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ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ วธิ ีสอนแบบอริยสั จสี่ กบั วิธีสอนแบบปกติ
A STUDY OF PROBLEM SOLVING ABILITY IN SOCIAL STUDY SUBSTANCE LEARNING
GROUP OF MATTAYOM SUKSA III STUDENTS,
TAUGHT BY THE FOUR NOBLE TRUTH METHOD AND BY THE TRADITIONAL METHOD
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
อริ ยสัจสี่ กบั วิธีสอนแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่าง เป็ น นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2549 ของโรงเรี ยนอุดมวิทยา
จังหวัดปทุมธานี ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้วิธีจบั ฉลาก จํานวน 2 ห้องเรี ยน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 1
ห้องเรี ยนจํานวน 33 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยนจํานวน 33 คน เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ จํานวน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รวม 24 ชัว่ โมง
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และ การทดสอบค่า ที ( t-test Independent )
ผลการวิจยั ปรากฏว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนหลังการทดลองของ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้วิธีแบบอริ ยสัจสี่ สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1)
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ABSTRACT
The purpose of this study was to compare the student, the problem solving
abilities in social study substance learning group of mattayom suksa 3 students taught
by the four noble truth method and by the traditional method.
The samples consisted of mattayom suksa 3 students of Udomwittaya school. They
were divided into experiments group and the control group. Each group consisted of
33 students. The instruments of this study were the problem solving ability test and
lesson plans. of the four noble truth method and the traditional method. Statistics used were
mean and standard deviation
t-test Independent was also applied for testing
hypotheses.
The results demonstrated that the students problem solving abilities taught by the
four noble truth method was higher by the traditional method statistically significant level
of 0.05.
ความสํ าคัญของปัญหา
ในการพัฒนาประเทศจําเป็ นต้องพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กนั
ไป เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความสําเร็ จมากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของคนในสังคมเป็ นประการสําคัญ การเป็ นคนที่มีคุณภาพของสังคมนั้น
คือ การที่คนในสังคมรู ้จกั ใช้ปัญญาในการคิดพิจารณา และคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
ตัดสิ นใจกระทํากิ จกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึ งเป็ น
ภารกิจหลักของการจัดศึกษา
แต่ท่ามกลางความผุกร่ อนทางวัฒนธรรมและศีลธรรม ความพ่ายแพ้ในสนามแข่งขันที่
ต้องวัดกัน ด้วยคุณภาพและสมรรถภาพคนไทยและสังคมไทยเริ่ มตื่นตัว ที่จะติดตามความปลี่ย น
แปลงทั้งทางบวกและทางลบของประเทศชาติอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อใดที่คนส่ วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กซึ่ง
เป็ นอนาคตของชาติย งั ขาดความสามารถในการคิ ดแก้ปั ญหาสิ่ งที่ บ่ งบอกว่ าการเรี ยนสอนต้อง
ปรับเปลี่ยนเพื่อฒนาการคิดแก้ปัญหาเป็ นของนักเรี ยน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ , 2543 : 2 ) คือ
คนทุกคนตั้งแต่ เกิ ดจนจบมหาวิทยาลัย เรี ยนแต่วิชา รู ้ แต่หนังสื อ ถูกล้อมกรอบด้วยตารางสอนและ
ห้องเรี ยน การพัฒนาคนจึงไม่เอื้อให้มีคุณสมบัติ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ สู ง มุ่งทํางาน ชาญชี วิต อีกทั้ง
วิธีการเรี ยนการสอนไม่เน้นกระบวนการให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา ในด้านการคิดวิเคราะห์การแสดง
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ความคิดเห็น และการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเอง ทําให้ผเู ้ รี ยนขาดคุณลักษณะช่ างสงสัย และใฝ่ หา
คําตอบ ยังเน้นการสอนหนังสื อมากกว่าการสอนคน นอกจากนั้นยังขาดความเชื่ อมโยงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ครู ยงั เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในชั้นเรี ยน ครู ยงั ยึดมัน่ ว่าตนเองเป็ นผูร้ ู ้มากที่สุด
ถูกที่สุด และมีอาํ นาจมากที่สุดในการเรี ยนรู ้ โรงเรี ยนไม่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนการสอนยังเป็ นพฤติกรรมที่จาํ เจและพฤติกรรมถ่ายทอด สัดส่ วนการ
ฝึ กปฏิบตั ิ การฝึ กคิด และการอบรมบ่มนิสยั ยังน้อยกว่าการท่องบ่นเนื้อหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 แนวการจัดการเรี ยนรู ้ มาตรา 24
กําหนดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเนิ นการ
การดังนี้
(1) จัด เนื้ อ หาและกิ จ กรรมให้ส อดคล้อ งกับ ความสนใจและความถนัด ของผูเ้ รี ย นโดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มา
ใช้ เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิ ให้ได้คิดเป็ นทําเป็ น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ.2542
มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และมาตรา 48 กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนกระบวนการเรี ยนการ
เรี ยนการปกติและต้องทําอย่างต่อเนื่ อง สําหรั บมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความคิด คือ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไต่ตรองและมีวิสัยทัศน์ และ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสิ นใจ
วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ เป็ นกระบวนการแสวงหาความรู ้ โดยผูเ้ รี ยนพยายามคิ ดค้นวิธีการ
แก้ปั ญหาต่ างๆโดยใช้ล าํ ดับขั้นตอนทั้งสี่ ของอริ ยสั จเป็ นแนวทางในการแก้ปั ญหาด้วยตนเองซึ่ ง
สอดคล้องกับที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าการคิดแก้ปัญหา เป็ นหัวใจสําคัญที่ประการหนึ่ งในการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้าและเป็ นสังคมสงบสุ ข เพราะเป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้คนในสังคม
เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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และเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอีกด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจในแนวการสอนที่เน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้วิธีสอนแบบ
อริ ยสัจสี่ เปรี ยบเทียบกับวิธีสอนแบบปกติ เพื่อเปรี ยบเทียบว่าวิธีสอนแบบที่สอนโดยวิธีสอนแบบ
อริ ยสัจสี่ กบั วิธีสอนแบบปกติจะทําผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่างกันหรื อไม่อย่างไร
ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้เกิ ดความคิดค้นและสามารถแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นไปได้ดว้ ยวิธีที่
ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบแล้ว
คําสํ าคัญ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา วิธีสอบแบบอริ ยสัจสี่
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
วิธีการสอบแบบอริ ยสัจสี่ และวิธีการสอบแบบปกติ มีผลต่อการความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาในการเรี ย นวิชาสังคมศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 แตกต่ างกัน
อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ กบั วิธีสอนแบบ
ปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนวิชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการสอนแบบ
แก้ปัญหาที่ใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ กบั การสอนแบบ
ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้เวลาในการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 8
แผน แผนการเรี ยนรู ้ละ 3 ชัว่ โมง รวมเวลา 24 ชัว่ โมง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2549 ของโรงเรี ยนอุดมวิทยา
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 4 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 33 คน ซึ่ งจัดนักเรี ยนแบบคละความสามารถ
ทางการเรี ยนใกล้เคียงกัน โดยดูจากผลการเรี ยนเฉลี่ย ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในปี การศึกษา 2548
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กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2549 ของโรงเรี ยนอุดมวิทยาจังหวัด
ปทุมธานี ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้วธิ ีจบั ฉลาก จํานวน 2 ห้องเรี ยน จาก 4 ห้องเรี ยน แล้วนํา 2
ห้องเรี ยนมาจับฉลากเพื่อเลือกห้องเรี ยนหนึ่งเป็ นกลุ่มทดลอง และอีกห้องเรี ยนหนึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม
2.ตัวแปรที่ทาํ การศึกษา
2.1 ตัวแปรต้นได้แก่ วิธีสอนซึ่งมี 2 แบบ ดังนี้
- วิธีการสอนแบบอริ ยสัจสี่
- วิธีการสอนแบบปกติ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
- ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาที่ใช้
วิธีการสอนแบบอริ ยสัจสี่ 2)แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ 3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา
4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
4.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาที่ใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่
4.1.1 ศึกษาหลักการวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ จากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม เพือ่ นํามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 24 ชัว่ โมง
ซึ่งประกอบด้วย สาระสําคัญ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหากิจกรรมการเรี ยน
การสอน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นดังนี้ 1) กําหนดปัญหา (ขั้นทุกข์) 2)ตั้งสมมุติฐาน (ขั้นสมุทยั ) 3)
ทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) 4)วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล (ขั้นมรรค) สื่ อการเรี ยนการสอน การ
วัดและประเมินผล
4.1.3 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจแก้ไขความถูกต้อง
ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนการสอนตลอดจนความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนต่างๆของแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อนําข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไข
4.1.4 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองกับนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนอุดมวิทยา อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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จํานวน 33 คน เพื่อหาข้อบกพร่ องในการใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับ
เวลาที่กาํ หนด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ดีข้ ึนก่อนนําไปทดลองจริ ง
4.1.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาที่ใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ ไปสอนเพื่อ
ใช้ในการวิจยั ต่อไป
4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
4.2.1 ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดมุ่งหมายและขอบเขตเนื้ อหาของกลุ่ม
สาระสัง คมศึ ก ษาศาสนาและวัฒ นธรรม ช่ ว งชั้น ที่ 3 ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สาระที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริ ยธรรม
4.2.2 ศึ ก ษาวิธี ก ารสร้ า งแบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้คิด ปั ญ หาจาก
หนังสื อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 สร้ า งตารางวิเ คราะห์ แ บบทดสอบความสามารถในการคิ ด แก้ปัญหา ซึ่ ง
ประกอบด้วยเนื้อหาและระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
4.2.4 กําหนดจํานวนแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้ อหาและระดับพฤติ กรรมที่
ต้องการวัด
4.2.5 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดปั ญหาแบบชนิ ด 4 ตัวเลือกตาม
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบโดยมีสถานการณ์เป็ นตัวกําหนด จํานวน 10 สถานการณ์ สถานการณ์
ละ 4 ข้อ รวมข้อสอบ 40 ข้อ จํานวน 1 ฉบับ
4.2.6 หาประสิ ท ธิ ภ าพโดยให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาของ
ข้อสอบและความชัดเจนของภาษาที่ใช้และปรับปรุ งแก้ไข
4.2.7 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนอุดมวิทยา อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้อง
จํานวนนักเรี ยน 33 คน
4.2.8 นํากระดาษคําตอบมาตรวจให้คะแนนโดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูก ข้อละ 1
คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรื อไม่ได้ทาํ ให้คะแนน ข้อละ 0 คะแนน
4.2.9 นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์คุณภาพ ได้ผลดังนี้ หาความยาก (p) ของ
ข้อสอบแต่ละข้อ มีระดับความยากอยู่ระหว่าง 0.33-0.77 นับว่าเป็ นข้อสอบที่ใช้ได้ หาค่าอํานาจ
จําแนก (r) ของข้อสอบแต่ละข้อ มีค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.11-0.66 นับว่าเป็ นข้อสอบที่ใช้ได้
(ดังรายละเอี ยดในภาคผนวก) และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ คู เดอร์
ริ ชาร์ดสันที่ 20 (KR-20 ) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 0.70
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5. วิธีการรวบรวมข้อมูล
5.1 ทดสอบก่อนเรี ยนกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา จากนั้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็ นคะแนนก่อนเรี ยนเพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั
พบว่านักเรี ยนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถไม่ต่างกัน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)
5.2 ทําการทดลองโดยสอนนักเรี ยนซึ่งใช้เนื้อหาในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรมใน
เวลาในการสอน 24 ชัว่ โมง โดยใช้วิธีสอนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้วิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ ในกลุ่ม
ทดลอง และใช้วิธีการสอนแบบปกติในกลุ่มควบคุมโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อนทั้ง 2 กลุ่ม
5.3 ทดสอบหลังเรี ยนกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ฉบับเดิม จากนั้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็ นคะแนนหลังเรี ยนเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หลังทดลองของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ซึ่ งเรี ยนโดยวิธี
สอนแบบอริ ยสัจสี่ กับนักเรี ยนกลุ่มควบคุมซึ่งเรี ยนโดยวิธีสอนแบบปกติ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที
( t-test แบบ independent samples ) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ผลการวิจัย
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ องหลักธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริ ยธรรม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test independent) พบว่า คะแนน
เฉลี่ ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังการทดลอง สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนที่ได้รับการ
สอนแบบอริ ยสัจสี่ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบปกติ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ องหลักธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
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โดยการสอนแบบอริ ย สัจ สี่ กับการสอนแบบปกติ เป็ นไปตามสมมติ ฐานของการวิจ ัย ที่ ต้ งั ไว้ว่า
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่ องหลักธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม ที่ได้รับการสอนแบบอริ ยสัจ
