล
2.5)
เสนอความคิด 2.6) การพิจารณาเลือกทางเลือกและตัดสิ นใจ และ 3) ขันสรุ ป 3.1) ครู และผูเ้ รี ยน
ร่ วมอภิปราย และสรุ ปบทเรี ยน 3.2) วัดและประเมินผล และใช้ทกั ษะการคิดตามหลักโยนิโส
มนสิ การ จํานวน 4 วิธี คือ 1) วิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ 3)
วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก และ 4) วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม ผลการวิจยั พบว่า 1)ผลการ
เรี ยนรู้เรื องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรี ยนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอน
แบบโยนิโสมนสิ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยนักเรี ยนมีคะแนนเฉลีย
หลังการจัดการเรี ยนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้เรื อง มรรค อยูใ่ นระดับ
มาก 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ของสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 หลังการ
จัดการเรี ยนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยนักเรี ยนมีคะแนนเฉลียอยูใ่ นระดับมาก และ
3)
นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิ การ เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนให้เกิดวิธีคิดวิธีต่างๆ
คิดพิจารณาเหตุการณ์ ปัญหาอย่างรอบคอบ ต่อเนืองเป็ นลําดับ ตามเหตุผล ซึ งนําไปสู่ การตัดสิ นใจ
ั
3 ขันตอน คือ
ทีเหมาะสม สามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีขนตอนการสอน
1) ขันนํา การสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน 2) ขันสอน จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิด
ความคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ โดยใช้ วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบอริ ยสัจหรื อ
คิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 3) ขัน
สรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปรายและ สรุ ปบทเรี ยน
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งานวิจัยทีเกียวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ดวงพร แก้วคงคา ( 2544 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รับการสอนด้วยวิธีสืบสวนโดยใช้
กระบวนการกลุ่มกับวิธีสอนตามคู่มือครู เครื องมือทีใช้ในการวิจยั 1) แผนการจัดการสอนด้วยวิธี
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 2) แผนการจัดการสอนทีสอนตามคู่มือครู และ 3) แบบวัด
ความสามารถในการการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ในด้าน 1) กระบวนการคิดทีรอบคอบ สมเหตุผล
ผ่านการพิจารณาข้อมูลรอบด้าน รอบคอบอกว้างไกล ลึกซึง 2) การตรวจสอบความถูกต้องจาก
แหล่งทีให้ขอ้ มูล มีการพิจารณากลันกรองความน่าเชือถือของข้อมูล 3) การไตร่ ตรองผลทีเกิดจาก
การตัดสิ นใจทังด้านคุณและโทษ คุณค่าทีแท้จริ งหรื อคุณค่าเทียมของสิ งนัน 4) การทบทวนเพือหา
ข้อสรุ ปก่อนนําไปสู่ การตัดสิ นใจ พฤติกรรมทีแสดงแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี 1) ระดับที 1
ตัดสิ นใจโดยใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ของตัวเองเป็ นหลัก 2) ระดับที 2 ตัดสิ นใจโดยใช้
ข้อมูลรอบด้านในการพิจารณา 3) ระดับที 3 ตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลรอบด้านในการพิจารณาอย่างมี
เหตุผล ทังด้านดีและเสี ย 4) ระดับที 4 ตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลรอบด้านในการพิจารณาอย่างมีเหตุผล
และมีการคิดทบทวนคําตอบของการตัดสิ นใจ พบว่าความสามารถในการการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รับการสอนด้วยวิธีสืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่มกับวิธี
สอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ .01
กีรติ ชาดาเม็ก ( 2546 : บทคัดย่อ , 77) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้ เรื องสารเคมีทีใช้ในชีวติ ประจําวันสําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยน
บ้านหนองแขมอีโล อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2545 จํานวน
28 คน ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ผลการจัดการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดย
ใช้ชุดการเรี ยนรู้ เรื องสารเคมีทีใช้ในชีวติ ประจําวัน ตามแนวทฤษฎีรังสรรค์นิยม โดยการนําการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการมาดําเนินการ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ทีหลากหลายและได้ฝึกการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ซึงเป็ นความสามารถในการระบุปัญหาจากข้อมูล
หรื อสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา ทีเกียวข้องกับการใช้สารเคมีในชีวติ ประจําวันของนักเรี ยนและ
สามารถรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับเหตุการณ์หรื อกรณี ปัญหา พิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูล
และแหล่งข้อมูล เพือหาข้อสรุ ปทีเป็ นไปได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน ช่วย
ให้นกั เรี ยนเกิดความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้ดีขึน นอกจากนีผูว้ จิ ยั และนักเรี ยนได้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาทีเกิดขึนจาการเรี ยนรู้ร่วมกัน ได้มีโอกาสปรึ กษาหารื อ และแลกเปลียนความคิดเห็นเพือหา
แนวทางแก้ปัญหาร่ วมกัน ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ พบว่าหลังจากจบกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ครบ
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ทุกวงจร นักเรี ยนได้ทาํ แบบทดสอบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ผลการทดสอบพบว่า นักเรี ยนมีผล
การทดสอบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดเป็ นร้อยละ 80.18 สู งกว่าเกณฑ์ที กําหนดไว้ร้อยละ 60
และนักเรี ยนทีผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวคิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ร้อยละ 80
จีรนันท์ วัชรกุล ( 2546:บทคัดย่อ , 3) ได้ศึกษาผลการฝึ กการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 กลุ่มตัวอย่างทีใช้การวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2545 โรงเรี ยนบ้านกระทุ่ม อําเภอจอมพระ จังหวัดสุ รินทร์ ทีจากการ
สุ่ มแบบกลุ่มแบ่งกลุ่มจํานวน 2 ห้องเรี ยน กลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ควบคุมได้รับการสอนแบบปกติ และประเมินการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยใช้วดั การ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ซึ งผูว้ จิ ยั สร้างขึน ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ 20 คาบๆละ 50 นาที โดย
ทังสองกลุ่มใช้เนือหาเดียวกัน โดยสร้างจากทฤษฎีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของเอนนีส ( Ennis)
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชือถือของแหล่งข้อมูลและการ
สังเกต 2) ความสามารถในการนิรนัย 3) ความสามารถในการอุปนัย 4) ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบืองต้น ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทีได้รับการฝึ กการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สู งกว่า
กลุ่มทีไม่ได้รับการฝึ ก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และนักเรี ยนกลุ่มทีได้รับการฝึ กการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณสู งกว่าก่อนได้รับการฝึ ก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01
กัสมา สิ ทธิกุล (2547: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลการฝึ กคิดแบบหมวกหกใบทีมีต่อการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสุ เหร่ าบ้านดอน เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร หมวกสี ขาว หมายถึง การคิดข้อเท็จจริ งต่างๆ หมวกสี แดง หมายถึง การคิดด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก หมวกสี ดาํ หมายถึง การคิดด้านลบ หมวกสี เหลือง หมายถึง การคิดในด้านบวก
หมวกสี เขียว หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆ หมวกสี ฟ้า หมายถึง การควบคุมอารมณ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสุ เหร่ าบ้านดอน จํานวน 30 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู งขึนหลังจาก
ได้รับการฝึ กการคิดแบบหมวกหกใบ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ
.01 2) นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 2 มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู งขึนหลังจากไม่ได้รับการฝึ กการคิดแบบหมวก
หกใบ อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ 3) นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการฝึ กการคิดแบบ
หมวกหกใบมี ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู งขึนกว่านักเรี ยนไม่ได้รับการฝึ กการคิดแบบหมวก
หกใบ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ.01
ดวงกมล สวนทอง ( 2547 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาความสามารถในการจําและความสามรถ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาชัน ปวช.ปี ที 1 วิชาภาษาไทยทีใช้วธิ ีเรี ยนรู้แบบแผนที
ความคิด มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสามารถในการจําและความสามรถในการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณของนักศึกษาทีใช้วธิ ี เรี ยนรู ้แบบแผนทีความคิดและไม่ใช้แผนทีความคิดและนักศึกษาที
ใช้วธิ ี เรี ยนรู้แบบแผนทีความคิดมีความสามารถในการจําและความสามรถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสู งกว่านักศึกษาทีไม่ใช้แผนทีความคิด ของนักศึกษาชัน ปวช.ปี ที 1 วิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี การศึกษา 2546 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั 1) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การจําแบบปรนัย 2) แบบทดสอบวัดความในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ในด้าน ความสามารถใน
การระบุปัญหา การพิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูล การแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล การ
หาข้อสรุ ป และการนําไปใช้ประโยชน์ 3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนทีความคิด พบว่า
นักศึกษาทีใช้วธิ ี เรี ยนรู้แบบแผนทีความคิดมีความสามารถในการจําสู งกว่านักศึกษาทีไม่ใช้แผนที
ความคิดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และนักศึกษาทีใช้วธิ ีเรี ยนรู้แบบแผนทีความคิดมี
ความสามรถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสู งกว่าสู งกว่านักศึกษาทีไม่ใช้แผนทีความคิดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.01
วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์ ( 2547 : บทคัดย่อ , 15) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWL –Plus จํานวน
32 คน ของโรงเรี ยนวัดขนาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 2 ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2547 ซึ งวัดความสามารในการอ่านภาษาไทย และใช้ความคิดในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า ในเรื องทีอ่านอย่างสมเหตุสมผล ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 หลังจากทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWL –Plus
สู งกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .01 ทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าจากเรื องทีอ่าน สู งกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้
สายัญ โพธิสุ วรรณ์ (2547:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสามรถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรี ยนช่วงชันที 3 ทีเรี ยนวิทยาศาสตร์โดยวิธีโยนิโสมนสิ การ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนช่วงชันที 3 ทีเรี ยนวิทยาศาสตร์โดยวิธีโยนิโสมนสิ การและศึกษาผล
การเรี ยนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนช่วงชันที 3 ทีเรี ยนวิทยาศาสตร์โดยวิธีโยนิโสมนสิ การ ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั 1) แผนการ
จัดการเรี ยนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์ดว้ ยโยนิโสมนสิ การ 2) แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ในด้านการกําหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล ตังสมมติฐาน
การสรุ ปอ้างอิงโดยใช้เหตุผล และประเมินการสรุ ปอ้างอิง
3) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ พบว่า 1) นักเรี ยนช่วงชันที 3 ทีเรี ยนวิทยาศาสตร์โดยวิธีโยนิโสมนสิ การมีคะแนน
ความสามารถการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังการสอนสู งกว่าก่อนสอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
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ระดับ .01 2) นักเรี ยนช่วงชันที 3 ทีเรี ยนวิทยาศาสตร์โดยวิธีโยนิโสมนสิ การมีผลการเรี ยนรู้วชิ า
วิทยาศาสตร์หลังการสอนสู งกว่าก่อนสอนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01
สุ ทธิรัตน์ ธีรวิวฒั น์ (2547 : บทคัดย่อ , 13) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เรื องสิ งมีชีวติ กับสภาพ แวดล้อม ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4 ทีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิคโคออฟ –โคออฟ (Co-op
Co-op) ร่ วมกับเทคนิคกลุ่มสื บเสาะความรู ้ ( GI) และวิธีสอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2548 โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์
อําเภอเมือง กาญจนบุรี จํานวน 80 คน เครื องมือที ใช้ในการวิจยั 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู้และวิธีสอนตามคู่มือครู
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
3)
แบบทดสอบวัดความในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณในด้าน การนิยามปั ญหา การเลือกข้อมูลสําหรับ
การแก้ปัญหาทีเหมาะสม การตระหนักถึงข้อมูลทีระบุไว้อย่างเหมาะสม การตังข้อสมมติฐาน และ
การสรุ ปและตัดสิ นใจ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรี ยน พบว่า 1) ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
เรื องสิ งมีชีวติ กับสภาพ แวดล้อม ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือ
กันเรี ยนรู้ และวิธีสอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2) ความในการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้
และวิธีสอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 3) ความคิดเห็น ของ
นักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 4ทีมีต่อแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค
โคออฟ – โคออฟ (Co-op Co-op) ร่ วมกับเทคนิคกลุ่มสื บเสาะความรู ้ ( GI) โดยภาพรวมอยูร่ ะดับ
เห็นด้วยมาก
ศุภรณ์ จินดาเวช ( 2549:บทคัดย่อ,ง) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
2 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค
KWL-Plus มี
วัตถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
ก่อนและหลังการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWL-Plus ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 50 คน
โรงเรี ยนอู่ทอง ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2548 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยเทคนิค KWL-Plus 2) แบบทดสอบวัดความในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ในด้านการอ่านจับ
ใจความสําคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 3) แบบสอบถามความคิดเห็นที
มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWL-Plus พบว่าทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค KWL-Plus แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 โดยหลังการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWL-Plus นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
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ดวงรัตน์ สบายยิง ( 2549 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
มีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 และ เพือศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2/3
โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เครื องมือทีใช้ใน
การวิจยั 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ 2) แบบทดสอบวัดความในการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ในด้าน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การโยงความสัมพันธ์และการประเมินค่า
3) แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้จดั การเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ พบว่า
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ก่อนจัดการเรี ยนรู ้และหลังจัดการเรี ยนรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 และโดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆทีเกียวข้องกับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สรุ ปได้วา่ การคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ มีส่วนสัมพันธ์กบั การใช้ทกั ษะสําคัญทีเกียวข้องกับการคิดหลายๆรู ปแบบ
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เป็ นทักษะการคิดสําคัญทีช่วยให้เกิดผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ ผูท้ ีมีความคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณจะต้องมีความสามารถในการนิยามปั ญหา การสังเกต วิเคราะห์ การรวบรวม
ข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การสังเคราะห์ พิจารณาความน่าเชือถือของข้อมูล การประเมินค่า
การตังสมมติฐาน การใช้เหตุผลเชิงอุปมา และอนุมาน การเชือมโยงความสัมพันธ์ การใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการอุปนัยและนิรนัย และการสรุ ปข้อมูล
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สรุ ป
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรี ยนรู ้ เรื อง พลเมืองดี
ของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโส ผูว้ จิ ยั ได้
วิเคราะห์หลักสู ตร มาตรฐานการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชันประถมศึกษาปี ที 3 พบว่าการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื องพลเมืองดีของสังคมตรงกับหน่วยที 4
ตามโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพือให้ผเู้ รี ยนนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันในการเป็ นพลเมืองดีของสังคมตามวิธีประชาธิปไตย ในส่ วนพัฒนาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สรุ ปได้วา่ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มีส่วนสัมพันธ์กบั การใช้ทกั ษะ
สําคัญทีเกียวข้องกับการคิดหลายๆรู ปแบบ ผสมผสานเข้าด้วยกัน เป็ นทักษะการคิดสําคัญทีช่วยให้
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เกิดผลสําเร็ จในการเรี ยนรู้ ผูท้ ีมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณจะต้องมีความสามารถในการนิยาม
ปัญหา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
มุ่งให้ผเู้ รี ยนให้เกิดวิธีคิดวิธีต่างๆ คิดพิจารณาเหตุการณ์ ปั ญหาอย่างรอบคอบ ต่อเนืองเป็ นลําดับ
ตามเหตุผล ซึ งนําไปสู่ การตัดสิ นใจทีเหมาะสม สามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
โดยใช้ขนตอนการสอนตามแนวโยนิ
ั
โสมนสิ การ 3 ขันตอน คือ 1) ขันนํา การสร้างความสัมพันธ์ที
ดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน 2) ขันสอน จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ โดย
ใช้วธิ ีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบอริ ยสัจหรื อคิดแบบแก้ปัญหา วิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 3) ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปราย
และ สรุ ปบทเรี ยน
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บทที 3
การดําเนินการวิจยั
การวิจยั เรื อง การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรี ยนรู ้
เรื อง พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึงผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลอง
โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบ Pre-experimental Design แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (OneGroup Pretest-Posttest Design)โดยมีนกั เรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
ตําบลบ้านยาง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เป็ นหน่วยการวิเคราะห์ ซึ งมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ดังนี
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ระเบียบวิธีการวิจัย
เพือให้การวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั จึงกําหนดรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3 โรงเรี ยนในตําบล
บ้านยาง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน
3 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนบ้านคลองยาง จํานวน 19 คน โรงเรี ยนวัดบ้านยาง จํานวน 30 คน
และโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน จํานวนจํานวน 30 คน ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 สังกัด
สํานักงานเขตพืนการศึกษานครปฐม เขต 1 รวมจํานวนนักเรี ยนประชากรทังสิ น 79 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3 โรงเรี ยนบ้าน
หนองกะโดน จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยนทังสิ น 30 คน ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554
ซึ งได้มาโดยการสุ่ มโรงเรี ยนด้วยวิธีสุมอย่างง่ายแบบจับสลาก โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีศึกษาสําหรับการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1) ผลการเรี ยนรู้ เรื องพลเมืองดีของสังคม
2.2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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2.3) ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
เนือหาสาระ
สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบนั ยึดมัน ศรัทธาและธํารง รักษา ไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยน บ้านหนองกะโดน พุทธศักราช
2553 หน่วยที 4 เรื อง พลเมืองดีของสังคม
ระยะเวลา
ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง ผูว้ จิ ยั ดําเนินการทดลองด้วยตนเอง
ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2554 เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชัวโมง รวมทังสิ น 10 ชัวโมง
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (
Experimental Research ) ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบ Pre - Experimental Design แบบหนึงกลุ่ม ทดสอบก่อนและ
หลัง (One Group Pretest Posttest Design) ซึงมีแบบแผนดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2551 : 144)
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เมือ

X

T2

T1 คือ ทดสอบก่อนจัดการเรี ยนรู ้
X คือ การจัดการเรี ยนรู้ตามโยนิโสมนสิ การ
T2 คือ ทดสอบหลังจัดการเรี ยนรู้

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ จํานวน 5 แผนๆละ 2 ชัวโมง รวม
10 ชัวโมง รายละเอียด ดังนี
แผนที 1 เรื อง สถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าทีของตนเอง และผูอ้ ืน
จํานวน 2 ชัวโมง
แผนที 2 เรื อง สิ ทธิเด็ก ความวินยั ต่อตนเองและส่ วนรวม และการปฏิบตั ิตาม
บรรทัดฐานและวัฒนธรรมของไทย จํานวน 2 ชัวโมง
แผนที 3 เรื อง หน้าทีของสมาชิก และอยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยน และการมีส่วนร่ วม
ตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรี ยน จํานวน 2 ชัวโมง

80
แผนที 4 เรื อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยในชุมชน และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 2 ชัวโมง
แผนที 5 เรื องการปฏิบตั ิตนเพือประโยชน์ส่วนรวม และการมีส่วนร่ วมพัฒนา
ชุมชนจํานวน 2 ชัวโมง
2. แบบทดสอบวัดผล การเรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของสังคม ใช้เป็ นแบบทดสอบ
ฉบับเดียวกัน ทังก่อนการเรี ยนและหลังเรี ยน ( Pretest - Posttest) เป็ นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก กําหนดให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน และตอบผิด ได้ 0 คะแนน มีจาํ นวนข้อ
20 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นแบบทดสอบทีผูว้ จิ ยั
สร้างขึนเอง เป็ นแบบทดสอบอัตนัยใช้ทดสอบหลัง การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโส จํานวน
1 ฉบับ เพือวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ จํานวน 3 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน รวม 36
คะแนน ใช้เวลา 60 นาที
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ จํานวน 10 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิ ด 1 ข้อ
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การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดรายละเอียด วิธีการและขันตอนในการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือดังนี
1. การสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ จํานวน 10 แผน ซึงเป็ น
แผนการจัดการเรี ยนรู้จาก สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการดังนี
1.1 ศึกษารายละเอียดของ หลักสู ตรโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน พุทธศักราช 2553
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
เกียวกับคําอธิ บายรายวิชา
สาระการเรี ยนรู้ ตัวชีวัด สาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังตารางที 4

81
ตารางที 4 การวิเคราะห์แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
แผน
เวลา
ชือแผน
ตัวชีวัด
เนือหา
ที
(ชัวโมง)
ส 2.2 ป 3/1 ระบุบทบาทหน้าที สถานภาพ บทบาท
การยอมรับ
ของสมาชิกของชุมชนในการมี สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที
1 ความแตกต่าง
2
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ของตนเองและผูอ้ ืน
ของบุคคล
ตามกระบวนการประชาธิปไตย
ส 2.2 ป 3/1 ระบุบทบาทหน้าที สิ ทธิเด็ก ความวินยั ต่อ
ของสมาชิกของชุมชนในการมี ตนเองและส่ วนรวมและ
กติกาการอยู่
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ
การปฏิบตั ิตาม
2
2
ร่ วมกัน
ตามกระบวนการประชาธิปไตย บรรทัดฐานและ
วัฒนธรรมของไทย
ส 2.2 ป 3/2 วิเคราะห์ความ
หน้าทีของสมาชิก และ
แตกต่างของกระบวนการ
อยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยน
และการมีส่วนร่ วม
การปกครอง การตัดสิ นใจในชันเรี ยน/
3
2
ในโรงเรี ยน โรงเรี ยนและชุมชนโดยวิธีการ ตามกระบวนการ
ออกเสี ยงโดยตรงและการเลือก ประชาธิปไตยใน
ตัวแทนออกเสี ยง
โรงเรี ยน
ส 2.2 ป 3/3 ยกตัวอย่างการ
การแสวงหาความรู้
สร้างสรรค์
เปลียนแปลงในชันเรี ยน/
เรื องราวในชุมชนและ
4 ประชาธิปไตย
2
โรงเรี ยนและชุมชนทีเป็ นผลจาก การปกครองระบอบ
ในชุมชน
การตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม ประชาธิปไตยในชุมชน
ส 2.2 ป 3/3 ยกตัวอย่างการ
การปฏิบตั ิตนเพือ
การปฏิบตั ิตน เปลียนแปลงในชันเรี ยน/
ประโยชน์ส่วนรวม
5
2
ต่อส่ วนรวม โรงเรี ยนและชุมชนทีเป็ นผลจาก และการมีส่วนร่ วม
การตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม พัฒนาชุมชน
รวม
10
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1.2 ศึกษาเอกสาร หนังสื อ งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ
การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
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1.3 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีขนตอนการสอน
ั
ดังนี
1. ขันนํา การสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน การเสนอสิ งเร้า
และแรงจูงใจและทบทวนความรู้เดิม
2. ขันสอน
2.1 ครู เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญของบทเรี ยน
2.2 ฝึ กรวบรวมข้อมูล
2.3 จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิด
2.4 การพิจารณาเลือกทางเลือกและตัดสิ นใจ
2.5 การให้เหตุผลในการเลือกทางเลือก
3. ขันสรุ ป
3.1 ครู และ นักเรี ยนร่ วมอภิปราย และสรุ ปบทเรี ยน
3.2 วัดและประเมินผล
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1.4 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ 2 คน ให้
ข้อเสนอแนะ
1.5 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามคําแนะนําของอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
1.6 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ ชียวชาญ 3 คน ประกอบด้วยผูเ้ ชียวชาญด้าน
เนือหา ด้านวิธีสอน และด้านการวัดและประเมินผลตรวจสอบความถูกต้องและความเทียงตรงของ
เนือหา (Content Validity) ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึงผูเ้ ชียวชาญได้แนะนําให้ปรับเกณฑ์การให้
คะแนนในใบงานและแบบทดสอบให้ชดั เจน แล้วนําไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 ถึง 1.00 ถือว่าสอดคล้องกัน
ในเกณฑ์ทียอมรับได้ ( รายละเอียดภาคนวก ค หน้า 129)โดยกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี
(มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2551 : 177)
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าสอดคล้อง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
- 1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
จากสู ตร
R
IOC = ¦
N
เมือ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับตัวชีวัด
ΣR คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ

83
R คือ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N คือ จํานวนของผูเ้ ชียวชาญ
1.7 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ โดยผูเ้ ชียวชาญ
เสนอแนะให้ปรับลดเนือหาให้เหมาะสมกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ปรับเกณฑ์การให้
คะแนนของแบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณให้ชดั เจน และเพิมเติมเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของนักเรี ยน
1.8 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีปรับปรุ งแล้ว มาทดลองใช้
กับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนโรงเรี ยนวัดบ้านยาง ซึงเป็ นนักเรี ยนในกลุ่มประชากรทีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขในด้านการใช้ภาษาของข้อคําถามของแบบทดสอบท้ายแผนให้
ชัดเจน และปรับข้อคําถามในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ขันการพิจารณาทางเลือก สรุ ปประเด็นและ การ
ตัดสิ นใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
1.9 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในด้านการใช้ภาษาของข้อคําถามในแผนและ
ในแบบทดสอบท้ายแผน ปรับลดเนือหาในแผนที 4 ให้เหมาะสมกับเวลา และปรับ เกณฑ์การให้
คะแนนแบบทดสอบวัดการคิดวิจารณญาณให้ชดั เจน ก่อนนําไปใช้จริ ง
1.10 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้ในการวิจยั
ขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ แสดงในแผนภาพที 7
ในหน้าถัดไป
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของสังคม ดําเนินการ ดังนี
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ ก่อนและหลังเรี ยน สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 จํานวน 40 ข้อ ฉบับเดียว จําแนกเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ ง ผูว้ ิจยั สร้างเกิน
2 เท่า เพือนํามาคัดเลือกและใช้เป็ นแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ จํานวน
20 ข้อ การตรวจให้
คะแนนของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบคําถาม
1คําตอบให้ 0 คะแนน
นันถูกต้องและถ้าตอบถามผิดหรื อเว้นว่างไว้ หรื อตอบเกินกว่า
โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างแบบทดสอบ ดังนี
2.1 ศึกษา หลักสู ตร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที 2
ชันประถมศึกษาปี ที 3
2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ
2.3 วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวชีวัด และสาระการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที 4 เรื อง
พลเมืองดีของสังคม สร้างแบบทดสอบ จํานวน 20 ข้อ ดังตารางที 5 ในหน้าที 85

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

84

ศึกษารายละเอียดของหลักสู ตรโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน พุทธศักราช 2553
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกียวกับ คําอธิบายรายวิชา
สาระการเรี ยนรู้ ผลตัวชีวัดสาระที 2 หน้าทีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวติ ในสังคม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศึกษาเอกสาร หนังสื อ งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
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นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ไปให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ให้ขอ้ เสนอแนะ
ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามคําแนะนําของอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ ชียวชาญ 3 คน ใช้ ดุลยพินิจเพือตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเทียงตรงของเนือหา แล้วนําไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ 3 คน
ทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนวัดบ้านยาง
จํานวน 30 คน
ปรับปรุ งแก้ไข
นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้ในการวิจยั
แผนภาพที 7 แสดงขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
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ตารางที 5 วิเคราะห์ขอ้ สอบปรนัย หน่วยที 4 เรื องพลเมืองดีของสังคม

ส 2.2 ป 3/1 ระบุบทบาทหน้าทีของ
สมาชิกของชุมชนในการมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

จํานวน (ข้อ)

