
วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

การศึกษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
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A STUDY  OF   PROBLEM  SOLVING  ABILITY  IN  SOCIAL   STUDY  SUBSTANCE  LEARNING  
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 บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   3   ท่ีสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบ
อริยสจัส่ีกบัวิธีสอนแบบปกติ 

กลุ่มตวัอย่าง เป็น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   ปีการศึกษา 2549  ของโรงเรียนอุดมวิทยา  
จงัหวดัปทุมธานี ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย  โดยใชว้ิธีจบัฉลาก จาํนวน 2 หอ้งเรียน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  1 
ห้องเรียนจาํนวน  33  คน  และกลุ่มควบคุม  1 ห้องเรียนจาํนวน  33  คน เคร่ืองมือการวิจยั ประกอบดว้ย   
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจส่ี  จาํนวน  8   แผนการจดัการเรียนรู้  รวม   24  ชัว่โมง  
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่   ค่าเฉล่ีย  ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  และ การทดสอบค่า ที ( t-test   Independent ) 

 ผลการวิจยัปรากฏวา่ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนหลงัการทดลองของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีแบบอริยสจัส่ี สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
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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.   
 
ความสําคญัของปัญหา 

ในการพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งพฒันาทั้งทางดา้นการศึกษา เศรษฐกิจและสงัคม ควบคู่กนั
ไป เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แต่ในการพฒันาประเทศเพ่ือให้เกิดความสาํเร็จมากนอ้ย
เพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพของคนในสงัคมเป็นประการสาํคญั การเป็นคนท่ีมีคุณภาพของสังคมนั้น  
คือ     การท่ีคนในสังคมรู้จกัใชปั้ญญาในการคิดพิจารณา และคิดแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีเหตุผล   
ตดัสินใจกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  การพฒันาคนให้มีคุณภาพจึงเป็น
ภารกิจหลกัของการจดัศึกษา    

แต่ท่ามกลางความผกุร่อนทางวฒันธรรมและศีลธรรม ความพ่ายแพใ้นสนามแข่งขนัท่ี
ตอ้งวดักนัดว้ยคุณภาพและสมรรถภาพคนไทยและสังคมไทยเร่ิมตื่นตวัที่จะติดตามความปลี่ยน
แปลงทั้งทางบวกและทางลบของประเทศชาติอยา่งใกลชิ้ดแต่เม่ือใดท่ีคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กซ่ึง
เป็นอนาคตของชาติยงัขาดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส่ิงท่ีบ่งบอกว่าการเรียนสอนต้อง
ปรับเปล่ียนเพื่อฒนาการคิดแกปั้ญหาเป็นของนกัเรียน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ , 2543 : 2 ) คือ  
คนทุกคนตั้งแต่เกิดจนจบมหาวิทยาลยั  เรียนแต่วิชา รู้แต่หนังสือ  ถูกลอ้มกรอบดว้ยตารางสอนและ
ห้องเรียน การพฒันาคนจึงไม่เอ้ือให้มีคุณสมบติั มองกวา้ง  คิดไกล ใฝ่สูง  มุ่งทาํงาน ชาญชีวิต  อีกทั้ง
วิธีการเรียนการสอนไม่เนน้กระบวนการใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา ในดา้นการคิดวิเคราะห์การแสดง 
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ความคิดเห็น และการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง ทาํให้ผูเ้รียนขาดคุณลกัษณะช่างสงสัย  และใฝ่หา
คาํตอบ ยงัเน้นการสอนหนังสือมากกว่าการสอนคน นอกจากนั้นยงัขาดความเช่ือมโยงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  ครูยงัเป็นผูมี้อาํนาจในชั้นเรียน ครูยงัยดึมัน่วา่ตนเองเป็นผูรู้้มากท่ีสุด 
ถูกท่ีสุด และมีอาํนาจมากท่ีสุดในการเรียนรู้  โรงเรียนไม่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนยงัเป็นพฤติกรรมท่ีจาํเจและพฤติกรรมถ่ายทอด สัดส่วนการ
ฝึกปฏิบติั การฝึกคิด และการอบรมบ่มนิสยัยงันอ้ยกวา่การท่องบ่นเน้ือหา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 4  แนวการจดัการเรียนรู้  มาตรา  24 
กาํหนดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  
 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเนินการ
การดงัน้ี 
 (1)  จัดเน้ือหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียนโดย
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

