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การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยั คื อ แบบกลุ่ มเดี ยวทดสอบ
ก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน (The One-Group Pretest-Posttest Design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรี ยบเทียบผลการ
เรี ยนรู้ เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิด
แบบโยนิ โสมนสิ การ ของนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 (2) เปรี ยบเที ยบการคิดแบบโยนิ โสมนสิ การก่ อ นเรี ยนและ
หลังเรี ยนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิ การ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ
(3) ศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
ร่ วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 46 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนโคกเจริ ญวิทยา จังหวัดลพบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ
เรื่ อง หลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา (2) แบบทดสอบวัด ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง หลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา
(3) แบบทดสอบวัด การคิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก าร และ (4) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ยนรู้
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โดยใช้กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย ( x )
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบค่าที ( t-test ) แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน ( Dependent ) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการเรี ยนรู้ เรื่ อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิ การ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. การคิดแบบโยนิ โสมนสิ การก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการ
คิดแบบโยนิโสมนสิ การ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการคิด
แบบโยนิโสมนสิ การหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
3. ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ที่ มี ต่ อ การจัดการเรี ย นรู้ โ ดยใช้กระบวนการ
เผชิ ญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงล าดับ จากมากไปหาน้อ ย
ได้แก่ ด้านประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรี ยน และด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามลาดับ
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง การศึกษาผลการเรี ยนรู้เรื่ องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิ การของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เล่มนี้สาเร็ จลุล่วงเป็ นอย่างดีดว้ ยความกรุ ณาในการให้คาปรึ กษา และช่วยเหลือเป็ นอย่างดียงิ่ จาก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือและ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผูเ้ ป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาตั้งแต่เริ่ มต้นจนสาเร็ จ
เรี ยบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการให้ความอนุเคราะห์เวลาในการปรึ กษา และคอยให้กาลังใจ
ตลอดมา ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ ประธานกรรมการตรวจ
สอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สิ ริวรรณ ศรี พหล ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนา แก้ไข
ข้อบกพร่ องและให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา รวมถึงคณาจารย์ผปู้ ระสิ ทธิ์
ประสาทวิชาความรู ้ทุกท่านที่ให้คาปรึ กษาแนะนา ทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั
กราบขอบพระคุณในความเมตตากรุ ณาของอาจารย์ดว้ ยความเคารพอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์เรวดี สุ นทรวิชยั
อาจารย์ ดร.บารุ ง ชานาญเรื อ
อาจารย์อนัน ปั้ นอินทร์ อาจารย์สาธิต จันทรวินิจ และอาจารย์จีรภัสร์ บัวสุ วรรณ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่ องมือในการทาวิจยั ซึ่งทาให้สามารถดาเนินการวิจยั และเก็บข้อมูล
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ยง่ิ ต่อการทาวิทยานิพนธ์ให้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนโคกเจริ ญวิทยา
อาเภอโคกเจริ ญ จังหวัดลพบุรี ที่ให้ความร่ วมมือและคอยช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใ้ ห้ท้ งั ชีวิตและเป็ นผูว้ างรากฐานทางการศึกษา
รวมถึงอุดหนุนปั จจัย และให้กาลังใจในการศึกษาเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณพี่และ
น้องทุกคน เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนในระดับปริ ญญาโทสาขาการสอนสังคมศึกษาทุกท่าน
และคุณพี่ปัญญา รุ่ งเรื อง ที่ได้กรุ ณาให้ความช่วยเหลือ แนะนาและเป็ นกาลังใจเสมอมา จนทาให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้
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