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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียน
รู้เรื่องสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเองด้วยแนวคิดพุทธวิธีกับตะวันตก 2) เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ส 33102 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรือ่ พุทธวิธสี อนคิดเพือ่ พัฒนาชีวติ ด้วยตนเอง 3) เพือ่ วิเคราะห์ความความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
พุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดารา
วิทยาลัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ�ำนวน 35 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ทดลองคือ หน่วยการเรียนรู้
เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เพือ่ พัฒนาชีวติ ด้วยตนเอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
และแบบสอบถามความคิดเห็น
1. ผลการหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนา
ชีวติ ด้วยตนเอง พบว่า มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 92.47/ 90.36 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ไว้คือ 80/80 x
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .00
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นที่มีต่อ
การเรียน เรื่อง พุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเองรวมอยู่ที่ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
( x มี ค ่ า เท่ า กั บ 4.55) ในเรื่ อ งการใช้ เ หตุ ก ารณ์ ข ่ า วปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ เ กิ ด การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน�ำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและสังคมได้

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา; โยนิโสมนสิการ
Abstract

The Research objective of the study were : 1) In order to create
and find an effective unit of learning on Buddhism, the method of teaching to
develop one’s self 2) to compare the learning achievement before and after
learning by teaching the Buddhist method of integration in the Buddhist course
Mathayoms 3 3) to study the opinions of experimental group students on the
teaching and learning of Buddhism, the learning unit about the Buddhist method
of teaching, to develop one’s self of Mathayom 3 students in Dara Academy.
It is the Practical Research The instruments used in the study of
the experimental group included with a learning unit on the doctrine for life
development, the Buddhist integrated lesson plans on the Doctrine for Life
Development. The test to measure academic achievement by
pretest – posttest. In addition, the questionnaires for collection their opinions.
The results revealed as follows: 1) The efficiency of the learning unit
on the
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Doctrine of Life Development based on the western concept and
Buddhist method, it wasfound that efficiency of the learning unit has its effective
at E1/E2, which equal to 92.47/ 90.36,which was higher than the defined criteria
80 / 80. 2) Regarding the compare student achievement taught by the integrated
Buddhist method and traditional teaching method,The T- test showed its result
that both groups have a different achievement statistically significant 0 .0 0 and
3) In case of the results of student’s opinion, it showed that the experimental
group has the most satisfaction towards the course entitled ‘Buddhism’ which
taught by an integrated Buddhist teaching method, ( x=4 .55 ). the Buddhist
integrated of learning activities have made students think rationally and carried
the Buddhist Doctrines for solving in life and society.