การประเมินค่า

จุดประสงค์
การเรี ยนรู้

ตัวชีวัด

การวิเคราะห์

พฤติกรรมการเรี ยนรู้

1.อธิบายบทบาทหน้าทีของ
สมาชิกในชุมชนตาม
//
//
4
กระบวนการประชาธิปไตย
2. อธิ บาย การมีส่วนร่ วมของ
สมาชิกในชุมชนในกิจกรรม
//
//
4
ต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
ส 2.2 ป 3/2 วิเคราะห์ความแตกต่าง 3.วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ของกระบวนการการตัดสิ นใจในชัน การออกเสี ยงโดยตรงและการ
เรี ยน/โรงเรี ยนและชุมชนโดยวิธีการ เลือกตัวแทนออกเสี ยง
///
/
4
ออกเสี ยงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสี ยง
ส 2.2 ป 3/3 ยกตัวอย่างการ
4.อธิบายการเปลียนแปลงใน
เปลียนแปลงในชันเรี ยน/โรงเรี ยน โรงเรี ยนทีเป็ นผลมาจากการ
/
///
4
ตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่มคน
และชุมชนทีเป็ นผลจากการ
ตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม
5. อธิบายการเปลียนแปลงใน
ชุมชนทีเป็ นผลมาจากการ
//
//
4
ตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่มคน
รวม
10 10
20
2.4 นําแบบทดสอบทีได้ จากข้อ 2.3 ไปให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ 2 คนและ
ผูเ้ ชียวชาญ 3 คน ประกอบด้วยผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา ด้านวิธีสอน และด้านการวัดและประเมินผล
1 คน ตรวจสอบความเทียงตรงทางเนือหา (Content Validity) และนําตารางค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 ถึง 1.00
( รายละเอียดภาคนวก ค หน้า 130)
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2.5 นําแบบทดสอบทีอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ 2 คนและผูเ้ ชียวชาญ 3 คน
ตรวจสอบแล้วมาปรับ เปลียน แก้ไขข้อความในโจทย์ให้สอดคล้องกับข้อคําถามด้านวิเคราะห์ และ
การประมาณค่า ปรับเปลียนข้อความในตัวเลือกบางข้อทีเป็ นตัวลวงเด่นเกินไป
2.6 นําแบบทดสอบทีได้ไปทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยน
บ้านหนองกะโดน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 30 คน ทีเรี ยนเรื องนี
มาแล้ว เพือหาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ป แล้วเลือกข้อสอบทีมีค่าค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนกตังแต่
0.20 ขึนไป จํานวน 20 ข้อ พบว่าได้ค่าความยากง่าย(p) ระหว่าง 0.40 ถึง 0.63 มีค่าอํานาจจําแนก
(r) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.78 แล้วหาค่าความเชือมัน( Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ
Kuder – Richardson (KR 20) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป ซึงผลการตรวจสอบความ
เชือมันของแบบทดสอบปรนัยมีค่าเท่ากับ 0.91 ( รายละเอียดภาคนวก ค หน้า131)
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สรุ ปขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ พลเมืองดีของสังคม
วิจยั มีขนตอนการพั
ั
ฒนา ดังแสดงในแผนภาพที 8 ในหน้าถัดไป

เพือใช้ในการ

3. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ชนิดอัตนัย เป็ น
แบบทดสอบหลังเรี ยน ( Posttest) สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 เพือใช้วดั ความสามารถ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ จํานวน 3 ข้อๆละ 12 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 36 คะแนน ใช้เวลา 60
นาที มีขนตอน
ั
ดังนี
3.1 ศึกษาทฤษฎีทีเกียวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
3.2 ศึกษาหลักและวิธีสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จากเอกสารและงานวิจยั
3.3 สร้างนิยามแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ชนิด
อัตนัย ประกอบด้วยความสามารถในด้านการนิยาม ความสามารถในด้านการวิเคราะห์
ความสามารถในด้านการสังเคราะห์ และความสามารถในด้านการประมาณค่า รวม 3 ข้อ ดังตาราง
ที 6 ในหน้าที 88

87

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ
ศึกษาหลักสู ตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที 2 ของชันประถมศึกษาปี ที 3
วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชีวัด และสาระการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที 3 เรื องพลเมืองดีของสังคม
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นําแบบทดสอบทีได้ ไปให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ผูเ้ ชียวชาญ ตรวจสอบความเทียงตรง
ทางเนือหา (Content Validity) และนําตารางค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มาคํานวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง
นําแบบทดสอบทีอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชียวชาญ ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบทดสอบทีได้ไปทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนบ้านบ้านหนองกะโดน
จํานวน 30 คน ทีเรี ยนเรื องนีมาแล้ว เพือหาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และหาค่า
ความเชือมัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของสังคม
นําแบบทดสอบไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั

แผนภาพที 8 สรุ ปขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ พลเมืองดีของสังคม
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การประมาณค่า

การสังเคราะห์

การนิยาม

ตัวชีวัด

การวิเคราะห์

ตารางที 6 วิเคราะห์ขอ้ สอบอัตนัยวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ

รวม
(ข้อ)

ส 2.2 ป 3/1 ระบุบทบาทหน้าทีของสมาชิกของชุมชน
ในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
/
/
/
/
กระบวนการประชาธิปไตย
ส 2.2 ป 3/2 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการ
การตัดสิ นใจในชันเรี ยน/โรงเรี ยนและชุมชนโดย
/
/
/
/
วิธีการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออก
เสี ยง
ส 2.2 ป 3/3 ยกตัวอย่างการเปลียนแปลงในชันเรี ยน/
โรงเรี ยนและชุมชนทีเป็ นผลจากการตัดสิ นใจของ
/
/
/
/
บุคคลและกลุ่ม
รวม
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ดังตารางที 7
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1

1

1
3

ตารางที 7 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ประเด็น
การประเมิน

การนิยาม

3
การระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของ
ข้อมูลได้ถูกต้อง

ระดับคะแนน
2
การระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้องบางส่ วน

1
การระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
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ตารางที 7 (ต่อ)
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคะแนน
3
2
การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล ระบุ
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุ ข้อดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก
การวิเคราะห์ สาเหตุ ของปัญหา
จําแนก แยกแยะข้อมูล แยกแยะข้อมูลได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
เป็ นส่ วนมาก
การสรุ ปวิธีการ
การสรุ ปวิธีการเลือกใช้
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ป
ข้อมูล สรุ ปวิธีการ
วิธีการแก้ปัญหา และ แก้ปัญหา และการคาด
การสังเคราะห์
การคาดเดาเหตุการณ์ เดาเหตุการณ์จากข้อมูล
จากข้อมูล ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
เหมาะสม
การระบุขอ้ มูลในการ การระบุขอ้ มูลในการคิด
คิด การประเมิน
การประเมินทางเลือกและ
การตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
การประเมินค่า ทางเลือกและการ
ตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
เหมาะสมเป็ นส่ วนมาก
เหมาะสม
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1
การรวบรวมข้อมูล ระบุ
ข้อดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก
แยกแยะข้อมูลได้
ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
การสรุ ปวิธีการเลือกใช้
ข้อมูล สรุ ปวิธีการ
แก้ปัญหา และการคาด
เดาเหตุการณ์จากข้อมูล
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
การระบุขอ้ มูลในการคิด
การประเมินทางเลือก
และการตัดสิ นใจได้
ถูกต้อง เหมาะสม
เป็ นส่ วนน้อย

เกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (คะแนนเต็ม 12 คะแนน)
คะแนนระหว่าง 8.00- 12.00
หมายถึง การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณระดับสู ง
คะแนนระหว่าง 4.00 – 7.99
หมายถึง การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณระดับปานกลาง
คะแนน ระหว่าง 1.00 – 3.99
หมายถึง การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณระดับตํา
โดยแปลความหมายเกณฑ์การตัดสิ น ดังนี
ระหว่าง 2.50 - 3.00 หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณระดับสู ง
ระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณระดับปานกลาง
ระหว่าง 1.00 - 1.49 หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณระดับตํา
3.4 นําแบบทดสอบทีได้ จากข้อ 2.3 ไปให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ และ
ผูเ้ ชียวชาญ 3 คน ประกอบด้วยผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา ด้านวิธีสอน และด้านการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบความเทียงตรงทางเนือหา (Content Validity) และนําตารางค่าดัชนีความสอดคล้อง
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(IOC) มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
0.67 ถึง 1.00
(รายละเอียดภาคนวก ค หน้า134)
3.5 นําแบบทดสอบทีอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ 2 คนและผูเ้ ชียวชาญ 3 คน
ตรวจสอบแล้วมาปรับ แก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับข้อคําถามด้านวิเคราะห์
3.6 นําแบบทดสอบทีได้ไปทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยน
วัดบ้านยาง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 30 คน แล้ว
หาค่าความเชือมัน ( Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา ( α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป ได้ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.89 (รายละเอียดภาคนวก ค หน้า
135)
การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
มีขนตอน
ั
ดังแสดงในแผนภาพที 9
ศึกษาทฤษฎีทีเกียวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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ศึกษาหลักและวิธีสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
สร้างนิยามแบบทดสอบชนิดอัตนัยวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ 4 ด้าน
ได้แก่ การนิยาม การสังเคราะห์ และการประมาณค่า
นําแบบทดสอบทีได้ ไปให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชียวชาญ ตรวจสอบความ
เทียงตรงและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
นําแบบทดสอบทีตรวจสอบแล้วมาปรับปรุ งแก้ไข
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนวัดบ้านยาง จํานวน 30 คน แล้วหาค่า
ความเชือมัน (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach alpha coefficient) coefficient)
นําแบบทดสอบไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
แผนภาพที 9 สรุ ปขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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4. การสร้างแบบสอบความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ ดังนี
4.1 ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารการวัดผลและประเมินผล
4.2 สร้างแบบสอบความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ เกียวกับบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประโยชน์ทีได้รับ เป็ นแบบ
สํารวจรายการ (Check List) โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที
1 แบบสอบความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า ( Rating Scale) มี 3 ระดับ ของลิเคิร์ท เพือให้เหมาะสมกับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ดังนี คือ
ระดับ 3
หมายถึง
เห็นด้วยระดับมาก
ระดับ 2
หมายถึง
เห็นด้วยระดับปานกลาง
ระดับ 1
หมายถึง
เห็นด้วยระดับน้อย
ประกอบด้วยความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ด้าน 1)
บรรยากาศในการเรี ยนรู้ 2) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3) ประโยชน์ทีได้รับจากการ จัดการเรี ยนรู้ ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ โดยนํามาเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ ( Best 1981:147,อ้างถึงในเบญวรรณ อ่วมมณี
2549:93) ดังนี
ค่าเฉลียระหว่าง 2.50 – 3.00 หมายถึง เห็นด้วยระดับมาก
ค่าเฉลียระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง
ค่าเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อย
ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิ ด สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที
มีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
4.3 นําแบบสอบถามทีสร้างขึน ไปให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ 2 คนและ
ผูเ้ ชียวชาญ ตรวจสอบความเทียงตรงทางเนือหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 ( รายละเอียดภาคนวก
ค หน้า138)
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4.4 นําแบบสอบถามทีอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ 2 คนและผูเ้ ชียวชาญ 3 คน
ตรวจสอบแล้วมาปรับแก้ขอ้ ความในแบบสอบถามให้สอดคล้องกับขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้
มากขึน และให้ระดับความคิดเห็นเป็ นสัญลักษณ์ แทนตัวเลข
4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นหาค่าความเชือมัน ( Reliability) กับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนวัดบ้านยาง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1
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จํานวน 30 คน ทีเป็ นกลุ่มประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา
(α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
ได้ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.89 ( รายละเอียดภาคนวก ค หน้า139)
4.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั รายละเอียด
ขันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ดังแผนภาพที 10
ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารการวัดผลและประเมินผล
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สร้างแบบสอบความคิดเห็นของนักเรี ยน จํานวน 2 ตอน
ตอนที 1 แบบสอบความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
แบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ
ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิ ด สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
นําแบบสอบถามทีสร้างขึน ไปให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ ตรวจสอบความ
เทียงตรงทางเนือหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
นําแบบสอบถามทีอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ ตรวจสอบแล้วมาปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสอบถามความคิดเห็นหาค่าความเชือมัน (Reliability) กับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
โรงเรี ยนวัดบ้านยาง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 30 คน ทีเป็ น
กลุ่มประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา (α – Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)
นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
แผนภาพที 10 สรุ ปขันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
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การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดําเนินตามขันตอนดังต่อไปนี
1. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการทดสอบก่อนเรี ยน ( Pretest) ด้วยแบบทดสอบทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนกับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
2. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจํานวน 5 แผน เป็ นระยะเวลา 10 ชัวโมง ได้ทาํ การทดลอง
สอนในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 โดยมีขนตอนการจั
ั
ดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ดังนี
1. ขันนํา
การสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน การเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ และ
ทบทวนความรู้เดิม
2. ขันสอน
2.1 เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญของบทเรี ยน
2.2 ฝึ กรวบรวมข้อมูล
2.3 จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิดด้วย วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ 4 วิธีคือ วิธีคิด
แบบแยกแยะส่ วนประกอบ วิธีคิด แบบอริ ยสัจ วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์และวิธีคิดแบบคุณโทษ
และทางออก
2.4 การพิจารณาเลือกทางเลือก สรุ ปประเด็น และตัดสิ นใจ
2.5 การให้เหตุผลในการเลือกทางเลือก
3. ขันสรุป
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมอภิปรายและ สรุ ปบทเรี ยน
3.2 วัดและประเมินผล
3. หลังการทดลอง ภายหลังเสร็ จสิ นการทดลองสอน ผูว้ จิ ยั นําแบบทดสอบหลังเรี ยน
(Posttest) วัดผลการเรี ยนรู้เรื องพลเมืองดีของสังคมไปทดสอบกับนักเรี ยนเพือเปรี ยบเทียบวัดผล
การเรี ยนรู้เรื องพลเมืองดีของสังคม นําแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักเรี ยนไปทดสอบกับนักเรี ยน และนําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สรุ ปขันตอนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิ การ ดังแผนภาพที 11
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การเริ มต้น
ขันนํา

การสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน
การเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ และทบทวนความรู้เดิม
เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อ
สาระสําคัญของบทเรี ยน
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จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดการคิด ด้วยวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบอริ ยสัจ วิธีคิดแบบ
อรรถสัมพันธ์และวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
พิจารณาเลือกทางเลือก สรุ ปประเด็นและตัดสิ นใจ
การให้เหตุผลในการเลือกทางเลือก
ร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน

ขันสรุ ป
วัดและประเมินผล

ผ่านหรื อ
ไม่

ผ่าน
สิ นสุ ด
แผนภาพที 11 สรุ ปขันตอนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิ การ

ไม่ผา่ น

สอนซ่อมเสริ ม
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและค่ าสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลตามระเบียบวิธีวจิ ยั โดยใช้สถิติวเิ คราะห์ทีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือสําหรับการวิจยั ครังนี มีรายละเอียด ดังนี
1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของ
สังคม
1.1.1 ตรวจสอบความสอดคล้อง ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง
พลเมืองดีของสังคม (Index of Item Objective Congruence)
1.1.2 ตรวจสอบ ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชือมัน โดยใช้
สู ตรของ Kuder – Richardson (KR- 20)
1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
1.2.1 ตรวจสอบความสอดคล้อง ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ (Index of Item Objective Congruence)
1.2.2 ตรวจสอบ ค่าความเชือมัน โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา
(α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)
1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
จัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
1.3.1 ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที
มีต่อจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence)
1.3.2 ตรวจสอบค่าความเชือมันโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา
(α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)
2. การทดสอบสมมุติฐาน
2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการเปรี ยบเทียบคะแนนจากวัดวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง
พลเมืองดี ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ วิเคราะห์ความแตกต่างโดยการ
ทดสอบค่า ที (t-test Dependent) ค่าเฉลีย ( & ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการเปรี ยบเทียบคะแนนจากวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ หลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที
(one sample t-test) ค่าเฉลีย ( & ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อจัด การเรี ยนรู้ โดยการสร้าง
ศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ
2.3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความคิดเห็น ในด้านบรรยากาศในการจัดการ
เรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประโยชน์ทีได้รับจากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ค่าเฉลีย ( & ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิ ด เพือ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีกิจกรรม การเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ด้วยการ
วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)

ม
ส
ด
อ
ห
ก
ั
สรุ ปุ กลาง
น
สำ

การวิจยั เรื อง
“ การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรี ยนรู ้
เรื อง พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ ” เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ( Experimental Research ) แบบแผนการวิจยั แบบ One Group
Pretest - Posttest Design โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยน
บ้านหนองกะโดน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 30 คน
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ขันตอนการสอน ตามแนวโยนิโสมนสิ การ มีดงั นี 1) ขันนํา
การสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน การเสนอสิ งเร้าและแรงจูงใจ และทบทวนความรู้
เดิม 2) ขันสอน 2.1) ครู เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญของบทเรี ยน 2.2) ฝึ ก
รวบรวมข้อมูล 2.3) จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิด 2.4) การพิจารณาเลือกทางเลือกและตัดสิ นใจ
2.5) การให้เหตุผลในการเลือกทางเลือก 3) ขันสรุ ป 3.1) ครู และ นักเรี ยนร่ วมอภิปราย และสรุ ป
บทเรี ยน 3.2) วัดและประเมินผล การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent ค่าเฉลีย ( & ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ หลังการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 ในด้านการนิยาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ & , S.D. และ t – test (one sample t-test) การสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ในด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ บรรยากาศในการเรี ยนรู้ และประโยชน์ทีได้รับจากการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการ
วิเคราะห์เนือหา ค่าเฉลีย ( & ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ตารางที 8 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั
เครื องมือ/
การวิเคราะห์
1. เพือเปรี ยบเทียบผลการ การทดสอบผลการ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ แบบทดสอบวัดผล
เรี ยนรู้เรื องพลเมืองดีของ เรี ยนรู้เรื องพลเมืองดี ในการวิจยั ได้แก่ การเรี ยนรู้ ใช้สถิติ
สังคมก่อนและหลังการ ของสังคมก่อนและ นักเรี ยนชันระถม ค่าเฉลีย ( & ) ส่ วน
ศึกษาปี ที 3
จัดการเรี ยนรู้ ตามแนว
หลังการจัดการ
เบียงเบนมาตรฐาน
โยนิโสมนสิ การ สําหรับ เรี ยนรู้ตามแนว
โรงเรี ยน
(S.D.) และt–test
นักเรี ยนชันประถมศึกษา โยนิโสมนสิ การ
บ้านหนองกะโดน (t-test Dependent)
ปี ที 3
จํานวน 30 คน
2. เพือเปรี ยบเทียบ
การทดสอบ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ แบบทดสอบ
ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการวิจยั ได้แก่ ความสามารถ
อย่างมีวจิ ารณญาณ หลัง ในการคิดอย่าง
นักเรี ยนชัน
ในการคิดอย่าง
การจัดการเรี ยนรู้ ตาม
มีวจิ ารณญาณหลัง ประถมศึกษาปี ที 3 มีวจิ ารณญาณ
โรงเรี ยน
แนวโยนิโสมนสิ การ
การจัดการเรี ยนรู้
ใช้สถิติ & , S.D.
สําหรับนักเรี ยนชัน
ตามแนว
บ้านหนองกะโดน และ t – test
ประถมศึกษาปี ที 3 เมือ โยนิโสมนสิ การ
จํานวน 30 คน
(one sample t-test)
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80
3. เพือศึกษาความคิดเห็น การสอบถามความ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ แบบสอบถามความ
ของนักเรี ยนทีมีต่อการ คิดเห็นของนักเรี ยน ในการวิจยั ได้แก่ คิดเห็นของนักเรี ยน
จัดการเรี ยนรู้ ตามแนว
หลังการจัดการ
ทีมีต่อการจัดการ
นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 เรี ยนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ
เรี ยนรู้ตามแนว
โรงเรี ยน
โยนิโสมนสิ การ
โยนิโสมนสิ การ
บ้านหนองกะโดน การวิเคราะห์เนือหา
จํานวน 30 คน
ค่าเฉลีย ( & ) ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน
(S.D)
วัตถุประสงค์การวิจยั

วิธีดาํ เนินการวิจยั

กลุ่มตัวอย่าง
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรี ยนรู ้
เรื อง พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ ผูว้ จิ ยั จึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 การ เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ตอนที 2 การ เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
หลังการจัด
การเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ตอนที 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ
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ตอนที 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรืองพลเมืองดีของสั งคมก่ อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบคําถามการวิจยั ข้อที 1 ผลการเรี ยนรู้เรื องพลเมืองดีของ
สังคมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3 แตกต่างกันหรื อไม่
การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื องพลเมืองดีของสังคม ทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2554 จํานวน 30 คน แล้วดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง จํานวน 5 แผน จากนัน
ทดสอบหลังเรี ยนเรื องพลเมืองดีของสังคม จํานวน 20 ข้อ ซึงมีรายละเอียด ดังตารางที 9
ตารางที 9 การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
การทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

&

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

30
30

20
20

10.90
16.40

* นัยสําคัญทีระดับ .05
98

S.D.

df

t- test

1.95
29 28.03*
1.52

Sig
( 2 tailed)
0.00

99
จากตารางที 9 พบว่า ผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ก่อนและหลัง การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 1 ทีกําหนดไว้ โดยหลังการ
จัด การเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ เรื องพลเมืองดีของสังคม ( & =
16.40, S.D. = 1.52) สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ( & = 10.90, S.D. = 1.95)
ตอนที 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิ การ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบคําถามการวิจยั ข้อที
2 ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 หลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 หรื อไม่
การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ หลังการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวโยนิโสมนสิ การ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบทดสอบ ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
แบบทดสอบอัตนัยหลังการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ จํานวน 3 ข้อ ทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา
2554 จํานวน 30 คน ผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังตารางที 10
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ตารางที 10 คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ความสามารถในการคิด
คะแนน
Sig
N
S.D.
%
df
ttest
&
อย่างมีวจิ ารณญาณ
เต็ม
( 2 tailed)
หลังเรี ยน
30
36 32.80 2.44 91.11 29 6.05*
0.00
* นัยสําคัญจากตารางที
ทีระดับ .05 11 พบว่าความสามารถใน
จากตารางที 10 การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 หลังการ
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สู งกว่าเกณฑ์ทีตังไว้ ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ซึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที 2 ทีกําหนดไว้โดยหลังการจัดเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ ผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลีย ความสามารถ ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เท่ากับ 32.80 และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน( S.D.) เท่ากับ 2.44 ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนทําแบบทดสอบอัตนัย
ท้ายกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 5 ครังๆละ 1 ข้อ ปรากฏผลคะแนน ดังตารางที 11
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ตารางที 11 คะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ โดยจําแนกเป็ นรายแผน
ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็ นรายแผน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที 1
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที 2
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที 3
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที 4
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที 5
รวมเฉลีย

คะแนน
เต็ม
12
12
12
12
12
12

&

S.D.

9.80
10.07
10.47
10.67
10.73
10.35

1.42
1.11
1.46
1.42
1.44
5.60
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คิดเป็ น
ร้อยละ
81.67
83.89
87.22
88.89
89.44
86.22

ระดับ
คุณภาพ
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

จากตารางที 11 พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับสู ง ทุกกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลียเท่ากับ 10.35 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.60 คิดเป็ น
ร้อยละ 86.22 สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบคําถามการวิจยั ข้อที 3 ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 อยูใ่ นระดับใด
ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั เรี ยนทําแบบสอบถาม ความคิดเห็น ในด้านบรรยากาศการเรี ยนรู้
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้านประโยชน์ ทีได้รับทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
รายละเอียดดังตารางที 12 ในหน้าถัดไป
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ตารางที 12 ระดับความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
รายการ
ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
1. การจัดห้องเรี ยนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
2. มีความเป็ นกัลยาณมิตรกับนักเรี ยน ด้วยการยิมแย้ม
แจ่มใส ทักทายด้วยไมตรี จิตและให้ความเป็ นกันเองกับ
นักเรี ยน
3. มีสือการสอนทีเอือต่อการดําเนินกิจกรรม มีความ
หลากหลายทําให้รู้สึกสนุก

&

S.D.

