การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
อริยสัจ 4 สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
The Development of Mathematics Problem-Solving Ability by the Four
Noble truths for Mathayomsuksa 2 Students
ขนิษฐา ทองดอนเกีย1
อัญชลี ทองเอม2
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 2) ศึกษาผลสัมฤทธิวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ การ
เรียนรู้แบบอริยสัจ 4 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดย
ใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 กลุ่มเป้ าหมาย ทีใช้ ในงานวิจัยครังนี คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
2 ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้ านทุ่งกระถิน) อําเภอจอมบึง
จั ง หวั ด ราชบุ รี จํา นวน 23 คน เครื องมื อ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ โดยใช้ ก ารเรี ยนรู้ แบบอริ ยสัจ 4 2) แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชา
คณิตศาสตร์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบ
อริยสัจ 4 สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
Paired t-test
ผลการวิจัยพบว่ า 1) นั กเรี ยนทีมีคะแนนไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็มผ่าน
เกณฑ์ จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82.61 และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 17.39 2) นักเรี ยนมีความรู้หลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ
.05 (t = 20.87, sig = 0.000) 3) นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจภาพรวมต่ อ การเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 อยู่ในระดับมากทีสุด (ݔҧ = 4.57, S.D. = 0.62)
คําสําคัญ: ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหา, อริยสัจ 4, วิชาคณิตศาสตร์, ชันมัธยมศึกษาปี ที 2

1

นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
2
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์



ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
พระราชบัญ ญัติการศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ทธศั ก ราช 2542 แก้ ไขเพิ มเติ ม (ฉบั บ ที 2)
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา
22 ได้ กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่ าผู้เรี ยนมีความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ : 2551)
ในการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ซึ งมี บ ทบาทสํา คั ญ ยิ งต่ อ การพั ฒ นา
ความคิดมนุ ษย์ ทําให้ มนุ ษย์มีความคิดสร้ า งสรรค์ คิดอย่ า งมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแ บบแผน
สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถี ถ้ ว นรอบคอบช่ ว ยให้ ค าดการณ์ ว างแผน
ตัดสินใจแก้ ปัญหาและนําไปใช้ ในชีวิ ตประจําวันได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ:
2552 ) นอกจากนีคณิตศาสตร์ ยังเป็ นเครืองมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
ศาสตร์ อืนๆ คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตช่ วยพั ฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึนและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้ อย่างมีความสุข ในการสอนคณิตศาสตร์จึงมุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรียนรู้สิง
ต่างๆ อย่างมีความหมายด้ วยความเข้ าใจ ฝึ กฝนจนเกิดทักษะจนเกิดความคล่องแคล่ว แม่นยํา
รวดเร็ว พัฒนาทางการคิดอย่างมีเหตุผล ใช้ วิธกี ารทีหลากหลายในการแก้ ปัญหา ใช้ ความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการแก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้ อย่างเหมาะสม ใช้ ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการสือสาร การสือความหมายและการนําเสนอได้ ถูกต้ องเหมาะสมและชัดเจน
เชือมโยงกับศาสตร์อนๆ
ื และมีความคิดริเริมสร้ างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ : 2552)
ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงการเรียนการสอนต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ คิดแก้ ปัญหาด้ วย
ตนเองโดยอิสระ ซึงผู้สอนมีส่วนช่ วยในการจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้สอนควรทําหน้ าที
เป็ นทีปรึกษา ให้ คาํ แนะนําและชีแนะในข้ อบกพร่ องของผู้เรี ยน นอกจากนันการจัดการเรียนการ
สอนโดยให้ ผ้ ูเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่ว มกันแก้ ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปราย
และแสดงความคิดเห็นด้ วยเหตุผลซึ งกันและกัน จะช่ วยให้ ผ้ ู เรี ยนได้ พัฒนาทังความรู้ ทักษะ
กระบวนการคิด และมีประสบการณ์มากขึน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
2545 : 187-188) นอกจากนีวิธีการสอนทีเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ซึงตามปกติในวงการของวิชาการศึกษาหรือวิชาศึกษาศาสตร์นัน มีความเข้ าใจกันมานานแล้ วว่าถ้ า
มนุษย์ใช้ วิธีคิดอย่างไรแล้ วก็ให้ นาํ เอาวิธีคิดของมนุษย์อันนันแหละมาใช้ เป็ นวิธีสอน ซึงวิธีการคิด
ทีเด่ นชั ด ได้ แก่ วิ ธีคิดแบบอริ ยสัจ 4 (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต. 2543 : 24) วิธีคิดแบบ
อริยสัจ 4 มีหลักการสําคัญ คือ การเริมต้ นปัญหาหรือกําหนดรู้ ทําความเข้ าใจกับปัญหาหรือความ
ทุกข์ แล้ วสืบค้ นหาสาเหตุเพื อเตรี ยมแก้ ไขแล้ วจึ งวางวิ ธีการปฏิบัติทีจะกําจั ดสาเหตุของปั ญ หา
เรียกว่า การคิดแบบอริยสัจ 4 ประกอบด้ วยขันตอนสําคัญ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค



จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 สาโรช บัวศรี (2526, น.3) เป็ น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเน้
ี นให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกการคิดแก้ ปัญหาอย่างเป็ นขันตอน คือ
) ขันทุกข์หรือขันกําหนดปัญหาคือการระบุปัญหาทีต้ องการแก้ ไข
2) ขั นสมุ ทั ย หรื อ ขั นตั งสมมติ ฐ าน คื อ การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องปั ญ หาและ
ตังสมมติฐาน
3) ขันนิ โรธหรื อ ขันทดลองและเก็บ ข้ อมู ล คือ การกํา หนดวั ตถุ ประสงค์และวิ ธีการ
ทดลองเพือพิสจู น์สมมติฐานหรือวิธกี ารแก้ ปัญหาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
4) ขันมรรคหรือขันวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของการแก้ ปัญหา
จากสภาพปั ญหาดังทีกล่าวมาข้ างต้ น สะท้ อนให้ เห็นถึงคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้วิชา
คณิ ต ศาสตร์ ทีจําเป็ นจะต้ องปรั บเปลี ยนวิ ธีการจั ดการเรี ยนการสอนให้ เท่า ทันยุ คสมั ย ซึ งการ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้ มีประสิทธิภาพนันรูปแบบทีเกียวข้ องกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ จากการทีผู้วิจัยได้ ศึกษา
รู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนหลายรู ปแบบได้ เห็น ว่ ารูป แบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ การ
เรียนรู้แบบอริยสัจ มีความน่าสนใจและสามารถนํามาปฏิบัติและปรับใช้ ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในห้ องเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังสอดคล้ องกับการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้ วย
ทังนีผู้วิจัยซึงอยู่ในฐานะครูผ้ ูสอนคณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จึงมีความสนใจทีจะ
ศึ ก ษาผลของการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ การเรี ย นรู้ แ บบอริ ย สั จ ทีมี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนความสามารถในการแก้ ปัญหา และความพึ งพอใจต่ อการเรี ยนรู้ ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ซึงอยู่ในช่วงวัยทีสามารถคิดได้ สามารถนําวิธีการแก้ ปัญหาทีเรี ยน
ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาอืน ๆ และคิดอย่างมีเหตุมีผลมากขึน นอกจากนียังเป็ นการเสริมสร้ างให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึงเป็ นความสามารถพืนฐานทีสําคัญยิงใน
การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ อั น จะเป็ นรากฐานสํา คั ญ ทีจะส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู เ รี ย นเป็ นคนมี เ หตุ มี ผ ล มี
คุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อนได้
ื อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือศึกษาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบ
อริยสัจ
. เพือศึกษาผลสัมฤทธิวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ
. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ทีมีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ การ
เรียนรู้แบบอริยสัจ