(2)  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มา
ใช ้เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหา 
 (3)  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนท่ีเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   ฝึกปฏิบติั    ใหไ้ดคิ้ดเป็นทาํเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของการประกนัคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  
มาตรา  47 กาํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั  
และมาตรา 48 กาํหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกระบวนการเรียนการ
เรียนการปกติและตอ้งทาํอย่างต่อเน่ือง สําหรับมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด คือ  ผูเ้รียนมีความสามารถในการการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไต่ตรองและมีวิสัยทศัน์   และ มีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์  คิดสงัเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์  คิดแกปั้ญหา  และตดัสินใจ 
 วิธีสอนแบบอริยสัจส่ี   เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยผูเ้รียนพยายามคิดคน้วิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆโดยใช้ลาํดับขั้นตอนทั้ งส่ีของอริยสัจเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเองซ่ึง
สอดคลอ้งกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการคิดแกปั้ญหา เป็นหัวใจสําคญัท่ีประการหน่ึงในการ
พฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้และเป็นสังคมสงบสุข เพราะเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหค้นในสังคม
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ      ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542   
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และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอีกดว้ย  
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในแนวการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดแกปั้ญหา โดยใช้วิธีสอนแบบ
อริยสัจส่ีเปรียบเทียบกบัวิธีสอนแบบปกติ   เพื่อเปรียบเทียบว่าวิธีสอนแบบท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบ
อริยสัจส่ีกบัวิธีสอนแบบปกติจะทาํผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาต่างกนัหรือไม่อยา่งไร   
ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้กิดความคิดคน้และสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไปไดด้ว้ยวิธีท่ี
ผา่นกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบแลว้ 
 
คาํสําคญั 
 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา วิธีสอบแบบอริยสจัส่ี 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 วิธีการสอบแบบอริยสัจส่ีและวิธีการสอบแบบปกติ  มีผลต่อการความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาในการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  แตกต่างกัน
อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจส่ีกบัวิธีสอนแบบ
ปกติ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง   เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โดยการสอนแบบ
แกปั้ญหาท่ีใชว้ิธีสอนแบบอริยสจัส่ีกบัการสอนแบบ   
 ระยะเวลาในการทดลองคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้วลาในการทดลองโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน  8  
แผน แผนการเรียนรู้ละ  3  ชัว่โมง  รวมเวลา  24  ชัว่โมง  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    ประชากร คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2549   ของโรงเรียนอุดมวิทยา   
จงัหวดัปทุมธานี   จาํนวน  4  ห้องเรียน ห้องเรียนละ 33 คน ซ่ึงจดันกัเรียนแบบคละความสามารถ
ทางการเรียนใกลเ้คียงกนั โดยดูจากผลการเรียนเฉล่ีย ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2548   
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กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 2549  ของโรงเรียนอุดมวิทยาจงัหวดั
ปทุมธานี ไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย  โดยใชว้ธีิจบัฉลาก จาํนวน 2 หอ้งเรียน  จาก 4  หอ้งเรียน แลว้นาํ  2  
หอ้งเรียนมาจบัฉลากเพื่อเลือกหอ้งเรียนหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง  และอีกหอ้งเรียนหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุม 

2.ตวัแปรท่ีทาํการศึกษา 
    2.1  ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ วิธีสอนซ่ึงมี 2 แบบ ดงัน้ี 
           - วิธีการสอนแบบอริยสจัส่ี 
           - วิธีการสอนแบบปกติ 
    2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
          -  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  1) แผนการจดัการเรียนรู้การแกปั้ญหาท่ีใช้

วิธีการสอนแบบอริยสจัส่ี  2)แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 3)แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหา 

4. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
       4.1 แผนการจดัการเรียนรู้การแกปั้ญหาท่ีใชว้ิธีสอนแบบอริยสจัส่ี 
              4.1.1 ศึกษาหลกัการวิธีการแกปั้ญหาท่ีใชว้ิธีสอนแบบอริยสจัส่ีจากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1.2 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และเน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชั้นท่ี  3   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   สาระท่ี 1   ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม  เพือ่นาํมาใชใ้นการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน   8  แผนการจดัการเรียนรู้  24 ชัว่โมง  
ซ่ึงประกอบดว้ย  สาระสาํคญั   ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   จุดประสงคก์ารเรียนรู้     เน้ือหากิจกรรมการเรียน
การสอน ซ่ึงแบ่งออกเป็น  4  ขั้นดงัน้ี   1) กาํหนดปัญหา  (ขั้นทุกข)์  2)ตั้งสมมุติฐาน  (ขั้นสมุทยั)    3) 
ทดลองและเกบ็ขอ้มูล  (ขั้นนิโรธ)  4)วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล  (ขั้นมรรค)    ส่ือการเรียนการสอน   การ
วดัและประเมินผล 
  4.1.3 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจแกไ้ขความถูกตอ้ง  
ทั้งเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนความสอดคลอ้งระหวา่งขั้นตอนต่างๆของแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อนาํขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ข 
  4.1.4  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบันกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนอุดมวิทยา  อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง       
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จาํนวน 33 คน เพื่อหาขอ้บกพร่องในการใชภ้าษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนกบั
เวลาท่ีกาํหนด แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ใหดี้ข้ึนก่อนนาํไปทดลองจริง 
  4.1.5  นาํแผนการจดัการเรียนรู้การแกปั้ญหาท่ีใชว้ิธีสอนแบบอริยสัจส่ีไปสอนเพื่อ
ใชใ้นการวิจยัต่อไป 
         4.2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
         4.2.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดมุ่งหมายและขอบเขตเน้ือหาของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ช่วงชั้นท่ี 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   สาระท่ี 1  ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 
  4.2.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้คิดปัญหาจาก
หนงัสือและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4.2.3   สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซ่ึง
ประกอบดว้ยเน้ือหาและระดบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 
  4.2.4    กาํหนดจาํนวนแบบทดสอบให้ครอบคลุมเน้ือหาและระดับพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการวดั 
  4.2.5  สร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดปัญหาแบบชนิด  4  ตวัเลือกตาม
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบโดยมีสถานการณ์เป็นตวักาํหนด จาํนวน  10 สถานการณ์  สถานการณ์
ละ  4   ขอ้  รวมขอ้สอบ  40 ขอ้ จาํนวน 1 ฉบบั   
  4.2.6   หาประสิทธิภาพโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของ
ขอ้สอบและความชดัเจนของภาษาท่ีใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ข    

