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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา

เศรษฐศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนวัดโพธ์ิ จังหวัด

นครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 2) แบบทดสอบ 

ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการท่ีสรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

         ผลการวิจัยพบวา 

 1. ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการหลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05    

 2. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอความเหมาะสมของการจัดการเรียนรูโดยใชหลัก
โยนิโสมนสิการโดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) compare the seventh grade students’ 

abilities in economics problem solving before and after being taught by Yonisomanasikara 

learning approach and 2) study students’ opinions towards the teaching by Yonisomanasikara 

learning approach. The research sample consisted of 30 seventh grade students in the 

first semester of the academic year 2012 at Watpho School in Nakhon Pathom Province 

derived by cluster random sampling. The research instruments consisted of 1) the 

Yonisomanasikara lesson plans, 2) a problem solving test and 3) a questionnaire of students’ 

opinions towards the appropriateness of teaching by Yonisomanasikara learning approach. 

The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation and 

t-test. 

 The findings of this research showed: 

 1) The abilities of the seventh grade students in solving problems of 

economics after being taught by Yonisomanasikara learning approach were higher than 

that of before with statistical significance at .05 level. 

 2) The seventh grade students’ opinions towards the appropriateness of 

teaching by Yonisomanasikara learning approach was at the highest level of appropriateness. 

 

Keywords: problem solving ability, economics, Yonisomanasikara learning approach 

 

บทนำ 
   สงัคมโลกปจจบุนัอยูในยุคแหงความเจริญกาวหนา สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลก

มกีารเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา บคุคลจงึจำเปนตองมคีวามสามารถในการคิดพิจารณาสภาพการณ 

ขอมูล ขาวสารตาง ๆ เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจท่ีแวดลอมตนอยางละเอียดรอบคอบ 

จึงจะสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางเหมาะสมและมีความสุข การคิดจึงมีอิทธิพลตอชีวิต 

และสังคมมนุษย เพราะส่ิงทั้งปวงที่เปนอยูเปนผลจากการคิด จึงกลาวไดวา มนุษยเราอยูในโลก 
แหงการคิด ถาเราเปล่ียนการคิดไดชีวิตเราก็เปล่ียนไป (ลักขณา สริวัฒน, 2549: 9) จากหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวถึงสมรรถนะสำคัญของผูเรียนขอ 3 คือ 

ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ 

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู 
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มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิด

ขึ้นตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6) ตลอดจนคุณลักษณะตาง ๆ  

ของบุคคลท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตจะเปนสิ่งท่ีจะชวยใหปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันลดนอยลงหรือไมเกิดปญหาน้ันข้ึน การคิดแกปญหา จึงเปนทักษะท่ีมี 

ความสำคัญ ซึ่งเปนลักษณะท่ีพึงประสงคของการพัฒนาเด็กไทยและเปาหมายท่ีสำคัญของการจัด 

การศึกษา 

 ในวงการการศึกษาของไทยไดหันมาสนใจประเด็นการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน

ไดฝกคิดอยางมีระบบ  วิธีการสอนใหเยาวชนเกิดการเรียนรู ตลอดจนฝกฝนใหเกิดความคิดจน

สามารถเผชิญปญหาได วิธีนั้นคือการนำหลักการสอนของพระพุทธเจามาเปนฐานในการจัดการเรียน

การสอน เพ่ือพัฒนาการคิดทำใหเกิดปญญา และมองเห็นทางในการแกปญหาท่ีถูกตอง ปญญาท่ีนำ

มาใชในการแกปญหาเร่ิมจากสัมมาทิฎฐิก็คือ ความเห็นชอบ ซึ่งเปนปญญาในข้ันของความเช่ือ 
ความเขาใจที่เปนไปตามเหตุปจจัยซึ่งเปนความเชื่อพื้นฐานท่ีจะมีการพัฒนาตอไป โดยตองคิดคน 

สืบสาวหาสาเหตุของปจจัย และตองปฏิบัติใหสอดคลองกับเหตุและปจจัยแหงสัมมาทิฎฐิที่ทำใหเกิด