ระดับ
ลําดับ
ความคิดเห็น ที

2.73

0.45

เห็นด้วยมาก

2

0.41

เห็นด้วยมาก

1

2.67
2.73

0.48
0.45

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3
3

2.87
2.73
2.93

0.35
0.45
0.25

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

2
3
1

2.70
2.67
2.78

0.47
0.48
0.40

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

4
5
1

0.41

เห็นด้วยมาก

1

0.45
0.43
0.42

เห็นด้วยมาก
2
เห็นด้วยมาก
2
เห็นด้วยมาก
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รวมเฉลีย

ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
4. นํา เสนอ สถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อ สาระสําคัญ
ของบทเรี ยน
5. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ร่วมกับเพือนๆ
6. มีกิจกรรมกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการคิด
7. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้พดู สรุ ปประเด็นและ
แสดงเหตุผลในการตัดสิ นใจ
8. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการสรุ ปบทเรี ยน
รวมเฉลีย

ด้ านประโยชน์ ทรัี บ
9. นักเรี ยนมีทกั ษะการคิด การตัดสิ นใจ และสรุ ปความรู้
ด้วยตนเอง
2.80
10. สามารถนําความรู้และทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
2.73
รวมเฉลีย
2.77
รวมเฉลียทังสิน
2.76
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จากตารางที
12 พบว่านักเรี ยนมีความ คิดเห็น ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( & = 2.76, S.D. = 0.42) ซึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที 3
ทีกําหนดไว้ เมือพิจารณาตามรายด้านพบว่านักเรี ยนมี ความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมากทุกด้านคือด้าน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ มีค่า ความคิดเห็น ทีอยูใ่ นระดับสู งสุ ด ( & = 2.78, S.D. = 0.40) รองลงมาด้าน
ประโยชน์ทีรับ ( & = 2.77, S.D. = 0.43) และด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ( & = 2.73, S.D. =
0.45) ตามลําดับ
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านคือ ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ
ด้านประโยชน์ทีได้รับ จากการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 3 พบว่า นักเรี ยนมี ความคิดเห็น ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( & = 2.73, S.D. = 0.45) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่านักเรี ยนมี ความคิดเห็น โดยเรี ยงจากมากไป
หาน้อย ดังนี คือ มีความเป็ นกัลยาณมิตร กับนักเรี ยน ด้วยการยิมแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรี จิต
และให้ความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน ความคิดเห็น อยูใ่ นระดับสู งสุ ด ( & = 2.80, S.D. = 0.41)
รองลงมาการจัดห้องเรี ยนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน( & = 2.73, S.D. = 0.45)
และมีสือการสอนทีเอือต่อการดําเนินกิจกรรม มีความหลากหลายทําให้รู้สึกสนุก( & = 2.67, S.D. =
0.48) ตามลําดับ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ ความคิดเห็น มาก ( & = 2.78,
S.D. = 0.40) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่านักเรี ยนมี ความคิดเห็น โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี
มีกิจกรรมกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการคิด ( & = 2.93, S.D. = 0.25) มีค่าเฉลียความคิดเห็น ระดับสู งสุ ด
รองลงมามีการนํา เสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อ สาระสําคัญของบทเรี ยน ( & =2.87, S.D. =
0.35) นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ร่วมกับเพือนๆ ( & = 2.73, S.D. = 0.45) เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้พดู สรุ ปประเด็นและแสดงเหตุผลในการตัดสิ นใจ ( & = 2.70, S.D. = 0.47) และนักเรี ยน
มีส่วนร่ วมในการสรุ ปบทเรี ยน ( & = 2.67, S.D. = 0.48) ตามลําดับ และด้านประโยชน์ทีได้รับ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( & = 2.77, S.D. = 0.43) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่านักเรี ยนมี
ความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ นักเรี ยนมีทกั ษะการคิด การ
ตัดสิ นใจ และสรุ ปความรู้ดว้ ยตนเอง( & = 2.80, S.D. = 0.41) และสามารถนําความรู้และทักษะการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณไปใช้ในชีวติ ประจําวัน( & = 2.73, S.D. = 0.45)
เมือพิจารณาภาพรวมทังหมดจํานวน 10 ข้อ พบว่า ข้อทีนักเรี ยนมีความคิดเห็น เฉลียอยู่
ระดับสู งสุ ด คือ มีกิจกรรมกระตุน้ ให้นกั เรี ยน เกิดการคิด ( & =2.93, S.D. = 0.25) รองลงมาคือ มี
การนําเสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญของบทเรี ยน ( & =2.87, S.D. = 0.35) และครู มี
ความเป็ นกัลยาณมิตร กับ นักเรี ยน ด้วยการยิมแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรี จิตและให้ความเป็ น
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กันเองกับนักเรี ยน ( & = 2.80, S.D. = 0.41) ซึงมีค่าเฉลียเท่ากับนักเรี ยนมีทกั ษะการคิด การตัดสิ นใจ
และสรุ ปความรู้ดว้ ยตนเอง( & = 2.80, S.D. = 0.41) ตามลําดับ
สรุ ปผลการการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
พบว่า
การจัดการเรี ยนรู้เรื อง สถานภาพ บทบาท เสรี ภาพและหน้าทีของตนเองและ
ผูอ้ ืน นักเรี ยน ส่ วนใหญ่ มี ความ สนุกสนานในการอ่านบทร้อยกรอง “ คือบทบาทและหน้าที ”
สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และร่ วมกันตอบคําถามอย่างกระตือรื อร้น นักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มให้ความสนใจตอบคําถาม จากรู ปภาพทีนําเสนอเพือเร้าให้เกิดการคิดด้วยวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่ วนประกอบ และสามารถรวบรวมข้อมูล และสรุ ปผลการตัดสิ นใจ และเสนอผลการวิเคราะห์ จาก
รู ปภาพได้ถูกต้อง ในการจัดการเรี ยนรู้ เรื อง ข้อตกลง กติกา กฎระเบียบการอยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยน/
ชุมชนและสิ ทธิเด็ก นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม เรื อง
การปฏิบตั ิตนในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน ได้วา่ การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสังคมเพือให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและความสงบสุ ขขึนในสังคม ครู กระตุน้
ให้นกั เรี ยนตอบคําถามจากกรณี ตวั อย่างตามแนวคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ โดยโยงความสัมพันธ์
กับหลักการของสิ ทธิ เด็ก ซึ งนักเรี ยนสามารถเชือมโยงความรู ้ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื องการมีส่วนร่ วมการจัดการในห้องเรี ยนตามกระบวนการประชาธิ ปไตยและความ
แตกต่างของการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง นักเรี ยนให้ความสนใจและร่ วม
แสดงความคิดเห็นต่อภาพทีเร้าความสนใจเกียวกับการมีส่วนร่ วมตามกระบวนการประชาธิ ปไตย
นักเรี ยนทุกคนทํากิจกรรมทีเร้าให้เกิดการคิดด้วยรู ปภาพจําลองหน่วยเลือกตังได้ถูกต้อง นักเรี ยน
แต่ละกลุ่มกระตือรื อร้นในการสํารวจลักษณะของผูแ้ ทนทีเหมาะสมแก่การเป็ นตัวแทนโดยการ
สอบถามสมาชิกในโรงเรี ยน แล้วนํา เสนอผลงานได้ดีขึน รับผิดชอบงานทีครู มอบหมายเสร็ จทัน
ตามเวลา การจัดการเรี ยนรู้ เรื อง การเปลียนแปลงในชันเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชนทีเป็ นผลจากการ
ตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่มและการแสวงหาความรู ้เรื องราวในชุมชน พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่
สามารถรวบรวมข้อมูลจากใบความรู ้ เรื องชุมชน และองค์ประกอบของชุมชนได้ดี ในขันเร้าให้เกิด
ความคิด ครู ให้คาํ แนะนํา วิธีคิดแบบอริ สัจ 4 ซึงนักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีส่วนร่ วมในการคิด และตอบ
คําถามจากสถานการณ์ทีกําหนดให้ ด้วยวิธีคิดแบบอริ สัจ 4 ได้ถูกต้อง และการจัดการเรี ยนรู้ เรื อง
การเปลียนแปลงในชุมชน การปฏิบตั ิตนเพือส่ วนรวม และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
พบว่านักเรี ยนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น และร่ วมกันคิด แบบเห็นคุณโทษและทางออก
ตัดสิ นใจจากนิทานเรื องแมวน้อยหาบ้านได้ดียงขึ
ิ น และนักเรี ยนสื อสารด้วยการวาดภาพชุมชน
ชุมชนทีนักเรี ยนชอบมากทีสุ ดได้อย่างประทับใจ และนักเรี ยนมีความสนุกและพึงพอใจทีได้ ร่ วม
กิจรรมเสริ มหลักสู ตร หลักสู ตร ด้วยกิจกรรมจักรยานแรลลีกลุ่มสาระสังคมฯ ประถมศึกษาปี ที 3
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นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ชุมชนของเราจากแหล่งเรี ยนรู ้จริ งทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านยาง
วัดหนองกระโดน และชุมชนหมู่ที 9 ตําบลบ้านยาง
จากการทีผูว้ จิ ยั ได้สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การโดยรวม นักเรี ยน
สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมตามขันตอนได้อย่างดี โดยครู ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ กระตุน้ ให้มีนกั เรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการคิด แสดงความคิดเห็น และร่ วมกันตอบคําถามในกิจกรรมเร้าให้เกิดการคิด ตาม
แนวโยนิโสมนสิ การ ด้วยวิธีคิดแบบ แยกแยะส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบ อริ ยสัจ วิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์และวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก รวมทังนักเรี ยนให้ความร่ วมมือในกิจกรรม
กลุ่มอย่างมีระเบียบวินยั มีความกล้าแสดงออกในการ นําเสนอผลการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจใน
กิจกรรมตามใบงานและในแบบทดสอบด้านการนิยาม การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณระดับสู ง
จึงสรุ ปได้วา่ สามารถนําการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ มาใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู้เพือพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนต่อไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง “การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรี ยนรู ้
เรื อง พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ” เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึงผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลองโดยใช้
แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest Posttest Design โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เปรี ยบเทียบ
ผลการเรี ยนรู้เรื องพลเมืองดีของสังคมก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิ ดอย่างมีวจิ ารณญาณ
หลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ เมือเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ในเขตตําบลบ้านยาง สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม
เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนวัดบ้านยาง โรงเรี ยนบ้าน
คลองยาง และโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน จํานวน 79 คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน จํานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ ม
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
จํานวน 5 แผนๆละ 2 ชัวโมง รวม 10 ชัวโมง มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง
1.00 2) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของสังคม เป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน ทัง
ก่อนการเรี ยนและหลังเรี ยน ( Pretest - Posttest) เป็ นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00 มีค่าความยากง่าย ( p) ระหว่าง 0.40 ถึง 0.63 มีค่า
อํานาจจําแนก ( r) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.78 และมีค่าความเชือมัน 0.91 3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00
มีค่าความเชือมัน 0.89 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
โยนิโสตามแนวโยนิโสมนสิ การ แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ จํานวน 10 ข้อ และ
แบบสอบถามปลายเปิ ด 1 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ.0.67 ถึง 1.00 มีค่าความ
เชือมัน 0.89
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย ( & ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
และเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การทดสอบค่าที ( t-test)
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แบบ Dependent และเปรี ยบเทียบคะแนนหลังการจัดการเรี ยนรู้ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เมือเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ด้วยการทดสอบค่าที ( t-test) แบบ
One sample t-test
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื อง “ การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการ
เรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ” ปรากฏผลดังนี
1. ผลการเรี ยนรู้เรื องพลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .05 ซึง
ยอมรับสมมุติฐานทีตังไว้ขอ้ ที 1 โดยหลังการจัดการเรี ยนรู้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนรู้เรื องพลเมืองดี
ของสังคม สู งกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 หลัง
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สู งกว่าเกณฑ์ 80 % ทีตังไว้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ซึงยอมรับสมมติฐานทีตังไว้ขอ้ ที 2 โดยความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของ
นักเรี ยนอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลียร้อยละ 91.11
3. ความคิดเห็น ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านทีมีค่าเฉลีย
มากทีสุ ด คือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รองลงมา ด้านประโยชน์ทีรับและ ด้านบรรยากาศในการ
เรี ยนรู้
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื อง การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรี ยนรู ้
เรื อง พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี
1. จากผลการวิจยั พบว่าผลการเรี ยนรู ้เรื องพลเมืองดีของสังคมของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ งยอมรับสมมุติฐานทีกําหนดไว้ โดยหลังการจัดการเรี ยนรู ้นกั เรี ยน
มีผลการเรี ยนรู้เรื อง พลเมืองดีของสังคม สู งกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้ ทังนีอาจเนืองมาจากการจัดวิธี
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การนันได้จดั กิจกรรมทีเร้าให้เกิดการคิดด้วยกรณี ตวั อย่าง
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หรื อสถานการณ์จาํ ลอง เพือให้นกั เรี ยนฝึ กการสรุ ปประเด็นของข้อมูลความรู้และเปรี ยบเทียบ
ประเมินค่าโดยวิธีการแลกเปลียนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จัดเป็ นทางเลือก และทางออกของ
การแก้ปัญหา และในขันสรุ ปบทเรี ยน ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้และทําแบบทดสอบท้าย
แผน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ มน อมรวิวฒั น์ ( 2530 : 85 - 88) ทีกล่าวว่าครู ควรใช้สือการ
เรี ยนการสอนหรื ออุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ เพือเร้าความสนใจ เช่น การจัดป้ ายนิเทศ นิทรรศการ
เสนอเอกสาร รู ปภาพ กรณี ตวั อย่าง สถานการณ์จาํ ลอง นิทานหุ่น เป็ นต้น ครู ควรจัดกิจกรรมขันนํา
ทีสนุกน่าสนใจ นักเรี ยนได้ตรวจสอบความรู ้ ความสามารถของตน และได้รับทราบผลทันท่วงที
เป็ นการเสริ มแรง การจัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดการคิดวิธีต่าง ๆ เช่น คิดสื บค้นต้นเค้า คิดสื บสาว
ตลอดสาย คิดสื บค้นปลาย คิดโยงสายสัมพันธ์ ฝึ กการสรุ ปประเด็นของข้อมูลความรู้และ
เปรี ยบเทียบประเมินค่าโดยวิธีการแลกเปลียนความคิดเห็น ทดลองทดสอบ จัดเป็ นทางเลือก และ
ทางออกของการแก้ปัญหา ดําเนินการเลือกและตัดสิ นใจ อีกทังมีกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิเพือพิสูจน์ผล
การเลือกและตัดสิ นใจนันให้ประจักษ์จริ งและขันสรุ ปครู และนักเรี ยนสังเกตวิธีการปฏิบตั ิ
ตรวจสอบ และปรับปรุ งแก้ไขให้ปฏิบตั ิถูกต้อง อภิปรายและสอบถามข้อสงสัย สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
และสรุ ปบทเรี ยน ครู มีความเป็ นกัลยาณมิตร จึงสามารถสร้างศรัทธา แรงจูงใจให้เกิดแก่นกั เรี ยนที
จะศึกษาบทเรี ยน แล้วจึงเพิมวิธีการพัฒนาความคิดและการสร้างเสริ มปั ญญา ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิ การ อีกทังจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม กระตุน้ เร้าให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนใช้การคิดอยูเ่ สมอ ทําให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนต่อสิ งต่างๆทีเป็ นปัจจัยเกียวโยงกัน จนสามารถพัฒนาความคิด ปั ญญา
ของตนเองได้ สอดคล้องกับพระธรรมปิ ฎก ( 2542 : 30) ทีกล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคิด
แบบโยนิโสมนสิ การไว้วา่ ในทางพระพุทธศาสนาว่าโยนิโสมนสิ การเป็ นตัวนําทีทําให้การศึกษา
ในการศึกษาจึงควรให้ความสําคัญแก่โยนิโส
เริ มต้น หรื อเป็ นแกนนําของการพัฒนาปั ญญา
มนสิ การให้มาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา 2552 : 137 และ
เสฐียรพงษ์ วรรณปก 2553 : 3 – 8 ) ทีว่า วิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การเป็ นแนวทางการสอนที
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเ้ รี ยน เป็ นการฝึ กคิดทีถูกวิธี และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินชีวติ ประจําวัน ย่อมส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ และการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การเป็ นรู ปแบบการสอนทีมีประสิ ทธิภาพ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ทีเน้น
กระบวนการคิดทีให้นกั เรี ยนสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญของบทเรี ยน ในการวิจยั
ครังนีผูว้ จิ ยั ได้ใช้ขนตอนการสอนตามแนวโยนิ
ั
โสมนสิ การ ซึ งได้จดั กิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิด
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ โดยใช้วธิ ี คิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ วิธีคิดแบบอริ ยสัจหรื อคิดแบบ
แก้ปัญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศุ ภวรรณ ศุภกิจวัฒนา (2550 : 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และ
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คุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิ การโดยเน้น
วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ พบว่ามีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ สูงขึน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 2) นักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิ การโดยเน้นวิธี
คิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ มีคุณธรรมจริ ยธรรมสู งขึน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขนิษฐา เวชรังสี ( 2550 : 5) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างชินงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์แบบโยนิโสมนสิ การ พบว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และความสามารถใน
การสร้างชินงานของผูเ้ รี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโยนิโส
มนสิ การอยูใ่ นระดับเกณฑ์ทีกําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2. จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 หลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สู งกว่าเกณฑ์ทีตังไว้ร้อยละ 80
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า
การ พัฒนาความสามารถการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยอาศัยการฝึ กฝนและหาวิธีการทีเหมาะสมมากระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนคิด โดยการตังคําถามเพือกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนหาคําตอบ การอภิปรายร่ วมกัน การทํางานเป็ น
กลุ่ม มีสือการเรี ยนรู้ทีหลากหลาย และนักเรี ยนสามารถตัดสิ นใจด้วยตนเอง สอดคล้องกับสุ คนธ์
สิ นทพานนท์ และคณะ (2551: 80-81) ทีได้เสนอให้ครู ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเน้นกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณอย่าง
เป็ นระบบ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดในสิ งทีเรี ยน ฝึ กให้
นักเรี ยนได้รู้ปัญหา วิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชือถือก่อนการตัดสิ นใจ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง เป็ นการพัฒนาทักษะการคิด มีความมันใจในตนเองและมีความรู ้สึกทีเป็ น
อิสระ อีกทังครู ได้ฝึกให้นกั เรี ยนมีการอภิปรายร่ วมกันตามหัวข้อต่างๆ ทีน่าสนใจ หรื อเป็ น
เหตุการณ์จะทําให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ฝึ กให้นกั เรี ยน มีทกั ษะในการ
ลงข้อสรุ ปและรู้จกั ประเมินความคิดเห็นของผูอ้ ืน ทําให้นกั เรี ยนรู้จกั การอ้างเหตุผล และรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ืนด้วยใจเป็ นกลาง ส่ งเสริ ม ให้นกั เรี ยนรู ้จกั วางแผนการทํางาน รู้จกั วิธีการในการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม รอบคอบ และควบคุมตนเองให้ดาํ เนินงานตามแผน การทํางานหรื อ
กิจกรรมใดๆก็ตามทีครู ฝึกให้นกั เรี ยนรู ้จกั วางแผนการดําเนินงานแล้วมีการประเมินผลการทํางาน
นัน จัดได้วา่ เป็ นแนวทางหนึงทีส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการสอน
คิดแบบโยนิโสมนสิ การ เป็ นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดได้ต่อเนืองเป็ น
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ลําดับอย่างมีขนตอน
ั
คิดอย่างมีเหตุผล และคิดอย่างมีเป้ าหมาย (พระธรรมปิ ฎก 2538 : 667-669)
ซึ งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี ( 2540:87; สุ วทิ ย์ มูลคํา 2548:56) กล่าวถึง โยนิโสมนสิ การไว้วา่
“การคิดเป็ น” เป็ นความสามารถทีบุคคลรู ้จกั มอง รู ้จกั พิจารณาสิ งทีทังปลายตามสภาวะโดยวีธีคิดหา
เหตุปัจจัย สื บค้นจากต้นเหตุตลอดทาง จนถึงผลสุ ดท้ายทีเกิด แยกแยะเรื องออกให้เห็นตามสภาวะที
เป็ นจริ ง คิดตามความสัมพันธ์ทีสื บทอดจากเหตุโดยไม่เอาความรู ้สึกอุปาทานของตนเองเข้าไปจับ
หรื อครอบคลุม บุคคลนันจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการแห่งปั ญญา
นอกจากนีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณต้องประกอบด้วยกระบวนการต่างๆที
เกียวข้องกับการคิด เริ มจากปั ญหา แล้วมีการศึกษาปั ญหานันให้ชดั เจน การรวบรวมข้อมูล การ
ตังสมมติฐานและการลงสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล จึงนําไปสู่ การตัดสิ นใจทีถูกต้องเมือพบกับปั ญหา
ความขัดแย้งในสังคม ความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในด้านต่างๆในสังคมปั จจุบนั กระบวนการ
ดังกล่าวจําเป็ นต้องมีการคิด และตัดสิ นใจด้วยข้อมูลและหลักการแห่งเหตุผล จากการสังเคราะห์
แนวคิดของ อรุ ณี ไทยบัณฑิตย์ ( 2545 ,อ้างถึงในสายัณ โพธิ สุ วรรณ 2548 : 4) และแนวคิดของ
ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ ( 2553 : 109-110) ) ถึงความสัมพันธ์ของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิ การ ดังนี คือ การนิยาม หรื อระบุปัญหา สอดคล้องกับวิธีคิดแบบอริ ยสัจ และวิธี
คิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูล สอดคล้องกับวิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ แบบอริ ยสัจ และ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก การสังเคราะห์ขอ้ มูล
สอดคล้องกับวิธีคิดแบบอริ ยสัจ แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก
และการประเมินค่า สอดคล้องกับวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ ซึงสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สอดคล้องกับทิศนา แขมณี ( 2544 : 135) ได้
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณกับโยนิโสมนสิ การว่า ความถูกต้องของ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณนันขึนอยูก่ บั ความพอเพียงและความถูกต้องของข้อมูล ดังนันการ
แสวงหาข้อมูลและการประเมินข้อมูล จึงเป็ นสิ งสําคัญทีต้อง โดยพิจารณาถึงคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
การตัดสิ นใจเลือกความคิดหรื อทางเลือกทีเหมาะสมให้เป็ นไปตามหลักโยนิโสมนสิ การ สอดคล้อง
แนวคิดของ ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2553 : 110) ทีเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนา
ทักษะทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คือเตรี ยมข้อมูล หรื อ สถานการณ์ เพือให้นกั เรี ยนสังเกต
พิจารณารวบรวมข้อมูล และ เตรี ยมคํา ถาม หรื อข้อความเพือสรุ ปและตัดสิ นใจ อีกทังการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณผูเ้ รี ยนให้เกิด
วิธีคิดวิธีต่างๆ คิดพิจารณาเหตุการณ์ ปั ญหาอย่างรอบคอบ ต่อเนืองเป็ นลําดับ ตามเหตุผล ซึ ง
นําไปสู่ การตัดสิ นใจทีเหมาะสม สามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสายัณ โพธิสุวรรณ ( 2547:บทคัดย่อ ) พบว่านักเรี ยนทีเรี ยนวิทยาศาสตร์ ดว้ ยวิธีโยนิโส
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มนสิ การมีคะแนนความสามารถการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังการสอนสู งกว่าก่อนสอนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และงานวิจยั ของดวงรัตน์ สบายยิง ( 2549 : บทคัดย่อ) พบว่า
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ก่อนจัดการเรี ยนรู ้และหลังจัดการเรี ยนรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภรณ์ จินดาเวช ( 2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค KWL-Plus ทีใช้แบบทดสอบวัดความในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ในด้านการอ่านจับ
ใจความสําคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า พบว่าทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค KWL-Plus
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.05 โดยหลังการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWL-Plus นักเรี ยน
มีทกั ษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงลําดับคะแนน
เฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คือ มีกิจกรรมกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้คิด
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้สถานการณ์ทีเป็ นปั ญหา การเรี ยนรู ้ร่วมกับเพือนๆ นักเรี ยนได้พดู และแสดง
เหตุผลในการตัดสิ นใจ รวมทังการสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกัน ลําดับที
2 คือ ด้านประโยชน์ทีได้รับ
นักเรี ยนสามารถมีทกั ษะการคิดด้วยตนเองและรู้จกั นําทักษะการคิดไปใช้ในการเรี ยนและใน
ชีวติ ประจําวัน และลําดับสุ ดท้าย คือ ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ครู มีความเป็ นกัลยาณมิตรและการ
จัดบรรยากาศห้องเรี ยน ทังนีอาจเนืองมาจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การเป็ น
กิจกรรมทีกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้ รู้จกั คิด รู ้จกั มอง มองเห็นและหาแง่เป็ นประโยชน์ มาใช้ในการ
พัฒนาส่ งเสริ มความเจริ ญงอกงามของชีวติ ได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับคํากล่าว
ของพระธรรมปิ ฎก (2542 : 30) กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคิดแบบโยนิโสมนสิ การไว้วา่
ในทางพระพุทธศาสนา ถือว่าโยนิโสมนสิ การเป็ นตัวนําทีทําให้การศึกษาเริ มต้น หรื อเป็ นแกนนํา
ของการพัฒนาปัญญา จึงควรให้ความสําคัญแก่โยนิโสมนสิ การให้มาก โดยพัฒนาวิธีเรี ยนวิธีสอน
และกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มกระตุน้ เร้าให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนใช้โยนิโสมนสิ การอยูเ่ สมอ
เมือใดทีเด็กมีโยนิโสมนสิ การอย่างแท้จริ งแล้ว เด็กจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกสิ งทุกอย่าง
สอดคล้องกับ ดุสิต หังเสวก (2552 : 29) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ว่าช่วย
ให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักการและเหตุผลและได้งานทีมีประสิ ทธิภาพ สามารถประเมินงานโดยใช้
เกณฑ์ทีสมเหตุสมผล รู้จกั การประเมินตนเองอย่างมีเหตุผล ช่วยให้คิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง
คิดอย่างจ่มแจ้ง คิดอย่างกว้าง และคิดอย่างลุ่มลึก ตลอดจนคิดอย่างสมเหตุสมผล ทําให้เป็ นผูม้ ี
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ปัญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีความเมตตา และเป็ นผูม้ ีประโยชน์ สามารถอ่าน เขียน
พูด ฟัง ได้ดี จนความสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวติ อย่างต่อเนืองในสถานการทีโลกมีความ
เปลียนแปลงสู่ ยคุ ข้อมูลสารสนเทศ และครู เป็ นบุคคลสําคัญทีสามารถจัดสภาพแวดล้อมแรงจูงใจ
และวิธีการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาทีจะเรี ยนรู ้ และได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคาย นําไปสู่ การ
ปฏิบตั ิจนประจักษ์จริ ง การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การนี ใช้สอนได้ทุกระดับ
การศึกษา มุ่นเน้นให้ครู เป็ นกัลยาณมิตร ครู และศิษย์มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และศิษย์ได้มี
โอกาสคิดแสดงออก ปฏิบตั ิอย่างถูกต้องวิธี จนสามารถใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (สุ มน
อมรวิวฒั น์ 2530 : 85 - 88) และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ดวงรัตน์ สบายยิง ( 2549 : บทคัดย่อ)
ซึ งพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวโยนิโสมนสิ การ เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก และ ผลงานวิจยั ของ ปัญญา อ.โพธิ ทอง ( 2552 : 8)
ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู้ เรื อง หลักธรรมทางพระ พุทธศาสนา และความสามารถในการคิดอย่างมี
เหตุผล ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
5 โดยภาพรวม
นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิ การ เห็นด้วยอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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จากการวิจยั เรื อง การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการ
เรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะทีเห็นว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้และ
การศึกษาครังต่อไป ซึ งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะทัวไป ในการนําวิธีจดั การเรี ยนรู ้ ตามแนว
โยนิโสมนสิ การไปใช้ และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป ดังนี
ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ทีสู งขึน ครู สามารถนํารู ปแบบ การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ไปใช้ เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ในหน่วยอืนๆในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2. จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรี ยนโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง ครู ควรนําการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิ การวิธีอืน เช่น วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบอบายปลุกเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบ
เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั และวิธีคิดแบบสื บสาวเหตุปัจจัย ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในเนือหาอืนๆ
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3. จากผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวโยนิโส
มนสิ การ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านกิจกรรม ทีกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการคิด นักเรี ยนมี
ความเห็นด้วยระดับมากทีสุ ด ดังนันครู ควรฝึ กทักษะการคิด จัดกิจกรรมกระตุน้ การคิดของนักเรี ยน
และเน้นยําให้นกั เรี ยนนําทักษะการคิดไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และครู ควรสร้างสื อการสอนทีเอือ
ต่อการดําเนินกิจกรรมให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือวิจยั ครังต่อไป สําหรับผูท้ ีสนใจใน
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิ การ ควรมีการศึกษาเพิมเติมและทําวิจยั ในประเด็นต่อไปนี
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เพือเปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ กับ
เทคนิคการเรี ยนรู้แบบอืน เช่น การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (PBL) การจัดการเรี ยนรู้
แบบใช้กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (CBL) เป็ นต้น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
เพือ พัฒนา
ทักษะการคิดรู ปแบบอืน เช่น การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นต้น
3. ควรมีการศึกษาวิจยั จัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ เพือพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนในสาระการเรี ยนรู ้อืน เช่น สาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็ นต้น
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กีรติ ชาดาเม็ก. “ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณโดยใช้
ชุดการเรี ยนรู้ เรื องสารเคมีทีใช้ในชีวติ ประจําวันสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2546.
ขนิษฐา เวชรังสี . “การศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้าง
ชินงานของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6 ทีเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ แบบโยนิโสมนสิ การ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา .” สารนิพนธ์ปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
,2550.
จีรนันท์ วัชรกุล. “ผลการฝึ กการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ในนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2546.
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เฉลิมพงค์ ทํางาน. “การใช้วธิ ีสอนแบบโยนิโสมนสิ การเพือพัฒนาความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษ และส่ งเสริ มเจตคติเชิงบวกต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ.” วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551.
ชริ นทร์ มังคง. “การสอนแนวโยนิโสมนสิ การ” วารสารศึกษาศาสตร์ สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23,1 (มกราคม – มิถุนายน 2544): 43-50.
ดวงกมล สวนทอง.“การศึกษาความสามารถในการจําและความสามรถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักศึกษาชัน ปวช.ปี ที 1 วิชาภาษาไทยทีใช้วธิ ีเรี ยนรู้แบบแผนทีความคิด.”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547.
ดวงพร แก้วคงคา. “ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยน
ประถมศึกษาปี ที 6 ทีได้รับการสอนโดยวิธีสืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กับวิธีสอน
ตามคู่มือครู ”วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการ
นิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544.
ดวงรัตน์ สบายยิง. “การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2”วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.
ดุสิต หังเสวก.เอกสารการนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มทักษะการคิด เล่ม 3. นครปฐม :
เพชรเกษมการพิมพ์,2552.
ทิศนา แขมมณี . ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพือพัฒนากระบวนการคิด. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์
โอเดียนสแควร์ ,2540.
นันทธิญา สรรเสริ ญ.”ผลการใช้รูปแบบการสอนเพือพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ.”
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
,2541.
แน่งน้อย ประชานุกลู . “การเปรี ยบเทียบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและทักษะการทํางาน
กลุ่มในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทีสอนโดยการบูรณาการแบบร่ วมแรงผสานใจกับการสอนแบบปกติ.”วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม, 2548.
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บวรศักดิ อุวรรณโน. “โรงเรี ยนกับการส่ งเสริ มประชาธิปไตยและสังคมสันติสุข.”
CURRICURUM ISSUES 2010 . กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ,2553.
บัลลังก์ ตาลทอง. “ผลการใช้โปรแกรมวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิ การทีมีต่อการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ทีมาจาครอบครัวไม่สมบูรณ์ โรงเรี ยนสิ งห์
สมุทร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี.” ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การแนะแนว มหาวิทยาลัยบูรพา,2548.
บุริมศีล คําวงศ์ศา. “ การพัฒนาความฉลาดทางจริ ยธรรมของนักเรี ยนสามเณรชาวเขาช่วงชันที 3
โดยใช้แผน การจัดการเรี ยนรู้แบบโยนิโสมนสิ การ.”ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
,2550.
เบญจลักษณ์ นําฟ้ า. “หลักสู ตรและการเรี ยนรู ้ในศตวรรตใหม่.” CURRICURUM ISSUES 2010 .
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ,2553.
เบญวรรณ อ่วมมณี . “การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื องการอนุรักษ์
แม่นาท่
ํ าจีน ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.
ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ. การพัฒนาการคิด . กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด 9119
เทคนิคพริ นติง,2553.
ปัญญา อ.โพธิ ทอง. “การพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิ การ สําหรับนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตร
และการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552.
ปานชีวา นาคสิ ทธิ . “การศึกษาเปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณในการรับ
สารผ่านทักษะการดูละครโทรทัศน์ และการอ่านบทละครเรื องสามก๊ก ของนักศึกษาชัน
ปี ที 1 วิทยาลัยคริ สเตียน จังหวัดนครปฐม.”วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543.
ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล. “การศึกษาเพือความเป็ นพลเมือง (Civic Education) : แก้ปัญหาการเมือง
ไทย โดยสร้างประชาธิปไตยที “คน” ”. CURRICURUM ISSUES 2010 . กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553.
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พระธรรมปิ ฎก ( ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2538.
พระธรรมปิ ฎก ( ป.อ. ปยุตโต). พุทธวิธีแก้ปัญหาเพือศตวรรตที 21. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
สหธรรมิก จํากัด,2538.
________. พุทธวิธีในการสอน. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก,2542.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ปยุตโต). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครังที 9. กรุ งเทพฯ: สยาม
,2549.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต). พุทธธรรม. กรุ งเทพฯ:บริ ษทั ด่านสุ ทธาการพิมพ์ จํากัด,2528.
เพ็ญพิศุทธิ เนคมานุรักษ์. “การพัฒนารู ปแบบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณสําหรับนักศึกษาครู (ปี
2532- 2535).” วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต สาขาการวิจยั และการพัฒนา
หลักสู ตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ,2537.
มลิวลั ย์ สมศักดิ. “รู ปแบบการสอนเพือพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนในโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาขันพืนฐาน.” ปริ ญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา
การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,2540.
มาเรี ยม นิลพันธ์. วิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ . นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2551.
เมตตา สิ งห์กระโจม. “ผลการใช้กิจกรรมฝึ กการคิดแบบโยนิโสมนสิ การในการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนบ้านลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2545.
ยุวดี สมศรี “การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
3 โดยจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคหมวกหกใบ.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขา หลักสู ตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551.
โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน.รายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา 2553. นครปฐม,2554.
โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน.หลักสู ตรโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. นครปฐม,2553.
วัชรา เล่าเรี ยนดี. เทคนิคการจัดการเรี ยนรู้สาํ หรับครู มืออาชีพ. มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547.
_______. รู ปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาทักษะการคิดอาชีพ. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2552.
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วันเพ็ญ กําศิริมงคล. “การให้คาํ ปรึ กษากลุ่มโดยประยุกต์การคิดตามหลักโยนิโสมนสิ การ”ปริ ญญา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา,2551.
วัลนิกา ฉลากบาง. “การพัฒนาความสามารถในการรู้จกั คิดแบบโยนิโสมนสิ การและการบริ โภค
ด้วยปัญญาของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสกลนคร.” ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
,2548.
วิไลวรรณ สวัสดิวงศ์. “การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที 5 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค
KWL-Plus.”วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2549.
ศันสนีย ์ จันทรคุปต์ และอุษา ชูชาติ. ฝึ กสมองให้คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking).
กรุ งเทพ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2544.
ศุภรณ์ จินดาเวช. “การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ที
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค KWL-Plus.”วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.”
ศุภวรรณ ศุภกิจวัฒนา. “การศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และคุณธรรมจริ ยธรรมของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการสอนแบบโยนิโสมนสิ การโดยเน้นวิธีคิดแบบ
แยกแยะส่ วนประกอบ.” ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ,2550.
สมันตา วีรกุล. “การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิการอ่านวรรณคดีไทยอย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 4 โดยใช้วธิ ี สอนตามแนวคิดหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบ
ปกติ.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. รายงานผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2553 ช่วงชันที 2 (ชันประถมศึกษาปี ที 6) ค่าสถิติระดับโรงเรี ยนแยกตาม
สาระการเรี ยนรู้, 2553.
สมาน สาครจิตร. “สัมฤทธิ ผลในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีเรี ยน
แบบการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ.”วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2533.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

