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49262309  :  สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา 
ค าส าคญั    :  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ / การคิดแบบโยนิโสมนสิการ / หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
       เบญจวรรณ ปรางประเสริฐ : การศึกษาผลการเรียนรู้  เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4. อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์, รศ.สมประสงค ์น่วมบุญลือ และ ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม. 216 หนา้. 

 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยัคือแบบกลุ่มเดียวทดสอบ     
ก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design)  มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้  เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (2) เปรียบเทียบการคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและ       
หลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 
(3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์
ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  จ  านวน  46  คน ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน      
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา  จงัหวดัลพบุรี  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต  5   ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย     (Simple  Random  Sampling)  โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัประกอบดว้ย  (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  เ ร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                  
(3) แบบทดสอบวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้               

โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ( x )      
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบค่าที  ( t-test )  แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั ( Dependent ) และการวเิคราะห์เน้ือหา         
(Content Analysis)  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผลการเรียนรู้  เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. การคิดแบบโยนิโสมนสิการก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ  ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการคิด
แบบโยนิโสมนสิการหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ            
เผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย   
ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้  ดา้นบรรยากาศในการเรียน และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ตามล าดบั 
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ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน                     บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร                                ปีการศึกษา   2553 
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49262309  :  MAJOR : TEACHING  SOCIAL  STUDIES 
KEYWORD :  SITUATION CONFRONTATION PROCESS  /  YONISOMANASIKARA THINKING  /  DHARMAS 
                          OF BUDDHISM 
                      BENJAWAN  PRANGPRASERT : A STUDY  OF  LEARNING  ACHIEVEMENT  ON  DHARMAS 
 OF  BUDDHISM   BY  SITUATION  CONFRONTATION  PROCESS  AND  YONISOMANASIKARA  THINKING 
OF  MATHAYOMSUKSA   FOUR   STUDENTS.  THESIS  ADVISORS  :  ASST.PROF. ORAPIN  SIRISAMPHAN, 
Ph.D.,ASSOC. PROF. SOMPRASONG  NUAMBUNLUE  AND  ASST. PROF.CHAIYOS   PAIWITHAYASIRITHAM, 
Ed.D. 216  pp. 
    
    The  purposes  of  this  experimental  research  which  its  design  was  the  One-Group  Pretest-Posttest  
Design  were (1) to compare  the  learning  outcome  on  Dharmas of  Buddhism  before  and  after  by  situation  
confrontation  process  and  Yonisomanasikara  Thinking  of  Mathayomsuksa  four  students (2) to  compare  
Yonisomanasikara  Thinking  of  Mathayomsuksa  four  students  before  and  after  by  situation  confrontation  process  
with Yonisomanasikara  Thinking (3) to  study  the  opinions  of  Mathayomsuksa  four  students  on  learning  by  
situation  confrontation  process  and  Yonisomanasikara  Thinking. 
     The  sample  of  simple  random sampling  consisted  of  46 students from  the  class  of   Mathayomsuksa  
four  in  the  second  semester of  the academic Year 2010 at  Khokchareonwitaya  School  in  The Secondary  Education  
Service  Area  Office 5.  The  research  instruments  used  for  gathering   data  were  (1) Lesson  plans  on  Dharmas  of  
Buddhism  by  situation  confrontation  process  and  Yonisomanasikara Thinking (2) An achievement  Test  of  
Dharmas of  Buddhism (3) Test of Yonisomanasikara Thinking and (4) A questionnaire about the situation  

confrontation  process  with  Yonisomanasikara  Thinking. The Statistical Analysis  employed  were  mean ( x ) , 
standard  deviation  (S.D.) , t-test  dependent and content  analysis. 
      The  research  findings  of  the  study  were :  
      1. The  learning  achievement on Dharmas of Buddhism by situation confrontation  process and  
Yonisomanasikara  Thinking  of  Mathayomsuksa  four  students  pretest  and  posttest  taught   was  statistical  
significance  different  at  the  .01  level.   
      2.  The  abilities  of  students  to  use  Yonisomanasikara  Thinking  pretest  and  posttest   was  statistical  
significance  different  at  .01  which  the  ability  of  students  to  use  Yonisomanasikara  Thinking   posttest   was  
higher  than  pretest  agreed   in  general  at  the  high  level. 
      3.  The  students  revealed  their  positive  opinions  about  learning  by  situation  confrontation  process  
with Yonisomanasikara  Thinking  in  order  from  highest  to  lowest  as  followed  the  benefit  of  learning  process, 
the  environment  in  classroom  and  the  learning  activity. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงเป็นอยา่งดีดว้ยความกรุณาในการใหค้  าปรึกษา และช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิง่จาก
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์, รองศาสตราจารยส์มประสงค ์ น่วมบุญลือและ         
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จ
เรียบร้อย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใหค้วามอนุเคราะห์เวลาในการปรึกษา และคอยใหก้ าลงัใจ
ตลอดมา   ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยอ์นงคพ์ร สมานชาติ ประธานกรรมการตรวจ 
สอบวทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา แนะน า แกไ้ข
ขอ้บกพร่องและใหค้วามกระจ่างในเชิงวชิาการ  เพื่อความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยส์าขาวชิาการสอนสังคมศึกษา รวมถึงคณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ทุกท่านท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน า  ท าใหว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยั
กราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของอาจารยด์ว้ยความเคารพอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยเ์รวดี สุนทรวชิยั   อาจารย ์ ดร.บ ารุง  ช านาญเรือ       
อาจารยอ์นนั  ป้ันอินทร์  อาจารยส์าธิต จนัทรวนิิจ  และอาจารยจี์รภสัร์  บวัสุวรรณ  ท่ีใหค้วาม
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการท าวิจยั ซ่ึงท าใหส้ามารถด าเนินการวจิยั และเก็บขอ้มูล
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ยิง่ต่อการท าวทิยานิพนธ์ใหมี้ความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการสถานศึกษา คณะครู และนกัเรียนโรงเรียนโคกเจริญวทิยา  
อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบุรี ท่ีใหค้วามร่วมมือและคอยช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการเก็บ
ขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ผูใ้หท้ั้งชีวิตและเป็นผูว้างรากฐานทางการศึกษา 
รวมถึงอุดหนุนปัจจยั และใหก้ าลงัใจในการศึกษาเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณพี่และ
นอ้งทุกคน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชั้นเรียนในระดบัปริญญาโทสาขาการสอนสังคมศึกษาทุกท่าน
และคุณพี่ปัญญา  รุ่งเรือง  ท่ีไดก้รุณาใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าและเป็นก าลงัใจเสมอมา จนท าให้
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได ้
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