ความเห็นชอบ ความรูแจงนี้พระพุทธเจาทรงสอนใหมีศรัทธาควบคูไปดวย กลาวคือการพัฒนาทาง

ปญญาน้ีตองอาศัยปจจัย 2 ประการ คือ 1) ปจจัยภายนอก หรือเรียกวา ปรโตโฆษะ หมายถึง เสียง

จากผูอื่น เชน คำบอกเลา ขาวสาร คำอธิบาย การแนะนำ การถายทอด การส่ังสอน การไดเรียนรูจาก

ผูอืน่ (พระพรหมคุณาภรณ [ประยุทธ ปยุตโฺต], 2551: 20-21) ในการจัดการเรียนการสอนจึงหมายถงึ 

การจัดสภาพแวดลอมของหองเรียน บรรยากาศในการเรียนรู รวมถึงการเปนกัลยาณมิตรท่ีดีของครู 

เชน ความมีคุณธรรม มีความรู มีบุคลิกภาพดี นาเคารพนับถือ ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรียนเกิดสิ่งท่ีเรียกวา 

ศรัทธา จะไดทำตามแบบอยางท่ีดี ศรัทธาจึงเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาปญญา 2) ปจจัยภายใน 

คือโยนิโสมนสิการ หมายถึงการทำในใจโดยแยบคาย เปนการพิจารณาสืบคนถึงตนตอ การรูจักคิด

พิจารณาดวยอุบาย การคิดอยางมีระบบ การคิดแยกแยะดูสภาพสภาวะของส่ิงน้ันโดยไมนำ 

ความรูสึกของตนเขามาเก่ียวของ เปนการคิดท่ีลึกซึ้งมีขั้นตอน มีลักษณะเปนการคิดท่ีถูกวิธีตรงกับ
ความเปนจริง คิดมีระเบียบหรือคิดอยางมีขั้นตอนตอเน่ือง คิดมีเหตุผลและคิดเรากุศลเปนการคิดที่มี

เปาหมายไปในทางท่ีดี วิธีคิดโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ ซึ่งมี 10 วิธี ไดแก วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ

ปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบ 
แกปญหา วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบคุณคาแท-

คุณคาเทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรมหรือวิธีคิดในทางบวก วิธีคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน 
และวิธีคิดแบบวิภัชชวาท (พระพรหมคุณาภรณ [ประยุทธ ปยุตฺโต], 2551: 29-39) วิธีคิดท้ัง 10 วิธีนี้

เปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะทำใหผูเรียนรูจักคิดพิจารณา วิเคราะหแยกแยะเร่ืองราวพิจารณาขอมูล 

จำแนก เชื่อมโยงความสัมพันธ ประเมินคาโดยใชเหตุผลคิดพิจารณาปญหาอยางรอบคอบตอเน่ือง

เปนลำดับตามเหตุผล ซึ่งจะนำไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสมท่ีสุดได   
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 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบแรกของโรงเรียนวัดโพธ์ิ ที่บรรจุไว

ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2551-2553 (2551: 19-21) ในมาตรฐานที่ 4 ผู เรียนมี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน ไดระดับปานกลาง มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปน 

ตามหลักสูตร ไดระดับปรับปรุง โรงเรียนจึงไดประชุมบุคลากรเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุ ทำใหทราบวา

นักเรียนมีจุดดอยท่ีตองพัฒนา ไดแก ทักษะทางดานการอานและการเขียน การคิดวิเคราะห และ 

การแกปญหา จึงไดมีการปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาจุดดอยจนทำใหผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบ 2 ในมาตรฐานท่ี 4 และมาตรฐานท่ี 5 

ไดระดับดีทั้งสองมาตรฐาน (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน), 2552: 30-31) เพ่ือเปนการรักษาระดับคุณภาพไมใหลดลงและยังพัฒนาใหมาตรฐานน้ีมี

ระดับการประเมินท่ีสูงข้ึน ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รอบ 3 ซึ่งสอดคลองกับผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ไดติดตาม

วิเคราะหปญหาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก

รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 (โรงเรียนวัดโพธ์ิ, 2555: 23) 

