การจัดการเรียนรูตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
Learning Management According to Yonisomanasikāra Principles to Enhance
Learners' Desirable Characteristics
1พรภิรมย

ยอดบุญ และ 2พระพรหมพิริยะ มาลัยรักษ
1Pornpirom Yodboon and 2PhraPhompiriya Malairak
1,2สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

1,2Teaching

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Social Studies Faculty of Education Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
Email: pornpirom.yod@mcu.ac.th

Received April 4, 2022; Revised May 3, 2022; Accepted June 24, 2022

บทคัดยอ
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและ
สมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด และเพื่อใหการจัดการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาผู เรียน
ผูเขียนจึงไดนำเสนอหลักโยนิโสมนสิการซึ่งเปนหลักการคิดที่ทรงคุณคาในทางพระพุทธศาสนานำมาประยุกต
กับการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดรู
สิ่งตาง ๆ ตามกระบวนการเรียนรูที่เขาถนัด รวมกับกิจกรรมในชั้นเรียน ดังนั้น ครูผูสอนสามารถการจัดการ
เรียนรูโดยยึดหลักโยนิโสมนสิการ 10 วิธี ปลุกเราคุณธรรม ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติบอย ๆ อยางตอเนื่อง
จนเปนนิสัย พรอม ๆ กับจุดเนนของกลุมสาระการเรียนรู คือ (1) ขั้นนำ (2) ขั้นสอน (3) ขั้นสรุป ผลที่ผูเรียน
จะไดรับจากการการจัดการเรียนรูตามหลักโยนิโสมนสิการ คือ ผูเรียนจะพัฒนาทักษะทางการคิด การตัดสินใจ
และการแกป ญ หาอยางเหมาะสม ตลอดจนนำความรู แ ละความเข า ใจไปประยุก ต ใ ช ในการดำเนิ น ชี วิ ต
ไดอยางมีความสุข
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู; โยนิโสมนสิการ; คุณลักษณะอันพึงประสงค

Abstract
Learning management is an important teaching and learning process in developing
learners to have quality and competency in accordance with the curriculum and for the most
effective learning management in the development of learners. The author therefore presents
the Yonisomanasikāra principle, which is a valuable concept in Buddhism, to be applied to
learning management to improve the desirable features of learners. By giving an opportunity
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to the students to know things according to the learning process that it is good. With school
activities. As a consequence, teachers can manage Yonisomanasikāra-based learning in 10 ways
to encourage morality, allowing learners to practice frequently and continuously until it
becomes a habit, along with the focus of the learning subject groups, which are (1) the
introduction stage, (2) the teaching stage, (3) the conclusion stage. The outcomes that learners
will receive from managing learning according to the Yonisomanasikāra principle is that
students will develop skills in thinking, decision-making and problem-solving correctly and the
application of knowledge and understanding in order to live happily.
Keywords: Learning management; Yonisomanasikāra; Desirable Characteristics

บทนำ
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดย
ตองการเนนใหผูเรียน เปนมนุษยที่สมบูรณทางดานรางกาย สติปญญา และความรูแลว ยังเนนความสมบูรณ
ทางดานจิตใจ โดยเนนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถือวาเปนสิ่งสำคัญ เพราะการจะเปนมนุษยที่สมบูรณไ ด
นั้น ตองพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจ โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา
และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดปญหาสังคมหลายประการดังที่ปรากฏ
ตามสื่อและสภาพเหตุการณจริงที่เราพบเห็นอยูในสังคม ปญหาที่นาเปนหวงมาก คือ การไมชอบเรียนหนังสือ
หนีเรียน หมกมุน อยูกับสื่อที่ไมเหมาะสมและการทะเลาะวิวาท ทั้ง นี้ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง คือ
สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ครอบครัวเปนปจจัยเบื้องตนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ของเด็กและเยาวชน จึงจำเปนอยางยิ่งที่พอ แมผูปกครอง ครู และผูบริหารการศึกษาที่อยูใกลชิดกับผูเรียน
และมีหนาที่ โดยตรง ตองทำหนาที่อบรม สั่งสอนและใหความเอาใสใจดูแลเด็กมากขึ้นและจริงจังอยางตอเนื่อง
ตลอดจนตองทำความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงได เพื่อ
สามารถนำพาเด็ก ๆ เหลานั้นใหเดินไปในทิศทางที่ถูกตองตอไป (สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)
การจัดการเรียนรูตามหลักโยนิโสมนสิการเปนกระบวนการคิด การกระทำไวในใจโดยอันแยบคาย
มีการใชสติพิจารณาไตรตรองโดยละเอียดรอบดาน ประกอบดวยเหตุและผลอันสมบูรณที่สุด ซึ่งกระบวนการ
คิดเชนนี้เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ ระเบียบ ตรงตาม
สภาพความเปนจริง ตามเหตุตามปจจัย และสามารถจำแนกแยกแยะออกมาอธิบายใหเห็นไดอยางชัดเจนซึ่ง
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549) ไดอธิบายการคิดตามหลัก โยนิโ สมนสิก ารไว 10 วิธี ไดแก

