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การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสกิาร ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

Enhancing Learning Skill in 21 Century in Critical Thinking Followed Yonisomanasikan in 
Social Studies of Grade 6 Students 
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2อาจารยประจาํโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
3ครูโรงเรียนรอดนิลวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
(การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ) และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา ท่ีศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา สาระหนาท่ีพลเมือง หนวยการเรียนเรื่อง 
วัฒนธรรมไทย ดวยแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ (การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ) กลุมเปาหมายคือ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 38 คน ภาค
การศึกษาท่ี 1/2560 รวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ 
ผลการศึกษาพบวา             

 1. ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.44 
คะแนน และ 24.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
คําสําคัญ : นักเรียน / โยนิโสมนสิการ / การคิดแบบแยกแยะ  

Abstract 
The purposes of this research were to 1. promote the critical thinking skills by Yonisomanasikal 

(Categorized thinking) and 2. compare the achievement before and after studying of grade 6 

students of Rodnil school that study in Social Studied, Civic Duty in the lesson on Thai Tradition 

with Yonisomanasikal (Categorized thinking). The populations were 38 students, grade 6 of 

Rodnilwittaya school, Khlonglan district, Kampaheng Phet studying in first semester academic year 

2017. Data collected using pre-test and post-test, and instruments used to analyze was the 

average.  

The results found that:  

                                                           
1
 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2
 อาจารยประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3
 ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 
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 1. The achievement of pre-test and post-test of grade 6 students was 14.44 and 24.65 in 
order, higher than pre-studied points in average .05 

 
Keyword : Student / Yonisomanasikara / Analytical thinking  

ความเปนมาและความสําคัญ 
 ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษท่ี 21 ไดเขาสูระบบการจัดการศึกษาในหลายประเทศ โดยเนนทักษะการ 
เรียนรู (Learning Skill) ซึ่งเปนตัวกําหนดความพรอมของผูเรียนเขาสูโลกการท างานท่ีมีความซับซอนมากข้ึนใน 
ปจจุบัน คนแหงศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน  (Cross- cultural 
Understanding) ทักษะการรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะดานการ สื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ(Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Leaning Skills) (วิจารณ พานิช, 2555 : 16-21) ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณเปนสมรรถนะหน่ึง ของทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มี
เหตุมีผลพิจารณาขอเท็จจริงและประเด็น ปญหากอนการตัดสินใจซึ่งจําเปนตองมีเจตคติในการแสวงหาความรู 
สามารถจําแนกขอมูล นําความรูมาอนุมานไดตรง ตามความเปนจริง และถูกตองตามหลักวิชาการ ดังน้ันครูผูสอนจึง
จําเปนจะตองมีการนํามาพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมี ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพครู
จะตองเปนผูท่ีมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบและ สามารถตัดสินใจแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียนได (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
มีหลากหลายวิธี เชน การสอนโดยใช  คําถาม การสอนโดยการสืบคน การสอนโดยใชแผนท่ีมโนทัศน การสอนแบบ
ปญหาเปนหลัก  
 ในการดําเนินชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาถือวาเปนสถาบันท่ีสําคัญมีบทบาทและมีอิทธิพลอยางมาก

ท้ังในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงดานการศึกษา (พระเทพเวที, 2534 : 2) และในทางพระพุทธศาสนามีหลักคําสอน ท่ี

เก่ียวของกับวิธีคิด ไดแก โยนิโสมนสิการท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําไวเพ่ือนําไปสูกระบวนการสรางปญญา เปนวิธีคิด

พิจารณา กําหนดใหมองสิ่งท้ังหลายใหไดคุณคา ใหเขาถึงความจริงซึ่งทําใหสามารถแกปญหาไดและรูจักริเริ่มทํา

การตางๆ อยางถูกตอง ไดดวยตนเอง เน่ืองจากเปนวิธีคิดท่ีมีระบบมีการวิเคราะหอันเปนวิธีการสําคัญสําหรับการสร

างปญญาอันบริสุทธ์ิ (กานตสินี จันทรวิภาดิลก, 2550 : 2) โยนิโสมนสิการสามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิต ในการ

แกปญหาและนําไปใชเพ่ือมุงสูความหลุดพน เปนวิธีคิดท่ีมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะเปนวิธีท่ีมีหลักพุทธธรรม

ประกอบ 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีท่ีจะนํารูปแบบ การสอนแบบโยนิโสมนสิการมาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบแยกแยะ

สวนประกอบของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 วิชาสังคมศึกษา ปการศึกษา 2560 และเพ่ือการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ และใหผูเรียนได

ฝกคิดตามแนวพุทธวิธี สามารถฝกใหผูเรียนไดคิดจําแนก แยกแยะองครวมของสิ่งตางๆ ออกเปนองคยอยๆ ทําให

มองเห็นความและความสัมพันธขององคประกอบยอยเหลาน้ันวามีความเก่ียวเน่ืองกัน เปนเหตุเปนผลและพ่ึงพา
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อาศัยกันอยางไร จึงประสานสอดคลองกันเปน องครวม ทําใหรูและเขาใจสิ่งตางๆ ตามสภาพความเปนจริง

นอกจากน้ี นวัตกรรมท่ีนํามาใชคือเขียนแผนผังความคิด เพ่ือเปนแนวทางการฝกใหผูเรียนไดใชความคิดอยางมี

วิจารณญาณ เช่ือมโยงความคิด และจัดระบบความคิดตามหลักการเขียนแผนผังความคิด 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6                              

โรงเรียนรอดนิลวิทยา ท่ีศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา สาระหนาท่ีพลเมือง หนวยการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมไทย ดวย

แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ (การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ)  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 

สาระหนาท่ีพลเมือง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา ท่ีศึกษาในรายวิชาหนาท่ี

พลเมือง หนวยการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมไทย ท้ังหมดท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ังหมด 38 คน  

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2560 ท้ังสิ้น 38 คน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ดานเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมือง หนวยการเรียนรูท่ี 

3 เรื่อง วัฒนธรรมไทย  

 ดานระยะเวลา 

   ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชเวลาในการวิจัยเปนเวลา 1 ภาคเรียน โดยศึกษาในภาคเรียนท่ี 1                              

ปการศึกษา 2560 

   ดานตัวแปร 

   ตัวแปรตน ไดแก   การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ 

ตัวแปรตาม ไดแก   ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน   

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

        

 

 

 

การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ

นักเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีรายละเอียดดังน้ี  

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบโยนิโสมนสิการ 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมือง 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

 1. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบโยนิโสมนสิการ 

  1.1 ศึกษาหลักการวิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

เพ่ือนํามาใชในการสรางแผนการเรียนรูตามรูปแบบโยนิโสมนสิการ 

  1.2 นําแผนการการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบ ความเท่ียงตรง 

ความถูกตองของสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองของข้ันตอนตางๆ ของแผนการ

จัดการเรียนรู 

  1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดไปใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

รอดนิลวิทยา จํานวน 38 คน 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมือง 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

  2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.2  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามสาระการเรียนรูท่ีใชในการทดลองโดยยึด

เกณฑตามผลการวิเคราะหหลักสูตร ขอสอบท่ีสรางเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใหครอบคลุมสาระท่ีสอน 

จํานวน 30 ขอ 

  2.3 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอ

คําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึนและคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) นํามาปรับปรุง ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

  2.4 นําแบบประเมินท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง  

  2.5 นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 

ช่ัวโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

       1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบและอธิบายถึงบทบาท

หนาท่ีของนักเรียนและผูวิจัย 
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       2. ผูวิจัยทําการทดสอบกอน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการสังคมคมศึกษา วิชา

หนาท่ีพลเมือง เรื่อง วัฒนธรรมไทย จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 45 นาที 

       3. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง วัฒนธรรมไทย  

       4. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูแลว ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู  โดยใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทย จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 

45 นาที  

      5. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา มาวิเคราะห

ดวยวิธีการทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

      1. การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมือง 

เรื่อง 

วัฒนธรรมไทย มีวิธีการดังน้ี 

  1.1 หาคาเฉลี่ย (�̅�) รอยละ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทย 

  1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของ

นักเรียนกลุมตัวอยาง กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสถิติทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน 

(Dependent Sample T-test) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรความหมายขอมูลเปนดังน้ี 

 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา กอนและหลังท่ี

ไดรับการจัดการเรยีนการสอนแบบโมเดลซิปปาของนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ Dependent Sample T-test 

 ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียนของกลุม

ตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

n 𝒙� S.D. 
D

S  t 

กอนเรียน 
 

หลังเรียน 

38 
 

38 

14.44 
 

24.65 

 
10.20 

 
.27 

 
37.25* 

 ตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง 

วัฒนธรรมไทย  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน ขอท่ี 1 

สรุปผลการวิจัย 
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 การวิจัยครั้งน้ีเปนการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณตาม

แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.44 

คะแนน และ 24.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรยีน  พบวา คะแนน

สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.44 

คะแนน และ 24.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนน

สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบโยนิโสมนสิการเน่ืองจากการสอนแบบโยนิโสมนสิการ สงผลใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการเปนวิธีท่ีสอนให

นักเรียนรูจักอานแลววิเคราะหอยางเขาถึงความเปนจริง รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลายตามภาวะดวยวิธีคิดแบบหลักการ

และความมุงหมายคือ สอนใหนักเรียนรูจักคิดพิจารณาใหเขาถึงความสัมพันธระหวางธรรมกับอรรถหรือหลักการกับ

ความมุงหมายเปนความคิดท่ีมีความสําคัญมาก เพราะวิธีคิดน้ีเปนวิธีคิดท่ีสอนใหนักเรียนไดมองเห็นถึงหลักความ

เปนจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ และหลักการนําไปใช วิธีคิดแบบน้ีเปนวิธีคิดท่ีสอดคลองสัมพันธกัน

ระหวาง หลักการท่ีดีและวัตถุประสงคท่ีถูกตองทําใหเกิดประโยชนท่ีตองการ (พระพรหมคุณาภรณ, 2549: 683-

689) ดังน้ันวิธีคิดแบบน้ีจึงชวยใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณมากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยไปใชประโยชน 

       1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการครูผูสอนควรทํา

ความเขาใจเก่ียวกับวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบใหทองแทเสียกอน เพ่ือใหนักเรียนไดฝกคิดตามรูปแบบท่ี

ถูกตอง 

                  1.3 ในการสอนครูควรตั้งคําถามท่ีหลากหลายและมีลําดับเปนข้ันตอนเพ่ือปลุกเราใหนักเรียนคิดและ

และคนหาคําตอบอยางเปนระบบดวยวิธีคิดตามแบบแยกแยะสวนประกอบ 

            2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

                   2.1 ควรทดลองทําการศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู โดยใชรูปแบบโยนิโสมนสิการ เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ

กับนักเรียนระดับช้ันอ่ืน 

        2.2 ควรมีการศึกษาคนควาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการเพ่ือเสริมสราง

การคิดอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบกับวิธีการเรียนรูแบบอ่ืน 
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