
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอางอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

100 
 

รายการอางอิง 
 
กนิษฐา  ผาโท.  (2549).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจสี่.  สารนิพนธ 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการมัธยมศกึษา  บัณฑิตวทิยาลัย                       
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กมลรัตน  หลาสุวงษ.  (2528).  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ภาควชิาแนะแนวและจิตวิทยา   
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

กรกฎ  วงศไชยเสรี.  (2550).  การเปลี่ยนแปลงเจตคติตอวิทยาศาสตร จากบทเรียนคอมพิวเตอร 
มัลติมีเดียที่จดักระบวนการเรียนรูแบบอรยิสัจสี่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6. 
ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กรมวิชาการ.  (2545).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและครุภัณฑ. 

  .  กระทรวงศกึษาธิการ.  (2545).  เอกสารประกอบหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและครุภณัฑ. 

กรมอาชีวศึกษา.  (2545).  หลักสูตรวิชาสามัญในหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพพุทธศักราช 
2545.  เอกสารประกอบการประชุม.  [ม.ป.ท.].  (อัดสําเนา) 

 .  (2546).  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีพุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546).  
เอกสารประกอบการประชมุ.  [ม.ป.ท.].  (อัดสําเนา) 

เกียรติศักดิ์  ชนัตะ.  (2546).  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาและ
คุณลักษณะเพือ่พัฒนาสังคมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบ
อริยสัจสี่กับการสอนตามปกติ.  ปริญญานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน บัณฑิตวิทยาลยั สถาบันราชภัฎนครสวรรค. 

ขวัญชัย  ศรีพรรณ.  (2546).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใชแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาพระพทุธศาสนาโดยใชการ
สอนแบบอริยสัจกับการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ. ปริญญานิพนธ การศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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เคน  จันทรวงษ.  (2546).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเรื่องสิ่งแวดลอมในประเทศไทยดวยการสอนแบบ
อริยสัจและการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม.  ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

จันทนี  เทือกทอง.  (2549).  ตัวแปรพหุระดับที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย.  วารสารรามคําแหง, 24 (3), 361-362. 

จารุเวศ  ศิริวณิชกุล.  (2543).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพทุธศาสนสุภาษิต
โดยการสอนแบบอริยสัจสี่กับการสอนแบบปกติ. ปริญญานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ทบวงมหาวิทยาลัย.  (2525).  ชุดสงเสริมสําหรับครูวิทยาศาสตร.  กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
พัฒนาการสอนและอุปกรณ. 

ทศินา  แขมมณี.  (2550).  ศาสตรการสอนองคความรูเพือ่การจัดกระบวนการเรยีนรูที่มี
ประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นงลักษณ  เชื้อดี.  (2548).  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวธีิสอน 
แบบการสรางองคความรูดวยตนเอง. ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบรูพา. 

นพพร  ทิพยสุวรรณ.  (2543).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมดานการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบ
วิธีการทางวิทยาศาสตรดวยเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืนกับการสอนแบบอริยสัจ.  
ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ. 

นรมน  ไกรสกุล.  (2544).  ความสัมพันธเกี่ยวกับการคิด ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร เจตคติเชิง
วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย.  ปริญญานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแกน. 

 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

102 
 

นิภาภรณ  จนัทรุณ.  (2547).  ผลของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบอริยสัจ 4 ที่มีตอ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6.  ปริญญานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. 

นิภาภรณ  เชยวัดเกาะ.  (2545).  ผลของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรความคงทนในการเรยีน และเจตคติตอวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน.  ปริญญานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาศาสตร คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

บุญเรียง  ขจรศิลป.  (2548).  การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลในการวจิัยโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows Version 10-12.  กรุงเทพฯ: เอส.พี.เอ็น.การพิมพ. 

ประพันธศิริ  สุเสารัจ.  (2551).  การพัฒนาการคิด.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพหางหุนสวนจํากัด 9119 
เทคนิคพร้ินติง้. 

ประภาพรรณ  จันทรเพ็ญ.  (2548).  ผลการสอนแบบอริยสัจโดยใชเทคนิคคูคิดคูสรางในวิชา 
สังคมศึกษาทีม่ีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4.  ปริญญานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฎนครสวรรค. 

ปานรวี  ยงยุทธวิชัย.  (2548).  การอาน เขียน คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห.  กรุงเทพฯ : สถาบัน
สงเสริมและพฒันาการอานการเขียนแหงประเทศไทย. 

พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยตุโต).  (2532).  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนา 
ประจําชาติ.  กรุงเทพฯ : พรศิลปการพิมพ. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุต.โต).  (2546).   พุทธธรรม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณ         
ราชวิทยาลัย. 

พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยุต.โต).  (2549).  สาระสําคัญของพุทธธรรมะอริยสัจ 4.  กรุงเทพฯ:  
ชีวเกษมฯ.    

 .  (2549).  วิธีคิดตามหลักพทุธธรรม.  กรุงเทพฯ: ศยาม. 
พระมหาคําสนั  กางมันต.  (2548).  การเปรียบเทียบผลการเรยีนรูเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 ระหวางวิธีสอนแบบอริยสัจบนเครือขายกับการสอนแบบปกติ.  
ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
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พระมหารุงอรณุ  อบเชย.  (2549).  การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาสังคม
ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจกับการสอน
ตามปกติ.  ปริญญานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค.     

พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข.  (2548).  วิธีวทิยาการสอนวทิยาศาสตรทั่วไป.  กรุงเทพฯ:   
พัฒนาคุณภาพวิชาการ. 

เพราพรรณ  เปลี่ยนภู.  (2542).  จิตวิทยาการศึกษา (พิมพคร้ังที่ 5).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี. 

ไพศาล  หวังพานิช.  (2533).  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ภพ  เลาหไพบูลย.  (2542).  แนวการสอนวิทยาศาสตร  (พิมพคร้ังที่ 3).  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ภัทรา  นิคมานนท.  (2543).  การประเมินผลการเรียน.  กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ.์ 
รัสมีจันทร  ศรีรัตน.  (2544).  ผลการสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจที่มีตอการคิดแกปญหา และ 
                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพุทธธรรมในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน.   
ปริญญานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ :          
นานมีบุคสพับลิเคชันส. 

วศิน  อินทสระ.  (2530).  หลักธรรมอันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพฯ : โครงการ
เผยแพรธรรมะของเครือซีเมนตไทย. 

วัชรา  จรูญผลและคนอื่นๆ.  (2550).  การวิเคราะหพหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3. วารสารวจิยัและวดัผลการศึกษา
มหาวิทยาลับบูรพา, 5 (1), 28.   

วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  (2551).  วธีิวิทยาการวิจยั.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 
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