วารสาร มจร พุทธโสธรปริทรรศน ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)
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(1) การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (2) การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ (3) การคิดแบบรูเทาทันธรรมดา
(4) การคิดแบบแกปญหา (5) การคิดแบบอรรถธรรม-สัมพันธ (6) การคิดแบบคุณโทษและทางออก (7) การคิด
แบบรูคุณคาแท – คุณคาเทียม (8) การคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (9) การคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน
(10) การคิดแบบวิภัชชวาท ซึ่งลักษณะการคิดดังกลาว มีความเชื่อมโยงอาศัยและสัมพันธกัน เมื่อตองเจอกับ
เหตุการณตาง ๆ การแกปญหา จึงตองมีการบูรณาการวิธีการคิดมาผสมผสานกัน เพื่อคนหาทางออก หรือ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง อีกทั้งการคิดแบบโยนิโสมนสิการเปนวิธีคิดถูกตอง มีระเบียบ มีเหตุผล เรากุศล
นอกจากนี้ยังเปนวิธีการสอนที่มีลักษณะบูรณาการหลักจิตวิทยาการเรียน หลักการแนะแนว และหลักการสอน
อยางผสมผสานกันไดอยางลงตัว โดยมุงเนนใหครูเปนกัลยาณมิตรที่ดีใหแกผูเรียน ครูและผูเรียนมีความเปน
กัลยาณมิตรที่ดี ซึ่งเปนปจจัยภายนอก ซึ่งสงเสริมและปลุกเราใหเกิดความเชื่อมั่นในตัวครูผูสอน ในสาระ
การเรียนรูจะกอใหเกิดประโยชนแกตัวผูเรียน โดยเนนการคิดวิเคราะหอยางมีระบบ เปนวิธีการแหงปราชญใน
การแสวงหาความรู การคิดเปน ทำเปน และการแกไขปญหา (สุมน อมรวิวัฒน, 2530) ดังนั้น การจัดเรียนรู
ตามหลักโยนิโสมนสิการ จะเปนการเพิ่มกระบวนการฝกคิดวิเคราะห การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่
นาสนใจ เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห และตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม
บทความนี้นำเสนอ การจัดการเรียนการสอนตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของผูเรียนจึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง ผูเขียนจึงไดนำเสนอหลักโยนิโสมนสิการซึ่ง เปน
หลักการคิดที่ทรงคุณคาในทางพระพุทธศาสนานำมาประยุกตกับการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
อันพึงประสงคใหแกผูเรียนไดเปนอยางดียิ่ง