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระเศรษฐศาสตร คะแนนเฉล่ียรอยละ 68 ซึ่งต่ำกวา

เกณฑมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนดไวคือเฉล่ียรอยละ 70 ขึ้นไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนำ 

หลักโยนิโสมนสิการมาจัดการเรียนรูในสาระเศรษฐศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด 

แกปญหา เพราะเปนวิธีที่ฝกการมองเห็นปญหา รูจักถาม พิจารณาคิดหาเหตุผล แสวงหาความรู 

เพ่ือเช่ือมความคิดนำไปสูการตัดสินใจ เพ่ือหาทางแกปญหาท่ีอยูบนหลักของเหตุและผลท่ีมาประกอบ 

การตัดสินใจเลือกทางออกท่ีดีที่สุดในการดำเนินชีวิต  
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 
 2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู

โดยใชหลักโยนิโสมนสิการ   
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วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.  ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

วัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 2 หองเรียน  

มีนักเรียนท้ังส้ิน 60 คน   

 2.  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 1 หองเรียน 

มีนักเรียนจำนวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม  

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา   

 ตัวแปรตน  คือ  การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

 ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร 2) ความคิดเห็น 

ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

 ระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการดำเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัย 

ดำเนินการทดลองสอนดวยตนเอง ระยะเวลาในการทดลอง สัปดาหละ 3 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห 

รวม 12 ชั่วโมง 

 รูปแบบการทดลอง   

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research and development) ซึ่งผูวิจัยใช 

รูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอน-หลังจัดการเรียนรู (One–Group Pretest–Posttest 

Design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2547: 144)  มีลักษณะการทดลองดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1   แบบแผนการวิจัย 

 

 ความหมายของสัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 

 T
1
 แทน การทดสอบกอนการจัดการเรียนรู (Pre-test) 

 T
2
 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู (Post-test) 

 X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

   
T1 X T2 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

 1.  แผนจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ   

 2.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร    

 3.  แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสกิาร   

 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 1.  แผนจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ   

  1.1  ศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระเศรษฐศาสตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือวิเคราะหหลักสูตร เลือกเน้ือหาและกำหนดจุดประสงคการเรียนรูของ

เน้ือหา 

        1.2   ศึกษาเอกสารตำรา และงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวกับการจัดการเ รียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ 

  1.3  ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาวิชาท่ีกำหนดไวในแตละช่ัวโมงเรียน จากคำ

อธิบายรายวิชา จุดประสงคการเรียนรู และเลือกแนวการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

ในแตละเร่ือง สรางแผนจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ จำนวน 6 แผน รวมเวลาท้ังหมด  

12 ชั่วโมง   

      1.4  นำแผนจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ

ความถูกตองของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารย 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  1.5   นำแผนจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผู เ ช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน  
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานวิธีสอนและดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบ 

ความถูกตองและพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาเพ่ือนำมาปรับปรุง และนำไปวิเคราะหหาคาดัชนี

ความสอดคลอง มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 

  1.6  นำแผนจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1/2 โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือตรวจสอบดานความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัด

กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล จากน้ันนำมาปรับปรุงใหสมบูรณกอนท่ีจะ

นำไปทดลองใชจริง 
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 2. แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร    

      2.1   ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถคิดแกปญหา เพ่ือใช

เปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาจากสถานการณที่กำหนด 

โดยกำหนดจุดมุงหมายในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ไดแก ความสามารถในการระบุ

ปญหา การบอกสาเหตุปญหา การเสนอแนวทางในการแกปญหา การวิเคราะหและเลือกทางแก

ปญหา การประเมินผลการแกปญหา 

  2.2 สรางแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาโดยสรางเปนแบบอัตนัย 

มีสถานการณ 6  สถานการณ  ขอคำถามสถานการณละ 5 ขอ รวมขอคำถาม จำนวน  30  ขอ   

  2.3 นำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ที่สรางข้ึนเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองทางภาษา และเน้ือหา 

ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  2.4  เสนอแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรตอ

ผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานวิธีสอน และดานการวัดและประเมินผล เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามโครงสรางเน้ือหา และนำมาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง มีคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC)  เทากับ  1.00 

  2.5  นำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรที่ปรับปรุง

แลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

จำนวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

       2.6  นำผลการทดลองมาวิเคราะหรายสถานการณ ซึ่งมีคาความยากงาย (p)  

อยูระหวาง 0.26-0.34 และคาอำนาจจำแนก (r) อยูระหวาง 0.27-0.53 คัดเลือกแบบทดสอบตาม

เกณฑที่ใชจริง 4 สถานการณ จำนวน 20  ขอ   

        2.7  นำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร จำนวน  

4 สถานการณ จำนวน 20 ขอ ไปหาคาความเช่ือมั่น (reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร  

ริชารดสัน (Kuder-Richardson Formula 20 อางถึงใน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543: 
198) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร เทากับ 

0.72  

  2.8   นำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรไปใชจริง  
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลัก

โยนิโสมนสิการ  

  3.1 ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบถามจากเอกสารการวัดและประเมินผล 

  3.2   สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใช

หลักโยนิโสมนสิการ จำนวน 14 ขอ ประกอบดวยขอคำถามความคิดเห็น 3 ดาน ประกอบดวย 
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1) ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ 3) ดานประโยชนที่ได

รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 

โดยใชหลักโยนิโสมนสิการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ  

  3.3   นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการท่ีสรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความถูกตองทางภาษา และเน้ือหา  ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

       3.4   นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานวิธีสอน และดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และนำมาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

เทากับ  1.00 

      3.5   นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ ที่ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีมี

ลักษณะคลายกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนวัดโพธ์ิ อำเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม  จำนวน 30 คน  

               3.6  นำผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมัน่ (reliability) 

โดยใชสูตรคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.86 

  3.7  นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการท่ีสมบูรณแลวไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลำดับดังน้ี 

 1.  ดำเนินการใหนกัเรียนทำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร 

เพ่ือวัดความสามารถในการคิดแกปญหา โดยใชแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหา
เศรษฐศาสตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนและไดผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญและการหาคุณภาพของ

เคร่ืองมือแลว บันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนกอนจัดการเรียนรู (Pre-test)  

 2. ทดลองสอนกับนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการท่ีได

สรางข้ึน โดยผูวิจัยทดลองสอนดวยตนเอง ใชระยะเวลาในการทดลอง คือ สัปดาหละ 3 ชั่วโมง 

จำนวน 4 สัปดาห รวม 12  ชั่วโมง 

α
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 3.  ผูวิจัยนำแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ฉบับเดียวกัน

กับแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรกอนจัดการเรียนรู มาทดสอบเพื่อวัด

ความสามารถในการแกปญหาเศรษฐศาสตรหลังจัดการเรียนรู (Post-test) 

 4.  นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเ รียนท่ีมีตอการจัดการเ รียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ มาสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียน  

 5. ตรวจผลจากแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ และนำผล

ที่ไดไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 

การวิเคราะหขอมูล   

 การวิจัยคร้ังน้ี   ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 1.  วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหา

เศรษฐศาสตรกอน จัดการเรียนรูและหลังจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

หลักโยนิโสมนสิการ ใชการวิเคราะหความแตกตางโดยการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) หาคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test dependent)   

 2.  วิ เคราะห ระ ดับความคิดเ ห็นของนักเ รียน ท่ีมีตอการ จัดการเ รียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ ใชคาเฉล่ีย ( x̄ ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยคาเฉล่ีย ( x̄ ) ของ

คะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑในการวิเคราะหและแปลความหมาย

คาเฉล่ียตามเกณฑของเบสท (Best, 1986: 182)  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

   คาเฉล่ีย  1.00  ถึง  1.49  แสดงวา  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย  1.50  ถึง  2.49  แสดงวา  เห็นดวยนอย 