สมมติฐานการวิจยั
. นักเรียนสามารถแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ มี
คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ
อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ ในวิจัยในครังนี เป็ นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรียนที 2 ปี
การศึ กษา 2562โรงเรี ยนไทยรั ฐวิ ทยา ๑๐๔ (บ้ า นทุ่งกระถิ น ) อําเภอจอมบึ ง จั งหวั ด ราชบุรี
จํานวน 23 คน
ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ได้ แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ อริยสัจ 4
ตัวแปรตาม
ได้ แก่
1. ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3. ความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ขอบเขตด้ านเนือหา
เนือหาในงานวิจัยคือ เรื อง ทฤษฎีบทพี ทาโกรั ส ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
(ปรับปรุง 2560 ) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
ระยะเวลาในการวิจัย
การวิจัยครังนีดําเนินการในภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 15 ชัวโมง
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริ ยสัจ 4 สําหรั บ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2
. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ส ํา หรั บ นั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปี ที 2
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบ
อริยสัจ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2



การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอนดังนี
. ขันเตรียม
ผู้วิจัยแจ้ งวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4
และขันตอนการดําเนินการวิจัยแก่นักเรียน โดยให้ นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน โดยใช้ แบบทสอบจํานวน 1 ชุด แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20
ข้ อ เพือเก็บคะแนน
. ขันดําเนินการ
1) ดําเนินการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 จํานวน
1 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้ วย ใบกิจกรรมและแบบทดสอบ ทัง 4 แผนการเรียนรู้ รวมทังสิน
15 ชัวโมง
2) ในแต่ละแผนผู้สอนฝึ กความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื อง
ทฤษฎีพีทาโกรัสจากใบกิจกรรมโดยให้ ทาํ งานเป็ นกลุ่มและทดสอบความสามารถในการแก้ โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็ นรายบุคคล เพือเก็บคะแนน
3) เมื อสินสุด การจั ด การเรี ย นรู้ ผ้ ู ส อนให้ นั ก เรี ย นทํา แบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ
ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 โดยใช้ แบบทสอบจํานวน 1 ชุด แบบปรนัย 4
ตัวเลื อ ก จํา นวน 20 ข้ อ ซึ งเป็ นแบบทดสอบชุ ดเดียวกัน กับ แบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื อเก็บ
คะแนน
4) ให้ นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 จํานวน 1 ชุด 15 ข้ อ
. ขันสรุป
นําข้ อมูลทีเก็บรวบรวมได้ ทงหมดมาวิ
ั
เคราะห์ โดยใช้ วิธกี ารทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื อง ทฤษฎีบทพี ทา
โกรัส สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยการหาค่าร้ อยละ
. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง ทฤษฎีบท
พี ทาโกรั ส สําหรั บนั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 2 โดยการหาค่าร้ อยละ การหาค่ าเฉลีย (Mean)
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
. วิเคราะห์ประเมินผลแบบสอบถามความพึ งพอใจทีมีต่อการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 โดยการหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
. สรุปผลโดยใช้ ตาราง การพรรณนาและอภิปรายผล



สรุปผลการวิจยั
ตอนที 1 ผลการพัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การ
เรี ยนรู้แบบอริ ยสัจ สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 23 คน พบว่ า นักเรี ยนทีมี
คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็มผ่านเกณฑ์ จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82.61
และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.39

ภาพที แสดงการพัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบ
อริยสัจ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน คน
ตอนที ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนคณิตศาสตร์
โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ
การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน มีค่า ݔҧ = 8.83, S.D. = 2.12 และหลังเรียนมีค่า ݔҧ
= 14.17, S.D. = 2.75 เมือทดสอบด้ วยสถิติ paired t -test นักเรี ยนมีความรู้หลังเรี ยนสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 (t = 20.87, sig = 0.000)
ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน จํ านวนนักเรียน
คณิตศาสตร์
ก่อนเรียน
23
หลังเรียน
23
*มีนัยสําคัญทางสถิติระดับเท่ากับ .

ݔҧ

S.D.

8.83
14.17

2.12
2.75

t

Sig.

