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บทคดัย่อ 
การวิจัยเชิงทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 2) ศึกษาผลสัมฤทธิวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การ
เรียนรู้แบบอริยสัจ 4 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดย
ใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 กลุ่มเป้าหมาย ทใีช้ในงานวิจัยครังนี คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 
2 ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) อาํเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี จํานวน 23 คน เครืองมือในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
อริยสัจ 4 สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ 
Paired t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนทีมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ผ่าน
เกณฑ์ จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.39 2) นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 
.05 (t = 20.87, sig = 0.000) 3) นักเ รียนมีความพึงพอใจภาพรวมต่อการเ รียน รู้ วิ ชา
คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสจั 4 อยู่ในระดับมากทสีดุ (  = 4.57, S.D. = 0.62)  
 

คาํสาํคัญ: ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา, อริยสจั 4, วิชาคณิตศาสตร์, ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 

พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
22 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาํคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร : 2551) 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึงมีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนา
ความคิดมนุษย์ ทาํให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาและนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ: 
2552 ) นอกจากนีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครืองมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึนและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุข ในการสอนคณิตศาสตร์จึงมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิง
ต่างๆ อย่างมีความหมายด้วยความเข้าใจ ฝึกฝนจนเกิดทักษะจนเกิดความคล่องแคล่ว แม่นยาํ 
รวดเรว็ พัฒนาทางการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้วิธกีารทหีลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสอืสาร การสือความหมายและการนาํเสนอได้ถูกต้องเหมาะสมและชัดเจน 
เชือมโยงกบัศาสตร์อนืๆ และมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธกิาร : 2552) 

 ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงการเรียนการสอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยอิสระ ซึงผู้สอนมีส่วนช่วยในการจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้สอนควรทาํหน้าที
เป็นทปีรึกษา ให้คาํแนะนาํและชีแนะในข้อบกพร่องของผู้เรียน นอกจากนันการจัดการเรียนการ
สอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย
และแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซึงกันและกัน จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทังความรู้ ทักษะ 
กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากขึน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
2545 : 187-188) นอกจากนีวิธีการสอนทเีหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย 
ซึงตามปกติในวงการของวิชาการศึกษาหรือวิชาศึกษาศาสตร์นัน มีความเข้าใจกนัมานานแล้วว่าถ้า
มนุษย์ใช้วิธีคิดอย่างไรแล้วกใ็ห้นาํเอาวิธีคิดของมนุษย์อันนันแหละมาใช้เป็นวิธีสอน ซึงวิธีการคิด
ทีเด่นชัด ได้แก่ วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต. 2543 : 24) วิธีคิดแบบ
อริยสจั 4 มีหลักการสาํคัญ คือ การเริมต้นปัญหาหรือกาํหนดรู้ ทาํความเข้าใจกบัปัญหาหรือความ
ทุกข์ แล้วสืบค้นหาสาเหตุเพือเตรียมแก้ไขแล้วจึงวางวิธีการปฏิบัติทีจะกาํจัดสาเหตุของปัญหา 
เรียกว่า การคิดแบบอริยสจั 4 ประกอบด้วยขันตอนสาํคัญ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค  



จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 สาโรช บัวศรี (2526, น.3) เป็น
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทเีน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขันตอน คือ 

) ขันทุกข์หรือขันกาํหนดปัญหาคือการระบุปัญหาทต้ีองการแก้ไข 
2) ขันสมุทัยหรือขันตังสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ

ตงัสมมติฐาน 

3) ขันนิโรธหรือขันทดลองและเกบ็ข้อมูล คือการกาํหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ทดลองเพือพิสจูน์สมมติฐานหรือวิธกีารแก้ปัญหาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4) ขนัมรรคหรือขันวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของการแก้ปัญหา 
 จากสภาพปัญหาดังทกีล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เหน็ถึงคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ทีจําเป็นจะต้องปรับเปลียนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เท่าทันยุคสมัย ซึงการ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสทิธภิาพนันรูปแบบทเีกยีวข้องกบัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ จากการทผู้ีวิจัยได้ศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบได้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การ
เรียนรู้แบบอริยสัจ  มีความน่าสนใจและสามารถนาํมาปฏบัิติและปรับใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทงัสอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้วย  