Keywords: The Development; Yonisomanasikāra
บทน�ำ

คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้กล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
ทรงเป็นนักการสอน สามารถอบรมสั่งสอน และประสบความส�ำเร็จในการสอนอย่างสูงสุด
จนเป็นที่ยอมรับของปราชญ์ได้ถวาย ค�ำว่า “พระบรมศาสดาหรือพระบรมครู” ซึ่งแปล
ว่า พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมหรือผู้เป็นยอดของครู ในภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระ
เกียรติว่า “สตฺถา เทวมนุสฺสานํ” แปลว่า พระศาสดาของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย และ
มีค�ำเสริมพระพุทธคุณว่า “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ”แปลว่าเป็น สารถีฝึกคนได้ไม่มีใครยิ่ง
กว่า(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2549:1.) เป็นการแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนา
มีกระบวนการฝึกตามหลักไตรสิกขา คือมิได้มีแค่การสอนแบบบรรยายเท่านั้น แต่ยังให้ได้
ลงมือปฏิบตั ิ สืบค้น ให้เห็นถึงความจริงทีเ่ กิดขึน้ ให้ผทู้ นี่ ำ� กระบวนการคิดนีไ้ ปทดลองท�ำเห็น
ตามความเป็นจริงของธรรมชาติและสามารถน�ำไปใช้ได้ตลอดชีวิต
ซึ่งในสภาวะสังคมในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามนุษย์ต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
และเรียนรู้ที่จะพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนั้น อย่างเท่าทัน และสามารถจัดการปัญหา
ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดสมดุลกับชีวิต เพราะไม่ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนไปเช่น
ไร เทคโนโลยีจะน�ำหน้าขนาดไหน แต่ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นยังทันสมัยอยู่
เสมอ และเป็นความจริง ทรงสอนวิธใี นการเรียนรูใ้ ห้เกิดปัญญา ให้พน้ จากทุกข์ หรือปัญหาได้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การเปลีย่ นแปลงของโลกในยุคนีม้ ผี ลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความสับสนทางความคิด
ซึง่ มนุษย์จำ� ต้องเผชิญกับสิง่ เปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมทีร่ วดเร็ว และรุนแรง อันเป็นการชีน้ ำ�
ความคิดเฉพาะบุคคลจนกลายเป็นการชี้น�ำทางวัฒนธรรม และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐานของสังคม ในที่สุดสังคมจะมีสภาพไร้กฎเกณฑ์ ยากต่อการควบคุมผลกระทบ
และการแก้ไขปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นอันตราย ต่อทุกสังคมในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สังคมที่ปราศจากภูมิคุ้มกันที่ดีเพียงพอ ซึ่งมักเป็นสังคมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่ง
ใหม่ที่คิดว่าดีกว่า หรือเป็นความเจริญก้าวหน้าในสังคม อันเกิดจากความต้องการความคาด
หวังของผู้คนในสังคมนั้นๆ ตามอย่างสังคมที่เรียกตนเองว่าพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย เช่นเดียวกับการไหลของวัฒนธรรมตะวันตก และของชน
ชาติอื่นๆ ในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการรับเอาค่านิยมใหม่ๆ มาโดยไม่
ระมัดระวังโดยถูกสอดแทรกและแพร่ จากสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และอื่นๆ หรือแม้แต่ในโลก
ไซเบอร์ (Cyber worlds) แก่บุคคลโดยทั่วไปอย่างไม่เจาะจง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อทัศนคติ
ของคนไทยโดยเฉพาะต่อระบบคิดทีเ่ ป็นภัยร้ายแรงต่อสถาบันหลักและความมัน่ คงของชาติ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถจัดระบบความคิดให้เท่าทัน ข้อมูล
ที่มนุษย์ได้รับมาอย่างหลากหลายนั้น เป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหา
สาระนั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเนื้อหาสาระหรือข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เรียนต้อง
ประมวลนั้นอยู่ในลักษณะ กระจัดกระจาย และมีจ�ำนวนมาก การสอนทักษะคิดเป็นเครื่อง
ที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดล�ำดับข้อมูลนั้นให้เป็นระบบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายให้เข้าใจและสามารถ
ประมวลความรู้หรือจัดล�ำดับความรู้ดังกล่าวได้ในหลายครั้งสังเกตเห็นว่าผู้เรียนเกิดความ
คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ขึ้นในการประมวลผลตามทักษะกระบวนการคิด เนื่องจากการ
สร้างทักษะการบวนการคิดซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมอยู่ในสมองจับต้องไม่ได้จ�ำเป็นต้องมี
กระบวนการน�ำให้คิด เพราะการมีรูปแบบของกระบวนการคิดที่ดีจะท�ำให้ผู้เรียนเข้าใจและ
ประมวลผลข้อมูลที่ตนได้มานั้น มาประมวลผลหาค�ำตอบถูกต้องได้นั้นเอง
แต่ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่นักเรียนได้พบนั้น ไม่สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาที่ได้ให้ไว้ คือ เก่ง ดี มีสุข นั้นคือ
นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการกระท�ำของตนเองที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต หรือการกระท�ำของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตนว่าจะส่งผลอะไรกับตนเองเมื่อ
ท�ำตามเขาเหล่านัน้ สังเกตเห็นจากข่าวคดีตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับเยาวชนในสามปีทผี่ า่ นมาพบว่า
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คดี เยาวชนมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นจากแค่ท�ำร้ายร่างกายเป็นการท�ำลายชีวิตผู้อื่นเพียง