118

สายัญ โพธิสุ วรรณ์. “ความสามรถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนช่วงชันที 3 ทีเรี ยน
วิทยาศาสตร์โดยวิธีโยนิโสมนสิ การ.” ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2547.
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1. “รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับขันพืนฐาน เพือการประกันคุณภาพ (NT) ชันประถมศึกษาปี ที 3 ปี
การศึกษา 2553.” กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,2554.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพือพัฒนากระบวนการคิด.พิมพ์ครังที
2. กรุ งเทพมหานคร: วัฒนาพานิช สําราญราษฎร์ , 2545.
_______. ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด. กรุ งเทพ : โรงพิมพ์โอเดียนสแควร์ ,
2540.
________. สร้างสรรค์นกั คิด. กรุ งเทพมหานคร: รัตนพรชัย จํากัด , 2544.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที 10 (พ.ศ.2550 – 2554) [online].Accessed 27 April 2008. Available from
http://www. nesdb.go.th/ Default.aspx?tabid=139
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน,2552.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน .
CURRICURUM ISSUES 2010 . กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย,2553.
สนิท ตังทวี. ความรู้และทักษะทางภาษา. กรุ งเทพฯ โอเดียนสโตร์ , 2528.
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์และคณะ.พัฒนาทักษะการคิดพิชิตการสอน.พิมพ์ครังที 3. กรุ งเทพมหานคร:
โรงพิมพ์เลียงเชียง,2551.
สุ ทธิรัตน์ ธีรวิวฒั น์. “ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ เรื องสิ งมีชีวติ กับสภาพสภาพ แวดล้อม ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 4 ทีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ และวิธีสอนตามคู่มือครู .” วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2547.
สุ มน อมรวิวฒั น์. การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ. พิมพ์ครังที 2. กรุ งเทพมหานคร:
โอเดียนสโตร์ ,2530.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

119
สุ รางค์ โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครังที 4. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2545.
สุ วทิ ย์ มูลคํา. กลยุทธ์การสอนคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ. กรุ งเทพฯ:ห้างหุน้ ส่ วน จํากัด ภาพพิมพ์
,2547.
สุ วทิ ย์ มูลคํา. ครบเครื องเรื องการคิด. พิมพ์ครังที 4. กรุ งเทพมหานคร:ห้างหุ น้ ส่ วน จํากัด ภาพพิมพ์
,2548.
สุ วทิ ย์ มูลคํา และอรทัยมูลคํา. 21 วิธีการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒฒนากระบวนการคิด. พิมพ์ครังที 5.
กรุ งเทพมหานคร: ห้างหุ น้ ส่ วน จํากัด ภาพพิมพ์,2552.
เสถียรพงษ์ วรรณปก. คิด 10 แบบสุ ขใจร้อยแปด.กรุ งเทพมหานคร:มติชน,2553.
โสภิต แจ้งอรุ ณ." การศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเขียนรายวิชาภาษาไทย ท 504 ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 5.”ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรและการสอน) บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา,2546.
อรพรรณ พรสี มา. การคิด. กรุ งเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,2543.
อรุ ณี ไทยบัณฑิตย์. “การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 2 โดยใช้การฝึ กคิดแบบโยนิโสมนสิ การ.” ปริ ญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,2545.
ภาษาต่ างประเทศ
Ennis, R.H. “A Logical Basic for Measuring Critical Thinking Skills.” Educational Leadership
43 (October 1985 ) :45-48.
Hanadek , Antica . Critical Thinking : Book One Californai:Midwest Publication,1989.
Hudgins, Bryce B. Learning and thinking. Illinois : P.E. Peacork Publishers,Inc,1978.
Watson, G and E.M. Glaser. Watson - Glaser Critical Thinking Appraisal Manual. New York:
Harcourt,Brace and World Inc,1964.

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก

121

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก ก
รายชือผู้เชียวชาญเป็ นผู้ตรวจเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย

122

รายชื อผู้เชียวชาญเป็ นผู้ตรวจเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
…………………………
1. อาจารย์ ดร.โชติมา หนูพริ ก ผูเ้ ชียวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล
นักวิชาการ
กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2. อาจารย์นุดี รุ่ งสว่าง ผูเ้ ชียวชาญด้านวิธีสอน
ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารย์อภิญญา สิ งห์สมบัติ ผูเ้ ชียวชาญด้านเนือหา
ครู ชาํ นาญการพิเศษ วิชาสังคมศึกษา
โรงเรี ยนสิ รินธรราชวิทยาลัย
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสู ตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตารางที 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
จํานวน 5 แผนจากผูเ้ ชียวชาญ 3 คน
รายการประเมิน
1. ตัวชีวัด
1.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู้
1.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
1.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
2. สาระสําคัญ
2.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับความเข้าใจทีคงทนและตัวชีวัด
3. สาระการเรี ยนรู้
3.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับความรู้ ทักษะการคิดตามแนว
โยนิโสมนสิ การ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
4. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
4.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชีวัด
4.2 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
4.3 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้
5. เครื องมือวัดผล ประเมินผล
5.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชีวัด
5.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
6. สื อและแหล่งการเรี ยนรู้
6.1 สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชีวัด
6.2 สอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
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ผูเ้ ชียวชาญ
รวม IOC
1 2 3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 0

3
3
2

1.00
1.00
0.67

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3

1.00
1.00

+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3

1.00
1.00

+1 +1 0

2

0.67

+1 +1 +1
+1 +1 0

3
2

1.00
0.67

+1 +1 +1
+1 +1 0

3
2

1.00
0.67
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ตารางที 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบปรนัย จากผูเ้ ชียวชาญ
3 ท่าน
ตัวชีวัด

ส 2.2 ป3/1
ระบุบทบาทหน้าทีของสมาชิกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

ข้อ

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

การประเมินค่า
การประเมินค่า
การประเมินค่า
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การประเมินค่า
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การประเมินค่า
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์

ผูเ้ ชียวชาญ
รวม IOC
1 2 3
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 0 2 0.67
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 0 2 0.67
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00
+1 +1 +1 3 1.00

13
14
15
16
17
18
19
20

การประเมินค่า
การประเมินค่า
การวิเคราะห์
การประเมินค่า
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์
การประเมินค่า
การประเมินค่า

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ส 2.2 ป3/2
วิเคราะห์ความแตกต่างของ
กระบวนการการตัดสิ นใจใน
ชันเรี ยน/โรงเรี ยนและชุมชนโดย
วิธีการออกเสี ยงโดยตรงและ
การเลือกตัวแทนออกเสี ยง
ส 2.2 ป3/3
ยกตัวอย่างการเปลียนแปลงใน
ชันเรี ยน/โรงเรี ยนและชุมชนทีเป็ น
ผลจากการตัดสิ นใจของบุคคลและ
กลุ่ม

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
2
3
3
3
3
3
3

1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที 15 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
การเรี ยนรู้ เรื อง พลเมืองดีของสังคม
ข้อ
p
r
ข้อ
p
r
1
.87
.29
21
.40
.11
2
*.63
.69
22
.80
.26
3
*.53
.55
23
*.60
.62
4
*.43
.59
24
*.40
.68
5
.36
.25
25
.53
.62
6
.53
.45
26
.33
.61
7
*.50
.78
27
.26
.35
8
.76
.36
28
*.43
.31
9
.63
.31
29
*.40
.41
10
.30
.33
30
*.50
.38
11
*.56
.25
31
*.53
.65
12
*.63
.76
32
.43
.33
13
.76
.32
33
*.60
.27
14
*.53
.78
34
.40
.59
15
.63
.75
35
*.43
.32
16
*.53
.54
36
.60
.49
17
.46
.63
37
*.43
.34
18
*.56
.77
38
.43
.59
19
.66
.61
39
.33
.81
20
*.50
.65
40
*.46
.65
หมายเหตุ
ข้อสอบทีมี * เป็ นข้อทีเลือกจํานวน 20 ข้อ
ค่าความเชือมันของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ แบบปรนัย ช้สูตรของ Kuder – Richardson (KR
20) โดยใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Reliability Coefficients N of Cases = 30.0

N of Items = 20

Alpha = .9195

132
ตารางที 16 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ เรื องพลเมืองดีของสังคม ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3
คะแนนทีได้
D
D2 ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
เลขที ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
(ปรนัย) (ปรนัย) (ปรนัย) (ปรนัย)
(ปรนัย)
(ปรนัย)
1
8
13
5
25
64
169
2
10
16
6
36
100
256
3
11
17
6
36
121
289
4
7
13
6
36
49
169
5
11
16
5
25
121
256
6
8
15
7
49
64
225
7
10
14
4
16
100
196
8
11
16
5
25
121
256
9
10
17
7
49
100
289
10
10
15
5
25
100
225
11
12
16
4
16
144
256
12
11
16
5
25
121
256
13
10
16
6
36
100
256
14
6
14
8
64
36
196
15
12
17
5
25
144
289
16
13
18
5
25
169
324
17
13
18
5
25
169
324
18
8
16
6
36
100
256
19
10
18
5
25
169
324
20
11
18
7
49
121
324
21
10
17
7
49
100
289
22
13
18
6
36
144
324
23
11
18
4
16
196
324
24
10
16
5
25
121
256

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
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ตารางที 16 (ต่อ)
เลขที
25
26
27
28
29
30
รวม
&

S.D
%
t

คะแนนทีได้
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
(ปรนัย)
(ปรนัย)
12
18
10
17
12
16
11
17
12
17
14
19
327
492
10.90
16.40
1.95
1.52
54.50
82.00
28.02

D
D2 ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
(ปรนัย) (ปรนัย) (ปรนัย) (ปรนัย)
7
4
6
5
5
165

49
16
36
25
25
941

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

100
144
121
144
196
3675

289
256
289
289
361
8136
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ตารางที 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แบบอัตนัย จากผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน
ข้อ
ที

1

2

3

รายการประเมิน
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการนิยาม
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการสังเคราะห์
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการประเมินค่า
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการนิยาม
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการสังเคราะห์
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการประเมินค่า
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการนิยาม
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการสังเคราะห์
ความสอดคล้องของสถานการณ์กบั ข้อคําถาม
ทักษะการคิดด้านการประเมินค่า

ส

ผูเ้ ชียวชาญ
รวม IOC
1 2 3
+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 0

2

0.67

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
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ตารางที 18 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha
coefficient) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ แบบอัตนัย โดยใช้
โปแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป

1
2
3

POST1
POST2
POST3

Mean
10.3000
10.5333
10.2667

Std Dev
1.4657
1.4794
1.3629

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาCorrected
ก
ั
น
ง
ำ
Scale
Scale
ส

POST1
POST2
POST3

Mean
if Item
Deleted
20.8000
20.5667
20.8333

Variance Item - Alpha
if Item
Total
Deleted Correlation
6.7862
.8381
7.0126
.7828
7.7299
.7584

Reliability Coefficients N of Cases = 30.0

Cases
30.0
30.0
30.0
if Item
Deleted

.8076
.8576
.8779

N of Items = 3 Alpha = .8941
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ตารางที 19 คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังการจัดการเรี ยนรู ้ หลังจัดการจัดเรี ยนรู ้
คะแนนแบบทดสอบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
นักเรี ยน แผนการจัด แผนการจัด แผนการจัด แผนการจัด แผนการจัด
การเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้
คนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ที 1
12 คะแนน

ที 2
12 คะแนน

ที 3
12 คะแนน

ที 4
12 คะแนน

ที 5
12 คะแนน

8
12
10
8
8
8
8
8
12
8
8
10
10
8
10
10
10
10
10
12
10
10

8
10
10
8
12
10
8
10
12
10
10
10
10
8
10
12
12
10
12
12
10
10

8
8
12
8
10
12
8
10
10
10
10
12
10
8
10
12
12
10
12
12
10
10

8
10
12
8
10
10
8
12
12
10
10
10
10
8
12
10
12
12
12
12
12
10

8
10
10
8
12
10
8
10
10
10
10
10
10
8
12
12
12
12
10
12
10
12

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รวม

หลังเรี ยน

60
คะแนน

36
คะแนน

40
50
54
40
52
50
40
50
56
48
48
52
50
40
54
56
58
54
56
60
52
52

30
32
34
28
34
34
28
34
32
34
34
34
34
26
34
30
32
34
34
36
32
36
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ตารางที 19 (ต่อ)
คะแนนแบบทดสอบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
นักเรี ยน
คนที

แผนการจัด
การเรี ยนรู ้
ที 1
12 คะแนน

แผนการจัด
การเรี ยนรู ้
ที 2
12 คะแนน

แผนการจัด
การเรี ยนรู ้
ที 3
12 คะแนน

แผนการจัด
การเรี ยนรู ้
ที 4
12 คะแนน

แผนการจัด
การเรี ยนรู ้
ที 5
12 คะแนน

23
24
25
26
27
28
29
30

10
10
10
12
10
12
12
10
9.80
1.42
81.67

12
10
10
10
10
10
12
10
10.07
1.11
83.89

12
10
10
12
10
12
12
12
10.47
1.46
87.22

12
10
10
10
12
12
12
12
10.67
1.42
88.89

12
12
10
10
12
10
10
12
10.73
1.44
89.44

&

SD
%

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

รวม หลังเรี ยน
36
60
คะแนน คะแนน
58
52
50
54
54
56
58
56
10.35
5.60
86.22

32
36
32
34
32
34
32
36
32.80
2.44
91.11
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ตารางที 20 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน จากผูเ้ ชียวชาญ
3 ท่าน
รายการประเมิน
ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
1. การจัดห้องเรี ยนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. มีความเป็ นกัลยาณมิตรกับนักเรี ยน ด้วยการยิมแย้มแจ่มใส
ทักทายด้วยไมตรี จิตและให้ความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
3. มีสือการสอนทีเอือต่อการดําเนินกิจกรรม มีความหลากหลาย
ทําให้รู้สึกสนุก
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
4.นําเสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญของบทเรี ยน
5. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ร่วมกับเพือนๆ
6. มีกิจกรรมกระต้นให้นกั เรี ยนเกิดการคิด
7. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้พดู สรุ ปประเด็นและแสดงเหตุผล
ในการตัดสิ นใจ
8. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการสรุ ปบทเรี ยน
ด้ านประโยชน์ ทรัี บ
9. นักเรี ยนมีทกั ษะการคิด การตัดสิ นใจ และสรุ ปความรู้ดว้ ยตนเอง
10. สามารถนําความรู้และทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไปใช้
ในชีวติ ประจําวัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ผูเ้ ชียวชาญ
1 2 3

รวม IOC

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3
3

1.00
1.00
1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00

+1 +1 +1

3

1.00
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ตารางที 21 ค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATT1
ATT2
ATT3
ATT4
ATT5
ATT6
ATT7
ATT8
ATT9
ATT10

. ATT1
ATT2
ATT3
ATT4
ATT5
ATT6
ATT7
ATT8
ATT9
ATT10

Mean
2.4000
2.5000
1.9333
2.6333
2.2333
2.4667
2.0667
2.0667
2.4333
2.5333

Std Dev
.8137
.5085
.7849
.6149
.5040
.5713
.7397
.7849
.7279
.5713

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
Scale
Mean
if Item
Deleted
20.8667
20.7667
21.3333
20.6333
21.0333
20.8000
21.2000
21.2000
20.8333
20.7333

Reliability Coefficients

Scale
Variance
if Item
Deleted
13.0851
17.2195
13.4023
14.1023
15.5506
15.0621
15.6828
15.3379
14.0747
14.9609

N of Cases =30.0

Cases
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Corrected
Item - Alpha
Total
Correlation
.7217
.1226
.6920
.7610
.5511
.5878
.3014
.3320
.6208
.6127
N of Items = 10

if Item
Deleted

.7937
.8469
.7977
.7950
.8167
.8122
.8404
.8390
.8065
.8100
Alpha .8941
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ตารางที 22 แสดงจํานวนความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ที
1
2

3

4

รายการ
ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
การจัดห้องเรี ยนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
มีความเป็ นกัลยาณมิตรกับนักเรี ยน ด้วยการ
ยิมแย้มแจ่มใส ทักทายด้วยไมตรี จิตและให้ความ
เป็ นกันเองกับนักเรี ยน
มีสือการสอนทีเอือต่อการดําเนินกิจกรรม มีความ
หลากหลายทําให้รู้สึกสนุก
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
นําเสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญ
ของบทเรี ยน

22

&

S.D.

8

-

82

2.73 0.45

6

-

84

2.80 0.41

20

10

-

80

2.67 0.48

26
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นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ร่วมกับเพือนๆ
มีกิจกรรมกระต้นให้นกั เรี ยนเกิดการคิด
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้พดู สรุ ปประเด็นและ
แสดงเหตุผลในการตัดสิ นใจ
8 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการสรุ ปบทเรี ยน
ด้ านประโยชน์ ทรัี บ
9 นักเรี ยนมีทกั ษะการคิด การตัดสิ นใจ และสรุ ป
ความรู้ดว้ ยตนเอง
10 สามารถนําความรู้และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
รวม
5
6
7

ระดับความพึงพอใจ รวม
3
2
1

-
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ภาคผนวก ง
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
-

- แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสั งคม
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 1
รหัสวิชา ส 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชันประถมศึกษาปี ที 3
หน่ วยการเรียนรู้ ที 4 เรือง พลเมืองดีของสั งคม
จํานวน 10 ชัวโมง
หน่ วยการเรียนรู้ ย่อย เรือง การยอมรับความแตกต่ างของบุคคล
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2554 ผู้สอน นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง

จํานวน 2 ชั วโมง
โรงเรียนบ้ านหนองกะโดน

1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา และธํารงรักษา
ไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชีวัด
ส 2.2 ป.3/1 ระบุบทบาทหน้าทีของสมาชิกของ ชุมชนในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย
2. สาระสํ าคัญ
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การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีของสังคมเป็ นหน้าทีของสมาชิกทุกคน เพือให้เกิดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย ทุกคนมีสถานภาพ บทบาท เสรี ภาพ และหน้าทีแตกต่างกันออกไป แต่ทุกคน
ควรปฏิบตั ิตามสิ ทธิและเสรี ภาพของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิ ทธิและเสรี ภาพของผูอ้ ืน
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
สถานภาพ บทบาท เสรี ภาพและหน้าทีของตนเองและผูอ้ ืน
3.2 ทักษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ
วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความมีวนิ ยั
4. ความเข้ าใจทีคงทน
ผูเ้ รี ยนอธิบาย การกระทําของตนเองและผูอ้ ืน ตามสถานภาพ บทบาท เสรี ภาพและ
หน้าที และปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ บทบาท เสรี ภาพและหน้าทีของตนเองได้
5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความสามารถในการสื อสาร
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6. ชินงาน/ภาระงาน
ใบงาน เรื อง สถานภาพ บทบาท เสรี ภาพ และหน้าทีของตนเองและผูอ้ ืน โดยให้นกั เรี ยน
ระบุ จําแนกและการปฏิบตั ิตนทีเหมาะสมตามสถานภาพ บทบาท เสรี ภาพ และหน้าทีของตนเอง
7. การประเมินชิ นงาน/ภาระงาน
คําตอบถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1) กิจกรรมนําเข้ าสู่ บทเรียน
ครู และ
นักเรี ยนสนทนาเรื อง สถานภาพ บทบาท และหน้าทีจากภาพต่อไปนี
(แนวคําตอบ สถานภาพเป็ นนักเรี ยน มีหน้าทีเรี ยนหนังสื อ บทบาทของนักเรี ยนได้แก่การตังใจ
เรี ยนหนังสื อ และมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็ นต้น)
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2) กิจกรรมการสอน
2.1 นักเรี ยนร่ วมกันอ่านบทร้อยกรอง“คือบทบาทและหน้าที ” ต่อไปนี
ทุกคนมีบทบาทและหน้าที