4.2.7  นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนอุดมวิทยา อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง   1  ห้อง 
จาํนวนนกัเรียน  33  คน   
  4.2.8  นาํกระดาษคาํตอบมาตรวจให้คะแนนโดยให้คะแนนขอ้ท่ีตอบถูก ขอ้ละ  1  
คะแนน  ขอ้ท่ีตอบผดิหรือไม่ไดท้าํใหค้ะแนน  ขอ้ละ  0  คะแนน 
  4.2.9  นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์คุณภาพ  ไดผ้ลดงัน้ี  หาความยาก  (p)  ของ
ขอ้สอบแต่ละขอ้ มีระดบัความยากอยู่ระหว่าง  0.33-0.77  นับว่าเป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้ หาค่าอาํนาจ
จาํแนก (r)  ของขอ้สอบแต่ละขอ้  มีค่าอาํนาจจาํแนกระหว่าง  0.11-0.66   นบัว่าเป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก)  และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  โดยใช้สูตรของ คูเดอร์      
 ริชาร์ดสนัท่ี 20  (KR-20 )   ไดค่้าความเช่ือมัน่ท่ีระดบั  0.70 
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5.  วิธีการรวบรวมขอ้มูล 
 5.1 ทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกปั้ญหา จากนั้นบนัทึกผลการทดสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียนเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยั
พบวา่นกัเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถไม่ต่างกนั  (ดงัรายละเอียดในภาคผนวก) 
 5.2  ทาํการทดลองโดยสอนนกัเรียนซ่ึงใชเ้น้ือหาในสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมใน
เวลาในการสอน 24  ชัว่โมง  โดยใชว้ิธีสอนการคิดแกปั้ญหาโดยใชว้ิธีสอนแบบอริยสจัส่ีในกลุ่ม
ทดลอง  และใชว้ิธีการสอนแบบปกติในกลุ่มควบคุมโดยผูว้ิจยัเป็นผูส้อนทั้ง 2 กลุ่ม 

5.3  ทดสอบหลงัเรียนกบักลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ
ในการแกปั้ญหา ฉบบัเดิม จากนั้นบนัทึกผลการทดสอบไวเ้ป็นคะแนนหลงัเรียนเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล 

6. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
      เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลงัทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ซ่ึงเรียนโดยวิธี
สอนแบบอริยสจัส่ี  กบันกัเรียนกลุ่มควบคุมซ่ึงเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที  
( t-test   แบบ    independent samples  )  โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 
ผลการวจัิย   

 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ืองหลกัธรรม สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชส้ถิติทดสอบค่าที  (t-test independent) พบว่า คะแนน
เฉล่ียความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลงัการทดลอง  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาหลงัการทดลองของกลุ่มควบคุม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนแบบอริยสจัส่ีมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เร่ืองหลกัธรรม สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 
 