เพราะเขาไม่ได้รับการตอบสนองตามที่เขาต้องการจากสังคม
ในปัจจุบนั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่ได้ฝกึ ให้นกั เรียนคิดเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น อีกทั้งการสอนในปัจจุบันยังในการท่องจ�ำเป็นหลักอยู่ ส่งผลให้การเรียนการ
สอนไม่ได้ผลเท่าที่ควรจากดังจะเห็นได้จากผลการสอบ PISA การสอบ PISA คือ โครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmer for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ,2562:ค�ำน�ำ)
วัตถุประสงค์ของPISA เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตใน
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้
ความรูแ้ ละทักษะในชีวติ จริงมากกว่าการเรียนรูต้ ามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบนั นีม้ ปี ระเทศ
จากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการมากกว่า ประเทศ
ผลการประเมิน PISA 2018 พบว่า ด้านการอ่านของนักเรียนไทย (393 คะแนน)
มีคะแนนลดลงจากผลการประเมินรอบที่ผ่านมา และมีคะแนนน้อยกว่าใน PISA 2015 ถึง
16 คะแนน การที่คะแนนมีแนวโน้มลดลงเป็นเพราะนักเรียนที่มีความสามารถด้านการอ่าน
ไม่ถงึ ระดับ 2 มีจานวนเพิม่ ขึน้ ถึง 10% ด้านคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลีย่ ไม่เปลีย่ นแปลง
(ตั้งแต่ PISA 2003 ถึง PISA 2018) ด้านวิทยาศาสตร์ก็ค่อนข้างคงที่ แต่ผลการประเมินใน
PISA 2012 สูงกว่า PISA 2018 อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่เมือ่ วิเคราะห์แนวโน้มตัง้ แต่ PISA 2006
ถึง PISA 2018 ยังถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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แนวโน้มผลการประเมินของไทย ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(ที่มา:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ )
เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแต่การประเมินรอบ
แรกจนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของไทยไม่
เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เรียนของเรานั้นมีสมรรถนะของนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับของ
ชาติเกีย่ วกับความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับอนาคต เราสามารถพัฒนานักเรียนให้มที กั ษะ
ด้านการคิดในการด�ำรงชีวติ ให้อยูใ่ นระบบระเบียบไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ รูจ้ กั ใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ของตนเองในทางที่ถูก ให้มาก ก็จะเป็นผลดีทั้งต่อตัวนักเรียนเองและมีผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติได้อย่างรวดเร็วเพราะประเทศเกิดความสงบสุข
ดังนั้นการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือการสอนให้ผู้เรียน “คิด
เป็น” นับเป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นมาก เนื่องจากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น
น�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตอย่างมีสติ เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีลักษณะ
เป็นกระบวนการ ไม่วา่ จะเป็นการคิดในมิตใิ ด ซึง่ กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็นการ
คิดขั้นสูง ต้องอาศัยทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นกลางซึ่ง รศ.ดร.ทิศนา แขม
มณีและคณะ ได้เขียนต�ำราเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มี
ประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยเฉพาะนักการศึกษาที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดของผู้เรียน และท่านได้แสดงข้อคิดเห็นว่า “เป็นที่น่าแปลกใจ ไม่ค่อยเห็นปรากฏการณ์
สอนคิดอย่างมีวิจารณญาณในห้องเรียน เหตุใดการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือสอนให้
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ผูเ้ รียนคิดเป็นจึงถูกละเลยสาเหตุหนึง่ ผูส้ อนไม่มคี วามเข้าใจเพียงพอ ในเรือ่ งการคิดการเรียน
การสอนทีเ่ สริมสร้างการคิด เนือ่ งจากกระบวนการคิดเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม มีความซับซ้อน
คลุมเครือมองไม่ชดั เจน การคิดเป็นทักษะไม่ใช่ พรสวรรค์ ดังนัน้ ย่อมสามารถพัฒนาได้ หาก
มีกระบวนการวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่ประเด็นเกี่ยวกับการคิดและความคิด มัก
มีความเข้าใจคาดเคลื่อนในความหมายทางด้านภาษา ดังนั้นจึงควรท�ำความเข้าใจเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการคิด
ดังนั้นการรู้จัดคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เป็นระบบ เพื่อจะเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาพฤติกรรมการคิดของมนุษย์นนั้ พุทธพจน์ทปี่ ระกาศรับรองว่า “ธรรมทีเ่ ราแสดงแล้ว
เพื่อความรู้ยิ่ง เธอทั้งหลายพึงเรียน เสพ เจริญ ท�ำให้มาด้วยดีโดยวิธีที่พรหมจารย์นี้จะพึงตั้ง
ได้นาน ด�ำรงอยู่ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ สุขแก่เทวดาและมนุษย์ทงั้ หลา”(พระไตรปิฎก ภาษา
ไทย เล่ม10 ข้อ 194:130-131)
กระบวนการสอนของพุทธองค์ให้พ้นทุกข์ สรุปแล้วมีอยู่ 2 ระดับคือ (1) ระดับ
อนุปพุ พิกถาหรืออนุโลมสัจจกถา คือสอนจากง่ายไปหายาก ตามล�ำดับ โดยค�ำถึงถึงผูฟ้ งั หรือ