แตกต่างตามสถานภาพทีอยู่

สอนหนังสื อนันหรื อก็คือครู

เราต่างรู ้ดูคนไข้คือนางพยาบาล

กํานันทําหน้าทีในตําบล

ดูสุขทุกข์ผคู ้ นผูใ้ หญ่บา้ น

โจรผูร้ ้ายตํารวจคอยจัดการ

วัดก็มีสมภารช่วยดูแล
งานทัวทัวไปต้องให้แม่
ทุกสิ งแน่กล่าวมาหน้าทีเอย

พ่อทํางานหาเลียงครอบครัว
ส่ วนฉันตังใจเรี ยนไม่เปลียนแปร
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2.2) ฝึ กรวบรวมข้อมูลโดยนักเรี ยนตอบคําถาม ดังนี
- บุคคลในบทร้อยกรอง “คือบทบาทและหน้าที ” มีใครบ้าง มีสถานภาพอะไร
มีบทบาทอย่างไรบ้าง
ครู อธิ บายเพิมเติมให้นกั เรี ยนฟังว่า คนหนึงคนมีสถานภาพ บทบาทหลายอย่าง เช่น
นักเรี ยนเมืออยูท่ ีบ้านมีสถานภาพเป็ นลูก ถ้าอยูท่ ีโรงเรี ยนมีสถานภาพเป็ นนักเรี ยน มีบทบาทในการ
เรี ยนหนังสื อ เชือฟังพ่อ แม่ และครู ผทู ้ ีมีสถานภาพเป็ นแม่ตอ้ งมีบทบาทและหน้าทีเลียงดูลูกให้
เจริ ญเติบโตได้รับสิ ทธิ ในการศึกษาเล่าเรี ยน ถ้านักเรี ยนไม่ปฏิบตั ิตนตามบทบาททําให้เกิดปั ญหา
แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
2.3) จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิด โดยให้นกั เรี ยนแล้วแต่ละกลุ่ม (คละความสามารถ
เก่ง ปานกลาง และอ่อน) ศึกษาภาพต่อไปนี
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2.4) การพิจารณาเลือกทางเลือก สรุ ปประเด็นและตัดสิ นใจ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว ตามประเด็น เช่น
1. บุคคลในภาพมีสถานภาพใด และควรมีบทบาทอย่างไร
2. ถ้าบุคคลในภาพปฏิบตั ิตนตามบทบาทของตนจะส่ งผลดีต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติอย่างไร
3. ถ้าบุคคลในภาพไม่ปฏิบตั ิตนตามบทบาทของตน

จะส่ งผลเสี ยต่อตนเอง

สังคม และประเทศชาติอย่างไร
2.5) นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวิเคราะห์ จากนันครู และนักเรี ยนร่ วมสนทนา
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สถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพและหน้าที จาก
หนังสื อแบบเรี ยนสังคมศึกษาฯ
ชันประถมศึกษา ปี ที 3 และใบงาน เรื อง สถานภาพ บทบาท เสรี ภาพ และหน้าทีของตนเอง
และผูอ้ ืน
3) กิจกรรมสรุ ปบทเรียน
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปองค์ความรู ้ในเรื องเรี ยนมา คือสถานภาพ บทบาท
เสรี ภาพและการทําหน้าทีดีของคนในตําบล ในรู ปของความเรี ยง และรู ปของแผนทีความคิด
ซึ งสรุ ปได้วา่
“คนแต่ละคนจะมีสถานภาพ บทบาท หน้าทีแตกต่างกันไป เช่น ครู มีหน้าทีสอน
นักเรี ยน ภารโรง มีหน้าทีดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน ผูใ้ หญ่บา้ นมีหน้าทีดูแลและ
อํานว ยความสะดวกในด้านงานราชการให้ลูกบ้าน เจ้าหน้าทีอนามัยมีหน้าทีดูแลรักษาคนไข้
เบืองต้น เป็ นต้น หากแต่ละคนทําหน้าทีให้เหมาะสมตามสถานภาพบทบาทและหน้าทีของ
ตนเอง รวมทังยอมรับความแตกต่างของบุคคลก็จะนําความเจริ ญก้าวหน้าและความสุ ขมาสู่
ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ ”
การสรุ ปในรู ปของแผนทีความคิดสรุ ปได้ดงั นี
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ทุกคนทําตาม สถานภาพ บทบาท หน้าที ทีมีอยู่
ทุกคนมี สถานภาพ บทบาท หน้าที เสรี ภาพ

ทุกคนยอมรับในบทบาทหน้าทีของกันและกัน

บทบาทหน้ าทีของแต่ ละคน
3.2 วัดและประเมินผล นักเรี ยนทําแบบทดสอบ เรื อง หน้าทีของเรา
9. การวัดและประเมินผล
วิธีวดั ผลและประเมินผล
เครืองมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน 1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
1. พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
2. ตรวจผลงานในใบงาน
2. ใบงาน เรื อง สถานภาพ บทบาท ระดับคุณภาพ ปานกลาง ผ่าน
3. ตรวจแบบทดสอบ
เสรี ภาพ และหน้าทีของตนเองและ เกณฑ์
ผูอ้ ืน
2 ทําใบงาน ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
3. แบบทดสอบ เรื อง หน้าทีของเรา 3 แบบทดสอบ ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
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10. สื อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “ คือบทบาทและหน้าที ”
2. ใบงาน เรื อง สถานภาพ บทบาท เสรี ภาพ และหน้าทีของตนเองและผูอ้ ืน
3. แบบทดสอบ เรื อง หน้าทีของเรา
4. หนังสื อแบบเรี ยนสังคมศึกษาฯ ชันประถมศึกษาปี ที 3
11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 1 เรื อง สถานภาพ บทบาท เสรี ภาพและหน้าทีของตนเองและ
ผูอ้ ืน ที จัดการเรี ยนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิ การ พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ มี ความสนุกสนานในการ
อ่านบทร้อยกรอง “ คือบทบาทและหน้าที ” สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และร่ วมกัน
ตอบคําถาม อย่างความกระตือรื อร้น นักเรี ยนแต่ละกลุ่มให้ความสนใจตอบคําถาม จากรู ปภาพที
นําเสนอเพือเร้าให้เกิดการคิดด้วยวิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ สามารถ รวบรวมข้อมูล และ
สรุ ปผลการตัดสิ นใจ และเสนอผลการวิเคราะห์ จากรู ปภาพ อีกทังครู เน้นยําให้นกั เรี ยนนําผลการ
คิดวิเคราะห์เกียวกับปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับสถานภาพ เสรี ภาพในหน้าทีของตนเองและผูอ้ ืนไปใช้
ในชีวติ ประจําวันด้วย
การทําใบกิจกรรม เรื อง สถานภาพ บทบาท เสรี ภาพ และหน้าทีของตนเองและผูอ้ ืน
พบว่า นักเรี ยนแต่ละคนสามารถจําแนกและปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับสถานภาพ เสรี ภาพใน หน้าที
ของตนเองและผูอ้ ืนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน
การทําแบบทดสอบย่อยท้ายบทเรี ยน เรื อง “หน้าทีของเรา” พบว่า นักเรี ยนสามารถนิยาม
ใจความสําคัญของเรื อง วิเคราะห์หน้าที และสังเคราะห์ขอ้ คิดของเรื องทีอ่าน และประเมินค่า
คําตอบของพ่อของสายใจได้ ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คือ ระดับ ดี คิดเป็ นร้อยละ 70.00 คะแนนเฉลีย
ทังสิ น คิดเป็ นร้อยละ 81.67
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2. ปัญหา/อุปสรรค
นักเรี ยนทีอ่านไม่คล่อง จึงทํากิจกรรมตามใบงานช้า

และนักเรี ยนหลายคน ไม่เข้ าใจ

การนิยาม
3. ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
นักเรี ยนในกลุ่มช่วยเหลือซึงกันและกัน ด้านการนิยาม ครู ให้คาํ แนะนําในการอ่าน
แล้วจับใจความสําคัญของเรื อง ส่ วนในการคิดสังเคราะห์ ครู แนะนําให้นกั เรี ยนสรุ ปข้อคิดจากเรื อง
ทีอ่าน
ลงชือ...................................................
(นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง)
ครู ผสู้ อน
วันที 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร
แผนการจัดการเรี ยนรู้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับตัวชีวัด และการประเมินผล
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้

ลงชือ....................................................
(นายประสิ ทธิ ทองเงิน)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
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บทร้อยกรอง “คือบทบาทและหน้าที”

ทุกคนมีบทบาทและหน้าที

แตกต่างตามสถานภาพทีอยู่

เราต่างรู ้ดูคนไข้คือนางพยาบาล
ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
นาบล
กํานันทําหน้ส
าทีำ
ในตํ
ดูา
สุขงทุกข์ผคู ้ นผูใ้ หญ่บา้ น
สอนหนังสื อนันหรื อก็คือครู
โจรผูร้ ้ายตํารวจคอยจัดการ

พ่อทํางานหาเลียงครอบครัว
ส่ วนฉันตังใจเรี ยนไม่เปลียนแปร

วัดก็มีสมภารช่วยดูแล
งานทัวทัวไปต้องให้แม่
ทุกสิ งแน่กล่าวมาหน้าทีเอย
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ใบงาน
เรื อง “สถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าทีของตนเองและผูอ้ ืน
คําชีแจง 1. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนระบุสถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าทีของตนเอง แล้ว
ขีดเครื องหมายถูก (3)ลงใน c หน้าข้อความทีถูกต้อง ( 4 คะแนน)

สถานภาพ
c พ่อ แม่
c นักเรี ยน
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บทบาท
c ตังใจศึกษาเล่าเรี ยน
c ทํางานหารายได้

ตนเอง
เสรีภาพ

หน้ าที
c เคารพกฎระเบียบของโรงเรี ยน
c เสี ยภาษี

c ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ืน
c พูดแสดงความคิดเห็น

2. ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความและจําแนกสถานภาพ บทบาท หน้าที และเสรี ภาพโดยเขียน
เครื องหมาย (3) ลงในตารางให้สัมพันธ์กนั ( 6 คะแนน)
ข้อความ
1 ธนา เป็ นพีชายคนโต
2 ตังใจเรี ยนและไม่พดู คุยขณะทีครู สอน
3 ริ สา นับถือศาสนาอิสลาม
5 ครู เสี ยภาษีทุกปี
6 ไปทําบุญทีวัดในวันเกิด

สถานภาพ บทบาท หน้าที เสรี ภาพ
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3. ให้นกั เรี ยนระบายสี ลงใน c หน้าข้อความการปฏิบตั ิตนทีเหมาะสมตาม สถานภาพ บทบาท
เสรี ภาพของตนเองในฐานะของนักเรี ยนชัน ป. 3 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ( 5 คะแนน )
c เคารพเชือฟังคําสังสอนของพ่อ แม่ และครู
c ตังใจศึกษาเล่าเรี ยน
c ติดสิ นบนเพือนให้เลือกตนเองเป็ นหัวหน้าห้อง
c ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพือนๆ

c ทําโทษเพือนโดยการตีเมือเพือนทําผิด
c เล่นกีฬาหลังเลิกเรี ยน
c เข้าร่ วมการประกวดคัดลายมือ
c ลงคะแนนเสี ยงเลือกตังประธานนักเรี ยน
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แบบทดสอบ เรือง หน้ าทีของเรา
คําชีแจง นักเรี ยนอ่านเรื อง “หน้าที” ของคนในตําบล แล้วตอบคําถามท้ายเรือง
หน้ าทีของเรา
สายใจเป็ นเด็กช่างคิดช่างซักช่างถา มวันหนึงเธอคิดสนุกขึนมาอย่างไรไม่รู้จึงถามพ่อว่า
“พ่อคะ ทําไมครู จึงสอนหนังสื อ ” “เพราะมันเป็ นหน้าที ” พ่อตอบ
“ไม่สอนไม่ได้หรื อคะ ” สายใจถามต่อ
“ไม่สอนไม่ได้เพราะมันคือหน้าทีนะลูก ถ้าไม่สอนก็คือการไม่ทาํ หน้าทีซึ งถือว่าเป็ นคนไม่ดีนะ
ลูก” พ่อตอบ
“พ่อคะ ทําไมนางพยาบาลจึงต้องดูแลคนไข้ ”
“ก็เพราะมันเป็ นหน้าที ”
“ไม่ดูแลไม่ได้หรื อคะ ”
“ไม่ได้นะลูก เพราะมันคือหน้าที ” พ่อตอบ
“พ่อคะ ทําไมพ่อจึงต้องทํานา ” สายใจหันมาถามการกระทําของพ่อตนเอง
“ก็เพราะมันเป็ นหน้าที ” พ่อตอบเช่นเดิม
“ไม่ทาํ ไม่ได้หรื อจ๊ะ ” สายใจสงสัย
“ไม่ได้นะลูก เพราะมันเป็ นหน้าทีและถ้าไม่ทาํ ก็อดตาย ”
“ทําไมภารโรงทีโรงเรี ยนจึงต้องคอยเปิ ดปิ ดหน้าต่าง ประตูและดูแลความสะอาดห้องต่างๆ ใน
โรงเรี ยนทุกห้อง ”
“ก็มนั เป็ นหน้าทีนะลูก ”
“ไม่ทาํ ไม่ได้หรื อคะพ่อ ” “ไม่ได้นะลูก เพราะมันเป็ นหน้าที ”
“ทําไมตํารวจจึงต้องคอยจับผูร้ ้าย ” “ก็มนั เป็ นหน้าทีนะลูก ”
“ไม่จบั ไม่ได้หรื อคะพ่อ ” “ไม่ได้นะลูก เพราะมันเป็ นหน้าที ”
“ทําไมพระทีวัดจึงต้องสวดมนต์ไหว้พระ และเทศน์ให้ญาติโยมฟังเป็ นประจําคะพ่อ ”
“ก็มนั เป็ นหน้าทีนะลูก ” “ไม่ทาํ ไม่ได้หรื อคะพ่อ ”
“ไม่ได้นะลูก เพราะมันเป็ นหน้าที ” “อะไรกันคะพ่อ ถามอะไรๆ ก็มีแต่หน้าที หน้าที ”
“ก็เพราะมันคือหน้าทีนะลูก ทีลูกถามมามันคือหน้าทีทังนัน แล้วจะให้พอ่ ตอบว่าอย่างไร
ทีพ่อตอบนี มันก็คือหน้าทีของพ่อนะ ” “แล้วถ้าคนทีไม่ทาํ หน้าทีละพ่อเป็ นอย่างไร ”
“คนทีไม่ทาํ หน้าทีก็คือคนไม่ดี คนไม่มีศีลธรรม ไม่ควรเอาเป็ นเยียงอย่าง เช่น ถ้าครู ไม่สอน
นักเรี ยนก็คือครู ไม่ดี ชาวนาขีเกียจทํานาหรื อไม่ทาํ นาก็ไม่ดี ตํารวจไม่จบั ผูร้ ้ายก็ไม่ดี พระไม่
สอนประชาชนก็ไม่ดี สรุ ปแล้วทุกคนก็ตอ้ งทําหน้าทีนะลูก ” พ่อยําคําว่าหน้าที และอธิ บาย
หน้าทีเพิมเติมให้ลูกสาวเข้าใจ
.....................................
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1. ใจความสําคัญของเรื องนี คืออะไร (การนิยาม)
2. การทําหน้าทีทีดีให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง (การวิเคราะห์)
3. นักเรี ยนคิดว่าเรื องนีให้ขอ้ คิดอย่างไร (การสังเคราะห์)
4. นักเรี ยนคิดว่าคําตอบของพ่อของสายใจถูกต้องหรื อไม่อย่างไร (การประเมินค่า)
เกณฑ์ การให้ คะแนน แบบทดสอบ เรื องหน้าทีของเรา
ข้ อที
1

2

3

4

ระดับคุณภาพ
3
2
คําตอบมีการระบุปัญหา
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ระบุใจความสําคัญของข้อมูล ใจความสําคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องบางส่ วน
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้อง
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก

1
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล
ไม่ถูกต้อง
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วน
น้อย
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ
แก้ปัญหา และการคาดเดา แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลในการ คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก คิด การประเมินทางเลือกและ การคิด การประเมินทางเลือก
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง การตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
เหมาะสม
เหมาะสมเป็ นส่ วนน้อย
เหมาะสมเป็ นส่ วนมาก
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ 3 ( 9.00 – 12.00 คะแนน) หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ
2 ( 5.00 – 8.99 คะแนน) หมายถึง ปานกลาง
ระดับคุณภาพ
1 ( 1.00 – 4.99 คะแนน) หมายถึง ปรับปรุ ง
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แบบสั งเกตพฤติกรรมนักเรียน
คําชีแจง แบบสังเกตพฤติกรรมฉบับนีเป็ นแบบสังเกตเกียวกับพฤติกรรมเรี ยนและปฏิบตั ิกิจกรรม
เป็ นรายกลุ่มตามคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ด้านความมีวนิ ยั
กลุ่มที....................สมาชิ กในกลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ที
1
2
3
4

ม
ส
ทํล
าเป็ นประจํา
ด
ุ
อ
ก
ห
ก
ั
า(3)ง
น
สำ
รายการ

ระดับพฤติกรรม
ทําเป็ น
ทําน้อยครัง
บางครัง (2)
(2)

มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
รับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย
ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ

ลงชือ..................................................................ผูป้ ระเมิน
(.............................................................)
......./............................/.............

เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 9.00 – 12.00 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน
5.00 – 8.99 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1
.00 – 5.99 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 2
รหัสวิชา ส 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่ วยการเรียนรู้ที 4 เรือง พลเมืองดีของสั งคม
หน่ วยการเรียนรู้ย่อย เรือง กติกาการอยู่ร่วมกัน
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2554 ผู้สอน นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง

ชันประถมศึกษาปี ที 3
จํานวน 10 ชัวโมง
จํานวน 2 ชั วโมง
โรงเรียนบ้ านหนองกะโดน

1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา และธํารงรักษา
ไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชีวัด
ส 2.2 ป.3/1 ระบุบทบาทหน้าทีของสมาชิกของ ชุมชนในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย
2. สาระสํ าคัญ
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การอยูร่ ่ วมกันในสังคมจําเป็ นต้องมีระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีแต่ละสังคมกําหนดขึน เพือ
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพือให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในสังคมตามบรรทัดฐาน/วัฒนธรรม
ทีกําหนดขึนโดยคนในชาติ ซึงจะนําความเจริ ญงอกงามมาสู่ ประเทศชาติ อีกทังเด็กควรได้รับ
การคุม้ ครองตามทีกฎหมายกําหนดได้แก่
สิ ทธิทีจะมีชีวติ สิ ทธิทีจะได้รับการปกป้ อง
สิ ทธิทีจะได้รับการพัฒนา และสิ ทธิ ทีจะมีส่วนร่ วม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
ข้อตกลง กติกา กฎระเบียบการอยูร่ ่ วมกันในระดับโรงเรี ยน/ชุมชน
สิ ทธิเด็ก
3.2 ทักษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ
วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความมีวนิ ยั
4. ความเข้ าใจทีคงทน
ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายสิ ทธิทีตนเองได้รับตามกฎหมายและปฏิบตั ิตามข้อตกลง
กติกา กฎระเบียบการอยูร่ ่ วมกันในระดับโรงเรี ยน/ชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้
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5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความสามารถในการสื อสาร
6. ชินงาน/ภาระงาน 7. การประเมินชินงาน/ภาระงาน 8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1) กิจกรรมนําเข้ าสู่ บทเรียน
ครู และนักเรี ยนสนทนาประสบการณ์การปฏิบตั ิตนในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนโดยครู ใช้
คําถาม ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็น เช่น เมือนักเรี ยนจะซื ออาหารแต่มีคนรอซื ออาหาร
มากนักเรี ยนจะปฏิบตั ิอย่างไร (ตัวอย่างคําตอบ เข้าแถวซื ออาหารให้เป็ นระเบียบ ) นักเรี ยนเคยต่อ
แถวเพือความเป็ นระเบียบในการทํากิจกรรมใดบ้าง
(ตัวอย่างคําตอบ เข้าแถวเพือซื ออาหาร
เข้าห้องนํา โทรศัพท์ ตูส้ าธารณะ เป็ นต้น)
2) กิจกรรมการสอน
2.1 ให้นกั เรี ยนดูภาพต่อไปนี
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(ขีดเขียนทีสาธารณะ)

(ทิงขยะในทีสาธารณะ)

(ขีดเขียนโต๊ะเรี ยน)

2.2 นักเรี ยนฝึ กรวบรวมข้อมูล โดยนักเรี ยนตอบคําถามดังนี
- พฤติกรรมของคนในภาพแสดงว่าขาดพฤติกรรมในด้านใด
- ผูท้ ีได้รับความเดือดร้อนจาการกระทําดังกล่าวโดยทางตรงและโดยทางอ้อมคือใคร
- นักเรี ยนลองคาดเดาว่าจะเกิดปั ญหา ตามมาจาการกระทํานันอย่างไรบ้าง
- นักเรี ยนดูภาพแล้วรู ้สึกอย่างไร และจะปฏิบตั ิตนอย่างไร
ครู อธิบายให้นกั เรี ยนฟังว่า การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสังคมเพือให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและความสงบสุ ขขึนในสังคมและทํา
ใบงาน เรื อง การปฏิบตั ิตนตามกติกาของการอยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยน
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2.3) จัดกิจกรรมทีเร้าให้เกิดความคิด โดยให้นกั เรี ยนแล้วแต่ละกลุ่ม (คละความสามารถ
เก่ง ปานกลาง และอ่อน) อ่านกรณี ตวั อย่างต่อไปนี
ด.ช.เปี ยกวัย 5 ขวบ ถูกทารุ ณอย่างโหดเหี ยมด้วยนํามือของพ่อเลียง ด.ช.เปี ยกถูกทุบท้องจน
ตับแตกและถูกตีทงๆ
ั ทีบาดเจ็บตามตัวถูกบุหรี จีจนนับแผลไม่ถว้ น เด็กน้อยต้องทุกข์ทรมาน นอน
ร้องครวญคราง เนืองจากมีเลือดคลังอยูใ่ นช่องท้อง พลเมืองดีทนเห็นพฤติกรรมอันชัวร้ายไม่ไหวจึง
ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิคุม้ ครองเด็กให้เข้าไปดําเนินการ ( ทีมา : คู่มือการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ประชาธิ ปไตย ชันมัธยมศึกษาปี ที 1-3 หน้า 128)
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ความสามารถร่ วมกันวิเคราะห์

2.4) การพิจารณาเลือกทางเลือก สรุ ปประเด็นและตัดสิ นใจ นักเรี ยนแบ่งกลุ่มคละ
ทักษะการคิดตาม

แนวโยนิโสมนสิ การวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ โดยโยงความสัมพันธ์กบั หลักการของสิ ทธิ เด็ก
ตามประเด็นคําถาม เช่น
1. ใจความสําคัญจากกรณี ตวั อย่างเกียวกับเรื องใด
2. การกระทําใดแสดงว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ เด็ก
3. ผลของการกระทําเป็ นอย่างไร
4. ปัญหานีมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร
5. บุคคล/หน่วยงานใดทีมีหน้าทีให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา
6. นักเรี ยนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี
2.5) นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวิเคราะห์แล้วครู และนักเรี ยนร่ วมสนทนาเกียวกับ
สิ ทธิ ของเด็กทีควรรู้ โดยครู ใช้คาํ ถามให้นกั เรี ยนร่ วมกันสนทนา ดังนี การได้รับการเลียงดูจาก
ครอบครัวเป็ นสิ ทธิในด้านใด (สิ ทธิทีจะมีชีวติ ) การได้รับการคุม้ ครองเพือให้รอดพ้นจากอันตราย
ทีอาจเกิดขึนเป็ นสิ ทธิดา้ นใด (สิ ทธิทีจะได้รับการปกป้ อง ) การได้รับการศึกษาขันพืนฐานเป็ นสิ ทธิ
ด้านใด (สิ ทธิทีจะได้รับการพัฒนา)ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับครอบครัวเป็ นสิ ทธิ ดา้ นใด (สิ ทธิที
จะมีส่วนร่ วม)
3) กิจกรรมสรุปบทเรียน
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปองค์ความรู ้ ว่า “เด็กทุกคนมีสิทธิทีจะได้รับการคุม้ ครอง
ตามกฎหมาย การได้รับ การดูแลจากครอบครัวเป็ นสิ ทธิทีนักเรี ยนพึงได้รับ คือ สิ ทธิทีจะมีชีวติ
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สิ ทธิทีจะได้รับการปกป้ อง สิ ทธิทีจะได้รับการพัฒนา และสิ ทธิ ทีจะมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น”
และสรุ ป การปฏิบตั ิตนในการอยูร่วมกับผูอ้ ืนในสังคมเป็ นแผนทีความคิด ดังนี

ข้ ามถนนตรงทางม้ า

เข้ าแถวเพือซือสินค้ าต่างๆ
ไม่ทงขยะลงบนพื
ิ
น

การปฏิบัตติ นในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อืนในสังคม
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ไม่ขีดเขียนในทีสาธารณะ
ไม่ทําเสียงดังรบกวนเพือนบ้ าน

3.2 วัดและประเมินผล นักเรี ยนทําแบบทดสอบ
9. การวัดและประเมินผล
วิธีวดั ผลและประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม
2. ตรวจใบงาน
3. ตรวจแบบทดสอบ

เครื องมือวัดและประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม
2. ใบงาน
3. แบบทดสอบ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
1. พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ระดับ
คุณภาพ ปานกลาง ผ่านเกณฑ์
2. ทําใบงาน ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
3. แบบทดสอบ ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

10. สื อการเรียนรู้
1. รู ปภาพขีดเขียนในทีสาธารณะ ทิงขยะในทีสาธารณะ และ ขีดเขียนโต๊ะเรี ยน
2. แบบทดสอบ
3. หนังสื อแบบเรี ยนสังคมศึกษาฯ ชันประถมศึกษาปี ที 3
11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 2 เรื อง ข้อตกลง กติกา กฎระเบียบการอยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยน/
ชุมชนและสิ ทธิเด็ก นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการ แสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม เรื อง
การปฏิบตั ิตนในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน ได้วา่ การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสังคมเพือให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและความสงบสุ ขขึนในสังคม นักเรี ยนมี
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ความสนใจกรณี ตวั อย่างทีเร้าให้เกิดการคิด ในขันนีครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนตอบคําถามตามแนวคิด
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ โดยโยงความสัมพันธ์กบั หลักการของสิ ทธิ เด็ก ซึ งนักเรี ยนสามารถ
เชือมโยงความรู้ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนใหญ่
การทําใบงานนักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิตนตามกติกาของการอยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยน โดย
นักเรี ยนทุกคนปฏิบตั ิตามกติกาของการอยูร่ ่ วมกัน ระดับดีมาก (8-10 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 100
การทําแบบทดสอบของนักเรี ยน โดยทีนักเรี ยนศึกษาจากภาพทีครู กาํ หนดให้ พบว่า
นักเรี ยนสามารถนิยามปัญหา ระบุผไู้ ด้รับความเดือดร้อน คาดเดาเหตุการณ์ และประเมินทางเลือก
ในการปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คือ ระดับ ดี คิดเป็ นร้อยละ 86.67
คะแนนเฉลียทังสิ นคิดเป็ นร้อยละ
85.56 และ ครู เน้นยํา ให้นกั เรี ยนนําความรู้ไปใช้จริ งใน
ชีวติ ประจําวัน
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2. ปัญหา/อุปสรรค
3. ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
-

ลงชือ...................................................
(นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง)
ครู ผสู้ อน
วันที 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
ความคิดเห็นของผู้บริหาร
แผนการจัดการเรี ยนรู้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องเหมาะสมกับนําไปใช้ใน
กิจกรรมการสอนได้ สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้

ลงชือ....................................................
(นายประสิ ทธิ ทองเงิน)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
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ใบงาน
เรื อง การปฏิบตั ิตนตามกติกาของการอยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยน
คําชีแจง 1. ให้นกั เรี ยน สํารวจการปฏิบตั ิตนตามกติกาของการอยูร่ ่ วมกันในโรงเรี ยน โดยเขียน
เครื องหมาย 9 ลงในช่องว่าง ให้ตรงตามความเป็ นจริ งว่า นักเรี ยนปฏิบตั ิตนตามกติกาของการอยู่
ร่ วมกันในโรงเรี ยนมากน้อยเพียงใด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

กติกาของการอยู่ร่วมกัน
1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑ์คะแนน
2
1
0

ทิงขยะลงในถัง
ไม่ส่งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ืนในห้องสมุด
ไม่ขีดเขียนโต๊ะเรี ยน และทีสาธารณะ
เข้าแถวซื ออาหาร
มาโรงเรี ยนตรงเวลา
ได้คะแนนรวม_________คะแนน

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

หมายถึง ปฏิบตั ิสมําเสมอ
หมายถึง ปฏิบตั ิเป็ นบางครัง
หมายถึง ไม่เคยปฏิบตั ิ

เกณฑ์ การตัดสิ น
ถ้าได้
ตํากว่า

8-10 คะแนน นักเรี ยนปฎิบตั ิตนตามกติกาของการอยูร่ ่ วมกัน ดีมาก
5-7 คะแนน นักเรี ยนปฎิบตั ิตนตามกติกาของการอยูร่ ่ วมกัน พอใช้
5 คะแนน นักเรี ยนควรปรับปรุงการปฎิบตั ิตนตามกติกาของการอยูร่ ่ วมกัน
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แบบทดสอบ
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนศึกษาภาพต่อไปนีแล้วตอบคําถาม ตามประเด็น
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1. พฤติกรรมของคนในภาพแสดงว่าขาดพฤติกรรมในด้านใด (การนิยาม)
2. ผูท้ ีได้รับความเดือดร้อนจาการกระทําดังกล่าวโดยทางตรงและโดยทางอ้อม คือใคร
(วิเคราะห์)
3. นักเรี ยนลองคาดเดาว่าจะเกิดปัญหา ตามมาจากการกระทํานันอย่างไรบ้าง (สังเคราะห์)
4. นักเรี ยนดูภาพแล้วรู้สึกอย่างไรและจะปฏิบตั ิตนอย่างไร (การประเมินค่า)
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เกณฑ์ การให้ คะแนน แบบทดสอบ
ข้ อที
1

2

3

4

ระดับคุณภาพ
3
2
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล ได้ ใจความสําคัญของข้อมูล
ถูกต้อง
ได้ถูกต้องบางส่ วน
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้อง
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก

1
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล
ไม่ถูกต้อง
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วน
น้อย
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลในการ คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก คิด การประเมินทางเลือกและ การคิด การประเมินทางเลือก
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง การตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
เหมาะสม
เหมาะสมเป็ นส่ วนน้อย
เหมาะสมเป็ นส่ วนมาก
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ 3 ( 9.00 – 12.00 คะแนน) หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ
2 ( 5.00 – 8.99 คะแนน) หมายถึง ปานกลาง
ระดับคุณภาพ
1 ( 1.00 – 4.99 คะแนน) หมายถึง ปรับปรุ ง
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
กลุ่มที....................สมาชิ กในกลุ่ม
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ที

ม
ส
ทําเป็ น
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
รายการ
น
ง
ประจํา
สำ
(3)

1
2
3
4

ระดับพฤติกรรม
ทําเป็ น
ทําน้อย
บางครัง
ครัง (1)
(2)

มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
รับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย
ทํางานทีได้รับมอบหมายเสร็ จทันเวลา
ลงชือ..................................................................ผูป้ ระเมิน
(...................................................................)
........../............................../.............

เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 9.00 – 12.00 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน
5.00 – 8.99 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1
.00 – 4.99 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 3
รหัสวิชา ส 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่ วยการเรียนรู้ ที 4 เรือง พลเมืองดีของสั งคม
หน่ วยการเรียนรู้ ย่อย เรือง การปกครองในโรงเรียน
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2554 ผู้สอน นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง

ชันประถมศึกษาปี ที 3
จํานวน 10 ชัวโมง
จํานวน 2 ชั วโมง
โรงเรียนบ้ านหนองกะโดน

1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา และธํารงรักษา
ไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชีวัด
ส 2.2 ป.3/2 วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตัดสิ นใจในชันเรี ยน/โรงเรี ยนและ
ชุมชนโดยวิธีการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
2. สาระสํ าคัญ
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การเลือกตังเป็ น การเลือกตัวแทน เพือ เปิ ดโอกาสให้เลือกคนทีดีทีสุ ดมาทําหน้าที ตามที
เขาแถลงนโยบายไว้แก่ประชาชน และการเลือกตังผูแ้ ทนสังกัดพรรคการเมืองช่วยให้พรรคการเมือง
มีความเข้มแข็ง แต่ถา้ การเลือกตังไม่สุจริ ต มีการใช้เงินซื อเสี ยง อาจได้ผแู ้ ทนทีไม่เหมาะสมเข้ามา
ทํางานแทนประชาชนแล้วทุจริ ต เห็นแก่ผลประโยชน์ตนเอง ดังนันนักเรี ยนต้องศึกษาข้อมูล
เกียวกับผูส้ มัคร ทีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซื อสัตย์สุจริ ต ไม่พดู โกหก ไม่ทาํ ผิดกฎหมาย เป็ นต้น
3. สาระการเรียนรู้
4.1 ความรู้
การมีส่วนร่ วมการจัดการในห้องเรี ยนตามกระบวนการประชาธิ ปไตย
ความแตกต่างของการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
4.2 ทักษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ
วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ
4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความมีวนิ ยั
4. ความเข้ าใจทีคงทน
ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายของการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยงได้ถูกต้อง
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5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และความสามารถในการ
สื อสาร
6. ชินงาน/ภาระงาน
ใบงานที 1 เรื อง การออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
ใบงานที 2 เรื อง คุณลักษณะของตัวแทนทีนักเรี ยนต้องการ
7. การประเมินชินงาน/ภาระงาน
เกณฑ์ การประเมิน ใบงานที 1 เรื อง การออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
จําแนกได้ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน
เกณฑ์ การประเมิน ใบงานที 2 เรื อง คุณลักษณะของตัวแทนทีนักเรี ยนต้องการ โดยสังเกต
จากการนําเสนอผลงาน
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เกณฑ์ การให้ คะแนนใบงานที 2 ใช้เกณฑ์การนําเสนอผลงาน
ประเด็นการ
ประเมิน
1. กลวิธีการ
นําเสนอ
2. เนือหา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. เวลา

เกณฑ์ การให้ ระดับคุณภาพ
3
2
มีความสัมพันธ์กบั เนือ มีความสัมพันธ์กบั เนือ
เรื องและมีความมันใจใน เรื องแต่ไม่ความมันใจใน
การนําเสนอ
การนําเสนอ
เนือหาถูกต้อง ครบถ้วน เนือหาถูกต้อง แต่ไม่
ชัดเจน
ชัดเจน

1
ไม่มีความสัมพันธ์กบั
เนือเรื องและไม่ความ
มันใจในการนําเสนอ
เนือหาไม่ถูกต้อง

แนวคิดแปลกใหม่ไม่
เหมือนใคร

แนวคิดมีการดัดแปลงจาก เลียนแบบ ของเดิม
ของเดิม เป็ นบางส่ วน
ทีมีอยู่

พูดจบเนือหาภายในเวลา
ทีกําหนด

ใช้เวลามาก หรื อน้อยกว่า ใช้เวลามาก หรื อน้อย
กําหนดไม่เกิน 10 นาที
กว่ากําหนดเกิน 10 นาที
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8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1) กิจกรรมนําเข้ าสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนดูภาพแล้วร่ วมกันสนทนาเกียวกับการมีส่วนร่ วมตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยแล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู ใช้คาํ ถาม ดังนี
- นักเรี ยนเคยเลือกหัวหน้าห้องเรี ยนหรื อไม่
- นักเรี ยนมีวธิ ี การเลือกหัวหน้าห้องเรี ยนอย่างไร (ตัวอย่างคําตอบ เลือกโดยการนับ
คะแนนเสี ยง
2. ครู อธิ บายเพิมเติมให้นกั เรี ยนฟังเกียวกับการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ว่าเป็ นการ
ปกครองระบอบหนึงทีประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครอง โดยยึดหลักฟังเสี ยงข้างมาก และใช้
กฎหมายเป็ นหลักในการปกครองประเทศ
2) กิจกรรมการสอน
2.1 ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันศึกษาใบความรู ้ที 3 การออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทน
ออกเสี ยง
2.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม (คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน) จําแนกลักษณะ
การออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยงในใบงานที 1 จากนัน ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
สนทนาถึงประชาธิปไตยในโรงเรี ยนและชุมชนทีมีการนําเอาวิธีการประชาธิปไตยมาใช้ใน
กระบวนการตัดสิ นใจในเรื องต่าง ๆ โดยนิยมใช้วธิ ี การออกเสี ยง ซึ งมี 2 ประเภท คือการออกเสี ยง
โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
2.3 ครู จาํ ลองสถานการณ์การเลือกตังหัวหน้าห้องเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนดูรูปภาพจําลอง
หน่วยเลือกตัง แล้วให้นกั เรี ยนนําหมายเลขในภาพใส่ ใน
หน้าข้อความข้างล่างให้สัมพันธ์กนั
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กล่องรับบัตรเลือกตั
คูหาลงคะแนน
สง

ป้ ายบอกชือทีอยูข่ องผูม้ ีสิทธิ เลือกตัง

จุดตรวจบัตร ลงลายมือชือ และรับบัตร

2.4 ครู และนักเรี ยนเฉลยขันตอนการเลือกตัง และอภิปรายถึงการตัดสิ นใจของนักเรี ยน
ในการเลือกลักษณะของผูแ้ ทนทีเหมาะสมแก่การเป็ นตัวแทน แล้วนักเรี ยนทํากิจกรรมใบงานที 2
2.5 ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนําเสนอผลงานของกลุ่ม การตัดสิ นใจของ
นักเรี ยนในการเลือกลักษณะของผูแ้ ทนทีเหมาะสมแก่การเป็ นตัวแทน
3) กิจกรร.มสรุปบทเรียน
3.1 ครู สรุ ปเพิมเติม ว่า การเลือกตังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ให้เลือกคนทีดีทีสุ ดมาทําหน้าที
ตามทีเขาแถลงนโยบายไว้แก่ประชาชน และการเลือกตังผูแ้ ทนสังกัดพรรคการเมืองช่วยให้พรรค
การเมืองมีความเข้มแข็ง แต่ถา้ การเลือกตังไม่สุจริ ต มีการใช้เงินซื อเสี ยง อาจได้ผแู ้ ทนทีไม่ดี
เข้ามาทํางานแทนประชาชนแล้วทุจริ ต เห็นแก่ผลประโยชน์ตนเอง ดังนัน นักเรี ยนต้องศึกษา
ข้อมูลเกียวกับผูส้ มัคร ทีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซื อสัตย์สุจริ ต ไม่ทาํ ผิดกฎหมาย เป็ นต้น
3.2 การวัดและประเมินผล ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบ เรื อง การเลือกตัง
9. การวัดและประเมินผล
วิธีวดั ผลและประเมินผล เครื องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการ 1. พฤติกรรมการทํางานกลุ่มและความมีวนิ ยั
ทํางานกลุ่มและความมีวนิ ยั ทํางานกลุ่มและความมีวนิ ยั ระดับคุณภาพ ปานกลาง ผ่านเกณฑ์
2 .ตรวจใบงานที 1 และ 2 2.ใบงานที 1 และ 2
2. ทําใบงานที 1 ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ ใบงาน
ที 2 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
3. ตรวจแบบทดสอบ เรื อง 3. แบบทดสอบ เรื อง
การเลือกตัง
การเลือกตัง
3. แบบทดสอบ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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10. สื อการเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื อง ประชาธิปไตยในโรงเรี ยนและชุมชน
2. รู ปภาพเกียวกับการเลือกตังในโรงเรี ยน
3. ใบงานที 1 เรื อง การออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง, ใบงานที 2 เรื อง
คุณลักษณะของตัวแทนทีนักเรี ยนต้องการ
4. แบบทดสอบ เรื อง การเลือกตัง
5. หนังสื อแบบเรี ยนสังคมศึกษาฯ ชันประถมศึกษาปี ที 3
11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 3 เรื อง การมีส่วนร่ วมการจัดการในห้องเรี ยนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยและความแตกต่างของการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง พบว่า
นักเรี ยนให้ความสนใจและร่ วมแสดงความคิดเห็นต่อภาพทีเร้าความสนใจเกียวกับการมีส่วนร่ วม
ตามกระบวนการประชาธิปไตย นักเรี ยนทุกคนทํากิจกรรมทีเร้าให้เกิดการคิดด้วยรู ปภาพจําลอง
หน่วยเลือกตังได้ถูกต้อง
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การทํากิจกรรมตามใบงานที 1 เรื อง การออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
พบว่านักเรี ยนสามารถจําแนกลักษณะของการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน คิดเป็ นร้อยละ 100 และจากการทําใบกิจกรรมที 2 เรื องคุณลักษณะของ
ตัวแทนทีนักเรี ยนต้องการ โดยนักเรี ยนแต่ละกลุ่มได้ทาํ การสํารวจลักษณะของผูแ้ ทนทีเหมาะสมแก่
การเป็ นตัวแทนโดยการสอบถามสมาชิกในโรงเรี ยน หลังจากนันนักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําผลงาน ที
สํารวจแล้วนําเสนอหน้าชันเรี ยน จากผลการนําเสนอแต่ละกลุ่มพบว่า แต่ละกลุ่มนําเสนองานได้
ผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม ดังนี กลุ่มที 1,2,4 และ 5 ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี (คะแนน 1 0,11,9 และ10 คะแนน
ตามลําดับ) และกลุ่มที 3 ผ่านเกณฑ์ระดับ ปานกลาง (คะแนน 8 คะแนน)
การทําแบบทดสอบ เรื อง การเลือกตังของนักเรี ยน โดยทีนักเรี ยนศึกษาจากภาพทีครู
กําหนดให้ พบว่านักเรี ยนสามารถนิยามใจความสําคัญของเรื อง วิเคราะห์ได้วา่ ข้อมูลจากภาพเมือจะ
ไปเลือกตังต้องเตรี ยมอะไรบ้าง สามารถสังเคราะห์สรุ ป วิธีการเลือกตัง และประเมิน มีส่วนร่ วมใช้
สิ ทธิ เลือกตัง หรื อส่ งเสริ มการเลือกตังตามระบอบประชาธิปไต ย ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คือ ระดับ ดี
คิดเป็ นร้อยละ 83.33 คะแนนเฉลียทังสิ นคิดเป็ นร้อยละ 87.22
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2. ปัญหา/อุปสรรค
3. ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ลงชือ...................................................
(นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง)
ครู ผสู้ อน
วันที 15 เดือน กันยายน พ.ศ 2554
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร
แผนการจัดการเรี ยนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบครบถ้วน สอดคล้องเหมาะสม สามารถ
นําไปสอนได้
ลงชือ....................................................
(นายประสิ ทธิ ทองเงิน)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
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ใบความรู้ เรือง ประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุ มชน

ประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุ มชน
โรงเรี ยนและชุมชน ได้นาํ เอาวิธีการประชาธิปไตยมาใช้ในกระบวนการตัดสิ นใจหลาย ๆ เรื อง
วิธีหนึงทีนิยมใช้คือ การออกเสี ยง ซึ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1. การออกเสี ยงโดยตรง เป็ นการใช้สิทธิในการตัดสิ นใจด้วยตนเองของสมาชิกในห้องเรี ยน
โรงเรี ยน หรื อชุมชน เช่น การยกมือแสดงการเห็นด้วย การเลือกประธานนักเรี ยน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
2. การเลือกตัวแทนออกเสี ยง เมือสมาชิกในห้องเรี ยน โรงเรี ยน หรื อชุมชนมีจาํ นวนมาก การที
จะร่ วมประชุมพร้อมกันเพือออกเสี ยงในเรื องใดเรื องหนึงย่อมทําได้ยาก ดังนัน จึงต้องมีการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
เพือให้ผนู ้ นเข้
ั าไปใช้สิทธิ ในการตัดสิ นใจเรื องต่าง ๆ แทนตน เช่น การเลือกตัวแทนของห้องเรี ยนเพือร่ วม
ตัดสิ นใจเรื องภายในโรงเรี ยน การเลือกตัวแทนชาวบ้านเพือร่ วมตัดสิ นใจเรื องภายในชุมชน
การออกเสี ยงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสี ยงมีความแตกต่างกัน คือ ในการการออกเสี ยง
โดยตรงเราสามารถใช้ความคิดของเราเองในการตัดสิ นใจเรื องต่าง ๆ อย่างอิสระ แต่ในการเลือกตัวแทนออกเสี ยง
นัน เราต้องแน่ใจเสี ยก่อนว่าผูท้ ีเราเลือกนันเป็ นคนดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพราะเมือผูน้ นจะตั
ั
ดสิ นใจใน
เรื องใด ๆ แทนตัวเราก็จะต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนเสมอ ไม่คิดถึงประโยชน์ของตนเองเป็ นสําคัญ
สุ เทพ จิตรชืน พิษณุ เพชรพัชรกุล , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 .
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ใบงานที 1
เรือง การออกเสี ยงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสี ยง

ชือกลุ่ม....................................................................................โรงเรี ยน..............................................
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คําชีแจง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันระดมสมองจําแนกลักษณะของการออกเสี ยงโดยตรงและการเลือก
ตัวแทนออกเสี ยง
* การเลือกตังหัวหน้าห้อง
* การเลือกตังประธานนักเรี ยน
* การเลือกตัวแทนห้องเพือประชุมจัดกิจกรรม
* การเลือกตัวแทนชาวบ้านเพือเข้าร่ วมตัดสิ นใจเรื องการพัฒนา
* ชาวบ้านยกมือเห็นด้วยทีจะทําโครงการพัฒนาหมู่บา้ น
* การเลือกตังสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
* การเลือกตังผูใ้ หญ่บา้ น
การออกเสี ยงโดยตรง

การเลือกตัวแทนออกเสี ยง
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ใบงานที 2
เรือง คุณลักษณะของตัวแทนทีนักเรียนต้ องการ
ชือกลุ่ม............................................................................โรงเรี ยน......................................
คําชีแจง นักเรี ยนสํารวจลักษณะของผูแ้ ทนทีเหมาะสมแก่การเป็ นตัวแทนโดยสอบถามสมาชิกใน
โรงเรี ยน และจัดลําดับคุณลักษณะของตัวแทนทีสมาชิกต้องการมากทีสุ ด โดยมีลกั ษณะของบุคคล
ดังนี
1. มีความรู้ความสามารถ
2. ประกอบอาชีพสุ จริ ต ไม่เอาเปรี ยบ
3. มีความซือสัตย์ สุ จริ ต ไม่พดู โกหก
4. มีความเสี ยสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
5. เคารพในความคิดเห็นของผูอ้ ืน
6. มีนโยบายทีดี สามารถช่วยแก้ปัญหา ของประชาชนได้
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.
สมาชิกทีสอบถาม จํานวน.............................คน
ลําดับที
1
2
3
4
5
6

ลักษณะของบุคคล
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แบบทดสอบ เรือง การเลือกตัง
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนสังเกตรู ปภาพข้างล่างแล้วตอบคําถาม
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คําถาม

คําถาม
1. ใจความสําคัญของเรื องนีคืออะไร (การนิยาม)
………………………………………………………………………………………………………
2. จากรู ปภาพถ้านักเรี ยนจะไปเลือกตังต้องเตรี ยมอะไรบ้าง (วิเคราะห์)
……………………………………………………………………………………………………
3. นักเรี ยนสรุ ปขันตอนการเลือกตังได้อย่างไร (สังเคราะห์)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. เมือมีการเลือกตังในระดับโรงเรี ยน ชุมชน และประเทศชาติ นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมใช้สิทธิ
เลือกตัง หรื อส่ งเสริ มการเลือกตังตามระบอบประชาธิ ปไตยหรื อไม่ เพราะเหตุใด (การประเมินค่า)
………………………………………………………………………………………………….
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เกณฑ์ การให้ คะแนน เรือง การเลือกตัง
ข้อที
1

2

3

4

ระดับคุณภาพ
3
2
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล
ใจความสําคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องบางส่ วน
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้อง
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก

1
คําตอบมีการระบุปัญหา
ระบุใจความสําคัญของ
ข้อมูล ไม่ถูกต้อง
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุ
สาเหตุ ของปัญหา จําแนก
แยกแยะข้อมูลได้ถูกต้อง
เป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก การคิด การประเมินทางเลือก การคิด การประเมิน
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง ทางเลือกและการตัดสิ นใจ
เหมาะสม
ได้ถูกต้อง เหมาะสมเป็ น
เหมาะสมเป็ นส่ วนมาก
ส่ วนน้อย
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ 3 ( 9.00 – 12.00 คะแนน) หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ
2 ( 5.00 – 8.99 คะแนน) หมายถึง ปานกลาง
ระดับคุณภาพ
1 ( 1.00 – 4.99 คะแนน) หมายถึง ปรับปรุ ง
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม และความมีวนิ ัย
กลุ่มที....................สมาชิ กในกลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ที
1
2
3
4

ทําเป็ น
ประจํา
(3)
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รายการ

มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
รับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย
ทํางานทีได้รับมอบหมายเสร็ จทันเวลา

ลงชือ.......................................................ผูป้ ระเมิน
(...................................................................)
........../............................../.............
เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 9.00 – 12.00 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน
5.00 – 8.99 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1
.00 – 4.99 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง

ระดับพฤติกรรม
ทําเป็ น
ทําน้อย
บางครัง
ครัง (1)
(2)
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 4
รหัสวิชา ส 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่ วยการเรียนรู้ที 4 เรือง พลเมืองดีของสั งคม
หน่ วยการเรียนรู้ย่อย เรือง การสร้ างสรรค์ ประชาธิปไตยในชุ มชน
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2554 ผู้สอน นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง

ชันประถมศึกษาปี ที 3
จํานวน 10 ชัวโมง
จํานวน 2 ชั วโมง
โรงเรียนบ้ านหนองกะโดน

1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา และธํารงรักษา
ไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชีวัด
ส 2.2 ป. 3/3 ยกตัวอย่างการเปลียนแปลงในชันเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชนทีเป็ นผลจาก
การตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม
2. สาระสํ าคัญ
การอยูร่ ่ วมกันในสังคมเราต้องมีผนู ้ าํ ในชุมชนทีเข้มแข็งซึ งได้มาด้วยการทีทุกคน
ร่ วมกันเลือกตามระบอบประชาธิ ปไตยให้เป็ นตัวแทนในการดูแลความเป็ นอยู่ ความสงบสุ ข
และเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน เมือนักเรี ยนมีโอกาสเลือก ควรเลือกคนดี เพราะคนดีจะเป็ นผู้
ทีคิดดี พูดดีและทําดี รวมทังเลือกผูท้ ีมีความสามารถ มีความรู ้ดี ซึ งจะก่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
- การเปลียนแปลงในชันเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชนทีเป็ นผลจากการตัดสิ นใจของ
บุคคลและกลุ่ม
- การแสวงหาความรู้เรื องราวในชุมชน
3.2 ทักษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ
วิธีคิดแบบอริ ยสัจ 4
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความใฝ่ เรี ยนรู้
4. ความเข้ าใจทีคงทน
ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบาย การเปลียนแปลงในชันเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชนทีเป็ นผลจากการ
ตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม
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5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความสามารถในการสื อสาร
6. ชินงาน/ภาระงาน
ใบงาน เรื อง โครงสร้างของชุมชน
7. การประเมินชินงาน/ภาระงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนนผลงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
3
2
1
1. ตรงกับจุดประสงค์
ทีกําหนด
2. มีความถูกต้อง
สมบูรณ์
3.มีความริ เริ ม
สร้างสรรค์
4. เสร็ จตามเวลา
กําหนด
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ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุกประเด็น จุดประสงค์เป็ นส่ วนใหญ่ จุดประสงค์บางประเด็น
เนือหาสาระของผลงาน เนือหาสาระของผลงาน เนือหาสาระของผลงาน
ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้อง เป็ นส่ วนใหญ่
ถูกต้อง เป็ นบางประเด็น
ผลงานมีแนวคิดแปลก ผลงานมีแนวคิดแปลก
ผลงานไม่มีแนวคิด
ใหม่และเป็ นระบบ
ใหม่แต่ยงั ไม่เป็ นระบบ แปลกใหม่
ผลงานเสร็ จตามเวลา
ผลงานเสร็ จช้ากว่าเวลา ผลงานเสร็ จช้ากว่าเวลา
กําหนด
กําหนด 1 วัน
กําหนดเกิน 1 วัน

เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 9.00 – 12.00 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 5.00 – 8.99 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1.00 – 4.99 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง
8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1) กิจกรรมนําเข้ าสู่ บทเรียน
ครู และนักเรี ยนสนทนาการเปลียนแปลงในชันเรี ยนทีเป็ นผลมาจากการตัดสิ นใจของ
สมาชิกในชันเรี ยน โรงเรี ยน เช่น การเปลียนเวรทําความสะอาด การเปลียนป้ ายนิเทศในชันเรี ยน
โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย การเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมในบริ เวณโรงเรี ยนเพือความ
สวยงาม เป็ นต้น
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2) กิจกรรมการสอน
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม (คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน) ศึกษาใบความรู้
เรื องชุมชน และองค์ประกอบของชุมชน
2.2 นักเรี ยนรวบรวมข้อมูลแล้วทําใบงานเรื อง โครงสร้างของชุมชน ครู และนักเรี ยนสรุ ป
การเปลียนแปลงใน ชุมชน ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาถึงสมาชิกในชุมชนซึ งประกอบด้วย
ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน องค์การบริ หารส่ วนตําบล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และคณะกรรมการใน
ชุมชนและสมาชิกทีอาศัยอยูใ่ นชุมชนซึ งการเปลียนแปลงในชุมชนทีมีผลต่อการตัดสิ นใจของ
บุคคลในชุมชน เช่น การเปลียนแปลงหัวหน้าชุมชน การเลือกผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน สมาชิกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และการพัฒนาชุมชน เป็ นต้น
2.3 ครู ให้สถานการณ์ส่งเสริ มการคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ วิธีคิดแบบอริ สัจ 4 โดย
ตอบคําถาม ต่อไปนี
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นายพรชัยได้รับเลือกตังเป็ นนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางดี ต่อมาตําบลได้รับงบประมาณ
ให้จดั สร้างถนนสายใหม่เข้าไปยังวัดบ้านบางดี นายพรชัยเป็ นประธานในการประกวดราคาก่อสร้าง
และบริ ษทั ทีได้รับเลือกคือบริ ษทั เพือนของนายพรชัย นายพรชัยจึงใช้อาํ นาจหน้าทีของตน ขอให้เพือน
นําหิ นและทรายทีจะใช้สร้างถนนมาใช้ในการถมทีทางเข้าบ้านตนด้วย เพือนจึงรับปากว่าจะทําให้ ส่ วน
ถนนทีสร้างเสร็ จแล้วเปิ ดใช้ได้ไม่นานก็ชาํ รุ ดเสี ยหาย ชาวบ้านจึงเข้าร้องเรี ยนผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้
ช่วยตรวจสอบด้วย
1. ปัญหาจากสถานการณ์ คืออะไร (ระบุปัญหาได้)
2. เหตุของปัญหา คืออะไร (ระบุสาเหตุทีเป็ นแกนของปัญหาได้)
3. เป้ าหมายทีจะทําให้ปัญหายุติ คืออะไร (กําหนดเป้ าหมายและทางเลือกทีจะทําให้ปัญหา
ยุติได้)
4. วิธีแก้ปัญหามีอย่างไรบ้าง (ระบุวธิ ี และแหล่งทีจะหาข้อมูลเกียวกับปั ญหาและทางเลือก
ได้)
2.4 นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม อภิปรายและสรุ ปผลการอภิปรายจากคําถาม
2.5 นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม นําเสนอผลการคิดและเหตุผลการตัดสิ นใจ
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3) กิจกรรมสรุ ปบทเรียน
3.1 ครู และนักเรี ยนสรุ ปแนวคิดจากกิจกรรมว่า นักเรี ยนเป็ นเด็กก็สามารถมีส่วนร่ วมใน
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในชุมชนด้วยการเชิญชวนให้ผใู ้ หญ่ร่วมกิจกรรมประชาธิ ปไตยใน
ชุมชนได้ครู เชือมโยงสู่ ชีวติ จริ งว่า การอยูร่ ่ วมกันในชุมชนเราต้องมีผนู ้ าํ ชุมชนทีเข้มแข็งซึ งได้มา
ด้วยการทีทุกคนร่ วมกันเลือกตามระบอบประชาธิ ปไตยให้เป็ นตัวแทนในการดูแลความเป็ นอยู่
ความสงบสุ ขและเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน เมือนักเรี ยนมีโอกาสเลือก ควรเลือกคนดี เพราะคนดี
จะเป็ นผูท้ ีคิดดี พูดดี และทําดี รวมทังเลือกผูม้ ีความสามารถ มีความรู้ดี ซึ งจะก่อประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม
3.2 วัดและประเมินผล โดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบ เรื อง แก๊ง...มอเตอร์ไซค์
9. การวัดและประเมินผล
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วิธีวดั ผลและประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่มความใฝ่ เรี ยนรู้
2. ตรวจใบงานเรื องโครงสร้าง
ของชุมชน
3. ตรวจแบบทดสอบเรื อง แก๊ง
...มอเตอร์ไซค์

