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53262317 :  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
คําสําคัญ :   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา / การคิดแบบคุณโทษและทางออก / วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 พระมหาสุรศักด์ิ  มุงซอนกลาง : การศึกษาผลการเรียนรูและการคิดแบบคุณโทษและทางออก          
เร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
อาจารย  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : อ.ดร.มนัสนันท  น้ําสมบูรณ , ผศ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ  และ อ.ดร.วิสูตร  
โพธิ์เงิน.  215 หนา. 
 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียน  ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  กอนเรียนและหลังเรียน   
ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  และ  3)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอวิธีคิด    
แบบโยนิโสมนสิการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1   ภาคเรียนที่ 2                  
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทาชางวิทยาคาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จํานวน 24 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  1) แผนการจัดการเรียนรู   2)  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   (3) แบบวัดความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก  และ (4)  
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาเฉลี่ย ( x ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t – test  dependent) และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ดวยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
       2. ความสามารถในการคิดแบบคุณโทษและทางออก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยวิ ธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
       3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีมีตอวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก  
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OUTCOMES ON DHARMAS OF BUDDHISM AND ADVANTAGES, DISADVANTAGES AND 
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 The purposes of this research were to  1) compare the learning outcomes on Dharmas of Buddhism 

of Mathayomsuksa I students before and after the use of Yonisomanasikara thinking method  2) compare the 

abilities of  advantages, disadvantages and solution thinking of the students before and after the use of method; 

and  3)  study the opinions of students toward the method. The sample of this research were 24 Mathayomsuksa 

1/1 students in the second semester of 2014 academic year of Thachang Witayakara  School, Thachang District, 

Singburi Province under the Secondary Educational Service Area Office 5.  

 The instruments used in the study were 1) lesson plans 2) an achievement test on Dharmas of 

Buddhism  3) a test abilities of advantages, disadvantages and solution thinking 4) a questionnaire for the 

opinions of students toward Yonisomanasikara thinking method. The data was  analyzed by using mean ( x ), 
standard deviation (S.D.), dependent t – test and content analysis. 

 The findings of the study were:  

 1. The learning outcomes on Dharmas of Buddhism of Mathayomsuksa 1 students after the use of 

Yonisomanasikara thinking method were higher than those of before the use of method with the statistical 

significance at the level of .05. 

 2. The abilities of advantages, disadvantages and solution thinking of Mathayomsuksa 1 students  

after the using of Yonisomanasikara thinking method were higher than those of before the use of method with 

the statistical significance at the level of .05. 

 3. The opinions of Mathayomsuksa 1 toward the Yonisomanasikara thinking method in general were 

at the high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรูและการคิดแบบคุณโทษและทางออก เร่ือง 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ             
เลมน้ีสําเร็จลุลวงเปนอยางดีดวยความกรุณาในการใหคําปรึกษา และชวย เหลือจากอาจารย              
ดร.มนัสนันท น้ําสมบูรณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ  อาจารย ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน และ
รองศาสตราจารย สมประสงค  นวมบุญลือ ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาต้ังแตเร่ิมตนจนสําเร็จเรียบรอย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในการอนุเคราะหเวลาในการใหคําปรึกษาและคอยใหกําลังใจตลอดมา ผูวิจัย             
ขอเจริญพรขอบคุณเปนอยางสูง 

ขอเจริญพร ขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนําแกไขขอบกพรองและใหความกระจาง ใน                    
เชิงวิชาการ เพื่อใหวิทยานิพนธมีความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพร ขอบคุณ อาจารย ดร.อนัน ปนอินทร  อาจารยเพ็ญพนอ พวงแพ และอาจารย             
ดร.ยุวรี ผลพันธิน ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจเคร่ืองมือในการทําวิจัย ทําใหสามารถดําเนินการ
วิจัย และเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนยิ่งตอการทํา
วิทยานิพนธใหมีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ พระวิมลสุตาภรณ เจาอาวาสวัดพิกุลทอง ที่ใหการสนับสนุนดาน
การศึกษา พระครูศิริพรหมโสภิต ผูชวยเจาอาวาสวัดพิกุลทอง ซึ่ง เปนพระอาจารยของผูวิจัย ที่ให
ความเมตตาอนุเคราะหดูแลเร่ืองทุนการศึกษาและคาใชจายในการศึกษาต้ังแตตนจนจบการศึกษา  
อาจารยพระมหาเนตร ปญญาวุโธ ที่ใหความชวยเหลือระหวางดําเนินการทดลองวิจัย และหลวงพอ
พระครูเกษมสาธุวัฒน เจาอาวาสวัดปรีดาราม (ยายสม) ที่ใหการสนับสนุนทุนในการทําวิจัย 

ขอเจริญพร ขอบคุณผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทาชางวิทยา
คาร อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี ที่ใหความรวมมือและคอยชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการเก็บ
ขอมูลเปนอยางดี 

ทายสุดน้ี ขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดามารดาซึ่งเปนผูคอยสนับสนุนสงเสริมใหมีใจรัก   
ใฝเรียนรูตลอดมา และประโยชนใดๆอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา
มารดา ครู อุปชฌาย อาจารย ตลอดจนผูมีอุปการคุณทุกทานท่ีใหการอบรมสั่งสอนชี้แนวทางและ   
เปนแรงบันดาลใจซึ่งสนับสนุนผูวิจัยใหประสบความสําเร็จ  
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