ผูเ้ รียนเป็นจุดศูนย์กลาง เพือ่ ทีจ่ ะย้อมจิตก่อนด้วยทานกถา ศีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา
เนกขัมมกถา แต่ยังอยู่ในระดับโลกิยะ (2) ระดับสัจจกถา สอนด้วยอริยสัจ 4 คือ (1) ทุกข
อริยสัจ ความจริงทีพ่ ระอริยะเจ้ารูว้ า่ เป็นทุกข์ คือ ขันธ์ 5 สรรพสัตว์ทเี่ นือ่ งด้วยขันธ์ 5 อยูใ่ น
ภพภูมิไหนก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้น (2) สมุทยอริยสัจ ความจริงที่พระอริยะเจ้ารู้ว่า
ตัณหาความเพลิดเพลินในทุกข์คอื ขันธ์ 5 นัน่ แหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ (3) ทุกขนิโรธอริยสัจ
ความจริงที่พระอริยะเจ้าเข้าไปรู้ภาวะแห่งการดับทุกข์มีจริงเรียกว่า นิโรธหรือนิพพาน (4)
ทุกขนิโรธมรรคอริยสัจ ความจริงที่พระอริยะเจ้ารู้ว่าทางดับทุกข์มีอยู่ด้วยอริยมรรคองค์ 8
ที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่าง เป็นกระบวนการสอนรูปแบบแห่งโลกุตตระ กระกบวนการสอนทั้ง
2 ประการจึงมีเป้าหมายเดียว คือ การสิน้ ชาติ ดังพระบาลีวา่ ขีณา ชาติ (พระไตรปิฎกภาษา
บาลี เล่ม 4 ข้อ 23: 19) ชาติคอื การเกิดได้สนิ้ แล้ว ได้เข้าไปสูอ่ มตมหานิพพาน กระบวนการ
สอนของพระพุทธเจ้าทัง้ 2 ประการนีเ้ ป็นเอกลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงชือ่ ว่าศาสดา
เอกของโลก (พระครูปลัดณัฐพล จนนฺทิโก, 2561: 148)
การใช้พุทธวิธีการเรียนรู้การสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (construction) เป็นการสร้างความรู้ ความคิด
คุณค่า ดังกรณีของพระพุทธเจ้าทรงตระหนักในปัญหาคือทุกข์ของมนุษย์ที่ต้องเกิด แก่ เจ็บ
ตาย จึงทรงเกิดแรงบันดาลใจอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทรงผนวชแล้วศึกษาภูมิปัญญา
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ดั้งเดิม เท่าที่มีว่าจะแก้ปัญหาทุกข์ของมนุษย์ได้หรือไม่ เมื่อทรงพบว่าภูมิปัญญาดังเดิมนั้น
แก้ปัญหามิได้ จึงทรงคิดหาทางพ้นทุกข์จนตรัสรู้ได้
ส�ำหรับนักการศึกษาสมัยใหม่ที่ศึกษาด้านนี้ได้น�ำเสนอแนวคิดด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในล�ำดับแรก ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ คือ การสอน
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ( learn how to learn )และรู้วิธีคิด ( learn
to think ) เนื่องจากระบบการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ และเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 22
แนวทางการจัดการศึกษาก�ำหนดไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนส�ำคัญทีส่ ดุ ” และในมาตรา 24 ในข้อที่
2 ทีก่ ำ� หนดให้ “ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา” บทบาทการสอนของครูจึงควรเปิดโอกาส และ
กระตุ้นให้นักเรียนคิด และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ประกอบกับโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าทั่วทุกมุมโลก
นักเรียนในยุคนี้มีเทคโนโลยีอยู่ในมือและยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่
ทุกเวลา หากมีขอสงสัยในเรื่องอะไรก็สามารถค้นหาข้อมูลได้ไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ ใช้
เวลาเพียงไม่กนี่ าทีกส็ ามารถได้ขอ้ มูลทีอ่ ยากรู้ แม้แต่หลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาก็มพี ระ
ไตรปิฎกฉบับออนไลน์ มีเว็บไซต์ทางศาสนาอธิบายค�ำสอนาเผยแผ่ทางอินเทอร์เน็ตจ�ำนวน
มาก หากจะอยากฟังพระสงฆ์แสดงธรรมก็เพียงแต่เข้าไปยังยูทุบก็สามารถเลือกฟังและชม
ภาพได้ตามทีส่ นใจ หากเป็นเช่นนีก้ ารรับรูแ้ ละเลือกรับของนักเรียนเป็นเรือ่ งให้ทจี่ ะส่งผลต่อ
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หากนักเรียนมีเครือ่ งมือทีด่ ี การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจะมีพลังอย่างมาก ใน
การน�ำมาใช้พฒ
ั นาตนเอง เพราะจากทีก่ ล่าวมาข้อมูลในสือ่ สังคมออนไลน์นนั้ มีมากมายการ
จะได้มาซึ่งเรื่องจริงที่ถูกต้องและน�ำมาประมวลผลใช้ในชีวิตได้นั้นเป็นเรื่องส�ำคัญ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนสามารถองค์ความรู้ด้วยตนเองมีคุณลักษณะ เก่ง ดี มีสุข ตามของกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ และมุ่งศึกษาพุทธวิธีการสอนที่สามารถท�ำให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการ
ท�ำความเข้าใจให้แจ้งเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อน�ำไป
ใช้ในการด�ำเนินชีวิต อย่างยั่นยืนในแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า ยังท�ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและสังคม
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วัตถุประสงค์
1) เพือ่ สร้างและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ งพุทธวิธสี อนคิดเพือ่ พัฒนา
ชีวิตด้วยตนเอง
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยวิธีสอน
พุทธวิธีบูรณาการในรายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อ
พัฒนาชีวิตด้วยตนเอง
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอน พระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ระเบียบวิธีวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Design) เพือ่ ให้การศึกษา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเรือ่ ง
พุทธวิธสี อนคิดเพือ่ พัฒนาชีวติ ด้วยตนเอง ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ ผูว้ จิ ยั จึง