สี่ สูงกว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยการสอนแบบปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประณี ต ภูโอบ (2532) ได้ทาํ การศึกษา เรื่ องการสร้ างแบบฝึ กความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ณัชชา พัฒนากุล (2533: 85) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ผล
ของการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการสอนต่อความสามารถในการติดสิ นใจแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกลุ่ มสร้ างเสริ มประสบการณ์ ชีวิตของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โสภา
สันทัดพร้อม (2535) ได้การวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาวิชาสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิตของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หน่ วย ชี วิตในบ้าน
ด้วยการสอนโดยใช้ทกั ษะกระบวนการ 9 ขั้น กับการสอบแบบปกติ ทองสุ ข คําธนะ (2538) ได้ทาํ การ
วิจยั เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผูส้ ู งอายุของนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลักและเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลผูส้ ู งอายุของ
ั ญา ยุติธรรมนนท์ (2539) ได้ศึกษาผลของการใช้กระวนการคิดแก้ปัญหา
นักศึกษาพยาบาล สุ กญ
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 รพีพร โตไทยะ (2540) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหา
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ไ ด้รั บ การสอนแบบแก้ปั ญ หาตามแนว
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
บังอร ภัทรโกมล (2540) ได้ทาํ การศึ กษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาของปี ที่ 6 กลุ่มสร้าง
เสริ มประสบการณ์ชีวิตหน่วยตัวเราด้วยวิธีการสอนแบบโครงการ มาลาตี โหมดเขียว (2541) ได้
ศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบกระบวนการสร้างเสริ มค่านิ ยมกับการ
สอนตามคู่มือครู สุ ปราณี การพึ่งตน (2542) ได้ทาํ การวิจยั กึ่งการทดลองเพื่อศึกษาผลการสอนโดย
สร้างโยนิโสมนสิ การต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลนักศึกษาพยาบาล และเปรี ยบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยการ
สร้างศรัทธาและโยนิ โสมนสิ การกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ ปริ ยา หิ รัญรัศมี (2544) ได้
ดําเนิ นการวิจยั โดยสร้างแผนการสอนตามแนวอริ ยสัจสี่ เรื่ องนํ้าเสี ย และแก้ไขปั ญหานํ้าเสี ยสําหรับ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรและทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการสอนตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาของ
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในระหว่างการเรี ยนการสอนและศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรอําเภอธัญบุรีจงั หวัดปทุมธานี รัสมีจนั ทร์ ศรี รัตน์ (2544:24)
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ได้ศึกษาผลการสอนตามขั้นทั้งสี่ ของอริ ยสัจที่มีต่อการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
พุทธธรรม ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทร์ วิ โรฒ ปทุ มวัน ประยู ร บุ ญใช้ (2540) ได้ศึ ก ษารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ด
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ผ่านสื่ อกลางเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาในสถาบันราชภัฎ สมบัติ เผ่าพงษ์คล้าย (2546:65-66) ได้ทาํ วิจยั เกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ องเศรษฐกิจชุมชนพึง
ตนเอง โดยการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอเสนอการอภิปรายผลการทดลอง ซึ่งจากการทดลองพบว่า
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมโดยวิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติเนื่องมาจาก
เหตุผลดังนี้
1. ด้านวิธีสอน การสอนแบบอริ ย สั จ สี่ เ ป็ นการสอนที่ แ ปลกใหม่ สํา หรั บ นัก เรี ย น และ
นักเรี ยนไม่เคยเรี ยนมาก่อน จึงทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจ และเอาใจใส่ กระตือรื อร้นที่จะเรี ยน
2. ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การสอนแบบอริ ยสัจสี่ เป็ นการสอนที่ เน้นกิ จกรรม
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ จากบทเรี ยนช่วยให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการเรี ยนการสอน
1.1 ควรศึกษาผลการใช้วธิ ีการสอนแบบอริ ยสัจสี่ กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กับห้อง
อื่น ๆ ที่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการสอนแบบอริ ยสัจสอดแทรกไปกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ
1.2 พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาให้คลอดคล้องกับการดําเนิน
ชีวิตจริ งของนักเรี ยน เพื่อนักเรี ยนจะได้นาํ วิธีการแก้ปัญหาที่ได้นบั การฝึ กประสบการณ์ไปใช้กบั
ชีวิตประจําวันได้
2.ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการแก้ปัญหาด้วยวิธีสอนแบบอริ ยสัจสี่ กบั วิธีสอนตาม
แนวพุทธศาสนาในแบบอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาและติดตามผลของการสอนคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยืนยันความสามารถในกระบวนการคิดแก้ปัญหา จากการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ
อริ ยสัจสี่
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