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ความหมายของการจัดการเรียนรู
Hills (1982) ไดกลาววา การจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการใหการศึกษาแกผูเรียน ซึ่งจะตอง
อาศัยปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
วิชัย ประสิทธิ์วุฒ ิเวชช (2542) กลาววา การจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่เปน ระบบ
ระเบียบที่ครอบคลุมทั้งหมด คือ เริ่มตั้งแตการวางแผน การจัดการเรียนการสอน จนไปถึงการประเมินวัดผล
ประเมินผล
สุวิทย มูลคำ (2549) กลาววา การจัดการเรียนรู คือ สภาพการเรียนรูที่กำหนดขึ้นเพื่อนำผูเรียนไปสู
เปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนการสอนที่กำหนด ซึ่งหมายความรวมถึง รูปแบบการสอน วิธีสอน และ
เทคนิคการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) สรุปไววา การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตร
สูการปฏิบัติ เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึง ประสงคของผูเรียน
เปน เปาหมายสำคัญ ในการพัฒ นาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามจุดมุง หมายของหลักสูตร ผูสอนจึง ตองจัด
กระบวนการเรียนรู สง เสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตามที่ระบุไ วใน 8 กลุมสาระการเรียนรู พรอมทั้ง ปลูกฝง
คุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะตาง ๆ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนบรรลุตามจุดเปาหมายของหลักสูตร
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วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2563) กลาววา การเรียนรู (Learning) คือ กระบวนการหรือ
วิธีการที่ผูเรียนใชในการสรางความรูความเขาใจเชิงลึก (Deep learning) ใหกับตนเองผานการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูอยางมีเปาหมาย มีความใฝฝน (Passion) ที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรูนั้น ๆ ดวยเหตุนี้
การจัดการเรียนรูจึง เปน หัวใจสำคัญ ของการที่จะทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ผูสอนตองใหความสำคัญ
และเอาใจใสในกระบวนการจัดการเรียนรู 3 ประการ ไดแก (1) จุดประสงคการเรียนรู (2) กระบวนการเรียนรู
และ (3) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
สรุปไดวา การจัดการเรียนรู คือ สภาพการเรียนรูที่กำหนดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไปสูเปาหมายหรือ
จุดประสงคการเรียนการสอนทีก่ ำหนดไวมีการวางแผนการจัดการเรียนรูจนถึงการประเมินผล ซึ่งในการจัดการ
เรียนรูมีความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียนผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับสิ่งแวดลอม
และผูสอนกับสิ่งแวดลอม ซึ่งความสัมพันธและการมีปฏิสัมพันธกอใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม
ที่ผูเรียนสามารถนำประสบการณใหมนั้นไปใชได
ความสำคัญในการจัดการเรียนรู
ยุพิน ศิริพละ (2537, อางถึง ใน ประกาศิต อานุภาพแสนยากร, 2555) ไดระบุถึงความสำคัญใน
การจัดการเรียนรูวา เปนกระบวนการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับความสนใจของผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทั้งทางดานรางกาย อารมณและสังคม การจัดการเรียนรูและการเรียนรูมีความสัมพันธกันการจัดการเรียนรู
มีความสำคัญ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูชวยใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดเร็วขึ้น จุดมุง หมายของการจัดการ
เรียนรูมุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผูเรียน 3 ประการ คือ ความรู ทักษะ และเจตคติ ดังนั้น
ในการสอนของผูสอนที่มีการวางแผนไวอยางมีเปาหมาย ยอมจะชวยใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. การจัดการเรียนรูชวยใหจุดมุงหมายการจัดการศึกษาบรรลุผล จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
ตองการใหผูเรียนเปน คนเกง คนดีและมีความสุข ดัง นั้น ในการสอนจึง ตองใชวิธีการสอนหลายรูปแบบ
ผสมผสานกัน ใชเทคนิคการสอน และใชจิตวิทยาเพื่อชวยใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายของการจัด
การศึกษา
3. การจั ด การเรี ย นรู  ช  ว ยพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นรู  เ ป น ขั ้ น ตอนสำคั ญ ขั ้ น หนึ ่ ง ของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร คือ ในขั้นการนำไปใช ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่
สำคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงตัวผูสอนจากเปนผูสอนมาเปนผูชี้นำผูเรียนใหเปนคนดี เขาถึงองคความรูมี
ความสามารถในการคิด นำความรูมาแกปญหา เมื่อพฤติกรรมการสอนของผูสอนและพฤติกรรมการเรียนของ
ผูเรียนเปลี่ยนก็นับไดวาการเรียนการสอนไดชวยพัฒนาหลักสูตร
4. การจัดการเรียนรูเปนการสรางแบบอยางใหกับผูเรียนในการคิดการทำ ผูสอนมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของผูเรียนเปนอยางมาก ทั้งดานวาจา ความคิด บุคลิกภาพและความประพฤติ การกระทำของ
ผูสอนจะอยูในสายตาผูเรียนตลอดเวลา ผูเรียนจะเลียนแบบผูสอนโดยไมรูสึกตัว ดังนั้น ผูสอนจึงตองพัฒนา

วารสาร มจร พุทธโสธรปริทรรศน ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

17

ตนเองอยูเสมอเพื่อใหลูกศิษยซึมซับสิ่งที่ดีจากตัวผูสอน เชน การตรงตอเวลา การพูดจาชัดเจน การแสดง
ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพเรียบรอย เปนตน
5. การจัดการเรียนรูเปนการเสริมสรางความรู ผูสอนเปนผูชี้นำหรือแนะแนวทางใหผูเรียนไดคนควา
หาความรูโดยการสัง เกต สำรวจ ทดลอง วิเคราะหจนพบคำตอบ ซึ่งเปนวิธีการใหผูเรียนสรางความรู ด วย
ตนเอง
6. การจัดการเรียนรูพัฒนาความเปนมนุษยทุกดาน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ไดเนน ใหการจัดการเรียนรูตองพัฒ นาคุณภาพมนุษยทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย จิตใจสติปญ ญา
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม คานิยม การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ เพื่อพัฒนาบุคคลใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ”
โดยคาดหวังวา คนที่มีคุณภาพนี้จะทำใหสังคมมีความมั่นคง สงบสุข มีความเทาเทียมกัน เจริญกาวหนาทันโลก
แขงขันกับสังคมอื่นในเวทีระหวางประเทศได คนในสังคมมีความสุขมีงานทำรวมถึงสามารถประกอบอาชีพ
การงานอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (2557) ไดระบุความสำคัญของการจัดการเรียนรูวา การจัดการ
เรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของ
ผูเรียนจะประสบความสำเร็จได ขึ้นอยูกับการจัดการเรียนรูที่ดีของผูสอน หากผูสอนมีทักษะในการจัดการ
เรียนรูที่ดีและเหมาะสม จะเปนประโยชนตอผูเรียนได ดังนี้ (1) มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
(2) เกิดทักษะในการเรียนรู (3) มีทัศนคติเชิงบวกตอการเรียน (4) สามารถนำเอาความรูไ ปใชประโยชนไ ด
(5) สามารถตอยอดความรูเดิมไปสูการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตอไปได
สรุปไดวา การจัดการเรียนรูน ั้นมีความสำคัญ ที ่กอ ใหเกิด จากการเปลี ่ยนแปลงทางพฤติ ก รรม
จากการไดรับการฝกฝน และองคความรู ซึ่งชวยใหจุดมุงหมายในดานการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
การสรางแบบอยางใหกับผูเรียนในการคิดการทำการเสริมสรางความรู และชวยพัฒนาความเปนมนุษยทุกดาน
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค

ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดใหความหมายของคุณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงควา หมายถึง คุณภาพของผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม เปนคานิยมที่สถานศึกษากำหนดขึ้น
เพิ่มเติมจากที่กำหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาใน
องครวม ทั้งดานสติปญญาและคุณธรรม อันจะนำไปสูความเจริญกาวหนาและมั่นคงสงบสุขในสังคมโดยรวม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ไดใหความหมายคุณลักษณะอันพึงประสงควา หมายถึง คุณลักษณะที่
สังคมตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสำนึก สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
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ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ไดใหความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงควา หมายถึง เครื่องหมาย
หรือสิ่งที่ชี้ใหเห็นความดี หรือลักษณะประจำ
โดยสรุปแลว คุณลักษณะอัน พึงประสงค หมายถึง คุณลักษณะในดานการมีคุณธรรมจริยธรรม
คานิยม จิตสำนึก ที่ดีงาม ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน อันจะนำไปสูความมั่นคงสงบสุขและเจริญกาวหนา ใน
การพัฒนา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เปนการฝกและอบรมบุคคลใหรูจักระเบียบขอบังคับของสังคม ให
บุคคลสามารถควบคุมตนเองและอยูรวมกันกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางสงบและมีความสุข
ความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดสรุป
การจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองเนน ใหความสำคัญ ทั้ง ความรูและคุณธรรม การจัดกระบวน
การเรียนรูตองผสมผสานศาสตรตาง ๆ เขาดวยกัน เชน ความรูเกี่ยวกับตัวเอง ความรูทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีดิจิทัล ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น การประกอบสัมมาชีพ และการดำเนินชีวิตอยาง
สัน ติสุข โดยตองบูรณาการองคความรูให สมสวน เหมาะสมกัน พรอมทั้ง ปลูกฝง ศีลธรรมอัน ดีง าม และ
คุณลักษณะอัน พึง ประสงคใหครอบคลุม ทุกวิช า โดยใหโรงเรียนดำเนินการประเมินผูเรียน โดยเริ่มจาก
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเขารวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปกับ
การจัดการเรียนรู ใหมีความเหมาะสมสมดุลกันในทุกระดับ (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545)
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู โดยขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหประชาชนทุกกลุมไดรับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยตระหนักถึง
การพัฒนาประชาชนในทุกมิติ ไมวาจะเปนทางดานความพฤติกรรม จิตใจ และสติปญญา นอกจากนี้ยัง ได
สงเสริมใหผูเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเห็นเสมอกัน
อยูรวมกันอยางสันติ ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั ้ น พื ้น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 มุ  ง มั ่นในการพั ฒ นาผู เ รีย นใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนี้ (1) รักชาติ ศาสน
กษัตริย คือ การเปนพลเมืองดี รักษาความเปนไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (2) ซื่อสัตย
สุจริต คือ การดำรงตนยึดมั่นในความถูกตองตอตนเองและผูอื่น ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ (3) มีวินัย
คือ การควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ของตนเองใหเรียบรอยดีงาม โดยปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
กติกา ขอบังคับของสังคม (4) ใฝเรียนรู คือ มีความตั้งใจ ใฝรู ใครศึกษา ในการแสวงหาความรูสิ่ง ตาง ๆ ที่อยู
รอบตั ว เรา ทั ้ ง จากภายในและภายนอก (5) อยู  อ ย า งพอเพี ย ง คื อ การดำเนิ น ชี ว ิ ต อย า งมี เ หตุ มี ผ ล
มีความรอบคอบ มีคุณธรรม และภูมิคุมกัน โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น (6) มุงมั่นในการทำงาน คือ
มีความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติงาน หรือหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบดวยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อใหงาน
บรรลุ ต ามเป า หมาย (7) รั ก ความเป น ไทย คื อ ตระหนั ก และเห็ น ความสำคั ญ ของความเป น ไทย
มีความภาคภูมิใจ ในการอนุรักษ สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และใชภาษาไทย
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม (8) มีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตคิดที่จะกอประโยชนเพื่อสวนรวม ดวยความเต็ม
ใจ โดยไมหวังสิ่งตอบแทน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
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จะเห็นไดวา คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคุณธรรม จริยธรรมที่บูรณาการอยูในการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ทั้งนี้คุณลักษณะเหลานี้ไดกำหนดเปนสวนหนึ่งของเกณฑการจบหลักสูตร
ดวยเหตุนี้ ในการจัดการเรียนรูจึงตองพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคควบคูไปพรอมกัน

แนวคิดเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ
ความหมายของโยนิโสมนสิการ
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2551) ไดกลาววา ในคัมภีรชั้นอรรถกถาและฎีกาไดไขความไว
โดยวิธีแสดงไวพจนใหเห็นความหมายแยกเปนแง ๆ ดังตอไปนี้
1. อุบายมนสิการ เปนการคิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ การคิดอยางมีวิธีหรือถูกวิธี หมายถึง
การเขาถึงความจริง สอดคลองกับแนวสัจจะ ซึ่งทำใหรูสภาวลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย
2. ปถมนสิการ เปนการคิดถูกทาง ตอเนื่องเปนลำดับ หมายถึง ความคิดที่เปนระเบียบตามหลัก
เหตุผล ไมยุงเหยิงสับสน จิตไมแว็บติดพันในเรื่องนี้ แตเดี๋ยวกลับเตลิดไปคิดอีกเรื่องหนึ่ง จิตยุงเหยิงนี้กระโดด
ไปมา ไมเปนชิ้นเปนอัน แตรวมทั้งความสามารถในการชักความนึกคิดไปสูแนวทางที่ถูกตอง
3. การณมนสิการ เปนการคิดอยางมีเหตุผล เปนการสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุ
ปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ใหเขาใจถึงตนเคา หรือแหลงที่มาซึ่งสงผลตอเนื่องตามลำดับ
4. อุปปาทกมนสิการ การคิดการพิจารณาใหเกิดกุศลธรรม เชน การพิจารณาที่ทำใหมีสติ หรือทำให
จิตใจเขมแข็งมั่นคง เปนตน
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช, 2544) ใหความหมายของโยนิโสมนสิการวา การทำไวในใจโดย
แยบคาย การพิจารณาโดยแยบคาย และโยนิโสมนสิการ คือ ความเปนผูฉลาดในการคิด คิดอยางถูกวิธี
ถูกระบบ พิจารณาไตรตรองลึกลงไปจนถึงรากถึงโคน แลวสกัดออกมาเปนองคความรูไดวา สิ่งใดควร สิ่งใด
ไมควร สิ่งใดดี สิ่งใดไมดี เปนตน และโยนิโสมนสิการเปนกระบวนการพิจารณาทางปญญาสำหรับวิเคราะห
ขอมูล เปนแหลงกอเกิดแหงความเห็นชอบ ประกอบดวยเหตุดวยผล เปนวุฑฒิธรรม คือธรรมเปนเครื่องเจริญ
กอใหเกิดความเจริญงอกงามในชีวิต
สุวิทย มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2545) กลาวถึง โยนิโสมนสิการ มาจากคำวา “โยนิโส” แปลวา เหตุ
ตนเหตุ ตนเคา แหลงเกิดปญหา อุบาย วิธีการ และ “มนสิการ” แปลวา การทำในใจ การคิดการคำนึง ใสใจ
พิจารณา เมื่อรวมเปนโยนิโสมนสิการ หมายถึง การทำในใจโดยแยบคาย
ทิศนา แขมมณี (2540) กลาวถึง โยนิโสมนสิการไววา “การคิดเปน” คือ การที่บุคคลรูจักมอง รูจัก
พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาพความเปนจริง โดยคิดตามเหตุตามปจจัย สืบคนตั้งแตตนเหตุตลอดไปจนถึง ผล
สุดทายที่เกิด วิเคราะหแยกแยะออกใหเห็นถึงสภาพที่เปนจริง คิดตามความสัมพันธที่สืบทอดจากเหตุโดยไม
เอาความรูสึกอุปทานของตนเองเขาไปจับหรือครอบคลุม บุคคลนั้นจะสามารถแกปญ หาตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมดวยวิธีการแหงปญญา
สรุปไดวา โยนิโสมนสิการ คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย การคิดพิจารณาอยางละเอียด ถี่ถวน
และลึกซึ้ง หรือการคิดที่ถูกวิธี มีระเบียบและสรางสรรค โดยเปนการคิดทีป่ ระกอบดวยสติปญญาเปน ตัวกำกับ
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ซึ่ง ทำใหสามารถคิดเปน วิเคราะหเปน โดยคิด และวิเคราะหไดอยางถูกวิธี มีระบบ ระเบียบ ตอเนื่องกัน
คิดจากเหตุไปหาผล เชื่อมโยงกันภายใตพื้นฐานของคุณธรรมที่จะนำไปสูการปฏิบัติ และการแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม
ความสำคัญของโยนิโสมนสิการ
สะอาด ภิญโญศรี (2552) โยนิโสมนสิการเปนกระบวนการคิดที่เกิดจากการฝกฝนอารมณทางดาน