ได้ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า โดยล�ำดับขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา นักเรียนทีศ่ กึ ษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 35 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 10 แผน ใช้เวลาสอนทัง้ หมด 20 ชัว่ โม
2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัว เลือก
จ�ำนวน 20 ข้อ
2.3 แบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามทีม่ รี ะดับความคิดเห็น 5 ระดับ
จ�ำนวน 20ข้อ
3. การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์
การเรียนรู้ น�ำข้อมูลมาสร้างแบบทดสอบ โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรูเ้ นือ้ หา ตัวชีว้ ดั และจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้แนบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 20 ข้อ
3.2 ศึกษาการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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กิจกรรมการเรียนรูข้ องแผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ เป็นแบบทดสอบท้ายบท น�ำผลการตรวจ
สอบมาขอผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน มาหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเนือ้ หากับวัตถุประสงค์
3.3 ทดสอบ (Try out) น� ำ แบบทดสอบไปทดสอบกั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาค เรียนที่ 1 ห้องเรียนที่เรียนรายวิชาเดียวกัน จ�ำนวน 40 คน แล้วน�ำ
ผลทีไ่ ด้มาหาความเชือ่ มัน่ ของข้อสอบ เป็นการวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ ตามตาราง CHUNG
THE FAN สูตร KR-20 คูเดอร์ ริชาร์ดสัน แล้วพิจารณาค่าความยากง่าย (p) เป็นรายข้อโดย
ค่า 0.2<p<0.8 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก(r) รายข้อมากกว่า 0.2 และหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งชุด
3.4 น�ำแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว มาคัดเลือกโดยพิจารณาจาก
ค่า p (ค่าความยากง่าย)และค่า r (ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่ดีไปใช้จ�ำนวน
20 ข้อ
3.5 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อ
พัฒนาชีวิตด้วยตนเอง และเครื่องมือการวัดผล ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ตาม
โครงสร้างเนื้อหา จากนั้นน�ำแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิด
เพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง และเครื่องมือการวัดผล ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดารา
วิทยาลัย ในระดับชั้นเดียวกัน จ�ำนวน 40 คน
3.6 สร้างแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียน โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบวัด
ความคิดเห็นและเขียนข้อค�ำถามโดยก�ำหนดประเด็นค�ำถามตามลักษณะหน่วยการเรียนที่
ดี มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 20 ข้อ และเป็นข้อค�ำถามปลายเปิด
จ�ำนวน 2 ข้อ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนเรียน ให้นกั เรียนท�ำแบบทดสอบก่อน
เรียน เรือ่ งพุทธวิธสี อนคิดเพือ่ พัฒนาชีวติ ด้วยตนเอง จ�ำนวน 20 ข้อ
2) จัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ ง พุทธวิธสี อนคิดเพือ่ พัฒนาชีวติ
ด้วยตนเองให้กบั นักเรียน จ�ำนวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน แผนการเรียนรูล้ ะ
2 ชัว่ โมง
3) สอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน(Post-test) หลังจากนักเรียนเรียนรู้หน่วย
การเรียนรู้จบแล้ว โดยให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนแบบปรนัย
5 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ
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4) ประเมินความคิดเห็นหลังเรียน หลังจากท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิห์ ลัง
การเรียน(Post-test) แล้วให้นกั เรียนท�ำแบบประเมินความคิดเห็นหลังเรียน จ�ำนวน 20 ข้อ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ เรือ่ ง พุทธวิธสี อนคิดเพือ่
พัฒนาชีวติ ด้วยตนเอง ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สตู ร (E1/E2)
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
โดยหาค่าสถิติ t-test
3) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้พระพุทธ
ศาสนาเรือ่ ง พุทธวิธสี อน คิดเพือ่ พัฒนาชีวติ ด้วยตนเอง ด้วยค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
6. ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
1) แนวคิดในการสร้างและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธี
สอนคิดเพือ่ พัฒนาชีวติ ด้วยตนเอง จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
2) หลักธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การเรียนโดยวิธสี อนพุทธวิธบี รู ณาการในรายวิชาพระพุทธศาสนา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรือ่ ง
พุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง ผู้วิจัยใช้หลักโยนิโสมนสิกา
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบทดสอบการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ แล้วน�ำมาหารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นกั เรียนสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้