เครื องมือวัดและประเมินผล
1 แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่มความใฝ่ เรี ยนรู้
2. ใบงานเรื องโครงสร้างของ
ชุมชน
3 แบบทดสอบเรื อง แก๊ง...
มอเตอร์ไซค์

10. สื อการเรียนรู้
1. ใบความรู้ เรื อง ชุมชน และองค์ประกอบของชุมชน
2. ใบงาน เรื องโครงสร้างของชุมชน
3. แบบทดสอบ เรื อง แก๊ง...มอเตอร์ไซค์
4. หนังสื อแบบเรี ยนสังคมศึกษาฯ ชันประถมศึกษาปี ที 3

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
1. พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
ความใฝ่ เรี ยนรู้ ระดับคุณภาพ
ปานกลาง ผ่านเกณฑ์
2. ทําใบงานที ร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์
3. แบบทดสอบ ระดับคุณภาพ
2 ผ่านเกณฑ์
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11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 4 เรื อง การเปลียนแปลงในชันเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชนทีเป็ น
ผลจากการตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม และ การแสวงหาความรู ้เรื องราวในชุมชน พบว่านักเรี ยน
ส่ วนใหญ่สามารถรวบรวมข้อมูลจากใบความรู ้ เรื องชุมชน และองค์ประกอบของชุมชนได้ดี ในขัน
เร้าให้เกิดความคิด ครู ให้คาํ แนะนํา วิธีคิดแบบอริ สัจ 4 ซึงนักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีส่วนร่ วมในการคิด
และตอบคําถามจากสถานการณ์ทีกําหนดให้ ด้วยวิธีคิดแบบอริ สัจ 4 ได้ถูกต้อง
การทําใบงาน เรื อง โครงสร้างชุมชน พบว่า นักเรี ยนสามารถเขียนอธิบายผลงานได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ทีครู กาํ หนด เนือหาสาระถูกต้อง ทันงานทีมอบหมายเสร็ จทันตามเวลาที
กําหนด ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ทุกกลุ่ม
การทําแบบทดสอบเรื อง แก๊ง...มอเตอร์ไซค์ โดยนักเรี ยนอ่านกรณี ตวั อย่างทีครู กาํ หนดให้
พบว่า นักเรี ยนสามารถนิยามปัญหาจากการอ่านกรณี ตวั อย่าง วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สามารถ
สังเคราะห์สรุ ปวิธีการแก้ปัญหา และประเมินค่าผลจากการแก้ปัญหาจากการทีแก้ปัญหาของเรื อง
ดังกล่าว ผ่านเกณฑ์ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 86.67 คะแนนเฉลียทังสิ นคิดเป็ นร้อยละ 88.89
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2. ปัญหา/อุปสรรค
3. ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ลงชือ...................................................
(นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง)
ครู ผสู้ อน
วันที 22 เดือน กันยายน พ.ศ 2554
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร
แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วน สอดคล้องเหมาะสม สามารถนําไป
สอนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนได้
ลงชือ....................................................
(นายประสิ ทธิ ทองเงิน)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
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ใบความรู้ เรืองชุ มชน

ชุมชน คือกลุ่มคนพวกหนึงทีมาอยูร่ วมกันในอาณาบริ เวณหนึง โดยคนเหล่านีถือว่าตนมี
ความผูกพันอยูก่ บั อาณาบริ เวณแห่งนัน มีความยึดเหนียวกันเป็ นปึ กแผ่นมันคง มีการกระทํา
กิจกรรมต่างๆหลายด้านด้วยกลุ่มต่างๆทีต้องพึงพาอาศัยกัน เช่นครอบครัวหลายๆครอบครัว
โรงเรี ยน วัด ร้านค้า โรงงาน ฯลฯ รวมกันเป็ นหมู่บา้ น เป็ น เมือง แต่กระนันก็ตามแม้วา่ ชุมชนจะมี
กิจกรรมต่างๆหลายด้านและสามารถตอบสนองความจําเป็ นพืนฐานของการดํารงชีวติ ของสมาชิก
ได้ แต่ชุมชนก็ยงั เป็ นหน่วยย่อยของสังคมทีต้องขึนอยูก่ บั อํานาจรัฐ
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ใบความรู้ เรืององค์ ประกอบของชุมชน

อาณาเขต หรื อขอบเขต
ของชุมชน ตําบลทําเลทีตัง
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กลุ่มคนทีอาศัยอยูม่ ีหลายเชือชาติ
หลายอาชีพ เช่น ข้าราชการ พ่อค้า
ชาวไร่ ชาวสวน รับจ้างฯลฯ

องค์ ประกอบของชุมชน

หน่วยงานหรื อสถานทีสําคัญใน
ชุมชน เช่น วัด สถานีอนามัย
ไปรษณี ย ์ สถานีตาํ รวจ ตลาดนัด ฯ

ผูบ้ ริ หารท้องถิน เช่น นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล

ใบงาน โครงสร้ างของชุมชน
จังหวัดของเรา
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................................................................

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ชือ........................................................
อําเภอ
................................................................
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นายอําเภอ

ชือ........................................................
ตําบล

................................................................

ตําบลในฐานะองค์การบริ หาร
ส่ วนท้องถิน
อบต.
สภา อบต.

ฝ่ ายบริ หาร

ประธานสภา อบต.
ชือ.......................

นายก อบต. ชือ
..............................

สมาชิก อบต. ชือ
..............................

ปลัด อบต. ชือ
...............................

ตําบลในฐานะหน่วย
การปกครองท้องที

กํานัน ชือ.........................

ผูใ้ หญ่บา้ น ชือ.........................
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แบบทดสอบ
แก๊ง...มอเตอร์ ไซค์
คําชีแจง ให้นกั เรี ยน อ่านกรณี ตวั อย่างต่อไปนีแล้วตอบคําถาม
วัยรุ่ นประมาณ 30 คนทังชายและหญิง
จะใช้ถนนหลวงเป็ นทีแข่งมอเตอร์ ไซค์
โดยจะนัดแข่งกันในสถานต่าง ๆ หลังตี
สองไปแล้ว โดยมากมักจะไปเป็ นคู่ โดย
มีวยั รุ่ นชายเป็ นคนขับและวัยรุ่ นหญิงนัง
ซ้อนท้าย มีการพนันด้วยการใช้เงินเป็ น
เดิมพันบ้าง ใช้อุปกรณ์ตกแต่งรถบ้างและ
บางทีก็ใช้เพือนหญิงเป็ นเดิมพัน การ
แข่งขันดังกล่าวทําให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยในย่าน
นันหนวกหู รําคาญนอนไม่หลับ
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คําถาม
1. ปั ญหาจากกรณี ตวั อย่างนีคืออะไร (การนิยาม)
2. สาเหตุของปัญหาคืออะไร (วิเคราะห์)
3. นักเรี ยนสรุ ปวิธีการแก้ปัญหา ได้อย่างไร (สังเคราะห์)
4. นักเรี ยนคิดว่าผลการแก้ปัญหาในข้อ 3 จะส่ งผลดีต่อท้องถินอย่างไร (การประเมินค่า)
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เกณฑ์ การให้ คะแนน แบบทดสอบ

ข้ อที
1

2

3

4

ระดับคุณภาพ
3
2
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล
ใจความสําคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องบางส่ วน
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้อง
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก

1
คําตอบมีการระบุปัญหา
ระบุใจความสําคัญของ
ข้อมูล ไม่ถูกต้อง
คําตอบมีการรวบรวม
ข้อมูล ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย
ระบุสาเหตุ ของปัญหา
จําแนก แยกแยะข้อมูลได้
ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ป
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
วิธีการแก้ปัญหา และการ
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
คาดเดาเหตุการณ์จาก
ข้อมูล
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูล
การคิด การประเมินทางเลือก การคิด การประเมินทางเลือก ในการคิด การประเมิน
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง ทางเลือกและการ
เหมาะสม
ตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
เหมาะสมเป็ นส่ วนมาก
เหมาะสมเป็ นส่ วนน้อย
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เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ 3 ( 9.00 – 12.00 คะแนน) หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ
2 ( 5.00 – 8.99 คะแนน) หมายถึง ปานกลาง
ระดับคุณภาพ
1 ( 1.00 – 4.99 คะแนน) หมายถึง ปรับปรุ ง
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มและความใฝ่ เรียนรู้
กลุ่มที....................สมาชิ กในกลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ที

ม
ส
ทําเป็ น
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
รายการ
น
งประจํา
สำ
(3)

1
2
3
4

ระดับพฤติกรรม
ทําเป็ น ทําน้อย
บางครัง
ครัง
(2)
(1)

มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
มีความตังใจและเพียรพยายามศึกษาหา
ความรู้ในงานทีได้รับมอบหมาย
ทํางานทีได้รับมอบหมายเสร็ จทันเวลา
ลงชือ....................................................ผูป้ ระเมิน
(...................................................................)
........../............................../.............

เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 9.00 – 12.00 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน
5.00 – 8.99 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1
.00 – 4.99 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที 5
รหัสวิชา ส 13101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่ วยการเรียนรู้ที 4 เรือง พลเมืองดีของสั งคม
หน่ วยการเรียนรู้ย่อย เรือง ชุ มชนของฉัน
ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2554 ผู้สอน นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง

ชันประถมศึกษาปี ที 3
จํานวน 10 ชัวโมง
จํานวน 2 ชั วโมง
โรงเรียนบ้ านหนองกะโดน

1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชีวัด
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน ศรัทธา และธํารงรักษา
ไว้ซึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชีวัด
ส 2.2 ป. 3/3 ยกตัวอย่างการเปลียนแปลงในชันเรี ยน โรงเรี ยน และชุมชนทีเป็ นผลจาก
การตัดสิ นใจของบุคคลและกลุ่ม
2. สาระสํ าคัญ
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สถานทีต่างๆในชุมชนทีเราทุกคนต้องใช้ร่วมกันถือว่า เป็ นสถานทีสาธารณะทีทุกคน
เป็ นเจ้าของต้องช่วยกันรักษาและพัฒนาให้คงอยูใ่ นสภาพทีดีอยูเ่ สมอ
4. สาระการเรียนรู้
3.1 ความรู้
การเปลียนแปลงในชุมชน การปฏิบตั ิตนเพือส่ วนรวม และการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชน
3.2 ทักษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิ การ
วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จิตสาธารณะ
4. ความเข้ าใจทีคงทน
ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย การเปลียนแปลงในชุมชน ปฏิบตั ิตนเพือส่ วนรวมและการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาชุมชนได้ตามวัย
5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ความสามารถในการสื อสาร
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6. ชินงาน/ภาระงาน
ใบงาน เรื อง ลักษณะชุมชนทีฉันชอบมากทีสุ ด โดยให้ วาดภาพลักษณะชุมชนทีนักเรี ยน
ชอบมากทีสุ ด
แบบทดสอบการคิดวิจารณญาณ เรื อง มาลี
การประเมินชินงาน/ภาระงาน
เกณฑ์ การประเมินใบงาน เรื อง ลักษณะชุมชนทีฉันชอบมากทีสุ ด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
3
2
1
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ผลงานสอดคล้องกับ
1. ตรงตามจุดประสงค์ที
จุดประสงค์ทุก
กําหนด
ประเด็น
เนือหาสาระของ
2. มีความถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
สมบูรณ์
ครบถ้วน
ผลงานมีการเข้าร่ วม
กิจกรรมทีเป็ น
3. มีจิตสาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน
2 ประเด็น
ผลงานเสร็ จตามเวลา
4. เสร็ จตามเวลากําหนด กําหนด

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็ นส่ วน
ใหญ่
เนือหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง เป็ น
ส่ วนใหญ่
ผลงานมีการเข้าร่ วม
กิจกรรมทีเป็ น
ประโยชน์ในชุมชน
1 ประเด็น
ผลงานเสร็ จช้ากว่า
เวลากําหนด 1 วัน

เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 9.00 – 12.00 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 5.00 – 8.99 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1.00 – 4.99 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์บาง
ประเด็น
เนือหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
เป็ นบางประเด็น
ผลงานไม่มีการเข้า
ร่ วมกิจกรรมทีเป็ น
ประโยชน์ในชุมชน
ผลงานเสร็ จช้ากว่า
เวลากําหนดเกิน
1 วัน
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8. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1) กิจกรรมนําเข้ าสู่ บทเรียน
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันยกตัวอย่างทีเปลียนแปลงในชุมชน เช่น เครื องกรองนําดืม สนาม
เด็กเล่น รถเก็บขยะ เครื องหมายจราจร เป็ นต้น
2) กิจกรรมการสอน
2.1 ครู ให้นกั เรี ยนแต่กลุ่ม (คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน) ระดมความคิด
โดยช่วยกันบอกว่าในชุมชนของนักเรี ยนมีกฎเกณฑ์อะไรบ้าง ทีนักเรี ยนรู ้จกั โดยครู ยกตัวอย่าง เช่น
ข้ามถนนบนทางม้าลายหรื อข้ามโดยทางสะพานลอย ให้กลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่ามีกฎเกณฑ์
อะไรบ้าง เป็ นต้น
2.2 ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มบอกข้อดีและข้อเสี ยของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของชุมชน
โดยครู ใช้ขอ้ ตกลงทีได้จากการนําเสนอของนักเรี ยนทีเป็ นประเด็น เช่น ข้ามถนนบนทางม้าลาย ไม่
ทิงขยะในทีสาธารณะ ไม่ทาํ ลายสิ งของสาธารณะ ไม่ถ่มนําลายลงพืนถนน เป็ นต้น ถ้าปฏิบตั ิตาม
ระเบียบจะเกิดผลดีอย่างไร (คุณ) ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบจะเกิดผลเสี ยอย่างไร (โทษ) และนักเรี ยน
ทุกกลุ่มช่วยกันรวบรวมว่ากฎเกณฑ์ทีเราควรปฏิบตั ิในชุมชนว่ามีอะไรบ้างการปฏิบตั ิจะส่ งผลดีต่อ
สังคมอย่างไร
2.3 นักเรี ยนอ่านนิทานเรื องแมวน้อยหาบ้าน
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นิทานเรือง แมวน้ อยหาบ้ าน
สี สวาทและสี ชมพูเป็ นแมวพีน้องกัน เมือทังสองเติบโตขึนจําเป็ นต้องออกไปหาบ้านอยูด่ ว้ ย
ตนเอง ทังสองออกเดินทางไปยังหมู่บา้ นตะวันออก พบป้ ายชือ “หมู่บา้ นอะไรก็ได้” เมือเข้าไปใน
หมู่บา้ นนี แมวทังสองเห็นบ้านปลูกกันระเกะระกะ บ้านบางหลังปลูกยืนเข้ามาในถนน บางหลังปลูกใน
สวนสาธารณะ รถยนต์วงทั
ิ งด้านซ้ายและขวาตามใจคนขับ บนถนนมีรถชนกัน และมีคนบาดเจ็บอยูข่ า้ ง
ทางไม่มีใครสนใจ คนในหมู่บา้ นแต่งกายสกปรก ไม่สุภาพ ทุกคนอารมณ์หงุดหงิด สี สวาทและสี ชมพู
ยืนมองรอบ ๆ พบแต่ความสับสนวุน่ วาย ไร้ระเบียบของคนในหมู่บา้ น จึงชวนกันเดินทางไปหมู่บา้ นทาง
ทิศตะวันตก ทังสองมาถึงหมู่บา้ นชือ “รักระเบียบวินยั ” สองข้างทางถนนในหมู่บา้ นปลูกต้นไม้ ดอกไม้
ไว้สวยงาม มีป้ายบอกชือถนน และทางม้าลายให้เดินข้าม รถยนต์วงอย่
ิ างถูกกฎจราจร บ้านแต่ละหลังมี
รัวกันพร้อมแสดงบ้านเลขทีดูสวยงามน่าอยู่ คนในหมู่บา้ นหน้าตายิมแย้มแจ่มใส แต่งกายสุ ภาพ สะอาด
ตา สี สวาทและสี ชมพู มองดูรอบตัวอย่างมีความสุ ข ทังสองจะสร้างบ้านและอยูท่ ีหมู่บา้ นรักระเบียบวินยั
แห่งนี
ทีมา http://www.gotoknow.org/blog/kru-waraporn-t-2/359495
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2.4 ด้วยวิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก ดังนี
- หมู่บา้ นใดทีน่าอยู่ เพราะอะไร และหมู่บา้ นใดทีไม่น่าอยู่ เพราะอะไร
- นักเรี ยนจะ เลือกอยูห่ มู่บา้ นใด เพราะอะไร
2.5 นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม อภิปราย แล้วนําเสนอผลการคิดและ ให้นกั เรี ยนวาดภาพและ
อธิบายลักษณะชุมชนทีนักเรี ยนชอบมากทีสุ ดลงใน ใบงาน เรื อง ลักษณะชุมชนทีฉันชอบมากทีสุ ด
3) กิจกรรมการสอน
3.1 นักเรี ยนและครู ช่วยกันสรุ ปถึงวิถีการใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขซึ งอาจมี
ข้อตกลงบางข้อทีนักเรี ยนอาจจะไม่ชอบแต่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเพือประโยชน์ของสังคมโดยส่ วนรวม
3.2 วัดและประเมินผล โดยนักเรี ยนทําแบบทดสอบ เรื อง มาลี
9. การวัดและประเมินผล
วิธีวดั ผลและประเมินผล
เครื องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการ
1. แบบสังเกตพฤติกรรม 1. พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม ระดับ
ทํางานกลุ่ม
การทํางานกลุ่ม
คุณภาพ ปานกลาง ผ่านเกณฑ์
2. ตรวจใบงาน เรื อง ลักษณะ
2. ใบงาน เรื อง ลักษณะ
2. ทําใบงานระดับคุณภาพ พอใช้
ชุมชนทีฉันชอบมากทีสุ ด
ชุมชนทีฉันชอบมากทีสุ ด ผ่านเกณฑ์
3. ตรวจแบบทดสอบ เรื อง มาลี 3. แบบทดสอบ เรื อง มาลี 3. แบบทดสอบ ระดับคุณภาพ
2 ผ่านเกณฑ์
10. สื อการเรียนรู้
1. นิทาน เรื อง แมวน้อยหาบ้าน
2. ใบงาน เรื อง ลักษณะชุมชนทีฉันชอบมากทีสุ ด
3. แบบทดสอบ เรื อง มาลี
4. หนังสื อแบบเรี ยนสังคมศึกษาฯ ชันประถมศึกษาปี ที 3
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11. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 5 เรื อง การเปลียนแปลงในชุมชน การปฏิบตั ิตนเพือส่ วนรวม
และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน พบว่านักเรี ยนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น และร่ วมกันคิด
แบบเห็นคุณโทษและทางออก ตัดสิ นใจจากนิทานเรื องแมวน้อยหาบ้านได้ดียงขึ
ิ น
การทําใบงาน เรื อง ลักษณะชุมชนทีฉันชอบมากทีสุ ด โดยให้นกั เรี ยนวาดภาพชุมชนที
ชอบมากทีสุ ด หลังจากการตรวจใบงาน พบว่า นักเรี ยนสามารถวาดภาพชุมชนทีชอบ ผ่านเกณฑ์
ระดับ ดี ทุกกลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 100
การทําแบบทดสอบ เรื อง มาลี โดยนักเรี ยน อ่านกรณี ตวั อย่าง ของมาลี พบว่า นักเรี ยน
สามารถนิยามใจความสําคัญของสถานการณ์ วิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสี ยของการเผาขยะ สังเคราะห์
การปฏิบตั ิตนของตนเองเทียบกับมาลี และสามารถประเมินค่าของการแก้ปัญหาจากกรณี ตวั อย่าง
ของมาลี ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ 3 คือ ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 86.67 คะแนนเฉลียทังสิ นคิดเป็ น
ร้อยละ 87.22
นักเรี ยนมีความสนุกและพึงพอใจทีได้จดั กิจรรมเสริ มหลักสู ตร
หลักสู ตรด้วย กิจกรรม
จักรยานแรลลีกลุ่มสาระสังคมฯ ประถมศึกษาปี ที 3 นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ชุมชนของเราจากแหล่งเรี ยนรู ้
จริ งทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านยาง วัดหนองกะโดน และชุมชนหมู่ที 9 ตําบลบ้านยาง
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2. ปัญหา/อุปสรรค
3. ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ลงชือ...................................................
(นางสาวเพ็ญพิชชา มันคง)
ครู ผสู้ อน
วันที 29 เดือน กันยายน พ.ศ 2554
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร
แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วน สอดคล้องเหมาะสม สามารถนําไปสอน
เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนได้
ลงชือ....................................................

(นายประสิ ทธิ ทองเงิน)
ม
ส
ด
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ห
ล
ก
ั
า
น
ผูอ้ าํ ง
นวยการโรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
สำ
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ใบงาน เรือง “ลักษณะชุ มชนทีฉันชอบมากทีสุ ด”

คําชีแจง ให้นกั เรี ยนวาดภาพลักษณะชุมชนทีนักเรี ยนชอบมากทีสุ ด
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ประเมินผลงาน
ดีมาก

พอใช้

ต้องปรับปรุ ง
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แบบทดสอบ
เรือง มาลี
คําชีแจง ให้นกั เรี ยน อ่านกรณี ตวั อย่างต่อไปนีแล้วตอบคําถาม
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บ้านของมาลีอยูต่ ิดกับบ้านของชาวบ้านคนอืน ๆ มาลีมกั จะนําขยะและของเหลือใช้มา
ทิงทีหลุมซึงติดกับทีของเพือนบ้าน เมือกองขยะสู งขึนเธอก็จะเผาเสี ยครังหนึง บางครังเศษ
ขยะจําพวกถุงพลาสติกก็ถูกลมพัดไปในทีของเพือนบ้าน ด้วยเหตุนีเพือนบ้านจึงไม่ชอบมาลี
1. ใจความสําคัญของสถานการณ์นี คืออะไร (การนิยาม)
2. การเผาขยะมีขอ้ ดีและข้อเสี ย อย่างไรบ้าง (การวิเคราะห์)
ข้อดี

ข้อเสี ย

3. ถ้านักเรี ยนเป็ นมาลีไม่อยากให้เพือนบ้านเกลียดควรทําอย่างไร (การสังเคราะห์)
4. ทางออกหรื อวิธีแก้ปัญหาทีมาลีควรปฏิบตั ิควรทําอย่างไร (การประเมินค่า)
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เกณฑ์ การให้ คะแนน แบบทดสอบ
ข้อที
1

2

3

4

ระดับคุณภาพ
3
2
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ คําตอบมีการระบุปัญหา
ใจความสําคัญของข้อมูล
ระบุใจความสําคัญของ
ได้ถูกต้อง
ข้อมูล ได้ถูกต้องบางส่ วน
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล คําตอบมีการรวบรวม
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ ข้อมูล ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ ระบุสาเหตุ ของปัญหา
จําแนก แยกแยะข้อมูลได้
ข้อมูลได้ถูกต้อง
ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ป
แก้ปัญหา และการคาดเดา
วิธีการแก้ปัญหาและ
เหตุการณ์จากข้อมูล
การคาดเดาเหตุการณ์
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
เป็ นส่ วนมาก
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูล
การคิด การประเมินทางเลือก ในการคิด การประเมิน
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง ทางเลือกและการ
เหมาะสม
ตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
เหมาะสมเป็ นส่ วนมาก
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1
คําตอบมีการระบุปัญหา
ระบุใจความสําคัญของ
ข้อมูล ไม่ถูกต้อง
คําตอบมีการรวบรวม
ข้อมูล ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย
ระบุสาเหตุ ของปัญหา
จําแนก แยกแยะข้อมูล
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ป
วิธีการแก้ปัญหา และ
การคาดเดาเหตุการณ์
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
เป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการระบุขอ้ มูล
ในการคิด การประเมิน
ทางเลือกและการ
ตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
เหมาะสมเป็ นส่ วนน้อย

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ 3 ( 9.00 – 12.00 คะแนน) หมายถึง ดี
ระดับคุณภาพ
2 ( 5.00 – 8.99 คะแนน) หมายถึง ปานกลาง
ระดับคุณภาพ
1 ( 1.00 – 4.99 คะแนน) หมายถึง ปรับปรุ ง

196

แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
กลุ่มที....................สมาชิ กในกลุ่ม
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3
4

ทําเป็ น
ประจํา
(3)

รายการ

ระดับพฤติกรรม
ทําเป็ น
ทําน้อย
บางครัง
ครัง (1)
(2)

มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
มีความกระตือรื อร้นในการทํางาน
รับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย
มีนาใจ
ํ ช่วยเหลือเพือนและกิจกรรมกลุ่ม
ลงชือ.....................................................ผูป้ ระเมิน
(...................................................................)
........../............................../.............