จิตใจ เพื่อใหเกิดปญญาในขั้นสูง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตองการขจัดอวิชชาและตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
ปุถุชนคนทั่วไป ทั้ง นี้เนื่องจากกระบวนการคิดของปุถุชนนั้น อวิชชาและตัณหามักจะมาคูกันเสมอ แตใน
บางครั้งอวิชชาแสดงออกมาเปนตัวหลัก ตัวตัณหาแสดงออกมาเปนตัวแฝง บางครั้งตัณหาแสดงออกมาเปน
ตั ว หลั ก ตั ว อวิ ช ชาเป น ตั ว แฝง ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ จุ ด มุ  ง หมายของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาในป จ จุ บ ั น ที ่ เ น น
กระบวนการคิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมไทยเนนบรรยากาศที่เรียบงายเปนกันเอง
มีลักษณะที่เหนี่ยวโนมจิตใจใหผูเรียนเกิดความรูสึกยินดี และมีความเลื่อมใส
กิตติ พัฒ นตระกูลสุข (2542) ไดกลาวถึง ความสำคัญ ของโยนิ โสมนสิก ารไวว า การจะพัฒ นา
กระบวนการเรียนการสอนอะไรสักอยางขึ้นมาใหม นักการศึกษามักมองไปที่ประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งการมอง
ประเทศเหลานั้นมองในลักษณะศึกษาขอดีขอเสีย เพื่อจะนำมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอสังคมไทย มีการมอง
เพื่อเอาแบบอยาง แทจริงแลวสัง คมไทยมีหลักพุทธศาสนาที่กลาวถึง การรูจักคิด รูจักพิจารณา ที่เรียกวา
“โยนิโสมนสิการ” คือ การสอนใหรูจัก คิดเปน คิดอยางเปนเหตุเปนผลคิด ในทางที่จะเขาถึงความจริงทั้งหลาย
คิดในทางที่จะทำใหรูจักใชสิ่งทั้งหลายใหเปนประโยชน แตเปนที่นาสังเกตวา การเรียนการสอนใหนักเรียน
ในสังคมไทยไมคอยสงเสริมโยนิโสมนสิการเทาที่ควร
พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป.อ. ปยุ ต ฺ โ ต, 2549) ได ก ล า วถึ ง โยนิ โ สมนสิ ก ารว า เมื ่ อ ใดที ่ เ ด็ ก
มีโยนิโสมนสิการอยางแทจริงแลว เด็กจะสามารถเอาประโยชนไดจากทุกสิ่งทุกอยาง แมแตจากสิ่งที่เลวที่สุด
เพราะโยนิโสมนสิการไมวาจะมีวิธีคิดแบบใดก็ตามแต ก็มีสาระสำคัญสองอยางคือ (1) สามารถมองและคิด
พิจารณาใหเขาถึงความจริงของสิ่งนั้น (2) สามารถเฟนประโยชนจากสิ่งนั้น ๆ ได ไมวามันจะเลวรายแคไหน
ก็เรียนรูเอามาใชได จะตองทำสองอยางที่วานี้พรอมกัน ถาใชหลักนี้จะพัฒนาเด็กไดผลหลายอยาง ฉะนั้น
โยนิโสมนสิการจึงเปนองคหลักของการศึกษาที่จะตองเนนกันอยูตลอดเวลา
สุคนธ สินธพานนท (2551) ไดกลาวถึง ความสำคัญ ของโยนิโสมนสิการไววา เปนวิธีการคิดที่มี
จุดมุง หมายเพื่อขจัดอวิชชา และบรรเทาตัณหา กลาวคือ ผูรูจักคิดแบบโยนิโสมนสิการ ยอมจะมีความรู
ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง เปนผูที่คิดเปน คิดอยางเปนเหตุเปนผล ซึ่งจะเปนทางที่เ ขา ถึง
ความจริงทั้งหลาย ทำใหรูจักใชสิ่งทั้งหลายใหเปนประโยชน ถาบุคคลทุกคนคิดเปน ยอมคิดในสิ่งที่ถูกตอง
ไมปลอยใจใหหลงใหลเพลิดเพลิน ในวัฒ นธรรมจากภายนอกที่หลั่ง ไหลเขามา ซึ่ง ในสภาพการณปจจุบัน
มีการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกดานตลอดทั้งเปนยุคขอมูลขาวสาร ความเจริญทางดานวัตถุเปนสิ่งเรายั่วยุใ ห
บุคคลหลงใหลไปกั บ ความยั่ วยวนตาง ๆ ที่ผานเข ามา ถาบุคคลคิด เปน ยอมเกิดปญ ญาไมป ลอยใจให
เพลิดเพลินหลงใหลในความสำเร็จตาง ๆ ในโลกสมมติกับเห็นคุณคาและโทษของมัน มีปญญาในการสลัดสิ่งไม
ดีออกไป อีกทั้งรูจักคิดที่จะดำรงชีวิตใหตั้งอยูในทิศทางที่เหมาะสม