ผลการวิจัย

1. ผลการหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อพุทธวิธี
สอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย พบว่า
ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเองโดยพุทธ
วิธีบูรณาการ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ที่ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 92.47
/ 90.36 แสดงว่า หน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเองโดยวิธี
สอนพุทธวิธีบูรณาการของนักเรียนกลุ่มทดลอง เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพของหน่วย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การเรียนรู้ในลักษณะสูงกว่าเกณฑ์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดารา
วิ ท ยาลั ย ที่ เรี ย นหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งพุ ท ธวิ ธี ส อนคิ ด เพื่ อ พั ฒ นาชี วิ ต ด้ ว ยตนเองมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกลุม่ ทดลองเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.00
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี อ่ หน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ งพุทธวิธสี อน
คิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย พบ
ว่า นักเรียนกลุม่ ทดลองมีความคิดเห็นทีด่ ตี อ่ หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ งพุทธวิธสี อนคิดเพือ่ พัฒนา
ชีวติ ด้วยตนเอง ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ( = 4.55)
แสดงว่า นักเรียนมีความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ พุทธวิธสี อนคิดเพือ่ พัฒนาชีวติ ด้วยตนเอง
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ โดยเฉพาะในเรือ่ งการใช้เหตุการณ์ขา่ ว ทีพ่ บในด�ำรงชีวติ ประกอบการ
เรียนรู้ ท�ำให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถน�ำ
ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและสังคมได้
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการ เพื่อ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยแล้วพบว่ามีข้อที่
ควรน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นนักคิดทางทฤษฎีการสร้างความ
รู้ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบูรณาการวิธี
การสอนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้
หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนแบบเรียนรู้
ด้วยตนเอง ที่โดดเด่นที่สุดคือ เพียเจต์ และวีก็อทสกี้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีด้านจิตวิทยา
เริ่มต้นจากเพียเจต์ ได้เสนอแนะว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความ
เป็นอัตนัย และ วีกอ็ ทสกี้ ได้ขยายขอบเขตการเรียนรูข้ องแต่ละบุคคลว่าเกิดจากการสือ่ สาร
ทางภาษากับบุคคลอื่น (สุจินต์ วิศวธีรานนท์, 2544: 44) ที่ส�ำคัญของทฤษฎีการสร้างความ
รู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เพียเจต์อธิบายว่า พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมี
การปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซาบ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