   คาเฉล่ีย  2.50  ถึง  3.49  แสดงวา  เห็นดวยปานกลาง 

   คาเฉล่ีย  3.50  ถึง  4.49  แสดงวา  เห็นดวยมาก 
   คาเฉล่ีย  4.50  ถึง  5.00  แสดงวา  เห็นดวยมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ ผูวิจัยเสนอผลการวิจัย ดังน้ี   
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ  
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 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักเ รียนท่ีมีตอการจัดการเ รียนรู โดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ 

 

 ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ  

  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

 ปที่ 1 กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ  

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัด 

การเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตีอการจดัการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

ดังตารางท่ี 3 

 

   ( n=30) 
  . X   S.D.      . D  SD  t  Sig 

 40 18.33 5.71 
10.47 .80 13.03*  .00 

 40 28.80 5.69   
*  .05 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัด 

 การ เรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

   ( n=30) 
 . X  S.D.   

     
1.   
     
     

 
4.77 

 
0.43 

 
 

 
3 

2.  
     
     

4.87 0.35  1 

3.    
      
      

4.67     0.55  4 

4.   
     

4.83 0.38  2 

 4.78 0.29  1 
      
1.   
     

 
4.77 

 
0.43 

 
 

 
2 

2.       
      

4.77 0.43  2 

3.   
      
      

4.63 0.56  3 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัด 

 การเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ  (ตอ) 

  
  X  S.D.  

4.    
      
      

4.80 0.41  1

5.   
      

4.57 0.57  4

 4.71 0.36  2
     
     
10.   
       

 
 

4.33 

 
 

0.61 

 
 

 
 
4 

11.     
        

4.77 0.50  1

12.     
          

4.53 0.63  3

13.   
         

4.73 0.52  2

14.   
        

4.73 0.52  2

 4.62 0.44  3
 4.70 0.34  - 

 

(n=30) 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงวา ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช

หลักโยนิโสมนสิการโดยภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( x̄ = 4.70) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ( x̄ = 4.78) เมื่อพิจารณาเปน 

รายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมากท่ีสดุทุกรายประเด็น เรียงตามลำดับดงัน้ี ลำดับท่ี 1 ครเูปดโอกาส

ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ = 4.87)  ลำดับที่ 2  

ครูใชกริยาวาจาท่ีสภุาพเหมาะสมกับนกัเรียน ( x̄ = 4.83)  ลำดับท่ี 3 ครจูดักิจกรรมและใชสือ่การสอน

ทีห่ลากหลายทำใหนักเรียนสนุกสนานและอยากเรียนรู ( x̄ = 4.77) และลำดับสุดทาย ครูมีความเปน

กันเอง ย้ิมแยมแจมใส ทำใหนักเรียนมีความใกลชิด กลาขอคำปรึกษา แนะนำ ( x̄ = 4.67) ลำดับที่ 2  

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ = 4.71) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมาก

ที่สุดทุกรายประเด็น เรียงตามลำดับดังนี้ ลำดับท่ี 1 นักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการสรุป

และประเมินทางเลือกของการแกปญหา ( x̄ = 4.80) ลำดับที่ 2 นักเรียนมีโอกาสฝกการคิดและ

พิจารณาในการระบุปญหา ( x̄ = 4.77) และนักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการหาสาเหตุ

ของปญหา ( x̄ = 4.77) ลำดับที่ 3 นักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการเสนอแนวทาง 
แกปญหาท่ีหลากหลาย ( x̄ = 4.63) และลำดับสุดทาย นักเรียนฝกกระบวนการคิดแกปญหาอยาง

เปนข้ันตอน ( x̄ = 4.57) และลำดับสุดทาย ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

( x̄ =4.62) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลำดับดังน้ี  

ลำดับที่ 1 นักเรียนสามารถคิดถึงขอดี ขอเสียกอนตัดสินใจกระทำสิ่งใด ( x̄ = 4.77) ลำดับท่ี 2 

นักเรียนเห็นคุณคาและผลดีของการคิดแกปญหาท่ีถูกตอง เหมาะสม ( x̄ = 4.73) และนักเรียน

สามารถนำวิธีการคิดแกปญหาไปใชในชีวิตประจำวันได ( x̄ = 4.73) ลำดับที่ 3 นักเรียนไดแนวทาง