วารสาร มจร พุทธโสธรปริทรรศน ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)
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จากแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของโยนิโสมนสิการ พบวา โยนิโสมนสิการมีความสำคัญเนื่องจาก
การสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการเปนวิธีคิดชนิดหนึ่ง หรือเทคนิคอยางหนึ่งที่จะทำใหเกิดการคิดเชนเดียวกันกับ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ ทำใหเกิดความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ไดง ายและฉับไว รูเทาทันตอประสบการณ
ตอวัฒนธรรมตอสิ่งที่ถายทอดหลั่งไหลเขามา ไมวาจากอดีตของตนหรือจากที่อานภายนอกก็ตาม แลวพิจารณา
หาทางทำใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม

การจัดการเรียนรูตามหลักโยนิโสมนสิการ
กองแกว เจริญอักษร (2539) ไดเสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิ การ
ดังนี้
1. ผูสอนตั้ง จุดประสงคการเรียนรูวา ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทางดานจิตใจและปญญา หรือ
เรียกวา “ความรูสึกนึกคิด” ไปในแนวทางที่ดี และสามารถเขาถึงความรูไดตามความถนัดของตนโดยการแสดง
เจตคติเปนขอเขียน
2. ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนการสงเสริมปจจัยเกื้อหนุนการศึกษาตามแนวพุทธ
2 ประการ ดังนี้
2.1 ปจจัยภายนอก หมายถึง การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ไดแก การสราง
บรรยากาศใหผู เรียนเกิดการใฝรู ใ ฝ คิ ด ทำใหเกิดศรั ทธา และเกิดความรัก ในความรู ที่ไ ดจ ากการศึ ก ษา
ผานกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดให เชน การเยี่ยมชมความดีงามของวัดและพระสงฆ และกิจกรรมการฝกสมาธิเพื่อให
จิตสงบ กิจกรรมทั้งสองชวยสรางศรัทธาตอการเรียนเปนอันมาก
2.2 ปจจัยภายใน หมายถึง การฝกใชความคิดพิจารณา ผูสอนกำหนดสิ่งใหผูเรียนพิจารณา
และเปดโอกาสใหผเู รียนพิจารณาสิ่งที่ไดสัมผัสจากการศึกษาเองตามลำพังอีกดวย กิจกรรมการฝกใชความคิด
ทั้งสองมีผลใหผูเรียนแสดงความเห็นสิ่งที่ไดสัมผัสและพิจารณาแลว โดยใชเหตุผลตามหลักธรรม
3. การจัดสรรปจจัยภายนอก และภายในควบคูกัน คือ การจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนที่ดี และ
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความคิดของตนเอง ทั้ง 2 ประการนี้ สง เสริมเกื้อหนุนกิจกรรมการเรียนรู
ใหเปนไปตามจุดประสงค คือ สามารถพัฒนาจิตและปญญาไปในทางที่ดีงามได และผูเรียนสามารถที่จะควบคุม
ตัวเองใหใชเหตุและผลมากกวาการใชความรูสึก แสดงวา ถาผูสอนสงเสริมใหพัฒนาปญญาได ยอมมีผลตอ
การพัฒนาจิตของนักเรียนไดอยางสำคัญ
4. แบบฝกหัด ผูสอนออกแบบการเรียนรูโดยการใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิด พิจารณา และนำ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม มาใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อเนนใหผูเรียนนำความรูที่ไดไปประยุกตใชกับ
การแกปญหาในชีวิตประจำวันได การสรางแบบฝกหัด จึงตองเชื่อมโยงกับเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ ในปจจุบัน
ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว
สุมน อมรวิวัฒน (2542) ไดสรุปไววา คุณลักษณะของกระบวนการพัฒนาปญญาตามแนวพุทธ
ศาสตร ดังนี้

22

Journal of MCU Buddhasothorn Review Vol. 2 No. 1 (January-June 2022)