538

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาเดิมที่มีอยู่
เดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์กันได้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะ
ให้อยูใ่ นภาวะสมดุล โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา เพียเจต์เชือ่ ว่า (อ้างถึงใน
ทิศนา แขมมณี, 2552: 91)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวเป็นการสนับสนุนว่า การจัดการเรียนการสอนคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการมีผลดี คือ การท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจในสิง่ ทีเ่ รียน
ได้ใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์ในการน�ำเสนอผลงานซึง่ เป็นการช่วยลดความกดดัน ของนักเรียน
ที่ไม่ต้องจดจ�ำเนื้อหาทุกตัวอักษรได้ใช้องค์ความรู้จากความคิดของตนเองตามแนวทางการ
วิเคราะห์ของหลักโยนิโสมนสิการมาใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จัดท�ำเป็นผลงาน
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนา
ชีวิตด้วยตนเอง พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนร้อยละ 80 เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณร้อย
ละ 80 ขึ้นไป ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้วิจัยได้ท�ำ การให้ผู้เรียนได้ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้การคิด
อย่างมีวิจารณญาณตามแนวทางของรูปแบบการคิดแบบโยนิโสมนสิการที่จะสามารถช่วย
ให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการคิด การสรุปองค์ความรู้โดยการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีแนวทางขัน้ ตอน การฝึกให้ผเู้ รียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ในการน�ำเสนอผลงาน
หรือตอบค�ำถามนีจ้ ะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาเรือ่ งราวทีส่ อนได้รวดเร็วกว่าการจดจ�ำ
เรือ่ งราวทุกตัวอักษรและผลจากการสังเกตการท�ำกิจกรรมของนักเรียนกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการคิดแบบโยนิโสมนสิการนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรม
เป็นอย่างดีมีการตอบค�ำถามแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์องค์ความรู้ได้อย่างหลากหลายจน
ท�ำให้ผเู้ รียนส่วนมากสามารถท�ำแบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณผ่านเกณฑ์ที่
ก�ำหนด จากการวิจยั พบว่า มีจำ� นวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด คือ นักเรียนร้อยละ 80 มีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารญาณวิเคราะห์ไม่ตำ�่ กว่า
ร้อยละ 80 และนักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณคิดเป็นร้อยละ 82.32 ดัง
นัน้ รูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการจึงเป็นรูปแบบการสอนหนึง่ ทีส่ ามารถพัฒนาผูเ้ รียน
ให้เป็น ผูท้ มี่ คี วามพร้อมในการเรียนรูท้ จี่ ะใช้ความคิดความสามารถของตนเองทีม่ อี ยูก่ ารคิด
แบบโยนิโสมนสิการส่งผลท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูม้ คี วามสามารถในการแก้ปญ
ั หา มีความ
สามารถในการตัดสินใจมีความฉลาดทางอารมณ์ ดังนัน้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะ
สามารถพัฒนาได้จากกระบวนการคิดสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต,
2540:1) กล่าวว่าการบูรณาการต้องเชือ่ มโยงกันเป็นหนึง่ เดียวระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สังคม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาคนในสังคม
ให้เข้าถึงประโยชน์สุขได้มากที่สุดจากสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุม่ ทดลองทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนการ
สอน พระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อหน่วย
การเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล�ำดับคะแนน เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ รองลงได้แก่ ด้าน บรรยากาศในการเรียนรู้และด้าน
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนว โยนิโสมนสิการ นักเรียนมีความ
คิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ นี่ า่ สนใจ เปิดโอกาสให้ นักเรียนได้คดิ และแสดงความคิด
เห็น นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ ได้คิดหาค�ำตอบด้วยตัวเอง
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้รูปแบการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนได้นนั้ อาจเป็นเพราะว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียน
รูต้ ามแนวโยนิโสมนสิการ นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรม ด้วยตนเอง ได้ทำ� กิจกรรมร่วมกับ
เพื่อน กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียน
ได้เล่นเกม ดูวีดิทัศน์โฆษณาที่น่าสนใจ กรณีศึกษาที่เป็นที่สนใจของนักเรียน ท�ำให้มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ นักเรียน ได้รู้จักคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์
มูลค�ำ (สุวิทย์ มูลค�ำ, 2547: 54) ที่ได้กล่าวว่าการ จัดการเรียนรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการ
เป็นการจัดการเรียนรูท้ ผี่ สู้ อนจัดกิจกรรมทีส่ ร้างแรงจูงใจให้ ผูเ้ รียนเกิดศรัทธาทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละ
ได้ฝึกฝนวิธีการการโดยแยบคาย ผู้สอนนาเสนอสิ่งเร้าและ แรงจูงใจ เพื่อเป็นการเสริมแรง
กระตุน้ เร้าให้เกิดความมานะพากเพียร ฝึกหัดอบรมตน ใช้สอื่ การ สอนและกิจกรรมทีน่ า่ สนใจ
สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2556: 278) ทีก่ ล่าวไว้วา่ การจัดกิจกรรมการเรียน
รูต้ ามแนวโยนิโสมนสิการเป็นการฝึกฝนวิธคี ดิ โดยแยบคายนาไปสูก่ าร ปฏิบตั จิ นประจักษ์จริง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด และแสดงออกอย่างถูกวิธี การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนว
โยนิโสมนสิการนั้นจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ โดยมี อุปกรณ์ และ
วิธีการต่างๆ เพื่อเร้าความสนใจ เช่น การจัดป้ายนิเทศ รูปภาพ เพลง วีดิทัศน์ เป็น ต้น จัด
กิจกรรมขัน้ นา ทีน่ า่ สนุก น่าสนใจ นักเรียนมีความสุขในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูท้ กุ ขัน้
ตอน มีความพึงพอใจในการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ และนักเรียนได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับเพือ่ น ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการจัดการเรียนรูแ้ บบโยนิโสมนสิการเป็นการจัดการเรียนรูท้ ี่
ครูมีความเป็น กัลยาณมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส จัดบรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียน สะอาด ครูมี
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ความเป็นกันเองกับ นักเรียน สอคล้องกับ สุวิทย์ มูลค�ำ (สุวิทย์ มูลค�ำ, 2547: 53) ที่กล่าวว่า
จัดการเรียนรูแ้ บบโยนิโสมนสิการเป็น กิจกรรมการเรียนรูท้ จี่ ดั บรรยากาศในชัน้ เรียนเพือ่ ส่ง
เสริมการเรียนรู้ จัดสภาพบรรยากาศในชัน้ เรียนให้มคี วามแปลกใหม่ไม่จาเจ สร้างบรรยากาศ
สร้างความสนใจ เป็นบรรยากาศทีช่ วนให้ สบายใจ ครูมคี วามเป็นกัลยาณมิตร นอกจากนีพ้ ระ
เทพเวที (พระเทพเวที, 2537: 25) ได้กล่าวว่า โยนิโสมนสิการเป็นการใช้ความคิด อย่างถูก
วิธี เป็นองค์ธรรมส�ำคัญยิ่งในกระบวนการศึกษา หรือในการพัฒนาตน เป็นขั้นที่ใช้ ความคิด
ของตนเองเป็นอิสระ เป็นการฝึกใช้ความคิด ให้รจู้ กั คิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ รูจ้ กั คิด
วิเคราะห์ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ เพ็ญพิชชา มัน่ คง (เพ็ญพิชชา มัน่ คง, 2554: 106) ศึกษา
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและผลการเรียนรูเ้ รือ่ ง พลเมืองดีของ
สังคม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรูต้ ามแนวโยนิโสมนสิการ พบ
ว่าความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3 ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูต้ ามแนว โยนิโส
มนสิการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวโยนิโสมนสิการ จึง
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ เสริมให้นกั เรียนได้ฝกึ คิดด้วนตนเอง คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
มี บรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นกัลยาณมิตร

องค์ความรู้จากงานวิจัย

จากการศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการ
ท�ำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ สามารถน�ำไป
ใช้จดั การเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและเจตคติทดี่ ตี อ่ นักเรียน
จ�ำนวน 10 วิธีสอน ดังนี้
เรื่อง

วัถุประสงค์การเรียนรู้

1. เรื่องวิธีคิดแบบอริยสัจ
2. เรื่องวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย
3. เรื่องวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ

วิธีสอน

(แบบแกปญ
ั หา)