 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

68 

โดยการสอนแบบอริยสัจส่ี กับการสอนแบบปกติ  เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้ งไวว้่า
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  เร่ืองหลกัธรรม สาระท่ี 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    ท่ีไดรั้บการสอนแบบอริยสัจ
ส่ีสูงกว่าความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  โดยการสอนแบบปกติ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
 ประณีต  ภูโอบ  (2532)  ไดท้าํการศึกษา  เร่ืองการสร้างแบบฝึกความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1   ณัชชา   พฒันากุล  (2533: 85)   ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผล
ของการใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ในการสอนต่อความสามารถในการติดสินใจแกปั้ญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โสภา  
สันทดัพร้อม  (2535) ไดก้ารวิจยัเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหาวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หน่วย  ชีวิตในบา้น  
ดว้ยการสอนโดยใชท้กัษะกระบวนการ  9  ขั้น กบัการสอบแบบปกติ  ทองสุข  คาํธนะ  (2538)  ไดท้าํการ
วิจยัเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางการพยาบาลผูสู้งอายุของนกัศึกษาพยาบาลท่ีไดรั้บการ
สอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัและเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางการพยาบาลผูสู้งอายขุอง
นักศึกษาพยาบาล    สุกญัญา   ยุติธรรมนนท์  (2539)  ไดศึ้กษาผลของการใช้กระวนการคิดแกปั้ญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์ท่ีมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
6     รพีพร   โตไทยะ  (2540)  ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหา
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีได้รับการสอนแบบแก้ปัญหาตามแนว
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสังคม         บงัอร  ภทัรโกมล  (2540)  ได้ทาํการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาของปีท่ี  6  กลุ่มสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตหน่วยตวัเราดว้ยวิธีการสอนแบบโครงการ     มาลาตี  โหมดเขียว (2541) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา  โดยการสอนแบบกระบวนการสร้างเสริมค่านิยมกบัการ
สอนตามคู่มือครู  สุปราณี  การพึ่งตน  (2542)  ไดท้าํการวิจยัก่ึงการทดลองเพื่อศึกษาผลการสอนโดย
สร้างโยนิโสมนสิการต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางการพยาบาลนกัศึกษาพยาบาล และเปรียบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาลกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยการ
สร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการกบักลุ่มท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ    ปริยา  หิรัญรัศมี  (2544)  ได้
ดาํเนินการวิจยัโดยสร้างแผนการสอนตามแนวอริยสัจส่ีเร่ืองนํ้ าเสีย และแกไ้ขปัญหานํ้ าเสียสําหรับ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนตลอดจนวิธีการแกปั้ญหาของ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในระหว่างการเรียนการสอนและศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอน
ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรอาํเภอธญับุรีจงัหวดัปทุมธานี รัสมีจนัทร์ ศรีรัตน์ (2544:24) 
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ไดศึ้กษาผลการสอนตามขั้นทั้งส่ีของอริยสัจท่ีมีต่อการคิดแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง
พุทธธรรม ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน ประยูร บุญใช้ (2540) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านส่ือกลางเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาในสถาบนัราชภฎั สมบติั  เผ่าพงษค์ลา้ย (2546:65-66) ไดท้าํวิจยัเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองเศรษฐกิจชุมชนพึง
ตนเอง  โดยการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน   
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัขอเสนอการอภิปรายผลการทดลอง  ซ่ึงจากการทดลองพบวา่ 
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีเรียนวิชาสงัคมศึกษา  ศาสนา
และวฒันธรรมโดยวิธีสอนแบบอริยสจัส่ีสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติเน่ืองมาจาก
เหตุผลดงัน้ี 
 1.  ดา้นวิธีสอน การสอนแบบอริยสัจส่ีเป็นการสอนท่ีแปลกใหม่สําหรับนักเรียน และ
นกัเรียนไม่เคยเรียนมาก่อน  จึงทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจ และเอาใจใส่ กระตือรือร้นท่ีจะเรียน   
 2.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน   การสอนแบบอริยสัจส่ีเป็นการสอนท่ีเน้นกิจกรรม
เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ จากบทเรียนช่วยใหน้กัเรียนได้
ฝึกกระบวนการคิดแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการเรียนการสอน 
     1.1 ควรศึกษาผลการใชว้ธีิการสอนแบบอริยสจัส่ีกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  กบัหอ้ง
อ่ืน ๆ ท่ีไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง  และใชว้ิธีการสอนแบบอริยสจัสอดแทรกไปกบัวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ 
     1.2  พฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาใหค้ลอดคลอ้งกบัการดาํเนิน
ชีวิตจริงของนกัเรียน เพื่อนกัเรียนจะไดน้าํวิธีการแกปั้ญหาท่ีไดน้บัการฝึกประสบการณ์ไปใชก้บั
ชีวิตประจาํวนัได ้

2.ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  
     2.1  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการแกปั้ญหาดว้ยวธีิสอนแบบอริยสจัส่ีกบัวิธีสอนตาม
แนวพทุธศาสนาในแบบอ่ืน ๆ 
     2.2    ควรศึกษาและติดตามผลของการสอนคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง   อยา่ง
ต่อเน่ือง   เพื่อยนืยนัความสามารถในกระบวนการคิดแกปั้ญหา จากการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบ
อริยสจัส่ี 
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