20.87* 0.000



ตอนที 3 ผลระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมีต่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบอริ ยสัจ พบว่ า ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด (ݔҧ = 4.57,
S.D. = 0.62) เมือพิ จารณาแต่ละด้ านมีคะแนนเฉลียเรียงจากมากไปน้ อย ดังนี ด้ านบรรยากาศ
การเรียนรู้
(ݔҧ = 4.60, S.D. = 0.62) ด้ านประโยชน์ทได้
ี รับ (ݔҧ = 4.57, S.D. = 0.61) และด้ านเนือหา (ݔҧ
= 4.55, S.D. = 0.67)
อภิปรายผล
ตอนที 1 ผลการพัฒนาความสามารถการแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ การ
เรี ยนรู้แบบอริ ยสัจ สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 23 คน พบว่ า นักเรี ยนทีมี
คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็มผ่านเกณฑ์ จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 82.61
และนั ก เรี ย นไม่ ผ่ า นเกณฑ์ จํา นวน 4 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.39 นั ก เรี ย นทีไม่ ผ่ า นเกณฑ์ผล
เนืองมาจากนักเรี ยนเป็ นเด็กสมาธิสัน และจากการพิจารณาคะแนนการทดสอบแต่ละครั ง การ
ทดสอบครังที 1 มีคะแนนเฉลีย 7.48 เป็ นหน่วยการเรียนรู้เรืองสมบัติของรูปสามเหลียมมุมฉาก
ซึงเป็ นเรืองทีง่าย นักเรียนส่วนใหญ่ จะมีพืนฐานความรู้มาก่อน เมือการทดสอบครังที 2 คะแนน
เฉลี ย 7.17 เป็ นเรื องเกี ยวกั บ ทฤษฎี พี ท าโกรั ส และเป็ นเรื องที ต้ อ งทํา ความเข้ า ใจเกี ยวกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีของรูปสีเหลียมจัตุรัส สร้ างจากรูปสามเหลียมมุมฉากทีทับซ้ อนกัน เป็ น
เรืองใหม่เมือเวลาทําแบบทดสอบนักเรียน ซึงมีนักเรียนบางคนทําแบบทดสอบไม่ได้ แต่เมือเรียน
เรื องทีเกี ยวข้ อ งกั น นั ก เรี ย นสามารถเชื อมโยงเรื องเก่ า มาสู่ เ รื องใหม่ ไ ด้ แ ละมี ค ะแนนสู ง ขึ น
ตามลํา ดับ ซึ งดวงเดือ น อ่ อ นน่ วม (2542, หน้ า 126–133) ได้ เสนอแนะเทคนิ ค การพั ฒนา
ความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า การใช้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลายระดับโดย
ทีครูประเมินโจทย์ไว้ หลายระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของเด็กแต่ ละคนเพื อ
ไม่ให้ เด็กขาดแรงจูงใจในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในขณะเดียวกันก็พบความสําเร็จในการ
แก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพือสร้ างแรงจู งใจในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทซัี บซ้ อนขึนและ
ครูลิคกับรัดนิค (Krulik & Rudnick, 1988, p. 19) ได้ กล่าวถึงลําดับขันในการแก้ โจทย์ปัญ หา
คณิตศาสตร์ คือ 1) การอ่านทําความเข้ าใจโจทย์ 2) การสํารวจเงือนไขและข้ อมูลในโจทย์ทจํี าเป็ น
ต่อการแก้ ปัญหา 3) การเลือกวิธีการมาใช้ ในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 4) การดําเนินการ
แก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 5) การตรวจสอบและนําวิธกี ารแก้ โจทย์ปัญหาเพือนําไปใช้ ต่อไป
สําหรับการใช้ อริ ยสัจ 4 มาช่วยในการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นันทําให้ นักเรี ยน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิมขึนดังที วิทย์ วิศเวทย์และเสถียรพงษ์ วรรณปก
(2547 : 42-43), สุวิทย์ มูลคําและอรทัย มูลคํา (2549) ได้ สรุปว่ า วิธีสอนแบบอริ ยสัจ 4 มี
ขันตอน คือ 1) ขันกําหนดปั ญหาหรื อ ขันทุ กข์ ครู ช่วยนั กเรี ยนให้ ได้ ศึก ษาพิ จารณาดู ปั ญ หาที
เกิดขึนด้ วยตนเองด้ วยความรอบคอบและพยายามกําหนดขอบเขตของปัญหา ซึงนักเรียนจะต้ อง