ทงันีผู้วิจัยซึงอยู่ในฐานะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชันมัธยมศึกษาปีท ี2 จึงมีความสนใจทีจะ
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ  ทีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ซึงอยู่ในช่วงวัยทีสามารถคิดได้ สามารถนาํวิธีการแก้ปัญหาทเีรียน
ไปใช้ในการแก้ปัญหาอืน ๆ และคิดอย่างมีเหตุมีผลมากขึน นอกจากนียังเป็นการเสริมสร้างใ ห้
ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึงเป็นความสามารถพืนฐานทสีาํคัญยิงใน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์อันจะเป็นรากฐานสําคัญทีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุมีผล มี
คุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกบัผู้อนืได้อย่างมีความสขุ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
. เพือศึกษาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
อริยสจั   

. เพือศึกษาผลสมัฤทธวิิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสจั  

. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ทมีีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การ
เรียนรู้แบบอริยสจั   

 

 



สมมติฐานการวิจยั 
 . นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสจั  มี

คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็  
 . นักเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์มีคะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ 
 อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
กลุ่มเป้าหมายทใีช้ในวิจัยในครังนี เป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ภาคเรียนท ี2 ปี

การศึกษา 2562โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) อาํเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
จาํนวน 23 คน 

ตัวแปรทศึีกษา 
ตัวแปรอสิระ  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้อริยสจั 4 

ตัวแปรตาม  ได้แก่  
1. ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2. ผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
3. ความพึงพอใจทมีีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  

 

ขอบเขตด้านเนือหา 
เนือหาในงานวิจัยคือ เรือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ในระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช  (ปรับปรุง 2560 ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระยะเวลาในการวิจัย 

  การวิจัยครังนีดาํเนินการในภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 15 ชัวโมง 
   

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 สาํหรับ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 

 . แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี2 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
อริยสจั  สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 



การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลตามขันตอนดังนี 

. ขนัเตรียม 

  ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 
และขันตอนการดาํเนินการวิจัยแก่นักเรียน โดยให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน โดยใช้แบบทสอบจาํนวน 1 ชุด แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จาํนวน 20 

ข้อ เพือเกบ็คะแนน 
. ขนัดาํเนินการ 

   1) ดาํเนินการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 จาํนวน 
1 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย ใบกิจกรรมและแบบทดสอบ ทงั 4 แผนการเรียนรู้ รวมทงัสิน 
15 ชัวโมง  
  2) ในแต่ละแผนผู้สอนฝึกความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรือง
ทฤษฎีพีทาโกรัสจากใบกิจกรรมโดยให้ทาํงานเป็นกลุ่มและทดสอบความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล เพือเกบ็คะแนน 

  3) เมือสินสุดการจัดการเรียนรู้ผู้สอนให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 โดยใช้แบบทสอบจาํนวน 1 ชุด แบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ซึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพือเกบ็
คะแนน 
  4) ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบอริยสจั 4 จาํนวน 1 ชุด 15 ข้อ 
. ขนัสรุป 

  นาํข้อมูลทเีกบ็รวบรวมได้ทงัหมดมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธกีารทางสถิติ  

 
การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. วิเคราะห์ความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรือง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 โดยการหาค่าร้อยละ  

. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 โดยการหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลีย (Mean) 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

. วิเคราะห์ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบอริยสจั 4 โดยการหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

. สรุปผลโดยใช้ตาราง การพรรณนาและอภิปรายผล 



สรุปผลการวิจยั 
 ตอนที 1 ผลการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การ

เรียนรู้แบบอริยสัจ  สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 23 คน พบว่า นักเรียนทีมี
คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 

และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  แสดงการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ
อริยสจั  สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  จาํนวน  คน   

 
ตอนที  ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนคณิตศาสตร์

โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ  สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน มีค่า  = 8.83, S.D. = 2.12 และหลังเรียนมีค่า  

= 14.17, S.D. = 2.75 เมือทดสอบด้วยสถิติ paired t -test นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 (t = 20.87, sig = 0.000) 

 

ผลสมัฤทธิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร ์

จํานวนนกัเรียน  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 23 8.83 2.12 
20.87* 0.000 

หลังเรียน 23 14.17 2.75 

*มีนัยสาํคัญทางสถิติระดับเทา่กบั .  