การคิดแกปญหาและตัดสินใจใหม ๆ จากเพื่อน ( x̄ = 4.53) และลำดับสุดทายอยูในระดับมาก 

นักเรียนรูจักคิดพิจารณาอยางรอบคอบและมีเหตุผล ( x̄ = 4.33) 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ มีขอคนพบท่ีนาสนใจสามารถนำมา

อภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1.   ความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการหลังจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนจัด 

การเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการมุงเนนใหนักเรียนมีโอกาสในการแสดงออกโดยการฝกคิด ฝกปฏิบัติอยางถูกวิธี 
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ในการคิดอยางมีระบบระเบียบ คิดตามแนวทางแหงปญญา รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลายตามสภาพ 

ที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง เกิดความเขาใจ สามารถวิเคราะห ตัดสินใจและกำหนดแนวทาง 

ในการปฏิบัติตนให ถูกตองและเหมาะสมได ซึ่ ง ผู วิจัยไดนำแนวคิดการสรางศรัทธาและ 

หลักโยนิโสมนสิการมาใช โดยใหนักเรียนสืบสาวหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม 

การบริโภค และปญหาสภาพความเปนอยูของบุคคลในสังคม ดวยการแสวงหาความรูมาประกอบ

การพิจารณาอยางมีเหตุผล ฝกใหนักเรียนรูจักแยกแยะองคประกอบหลักของลักษณะเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยท่ีมีผลตอการดำรงชีวิตของคนในสังคม ใหนักเรียนมองเห็นปญหาของความตองการ 

ของมนุษย การตอบสนองความตองการ ความไมพอเพียงโดยหาสาเหตุ กำหนดเปาหมายและวิธีการ

แกปญหาและทำใหปญหาน้ันหมดไป ฝกใหนักเรียนวิเคราะหดานดีและไมดีของปญหา เปรียบเทียบ 

กำหนดทางเลือกและทางออกท่ีดีที่สุดเพ่ือกำจัดปญหาในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ถาหาทางออกไมไดจะตองหาทางออกใหมที่นาจะเปนไปไดตอไป โดยนำเร่ืองราว

และสถานการณตาง ๆ เก่ียวกับปญหาเศรษฐศาสตรที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาใหนักเรียน 

ไดฝกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ สอดคลองกับแนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน (2530: 60) ไดกลาว

วาการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการเปนกระบวนการฝกการคิดวิเคราะหที่ลึกซึ้งเปนเหตุเปนผล  

มีขั้นตอนเปนระบบทำใหเกิดปญญาท่ีจะชวยใหนักเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายสามารถแกปญหา 

ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของจิรวรรณ พงศสุวรรณสิน (2542: 33-36) ไดศึกษา 

ผลการใชชุดฝกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการท่ีมีตอการตัดสินใจแกปญหาของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยแสดงวาหลังการใชชุดฝกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ กลุมทดลอง 

มีคะแนนการตัดสินใจแกปญหาสูงกวากอนใชชุดฝกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุม

ทดลองที่ใชชุดฝกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ มีคะแนนการตัดสินใจแกปญหาสูงกวากลุม

ควบคุมที่ไมไดใชชุดฝกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของอุไรวรรณ 
หินทอง (2550: 51-62) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการคิดแกปญหาโดยใชโปรแกรมฝกวิธีคิด 

แบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบคะแนน

การคิดแกปญหากอนและหลังการฝกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ระหวางนักเรียนท่ีเขารวมโปรแกรม
ฝกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและนักเรียนท่ีไมไดเขารวมโปรแกรมฝกวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเขารวมโปรแกรมฝกการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพ่ือพัฒนาการคิด 

แกปญหาหลังการทดลองมีคะแนนการคิดแกปญหาสูงกวากอนการทดลองและมีคะแนนการคิด 
แกปญหาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัย 

ของแสนสุข มิตรยง (2551: 139-140) ไดศึกษาเก่ียวกับผลการสอนแบบโยนิโสมนสิการท่ีมี 
ตอการพัฒนาการคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีพัฒนาการทางการคิดท่ีดีขึ้น 
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 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ 

  จากผลการวิจัยแสดงวาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานนักเรียน 

มีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุดเชนกัน เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัด 

การเรียนรู ลำดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และลำดับสุดทาย ดานประโยชนที่ไดรับจาก 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยขออภิปรายผลดังมีรายละเอียดดังน้ี 

  ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาครู 

เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูใชกริยาวาจา

ที่สุภาพเหมาะสมกับนักเรียน ครูจัดกิจกรรมและใชสื่อการสอนท่ีหลากหลายทำใหนักเรียนสนุกสนาน

และอยากเรียนรู ครูมีความเปนกันเอง ย้ิมแยมแจมใส ทำใหนักเรียนมีความใกลชิด กลาขอ 

คำปรึกษา แนะนำ ซึ่งสอดคลองกับสุมน อมรวิวัฒน (2530: 65-66) กลาววาครูเปนกัลยาณมิตร 

จึงเปนผูสรางศรัทธาใหเกิดข้ึน เมื่อมีศรัทธาแลวตองสรางแรงจูงใจและส่ิงแวดลอมใหศิษย 

เกิดความสนใจใครศึกษา สงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู มีความตั้งใจและมุงมั่น 

ในการทำกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดผลสำเร็จ และสอดคลองกับโรเจอรส (Rogera, 1904 อางถึงใน ทศินา  

แขมมณี, 2545: 70) ที่กลาววามนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดดีหากอยูในสถานการณที่ผอนคลาย

และเปนอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนท่ีผอนคลายจึงเอ้ือตอการเรียนรู  

   ลำดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณา 

ในการสรุปและประเมินทางเลือกของการแกปญหา มีโอกาสฝกการคิดและพิจารณาในการระบุ

ปญหา และนักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการหาสาเหตุของปญหา มีโอกาสฝกคิดและ

พิจารณาในการเสนอแนวทางแกปญหาท่ีหลากหลาย ฝกกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูไดใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคลและแบบแบงกลุม 

นักเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและตัดสินใจดวยตนเอง และยังมีสวนรวมในการคิด
และปฏิบัติงานแบบกลุมโดยผานกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึนอยางหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับรุง แกวแดง 

(2543: 29) ไดกลาวไววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เปดโอกาส
ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม การท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นจะทำใหนักเรียน 

มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง มีความกลาท่ีจะแสดงออกสามารถพัฒนาตนเองตอไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
  ลำดับที่ 3 ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนสามารถคิดถึง

ขอดี ขอเสียกอนตัดสินใจกระทำสิ่งใด เห็นคุณคาและผลดีของการคิดแกปญหาท่ีถูกตอง เหมาะสม 
และนักเรียนสามารถนำวิธีการคิดแกปญหาไปใชในชีวิตประจำวันได นักเรียนไดแนวทางการคิด 

แกปญหาและตัดสินใจใหม ๆ จากเพ่ือน รูจักคิดพิจารณาอยางรอบคอบและมีเหตุผล ในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดเผชิญกับสถานการณปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำของ

ตนเพ่ือใหสามารถนำไปประยุกตใชไดเมื่อตองเผชิญกับปญหาน้ัน ๆ สอดคลองกับเดวิด (David, 

1984 อางถึงใน สุกัญญา ศรีสาคร, 2547: 144) ที่กลาววาการคนพบความคิดของตนเองท่ีเกิดข้ึน

ดวยตนเองและจากกลุม จะมีประโยชนในการนำไปใชฝกทักษะของตนเองในดานการแกปญหา 

ซึ่งวิธีการน้ีสามารถชวยใหเกิดการเรียนรูวิธีการแกปญหาไดมาก 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

  1.1   จากผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการสามารถ

พัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นครูสามารถนำ 

การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการไปเปนทางเลือกในการพัฒนาความสามารถในการคิด 

แกปญหาของนักเรียนในเน้ือหาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสาระเศรษฐศาสตร  

  1.2   การจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการเปนการสอนท่ีมุงเนนพัฒนา 