1. กระบวนการพัฒนาปญญามีความสมบูรณโดยตลอด คือ จุดหมายและระดับ ไดแก โลกียปญญา
และโลกุตตรปญญา มีขั้นเริ่มตน คือ สัญญาและศรัทธา มีวิธีดำเนินการที่เนนการทดลองฝกปฏิบัติและพิสูจน
ความจริงของสาระการเรียนรูดวยตนเอง
2. กระบวนการพัฒนาปญญามีลักษณะบูรณาการ คือ ฉายภาพรวมของบัณฑิตและอธิบายใหเห็น
ความผสมกลมกลื น ขององค ป ระกอบป จ จั ย ต า ง ๆ ที ่ ก  อ ให เ กิ ด ป ญ ญา เช น ทาน ศี ล ภาวนา ศรั ท ธา
โยนิโสมนสิการ การเวนชั่ว ทำดี จิตบริสุทธิ์ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เปนตน
3. กระบวนการพัฒนาปญญามีลักษณะพัฒนาการที่กาวเวียน มิใชการพัฒนาแบบขั้นบันไดตรง ๆ
เพราะความเจริญ งอกงามทางปญญามีลักษณะที่สัมผัสสัมพันธกันตั้งแตจุดเริ่มจุดกาวและจุดผานขึ้นไป
พระบรมศาสดาสัมมาพุทธเจาทรงเปนนักวางระบบและระดับความรูที่ละเอียดลึกซึ้งที่สุด
4. กระบวนการพัฒนาปญญามีลักษณะที่หยั่งรากลึกลงดวยมิใชพุงขึ้นอยางเดียว
5. กระบวนการพัฒนาปญญาตามนัยของพระพุทธศาสนาเนนการสรางแรงจูงใจและสิ่งเรา (ศรัทธา)
และการฝกฝนตนเอง แตเมื่อเกิดสมาธิและปญญาแลวตองละสิ่งเรานั้นเสีย เหลือแตปญญาและองคความรู
ทุกอยางที่มนุษยไดเรียนรูตองมีสติกำกับและมีแนวทางปฏิบัติที่ชอบธรรม คือ มรรคมีองคแปดเสมอ
6) กระบวนการพัฒนาปญญาตามนัยของพระพุทธศาสนา มิไดมุงหมายเพียงไดเกิดปญญาเทานั้น
แตอุดมการณสูงสุด คือ การใชปญญาปฏิบัติใหเกิดอิสรภาพอันสมบูรณ คือ อิสรภาพจากสิ่งแวดลอมภายนอก
และอิสรภาพในจิตใจของตนเอง
จากจัดการเรียนรูตามหลักโยนิโสมนสิการ ผูเขียนสามารถสรุปเปนกระบวนการจัดการเรียนรู
ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดังตอไปนี้
หลักการ
ครูผูสอนสามารถนำหลักโยนิโสมนสิการไปพัฒ นาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคผาน
กิจกรรมตาง ๆ ไดทั้งในและนอกสถานศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูโดยยึดหลักโยนิโสมนสิการ 10 วิธี โดยเนน
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม
วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก และวิธีคิดแบบอุบาย ปลุกเราคุณธรรม ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติบอย ๆ
อยางตอเนื่องจนเปนนิสัย พรอม ๆ กับจุดเนนของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและกลุมสาระการเรียนรู
1. ขั้นนำ
ครูควรสรางความสัมพันธที่ดี และเราใหผูเรียนเกิดความสนใจตอการเรียน จัดสภาพแวดลอมใน
หองเรียนใหเอื้อตอการใฝรูใฝคิด เกิดความรักในความรูที่ไ ดศึกษากิจกรรมที่จัดให แจง จุดประสงคของ
การเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสกำหนดจุดประสงคการเรียนรูของตนเอง แลวนำเสนอหรือยกตัวอยาง
เกี่ยวกับสถานการณปญหาเปนกรณีตัวอยาง พรอมแนะนำหลักวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ 10 วิธี ที่มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ สำหรับประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง ประสงคใหแก
ผูเรียน พรอมทั้งนำเสนอสิ่งเราและแรงจูงใจ เชน สื่อการเรียนการสอน
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2. ขั้นสอน
2.1 เสนอเนื้อหาสาระสำคัญของบทเรียน กำหนดสิ่งใหผูเรียนพิจารณา และเปดโอกาสให
ผูเรียนพิจารณาสิ่งที่ไดสัมผัสจากการศึกษาดวยตนเอง
2.2 แนะนำแหลงคนควาขอมูล
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สง เสริมใหผูเรียนรูจริง รูชัด ตามหลักโยนิโสมนสิการ และ
สามารถนำความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค
2.4 จัดกิจกรรมเพื่อ เสริม สรางคุณ ลัก ษณะอันพึง ประสงค ใ ห ผู  เรี ยนได ฝ ก คิ ดวิเ คราะห
สังเคราะห ลงมือปฏิบัติ และสรุปความคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ
2.5 ฝกการสรุปประเด็น และนำเสนอขอมูลความรูตามหลักโยนิโสมนสิการ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
3. ขั้นสรุป
3.1 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอมูลที่ได
3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการปฏิบัติ
3.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
3.4 ครูประเมินผลไปพรอม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากการสังเกตพฤติกรรม การ
อภิปรายเหตุผล การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน และการประยุกตใชความรู
ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการการจัดการเรียนรูตามหลักโยนิโสมนสิการ คือ ผูเรียนจะพัฒนาทักษะ
ทางการคิด การตัดสินใจ และการแกปญหาอยางเหมาะสม ตลอดจนนำความรูและความเขาใจไปประยุกตใช
ในการดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข

สรุป
การจัดการเรียนรู เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
และสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด และเพื่อใหการจัดการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาผูเรียน
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูสิ่งตาง ๆ ตามกระบวนการเรียนรูที่เขาถนัด รวมกับกิจกรรมในชั้นเรียน ดังนั้น
ครูผูสอนจึงตองมีความรูความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และจุดเนนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
การจัดการเรียนรูตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร างคุณ ลักษณะอันพึง ประสงคของผูเ รี ย น
สามารถนำไปประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ไดทั้งในและนอกสถานศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูตาม
หลักโยนิโสมนสิการ คือ จัดการเรียนรูโดยเนนวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก และวิธีคิดแบบอุบาย ปลุก
เราคุณธรรม ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติบอย ๆ อยางตอเนื่องจนเปนนิสัย พรอม ๆ กับจุดเนนของสถานศึกษา
และกลุมสาระการเรียนรู สามารถสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียนทั้ง 8 ประการ ไดแก
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ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มีความมุงมั่น
ในการทำงาน รั ก ความเป น ไทย และมี จ ิ ต สาธารณะ นอกจากนี ้ ย ั ง ส ง ผลต อ การพั ฒ นาจิ ต และการคิ ด
อยางถูกตองและยังสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีงาม
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