   



ตอนที 3 ผลระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ทมีีต่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด (  = 4.57, 

S.D. = 0.62) เมือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉลียเรียงจากมากไปน้อย ดังนี ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ 
(  = 4.60, S.D. = 0.62) ด้านประโยชน์ทไีด้รับ (  = 4.57, S.D. = 0.61) และด้านเนือหา (  

= 4.55, S.D. = 0.67) 
 
อภิปรายผล 

ตอนที 1 ผลการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การ
เรียนรู้แบบอริยสัจ  สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2 จาํนวน 23 คน พบว่า นักเรียนทีมี
คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ผ่านเกณฑ์ จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 

และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 นักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ผล
เนืองมาจากนักเรียนเป็นเดก็สมาธิสัน และจากการพิจารณาคะแนนการทดสอบแต่ละครัง การ
ทดสอบครังท ี1 มีคะแนนเฉลีย 7.48 เป็นหน่วยการเรียนรู้เรืองสมบัติของรูปสามเหลียมมุมฉาก
ซึงเป็นเรืองทีง่าย นักเรียนส่วนใหญ่จะมีพืนฐานความรู้มาก่อน เมือการทดสอบครังท ี2 คะแนน
เฉลีย 7.17 เป็นเรืองเกียวกับทฤษฎีพีทาโกรัสและเป็นเรืองทีต้องทําความเข้าใจเกียวกับ
ความสมัพันธร์ะหว่างพืนทขีองรูปสเีหลียมจัตุรัส สร้างจากรูปสามเหลียมมุมฉากททีบัซ้อนกนั เป็น
เรืองใหม่เมือเวลาทาํแบบทดสอบนักเรียน ซึงมีนักเรียนบางคนทาํแบบทดสอบไม่ได้ แต่เมอืเรียน
เรืองทีเกียวข้องกันนักเรียนสามารถเชือมโยงเรืองเก่ามาสู่เรืองใหม่ได้และมีคะแนนสูงขึน
ตามลําดับ ซึงดวงเดือน อ่อนน่วม (2542, หน้า 126–133) ได้เสนอแนะเทคนิคการพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า การใช้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลายระดับโดย
ทีครูประเมินโจทย์ไว้หลายระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของเดก็แต่ละคนเพือ
ไม่ให้เดก็ขาดแรงจูงใจในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในขณะเดียวกันกพ็บความสาํเรจ็ในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพือสร้างแรงจูงใจในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทซัีบซ้อนขึนและ
ครูลิคกับรัดนิค (Krulik & Rudnick, 1988, p. 19) ได้กล่าวถึงลาํดับขันในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ คือ 1) การอ่านทาํความเข้าใจโจทย์ 2) การสาํรวจเงือนไขและข้อมูลในโจทย์ทจีาํเป็น
ต่อการแก้ปัญหา 3) การเลือกวิธีการมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 4) การดาํเนินการ
แก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 5) การตรวจสอบและนาํวิธกีารแก้โจทย์ปัญหาเพือนาํไปใช้ต่อไป 

สาํหรับการใช้อริยสัจ 4 มาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นันทาํให้นักเรียน
ประสบความสาํเรจ็ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิมขึนดังท ีวิทย์ วิศเวทย์และเสถียรพงษ์ วรรณปก 
(2547 : 42-43), สุวิทย์ มูลคาํและอรทัย มูลคาํ (2549) ได้สรุปว่า วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 มี
ขันตอน คือ 1) ขันกาํหนดปัญหาหรือขันทุกข์ ครูช่วยนักเรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดูปัญหาที
เกิดขึนด้วยตนเองด้วยความรอบคอบและพยายามกาํหนดขอบเขตของปัญหา ซึงนักเรียนจะต้อง



คิดแก้ไขให้ได้ 2) ขันสมมติฐานหรือขันสมุทัย ครูช่วยให้นักเรียนได้พิจารณาเองว่าสาเหตุของ
ปัญหาทยีกขึนมากล่าวในขันท ี1 นันมีอะไรบ้าง 3) ขนัการทดลองหรือเกบ็ข้อมูลหรือขนันิโรธ ขนั
ทาํให้แจ้ง ครูต้องสอนให้นักเรียนได้กระทาํหรือทาํการทดลองด้วยตนเองตามหัวข้อต่างๆ ที
กาํหนดไว้ 4) ขนัวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลหรือมรรค จากการทดลองกระทาํด้วยตนเองหลาย ๆ 
ครัง ย่อมจะได้ผลออกมาชัดเจนผลบางประการชีให้เหน็ว่า แก้ปัญหาได้บ้างแต่ไม่ค่อยชัดเจนนัก 
ผลทีถูกต้องชีให้เห็นว่าแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้วและได้บรรลุจุดหมายแล้ว ได้แนวทางหรือข้อ
ปฏบัิติทเีราต้องการแล้วเหล่านีหมายความว่า จะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทยีบข้อมูลทไีด้บันทกึไว้
ในขันท3ี จนแจ่มแจ้งว่าทาํอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาทกีาํหนดในขันท ี1 ได้สาํเรจ็ 