ใช้วิธีสอนแบบบรรยายและกรณี
ตัวอย่าง
(แบบอิทัปปัจจยตาหรือแบบ ใช้วิธีสอนแบบสนทนาและใช้นิทาน
ปัจจัยยการ)
ประกอบ
คิดสังเคราะห์
ใช้วิธีสอนแบบถามตอบและการ
เล่าเรื่อง
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4. เรื่องวิธีคิดแบบคุณโทษ
ทางออก
5. เรื่องวิธีคิดแบบสามัญ
ลักษณ์
6. เรื่องวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ –
คุณค่าเทียม
7. เรื่องวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์
8. เรื่องวิธีคิดแบบอุบาย
ปลุกเราคุณธรรม
9. เรื่องวิธีคิดแบบเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน

(แบบอิสสาทะ อาทีนวะ
และนิสสรณะ)
(แบบรูปเท่าทันธรรมดา)
คิดเปรีบบเทียบคุณค่าแท้
คุณค่าเทียม
คิดแบบหลักการและ
ความมุ่งหมาย
คิดแบบกุศลภาวนา
คิดแบบปัจจุบัน

10. เรื่องวิธีคิดแบบวิภัชชวาท คิดจำ�แนกแยกแยะ
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ใช้วิธี สอนแบบธรรมสากัจฉาและ
การเล่าข่าวเหตุการณ์
ใช้วิธีสอนแบบสนทนาและกรณี
ศึกษา
ใช้วิธีสอนธรรมสากัจฉาและการ
เล่าเรื่อง
ใช้วิธีสอนแบบ แก้ปัญหาและ
กรณีศึกษา
ใช้วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
และกระบวนการกลุ่ม
ใช้วิธีสอนแบบกรณีตัวอย่างและ
กระบวนการกลุ่ม
ใช้วิธีสอนแบบกรณีศึกษาและ
กระบวนการกลุ่ม

สรุป

จากการศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อ
พัฒนาชีวิตด้วยตนเอง ผู้วิจัยเห็นว่า มีลักษณะวิธีสอนพระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ อยู่
3 ประการ ดังนี้
1. การศึกษาหน่วยการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของการสอนโดยพุทธวิธีบูรณ
าการ หน่วยการเรียนรู้เรื่องพุทธวิธีสอนคิดเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยตนเอง ท�ำให้ได้ทราบว่าวิธี
สอนที่ค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลว่ามีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นพุทธวิธีสอน
ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอน ซึ่งมีหลักการและทฤษฎี โดยใช้เรื่องหรือ เหตุการณ์ของพระองค์
เป็นทางผ่านของ หลักธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธองค์ ทรงแนะน�ำวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย
และเหมาะกับจริตของคนแต่ละคนทีจ่ ะเปิดใจให้เรียนรูแ้ ละน�ำไปพิสจู น์แล้วหากใช้คดิ ตามนี้
จะได้ค�ำตอบหรือทางออกเสมอ
2. พระพุทธศาสนาสามารถบูรณาการพุทธวิธีการสอน เมื่อน�ำมาบูรณาการกับ
ศาสตร์การสอนสมัยใหม่ที่มีแนวคิดวิธีสอนแบบตะวันตกแบบ (Constructivism) เพียเจต์
อธิบายว่า พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบ
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หรือดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)
พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับและซึมซาบข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับ
ความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาเดิมที่มีอยู่เดิม หากไม่สามารถสัมพันธ์กันได้ จะเกิดภาวะ
ไม่สมดุลขึ้น บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุล โดยใช้กระบวนการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา เพียเจต์เชื่อว่า (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552: 91) การบูรณาการ
เป็นหน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ งพุทธวิธสี อนคิดเพือ่ พัฒนาชีวติ ด้วยตนเอง หลักสูตร เนือ้ หา วิธสี อน
กิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เข้าเป็นหน่วยเดียวกัน
จนเกิดเป็นองค์รวม ดังทีพ่ ระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) ได้อธิบายว่า ถ้าศรัทธาใน
พระพุทธศาสนากับปัญญาในทางวิทยาศาสตร์เป็นไปในทางเดียวกันคือส่งเสริมสนับสนุน
ซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ องค์รวมนี่แหละคือบูรณาการและเนื่องจาก
วิทยาศาสตร์ครอบคลุมไปถึงศาสตร์สมัยใหม่ ทีอ่ าศัยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์สร้างระบบความ
รูข้ นึ้ มาเช่นครุศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เราจึงสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนา
เข้ากับศาสตร์การสอนสมัยใหม่ ตามแนวคิดของนักการศึกษาตะวันตกได้อย่างกลมกลืนกับ
พุทธวิธีสอนในพระพุทธศาสนา
3. ได้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการพระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ โดยใช้เทคนิค Constructivism กับพุทธวิธีสอนของ
พระพุทธเจ้า ให้สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาคือ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาทางด้านศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนได้ ท�ำให้นักเรียนเรียน
รู้อย่างมีความสุข และเน้นการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาให้มาก อย่างที่พุทธองค์มักจะน�ำ
ชาดกมาเป็นแนวทางให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย และเรื่องที่น�ำมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผู้ฟังพบ
เจอในชีวิตของตน จึงสามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตจริงได้และบรรลุเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก อีกทั้งมีความทันสมัยที่จะน�ำไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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