ความสามารถในการคิดแกปญหาซ่ึงสามารถพัฒนาสติปญญาของนักเรียนอยางกวางขวาง โดยให

นักเรียนรูจักคิดคนหาคำตอบอยางมีระบบ ระเบียบแบบแผน มีขั้นตอนเปนเหตุเปนผลและคิดไปใน

ทางท่ีทำใหเกิดประโยชน ดังนั้นผูบริหารและผูที่เก่ียวของควรสงเสริมสนับสนุนใหครูกลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดนำวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการไปใช 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีสูงขึ้น 

  1.3   จากตารางท่ี 3 แสดงวา ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู

โดยใชหลักโยนิโสมนสิการโดยภาพรวมนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดยใช

หลักโยนิโสมนสิการอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( x̄ = 4.70) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับที่ 1 ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ( x̄ = 4.78) เมื่อพิจารณาเปน 
รายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกรายประเด็น เรียงตามลำดับดังน้ี  ลำดับที่ 1 ครูเปด

โอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ = 4.87) ลำดับ 

ที่ 2 ครูใชกริยาวาจาท่ีสุภาพเหมาะสมกับนักเรียน ( x̄ = 4.83) ลำดับท่ี 3 ครูจัดกิจกรรมและใชสื่อ
การสอนท่ีหลากหลายทำใหนักเรียนสนุกสนานและอยากเรียนรู ( x̄ = 4.77) และลำดับสุดทาย ครูมี

ความเปนกันเอง ย้ิมแยมแจมใส ทำใหนักเรียนมีความใกลชิด กลาขอคำปรึกษา แนะนำ ( x̄ = 4.67) 
ลำดับที่ 2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x̄ = 4.71) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น แสดงวาอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกรายประเด็น เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับท่ี 1 นักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณา

ในการสรุปและประเมินทางเลือกของการแกปญหา ( x̄ = 4.80) ลำดับที่ 2 นักเรียนมีโอกาส 

ฝกการคิดและพิจารณาในการระบุปญหา ( x̄ = 4.77) และนักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณา 
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ในการหาสาเหตุของปญหา ( x̄ = 4.77) ลำดับที่ 3 นักเรียนมีโอกาสฝกคิดและพิจารณาในการเสนอ

แนวทางแกปญหาท่ีหลากหลาย ( x̄ = 4.63) และลำดับสุดทาย นักเรียนฝกกระบวนการคิดแกปญหา 

อยางเปนข้ันตอน ( x̄= 4.57) และลำดับสุดทาย ดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

( x̄ =4.62) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น แสดงวาอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลำดับดังน้ี ลำดับ 

ที่ 1 นักเรียนสามารถคิดถึงขอดี ขอเสียกอนตัดสินใจกระทำส่ิงใด ( x̄ = 4.77) ลำดับที่ 2 นักเรียน 

เห็นคุณคาและผลดีของการคิดแกปญหาท่ีถูกตอง เหมาะสม ( x̄ = 4.73) และนักเรียนสามารถนำวิธี

การคิดแกปญหาไปใชในชีวิตประจำวันได ( x̄ = 4.73) ลำดับท่ี 3 นักเรียนไดแนวทางการคิดแก

ปญหาและตัดสินใจใหม ๆ จากเพ่ือน ( x̄ = 4.53) และลำดับสุดทายอยูในระดับมาก นักเรียนรูจักคิด

พิจารณาอยางรอบคอบและมีเหตุผล ( x̄ = 4.33) 

 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีจัดการเรียนรูโดยใช 

หลักโยนิโสมนสิการในสาระอ่ืน ๆ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

  2.2  ควรนำวิธีการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาโดยการจัดการเรียนรู

โดยใชหลักโยนิโสมนสิการรวมกับการจัดการเรียนรูหรือรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ เชน การจัดการเรียนรู

แบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

  2.3  ควรมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควบคูไปกับการพัฒนาความสามารถ 

ในการคิดแกปญหาโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ เชน บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน แบบฝก เปนตน 

 

สรุป 
 การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ ไดผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาเศรษฐศาสตรของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ หลังจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัด 

การเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 2.  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการ

โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  
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