บงกชรัตน์ สมานสินธุ์ ( : บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง ผลการจัดการเรียนการสอน
แบบอริยสัจ 4 ทมีีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและทกัษะการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ผลการวิจัยพบว่า ) ความสามารถในการแก้ปัญหาและทกัษะการ
เชือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  หลังจากได้รับการจัดการเรียนการ
สอนแบบอริยสัจ  สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .  ) 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและทกัษะการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีท ี  หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ  ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ  ขึนไป อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ . และปวีณา ตังนู (2557: บทคัดย่อ) การพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรือง จาํนวนและตัวเลขโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสจั 
4 ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สังกัดสาํนักงานเขตพืนทกีารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนการ
พัฒนาเฉลียร้อยละ 40.81 และหลังการพัฒนาเฉลียร้อยละ 81.77 แสดงว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรือง จาํนวนและตัวเลขโดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนแบบอริยสจั 4 หลังการพัฒนาสงูกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนคณิตศาสตร์
โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ  สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน มีค่า  = 8.83, S.D. = 2.12 และหลังเรียนมีค่า  

= 14.17, S.D. = 2.75 เมือทดสอบด้วยสถิติ paired t -test นักเรียนมีความรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t = 20.87, sig = 0.000) คะแนนก่อนเรียน
โดยใช้อริยสัจ 4 คะแนนเต็ม 20 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเกินครึงมาจํานวน 10 คน จาก
นักเรียน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 หลังจากเรียนรู้ไปแล้วใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธทิางการ
เรียนชุดเดียวกนั ปรับโจทย์เลก็น้อยนักเรียนมีคะแนนสูงขนึจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 

อาจกล่าวได้ว่า การเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ทาํให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิดา ศรีโพธชัิย (2556 : 

บทคัดย่อ) ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกับหลักอริยสัจ 4 



ทมีีต่อผลสมัฤทธทิางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3 พบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกับหลักอริยสัจ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 และสงิหา จันทน์ขาว (2558 : บทคัดย่อ) ผลของการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีอริยสัจสีทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนเรืองเพศศึกษาของนักเรียนชันมัธยมชัน
มัธยมศึกษาปีที 1 ผลการวิจัย ผลสัมฤทธิทางการเรียนด้านความรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05  

ตอนที 3 ผลระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ทมีีต่อการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบอริยสจั  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากทสีดุ (  = 4.57, 

S.D. = 0.62) เมือพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉลียเรียงจากมากไปน้อย ดังนี ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ (  = 4.60, S.D. = 0.62)ด้านประโยชน์ทไีด้รับ (  = 4.57, S.D. = 0.61) และด้าน
เนือหา (  = 4.55, S.D. = 0.67) เมือพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี ด้านบรรยากา
ศการเรียนรู้ ได้แก่ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดความคิดทีหลากหลายจากการทาํงาน
ร่วมกบัผู้อนื เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกจิกรรมเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนทาํกิจกรรมได้อย่างอิสระ ด้านประโยชน์ทไีด้รับ ได้แก่ นาํอริยสัจ 
 สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ และทาํให้การเรียนรู้ง่ายขึน ช่วยให้ยอมรับความคิดเหน็

ของ ช่วยให้นักเรียนตัดสนิใจโดยใช้เหตุผล นักเรียนนาํวิธีการเรียนรู้ ไปใช้ในวิชาอนืๆ ด้านเนือหา 
ได้แก่ เนือหายากแต่สามารถทาํให้เข้าใจได้ง่าย ความยากง่ายของเนือหาเหมาะกับผู้เรียน เนือหา
ในแต่ละหน่วยการเรียนเชือมโยงกัน เนือหาเหมาะกับเวลาทีกาํหนด เนือหาสามารถนาํไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิดา ศรีโพธิชัย (2556 : บทคัดย่อ) ผลของการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกับหลักอริยสัจ 4 ทีมีต่อผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักร่วมกับหลักอริยสัจ 4 อยู่ในระดับมากทสีุด และสิงหา จันทน์ขาว (2558 : 