เกณฑ์ การตัดสิ น
คะแนน 9.00 – 12.00 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน
5.00 – 8.99 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 1
.00 – 4.99 คะแนน หมายถึง ปรับปรุ ง
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรือง พลเมืองดีของสั งคม
1. นักเรี ยนจะเลือกปฏิบตั ิตนตามข้อใดเป็ นลําดับแรกทีเหมาะสมในการเป็ นสมาชิกทีดีของ
โรงเรี ยน (ประเมินค่า)
ก. สร้างชือเสี ยงให้โรงเรี ยน
ข. บริ จาคเงินซื ออุปกรณ์การเรี ยน
ค. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
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ง. นําผูป้ กครองเยียมชมอาคารสถานที

2. นักเรี ยนในฐานะทียังเป็ นเด็ก นักเรี ยนจะทําตนเป็ นพลเมืองดีของชุมชนตามข้อใดเหมาะสม
ทีสุ ด (ประเมินค่า)
ก. สนับสนุนคนดีเป็ นผูน้ าํ
ข. ยืนตรงเคารพธงชาติทุกวัน
ค. ช่วยสอดส่ องดูแลชุมชนแทนตํารวจ
ง. ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัว
3. เมือนักเรี ยนเป็ นสมาชิกของชุมชนหน้าทีทีนักเรี ยนต้องกระทํามากทีสุ ด คือข้อใด (ประเมินค่า)
ก. สวดมนต์ ไหว้พระ
ข. การเข้าวัดทุกวันพระ
ค. การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
ง. การเข้าร่ วมกิจกรรมตามประเพณี
4. กิจกรรมในข้อใด ทีนักเรี ยนควรกระทํามากทีสุ ด (ประเมินค่า)
ก. เป็ นหัวหน้านักเรี ยน
ข. อาสาสมัครเป็ นตัวแทนของโรงเรี ยน
ค. เสี ยสละทรัพย์สินให้มากเพือโรงเรี ยน
ง. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพนักเรี ยน
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5. การกระทําในข้อใดแสดงถึงความเป็ นประชาธิปไตย (วิเคราะห์)
ก. ไม่ยอมรับผลการเลือกตัง
ข.
วิมลไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง
ค.
วิชยั ไม่ยอมฟังเหตุผลของสุ นารี
ง. ครู เชือฟังเหตุผลการมาสายของนักเรี ยน
6. เพราะอะไรนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน (วิเคราะห์)
ก. เพือให้โรงเรี ยนมีชือเสี ยง
ข. เพือให้โรงเรี ยนสวยงาม
ค. เพือให้นกั เรี ยนทุกคนตังใจเรี ยน
ง. เพือเกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
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7. บุคคลใดใช้หลักประชาธิ ปไตยในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนมากทีสุ ด
(ประเมินค่า)
ก. ดําออกความเห็นเพียงคนเดียว
ข. เขียวเสนอให้ผนู้ าํ ในท้องถินสังให้สมาชิกทําตาม
ค. แดงเสนอให้สมาชิกในชุมชน เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน
ง. ขาวเสนอความคิดเห็นและให้สมาชิกทุกคนปฏิบตั ิตาม
8. คนในชุมชนมีส่วนร่ วมตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไร (วิเคราะห์)
ก. ร่ วมกันบริ จาคเงินสร้างวัด
ข. ร่ วมกันสร้างสถานทีสําคัญในชุมชน
ค. ร่ วมกันพัฒนาความสะอาดของชุมชน
ง. ร่ วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมในชุมชน
9. การเปลียนแปลงหัวหน้าชันเรี ยนใหม่ตามกระบวนการประชาธิ ปไตยควรทําอย่างไร (วิเคราะห์)
ก. แต่งตังจากครู ใหญ่
ข. แต่งตังจากสมาชิกในโรงเรี ยน
ค. เลือกตังจากสมาชิกในโรงเรี ยน
ง. เลือกตังจากสมาชิกในชันเรี ยน
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10. .ถ้าจะเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่ นักเรี ยนคนใด ทีใช้วธิ ี การเลือกได้เหมาะสมทีสุ ด (ประเมินค่า)
ก. แป้ ง ออกเสี ยงโดยตรง
ข. ปิ น ออกเสี ยงแบบลับๆ
ค. ป้ อง ออกเสี ยงตามเพือน
ง. เปรม ออกเสี ยงแบบส่ งตัวแทน
11. ในการเลือกตัวแทนออกเสี ยงนักเรี ยนควรเลือกบุคคลทีมีลกั ษณะอย่างไร (วิเคราะห์)
ก. คนทีพูดจาเก่ง
ข. คนทีสนิทกับเรามากทีสุ ด
ค. คนทีเข้ากับเพือนได้ทุกคน
ง. คนมีความสามารถ เสี ยสละต่อส่ วนรวม
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12. กิจกรรมในข้อใดสอดคล้องกับวิธีการออกเสี ยงโดยตรง ตามกระบวนการประชาธิปไตย
(วิเคราะห์)
ก. การแต่งตังหัวหน้าห้อง
ข. การเลือกตังประธานนักเรี ยน
ค. การร่ างกฎระเบียบทางโรงเรี ยน
ง. การตังพรรคการเมืองในท้องถิน
13. กิจกรรมในข้อใดเป็ นความร่ วมมือของนักเรี ยนทีช่วยพัฒนาห้องเรี ยนมากทีสุ ด (ประเมินค่า)
ก. ทําเวรในชันเรี ยน
ข. ตัดผมทรงนักเรี ยน
ค. ปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบของห้องเรี ยน
ง. นุ่งกระโปรงยาวตามกฎของโรงเรี ยน
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14. การมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นของบุคคลใด ทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงในชันเรี ยนมากทีสุ ด
(ประเมินค่า)
ก. นักเรี ยน
ข. คุณครู
ค. ผูป้ กครอง
ง. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
15. ข้อใดเป็ นผลดีทีได้รับจากการเลือกตังประธานนักเรี ยนตามระบอบประชาธิ ปไตย (วิเคราะห์)
ก. ทําให้คนอืนนับถือ
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ข. ทําให้เป็ นคนกล้
สาคิด กล้าทํา
ค. ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ง. ทําให้เป็ นคนรู้จกั ยอมรับความคิดคนอืน
16. ในฐานะทีเป็ นสมาชิกห้องเรี ยน นักเรี ยนควรใช้สิทธิตามข้อใดจึงเหมาะสมทีสุ ด (ประเมินค่า)
ก. พูดทุกอย่างทีตนเองคิด
ข. ทําตามความคิดของตนเอง
ค. โต้เถียงกับเพือนเมือความคิดเห็นขัดแย้งกัน
ง. มีส่วนร่ วมในการออกกฎระเบียบของห้องเรี ยน
17. การปฏิบตั ิตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อใดถูกต้อง (วิเคราะห์)
ก. ชักจูงให้ผอู้ ืนเห็นด้วยกับตนเอง
ข. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
ค. ไม่แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับผูอ้ ืน
ง. เลิกยุง่ เกียวกับผูท้ ีมีความคิดเห็นแตกต่าง
18. ถ้าในชุมชนของนักเรี ยนมีพลเมืองดีจาํ นวนมากจะเกิดผลดีอย่างไร(วิเคราะห์)
ก. ได้ชือว่าเป็ นชุมชนทีพัฒนาแล้ว
ข. ลดรายจ่ายด้านการปราบปรามโจรผูร้ ้าย
ค. ชุมชนสงบสุ ข มีความเจริ ญก้าวหน้า มันคง
ง. รัฐบาลมีเสถียรภาพ ไม่เปลียนแปลงผูน้ าํ บ่อยๆ
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19. นักเรี ยนจะเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมในข้อใดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนมาก
ทีสุ ด (ประเมินค่า)
ก. ร่ วมกันปลูกป่ าในชุมชน
ข. สร้างห้างสรรพสิ นค้าใหม่ในชุมชน
ค. สร้างโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน
ง. สมาชิกร่ วมกันสร้างอนามัยในชุมชน
20. ถ้ามีการโต้แย้งของสมาชิกในชุมชน เราควรใช้วธิ ี ใดทีเหมาะสมทีสุ ดในการแก้ไขปั ญหา
(ประเมินค่า)
ก. ใช้อารมณ์
ข. ใช้ความเป็ นหัวหน้า
ค. ใช้เหตุผลและปัญญา
ง. ใช้ความรู้สึกและความต้องการ
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ข้ อ 1

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เรือง ของนําหวาน
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ปกติ
นําหวานเป็ นนักเรี ยนชัน ประถมศึกษาปี ที 3 นังรอคุณพ่อมารับกลับบ้านหลังเลิกเรี ยน
คุณพ่อมารับตรงเวลา แต่วนั นีคุณพ่อยังไม่มา นําหวานดูเวลา
“เอ๊ะ! ห้าโมงเย็นแล้วทําไมคุณพ่อยัง ไม่มารับนะ”
นําหวานจึงเดินไปมาอยูห่ น้าโรงเรี ยน จนกระทังหกโมงเย็นคุณพ่อก็ยงั ไม่มารับ นําหวานเริ มหงุดหงิด
วิตกกังวล สักครู่ มีชายวัยรุ่ นแปลกหน้าขีจักรยานยนต์มาทักทายตีสนิทพูดคุยด้วย และรับอาสาไปส่ งบ้าน
คําถาม
1. ใจความสําคัญของข้อความข้างต้น คืออะไร (การนิยาม)
.............................................................................................................................................................
2. สาเหตุของปัญหาในสถานการณ์นีคืออะไร (วิเคราะห์)
.............................................................................................................................................................
3. หากนักเรี ยนเป็ นนําหวาน ควรตอบกับวัยรุ่ นแปลกหน้าว่าอย่างไร และปฏิบตั ิเช่นไร พร้อมระบุ
ผลทีคาดว่าจะเกิดขึนด้วย (สังเคราะห์)
.............................................................................................................................................................
4. ถ้าเหตุการณ์นีเกิดขึนกับนักเรี ยน นักเรี ยนจะตัดสิ นใจให้ชายแปลกหน้าไปส่ งทีบ้านหรื อไม่
เพราะเหตุใด (การประเมินค่า)
.............................................................................................................................................................
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เกณฑ์ การให้ คะแนน เรืองของนําหวาน

ข้อที
1

2

3

4

ระดับคุณภาพ
3
2
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล
ใจความสําคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องบางส่ วน
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้อง
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก

1
คําตอบมีการระบุปัญหา
ระบุใจความสําคัญของ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุ
สาเหตุ ของปัญหา จําแนก
แยกแยะข้อมูลได้ถูกต้อง
เป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูลได้
ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก การคิด การประเมินทางเลือก การคิด การประเมิน
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง ทางเลือกและการตัดสิ นใจ
เหมาะสม
ได้ถูกต้อง เหมาะสมเป็ น
เหมาะสมเป็ นส่ วนมาก
ส่ วนน้อย
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เฉลย ข้ อ 1 เรือง ของนําหวาน
นําหวานเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 นังรอคุณพ่อมารับกลับบ้านหลังเลิกเรี ยน ปกติคุณ
พ่อมารับตรงเวลา แต่วนั นีคุณพ่อยังไม่มา นําหวานดูเวลา
“เอ๊ะ! ห้าโมงเย็นแล้วทําไมคุณพ่อยัง ไม่มารับนะ”
นําหวานจึงเดินไปมาอยูห่ น้าโรงเรี ยน จนกระทังหกโมงเย็นคุณพ่อก็ยงั ไม่มารับ นําหวานเริ มหงุดหงิด
วิตกกังวล สักครู่ มีชายวัยรุ่ นแปลกหน้าขีจักรยานยนต์มาทักทายตีสนิทพูดคุยด้วย และรับอาสาไปส่ ง
บ้าน
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คําถาม
1. ใจความสําคัญของข้อความข้างต้น คืออะไร(การนิยาม) แนวคําตอบ มีชายแปลกหน้ ารับอาสาไป
ส่ งนําหวานระหว่างรอพ่อมารับ
2. สาเหตุของปั ญหาในสถานการณ์นีคืออะไร (วิเคราะห์) แนวคําตอบ พ่อมารับนําหวานผิดเวลา
3. หากนักเรี ยนเป็ นนําหวาน ควรตอบกับวัยรุ่ นแปลกหน้าว่าอย่างไร และปฏิบตั ิเช่นไร พร้อมระบุ
ผลทีคาดว่าจะเกิดขึนด้วย (สังเคราะห์) แนวคําตอบ ตอบว่า “เดียวคุณพ่ อมารับ ไม่ เป็ นไร
ขอบคุณมากค่ ะ” หากวัยรุ่ นคนนันไปแล้ วก็ไม่ มีปัญหาใด ๆ หากว่าวัยรุ่ นคนนันพยายามจะพาไปให้
ได้ ก็ให้ รีบเดินหนีเข้ าโรงเรียนไปหาคุณครู หรือเดินไปในทีทีมีคนอยู่มาก ๆผลทีคาดว่าจะเกิด ถ้ าทํา
อย่างข้ างต้ นแล้วปัญหาไม่ เกิด
4. ถ้าเหตุการณ์นีเกิดขึนกับนักเรี ยน นักเรี ยนจะตัดสิ นใจให้ชายแปลกหน้าไปส่ งทีบ้านหรื อไม่
เพราะเหตุใด(การประเมินค่า) แนวคําตอบ ไม่ สมควรให้ ไปส่ ง เพราะมีโอกาสทีจะถูกทําร้ ายได้ มาก
เช่ นถูกทําอนาจาร หรือจีชิงทรัพย์
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ส นเข้าไปในป่ า เขาเห็นต้นไม้ใหญ่โค่นลงมา กิงไม้ทบั ตัวงู ซึงงู
กาลครังหนึงนายพรานเดิ

กําลังดินรนเพือเป็ นอิสระ และร้องขอความช่วยเหลือ “โปรดเมตตาฉันหน่อย ช่วยให้ฉนั เป็ นอิสระที
แล้วฉันจะตอบแทนบุญคุณท่าน ” งูออ้ นวอน นายพรานใจอ่อนสงสารงู จึงช่วยยกกิงไม้ให้งูดินหลุด
ออกมาได้ แต่ทนั ทีทีงูเป็ นอิสระ มันก็เลือยมารัดคอนายพรานพร้อมกับขู่ฟ่อ ๆ ทีข้างหู “ฉันจะ
กัดแก” งูขู่ “อ้อ ! เจ้าตอบแทนบุญคุณฉันอย่างนีหรื อ ” นายพรานถาม “เจ้าน่าจะละอายใจบ้าง
นะ ฉันเป็ นคนช่วยชีวติ เจ้า แต่เจ้ากลับจะฆ่าฉัน” นายพรานต่อว่า แต่งูอกตัญ ูกลับไม่รู้สาํ นึก
“ฉันจะกัดแก ฉันจะกัดแก ” งูยาคํ
ํ าเดิม “เดียวก่อน ฉันขอให้เรี ยกผูต้ ดั สิ นมาชีขาด ว่าใครผิดใคร
ถูก เราจะให้ใครก็ตามทีพบเป็ นคนแรกเป็ นผูท้ าํ หน้าทีนี ” งูตกลง ทังสองพากันไปพบสุ นขั จิงจอก จึงเล่า
เรื องทังหมดให้ฟัง “ช่วยเป็ นผูพ้ ิพากษาทียุติธรรมให้แก่เราทีเถอะ” นายพรานขอร้อง “ตกลงฉันจะเป็ นผู้
ตัดสิ นให้ แต่ก่อนอืนฉันจะต้องรู้รายละเอียดทีเกิดขึนก่อน ขอให้กลับไปทีเกิดเหตุก่อน ฉันจะตัดสิ น
ความทีนัน” ทังหมดจึงพากันไปยังบริ เวณทีเกิดเหตุ ” เอาล่ะไปอยูต่ รงทีเกิดเหตุได้แล้ว” นายพรานจึงยก
กิงไม้ขึน งูเลีอยไปนอนอยูท่ ีเดิม นายพรานวางกิงไม้ทบั ลงบนตัวงู “เอาล่ะพยายามดินออกมาให้ได้นะ นี
เป็ นคําตัดสิ นของฉัน” สุ นขั จิงจอกว่าแล้วก็ชวนนายพรานเดินจากไป”
(ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ)
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คําถาม
1. ใจความสําคัญของเรื องนีคืออะไร(การนิยาม)
………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรี ยนมีความคิดเห็นเช่นใด ต่อการกระทําของงู จงอธิบายเหตุผล (วิเคราะห์)
……………………………………………………………………………… ……………………
3. จากนิทานนักเรี ยนสรุ ปข้อคิดได้อย่างไร (สังเคราะห์)
…………………………………………………………………………………………….........…
4. นักเรี ยนคิดว่านายพรานทําถูกต้องหรื อไม่ ทีช่วยเหลืองูในตอนแรก จงให้เหตุผลประกอบ (การ
ประเมินค่า)
………………………………………………………………………………………………………
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เกณฑ์ การให้ คะแนน เรือง นายพรานและงู
ข้อที
1

2

3

4

ระดับคุณภาพ
3
2
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล
ใจความสําคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องบางส่ วน
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้อง
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก

1
คําตอบมีการระบุปัญหา
ระบุใจความสําคัญของ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุ
สาเหตุ ของปัญหา จําแนก
แยกแยะข้อมูลได้ถูกต้อง
เป็ นส่ วนน้อย
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูลได้
ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก การคิด การประเมินทางเลือก การคิด การประเมิน
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง ทางเลือกและการตัดสิ นใจ
เหมาะสม
ได้ถูกต้อง เหมาะสมเป็ น
เหมาะสมเป็ นส่ วนมาก
ส่ วนน้อย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

208
เฉลย ข้ อ 2 เรือง นายพรานและงู
กาลครังหนึงนายพรานเดินเข้าไปในป่ า เขาเห็นต้นไม้ใหญ่โค่นลงมา กิงไม้ทบั ตัวงู ซึงงู
กําลังดินรนเพือเป็ นอิสระ และร้องขอความช่วยเหลือ “โปรดเมตตาฉันหน่อย ช่วยให้ฉนั เป็ นอิสระที แล้ว
ฉันจะตอบแทนบุญคุณท่าน ” งูออ้ นวอน นายพรานใจอ่อนสงสารงู จึงช่วยยกกิงไม้ให้งูดินหลุดออกมาได้
แต่ทนั ทีทีงูเป็ นอิสระ มันก็เลีอยมารัดคอนายพรานพร้อมกับขู่ฟ่อ ๆ ทีข้างหู “ฉันจะ
กัดแก” งูขู่ “อ้อ ! เจ้าตอบแทนบุญคุณฉันอย่างนีหรื อ ” นายพรานถาม “เจ้าน่าจะละอายใจบ้าง
นะ ฉันเป็ นคนช่วยชีวติ เจ้า แต่เจ้ากลับจะฆ่าฉัน” นายพรานต่อว่า แต่งูอกตัญ ูกลับไม่รู้สาํ นึก
“ฉันจะกัดแก ฉันจะกัดแก ” งูยาคํ
ํ าเดิม “เดียวก่อน ฉันขอให้เรี ยกผูต้ ดั สิ นมาชีขาด ว่าใครผิดใคร
ถูก เราจะให้ใครก็ตามทีพบเป็ นคนแรกเป็ นผูท้ าํ หน้าทีนี ” งูตกลง ทังสองพากันไปพบสุ นขั จิงจอก จึงเล่า
เรื องทังหมดให้ฟัง “ช่วยเป็ นผูพ้ ิพากษาทียุติธรรมให้แก่เราทีเถอะ” นายพรานขอร้อง “ตกลงฉันจะเป็ นผู้
ตัดสิ นให้ แต่ก่อนอืนฉันจะต้องรู้รายละเอียดทีเกิดขึนก่อน ขอให้กลับไปทีเกิดเหตุก่อน ฉันจะตัดสิ นความที
นัน” ทังหมดจึงพากันไปยังบริ เวณทีเกิดเหตุ ” เอาล่ะไปอยูต่ รงทีเกิดเหตุได้แล้ว” นายพรานจึงยกกิงไม้ขึน งู
เลีอยไปนอนอยูท่ ีเดิม นายพรานวางกิงไม้ทบั ลงบนตัวงู “เอาล่ะพยายามดินออกมาให้ได้นะ นีเป็ นคําตัดสิ น
ของฉัน” สุ นขั จิงจอกว่าแล้วก็ชวนนายพรานเดินจากไป”
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(ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ)

คําถาม
1. ใจความสําคัญของเรื องนีคืออะไร(การนิยาม) แนวคําตอบ นายพรานช่ วยงูจากโดนกิงไม้ ทบั
และจะถูกงูกดั จึงหาผู้ช่วยตัดสิ นความ
2. นักเรี ยนมีความคิดเห็นเช่นใด ต่อการกระทําของงู จงยกเหตุผล (วิเคราะห์) แนวคําตอบ อิสระ
พิจารณาความสอดคล้ องของเหตุผล
3. จากนิทานนักเรี ยนสรุ ปข้อคิดได้อย่างไร (สังเคราะห์) แนวคําตอบอิสระ พิจารณาความ
สอดคล้อง ของเหตุผล
4. นักเรี ยนคิดว่านายพรานทําถูกต้องหรื อไม่ ทีช่วยเหลืองูในตอนแรก จงให้เหตุผลประกอบ แนว
คําตอบ อิสระ พิจารณาความสอดคล้องของเหตุผล (การประเมินค่า)
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จิตสํานึก ทีเราต้องมี เพือจะเป็ นคนดี เมือเป็ นผูใ้ หญ่ ห้าข้อ ห้าคํา แค่ทาํ ให้ได้ เป็ นเรื องง่ายๆ เท่า
นันเอง ข้ อ 1 ซือสั ตย์ ข้ อ 2 รับผิดชอบ ข้ อ 3 รักในความเป็ นธรรม
ข้ อ 4 พอเพียง ข้ อ 5 ทําเพือส่ วนรวม …แค่นี ทําง่ายไม่ยากเลย
เป็ นคนดี เราจะไม่คดโกง คนคดโกง เขาเป็ นคนไม่ดี เมือเป็ นผูใ้ หญ่ จะไม่ลืมเรื องนี
จะเป็ นคนดี “โตไปไม่โกง”
คําถาม
1. ใจความสําคัญของเพลงนีคืออะไร (การนิยาม)
.............................................................................................................................................................
2. จากเพลงนีการเป็ นคนดีมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง (วิเคราะห์)
.............................................................................................................................................................
3. นักเรี ยนสรุ ปข้อคิดทีได้จากเพลงนี (สังเคราะห์)
.............................................................................................................................................................
4. นักเรี ยนสามารถทําตามเนือเพลงนีได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด (การประเมินค่า)
.............................................................................................................................................................
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เฉลย ข้ อ 3 เรื อง เพลงโตไปไม่โกง
ġġġġġġġġġġจิตสํานึก ทีเราต้องมี เพือจะเป็ นคนดี เมือเป็ นผูใ้ หญ่ ห้าข้อ ห้าคํา แค่ทาํ ให้ได้ เป็ นเรื อง
ง่ายๆ เท่านันเอง ข้ อ 1 ซือสั ตย์ ข้ อ 2 รับผิดชอบ ข้ อ 3 รักในความเป็ นธรรม
ข้ อ 4 พอเพียง ข้ อ 5 ทําเพือส่ วนรวม …แค่นี ทําง่ายไม่ยากเลย
เป็ นคนดี เราจะไม่คดโกง คนคดโกง เขาเป็ นคนไม่ดี เมือเป็ นผูใ้ หญ่ จะไม่ลืมเรื องนี
จะเป็ นคนดี “โตไปไม่โกง”
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คําถาม
1. ใจความสําคัญของเพลงนีคืออะไร (การนิยาม) แนวคําตอบ สอนให้เป็ นคนดี
2. จากเพลงนีการเป็ นคนดีมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง (วิเคราะห์) แนวคําตอบ ข้อ 1 ซือสัตย์ ข้อ 2
รับผิดชอบ ข้อ 3 รักในความเป็ นธรรม ข้อ 4 พอเพียง ข้อ 5 ทําเพือส่ วนรวม
3. นักเรี ยนสรุ ปข้อคิดทีได้จากเพลงนี (สังเคราะห์) แนวคําตอบ เป็ นเด็กดีในวันนี และเป็ นผูใ้ หญ่ดี
ในวันหน้า
4. นักเรี ยนสามารถทําตามเนือเพลงนีได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด (การประเมินค่า)
แนวคําตอบ อิสระพิจารณาความสอดคล้องของเหตุผล (การประเมินค่า)
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เกณฑ์ การให้ คะแนน เรือง เพลงโตไปไม่โกง

ข้อที

1

2

3

4

ระดับคุณภาพ
3
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้อง
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้อง

2
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูล
ได้ถูกต้องบางส่ วน
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก

1
คําตอบมีการระบุปัญหา ระบุ
ใจความสําคัญของข้อมูลไม่
ถูกต้อง
คําตอบมีการรวบรวมข้อมูล
ระบุขอ้ ดี ข้อเสี ย ระบุสาเหตุ
ของปัญหา จําแนก แยกแยะ
ข้อมูลได้ถูกต้องเป็ นส่ วน
น้อย
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
คําตอบมีการสรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ
เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ เลือกใช้ขอ้ มูล สรุ ปวิธีการ
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
แก้ปัญหา และการคาดเดา
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูล
เหตุการณ์จากข้อมูลได้
ถูกต้องเป็ นส่ วนน้อย
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ได้ถูกต้องเป็ นส่ วนมาก
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
คําตอบมีการระบุขอ้ มูลใน
การคิด การประเมินทางเลือก การคิด การประเมินทางเลือก การคิด การประเมินทางเลือก
และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง และการตัดสิ นใจได้ถูกต้อง
เหมาะสมเป็ นส่ วนน้อย
เหมาะสม
เหมาะสมเป็ นส่ วนมาก
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
คําชีแจง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ให้นกั เรี ยนทําเครื องหมาย 3 ลงในช่องใดช่องหนึงตามความรู ้สึก ของนักเรี ยน โดยกําหนดเกณฑ์
ให้คะแนนดังนี
- หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
. หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
/ หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ที
1
2

ม
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ส
ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้

รายการ

ระดับความคิดเห็น

- . /

การจัดห้องเรี ยนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
มีความเป็ นกัลยาณมิตรกับนักเรี ยน ด้วยการยิมแย้มแจ่มใส ทักทาย
ด้วยไมตรี จิตและให้ความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน
3 มีสือการสอนทีเอือต่อการดําเนินกิจกรรม มีความหลากหลายทําให้
รู้สึกสนุก
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
4 นําเสนอสถานการณ์ทีเป็ นปัญหาหรื อสาระสําคัญของบทเรี ยน
5 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ร่วมกับเพือนๆ
6 มีกิจกรรมกระต้นให้นกั เรี ยนเกิดการคิด
7 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้พดู สรุ ปประเด็นและแสดงเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจ
8 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการสรุ ปบทเรี ยน
ด้ านประโยชน์ ทรัี บ
9 นักเรี ยนมีทกั ษะการคิด การตัดสิ นใจ และสรุ ปความรู้ดว้ ยตนเอง
10 สามารถนําความรู้และทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
ข้อคิดเห็นอืนๆ ทีมีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวโยนิโสมนสิ การ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

หมาย
เหตุ
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชือ- สกุล นางสาว
เพ็ญพิชชา มันคง
วันเดือนปี เกิด
เกิดวันที 14 มีนาคม พ.ศ. 2506
สถานทีเกิด อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ทีอยู่
27 หมู่ 8 ตําบลหนองกบ อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 70110
สถานทีทํางาน โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
ตําบลบ้านยาง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.
2527

สําเร็ จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.
2552 ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.
2531-2533
ครู 1 โรงเรี ยนบ้านคะนาสามัคคี
อําเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรี สะเกษ
พ.ศ.
2534-2536
อาจารย์ 1 โรงเรี ยนบ้านบนเขาแก่งเรี ยง
อําเภอศรี สวัสดิ จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.
2537-2551
อาจารย์ 2 โรงเรี ยนวัดตะครําเอน
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.
2551 -ปัจจุบนั ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนบ้านหนองกะโดน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