บทคัดย่อ) ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีอริยสัจสีทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง
เพศศึกษาของนักเรียนชันมัธยมชันมัธยมศึกษาปีท ี1 พบว่า นักเรียนมีความคิดเหน็ต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธอีริยสจัสโีดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

 

ขอ้คน้พบจากงานวิจยั 
  เนืองจากเนือหาเรืองทฤษฏีพีทาโกรัส เป็นเรืองทีต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านตรงข้ามมุกฉากกับด้านประกอบมุมฉาก การจัดการเรียนการสอนแบบ
อริยสัจ  ครูผู้สอนสามารถยกสถานการณ์ทีนักเรียนสามารถพบได้ในชีวิตประจําวันเพือให้
นักเรียนเหน็ภาพและเข้าใจในเนือหาจึงทาํให้บทเรียนง่ายขึน เช่น ครูนาํภาพอาคารในรูปแบบ



ต่างๆ และให้นักเรียนร่วมกันสังเกตอาคารเรียนหรือสิงก่อสร้างทอียู่ใกล้เคียงทงัข้างนอกห้องเรียน
และภายในห้องเรียน และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเหน็ว่านักเรียนเห็นอาคารเรียนหรือ
สิงก่อสร้างเป็นรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง จากนันครูสนทนากับนักเรียนเกยีวกับรูปเรขาคณิตทพีบ ซึง
นักเรียนจะเห็นว่ามีรูปสีเหลียม รูปสามเหลียมต่างๆ ครูจึงเชือมโยงความรู้มายังเรืองรูป
สามเหลียมมุมฉาก เพือนําไปสู่การค้นหาสมบัติของรูปสามเหลียมมุมฉาก หลังจากนันครูตัง
คาํถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนโดยครูถามว่า “ นักเรียนทราบหรือไม่ว่ารูปสามเหลียมมุม
ฉากมีสมบัติอย่างไร ” นักเรียนตอบว่า รูปสามเหลียมมุมฉาก คือ สามเหลียมทมีีมุมใดมุมหนึงเป็น
มุมฉาก หรือ 90 องศา นักเรียนจะช่วยกันคิดหาคาํตอบ มีทงัร่วมกันคิดและมีทงัการแข่งกันทาํให้
เกิดความสนุกสนาน และเมือนักเรียนทาํแบบฝึกและแบบทสอบกเ็พิมความเข้าใจในเรืองทีเรียน
มากยิงขนึ 

อีกประการหนึงการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ  นัน สามารถช่วยให้นักเรียนมี
ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และนักเรียนยังสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องและรวดเรว็  

 

ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนาํไปใช ้

1) ครูผู้สอนควรนาํสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจาํวัน มาเชือมโยงและสอดแทรกใน
การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพือให้นักเรียนเหน็ความสาํคัญของวิชาคณิตศาสตร์มากขึน 
และครูควรหาหรือเลือกสือหรืออุปกรณ์การสอน เช่น รูปภาพ อาคารสถานท ีเป็นต้น ทใีกล้เคียง
กบัชีวิตประจาํวันเพือนักเรียนจะได้เชือมโยงความคิดได้ดี 

2) การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 เป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ซึงนักเรียนยังไม่
เคยเรียนมาก่อน ดังนันครูผู้สอนจึงต้องอธิบายเกยีวกับการเรียนแบบอริยสัจ 4 ให้นักเรียนเข้าใจ
และยกตัวอย่างให้ชัดเจน 

3) ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูอาจเพิมเติมให้นักเรียนตังปัญหาในลักษณะ
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัญหาทคีรูกาํหนดในแต่ละครังทจัีดการเรียนการสอนเพือฝึกให้นักเรียน
เป็นผู้มีความคิดริเริมและแก้ปัญหาทนัีกเรียนสร้างโจทย์ขึนเองเพือเป็นการตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจของนักเรียนให้มากยิงขนึ 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 
ควรจะมีการทาํวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสจั  โดยศึกษาตัวแปรอนืๆ 

เช่น ทกัษะการใช้เหตุผล ทกัษะการสอืสาร และการนาํเสนอให้กบันักเรียนในชันมัธยมศึกษาปีท ี1 

หรือ 3 และในเนือหาอนื ๆ ทเีกยีวข้อง 
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