คิดแก้ ไขให้ ได้ 2) ขันสมมติฐานหรือขันสมุทัย ครูช่วยให้ นักเรี ยนได้ พิจารณาเองว่าสาเหตุของ
ปัญหาทียกขึนมากล่าวในขันที 1 นันมีอะไรบ้ าง 3) ขันการทดลองหรือเก็บข้ อมูลหรือขันนิโรธ ขัน
ทําให้ แ จ้ ง ครู ต้องสอนให้ นั กเรี ยนได้ กระทํา หรื อทํา การทดลองด้ วยตนเองตามหั ว ข้ อต่ างๆ ที
กําหนดไว้ 4) ขันวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลหรือมรรค จากการทดลองกระทําด้ วยตนเองหลาย ๆ
ครัง ย่อมจะได้ ผลออกมาชัดเจนผลบางประการชีให้ เห็นว่า แก้ ปัญหาได้ บ้างแต่ไม่ค่อยชัดเจนนัก
ผลทีถู กต้ องชี ให้ เห็นว่ าแก้ ปัญหาได้ แน่ นอนแล้ วและได้ บรรลุจุดหมายแล้ ว ได้ แนวทางหรื อข้ อ
ปฏิบัติทเราต้
ี องการแล้ วเหล่านีหมายความว่า จะต้ องวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้ อมูลทีได้ บันทึกไว้
ในขันที3 จนแจ่มแจ้ งว่าทําอย่างไรจึงจะแก้ ปัญหาทีกําหนดในขันที 1 ได้ สาํ เร็จ
บงกชรัตน์ สมานสินธุ์ (
: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือง ผลการจัดการเรียนการสอน
แบบอริยสัจ 4 ทีมีต่อความสามารถในการแก้ ปัญหาและทักษะการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิจัยพบว่า ) ความสามารถในการแก้ ปัญหาและทักษะการ
เชือมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที หลังจากได้ รับการจัดการเรี ยนการ
)
สอนแบบอริ ย สั จ สู ง กว่ า ก่ อ นได้ รั บ การสอนอย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดั บ .
ความสามารถในการแก้ ปัญหาและทักษะการเชือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปี ที หลังจากได้ รับการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ ผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ ขึนไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . และปวีณา ตังนู (2557: บทคัดย่อ) การพัฒนาความสามารถใน
การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรือง จํานวนและตัวเลขโดยใช้ การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ
4 ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึ กษาเขต 28 พบว่ า นั กเรี ยนมีความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนการ
พั ฒ นาเฉลี ยร้ อยละ 40.81 และหลั ง การพั ฒ นาเฉลี ยร้ อยละ 81.77 แสดงว่ า นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรือง จํานวนและตัวเลขโดยใช้ การจัดการเรียนการ
สอนแบบอริยสัจ 4 หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
ตอนที 2 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนคณิตศาสตร์
โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ
การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน มีค่า ݔҧ = 8.83, S.D. = 2.12 และหลังเรียนมีค่า ݔҧ
= 14.17, S.D. = 2.75 เมือทดสอบด้ วยสถิติ paired t -test นักเรี ยนมีความรู้หลังเรี ยนสูงกว่ า
ก่อนเรี ยนอย่ างมีนั ยสําคัญ ทางสถิติ ทีระดับ .05 (t = 20.87, sig = 0.000) คะแนนก่อนเรี ยน
โดยใช้ อ ริ ยสัจ 4 คะแนนเต็ม 20 คะแนน นั กเรี ยนได้ ค ะแนนเกิน ครึ งมาจํา นวน 10 คน จาก
นักเรียน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.48 หลังจากเรียนรู้ไปแล้ วใช้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการ
เรียนชุดเดียวกัน ปรับโจทย์เล็กน้ อยนักเรียนมีคะแนนสูงขึนจํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.65
อาจกล่าวได้ ว่า การเรียนโดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ทําให้ นักเรียนมีความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับงานวิจัยของโสภิดา ศรีโพธิชัย (2556 :
บทคัดย่อ) ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักร่วมกับหลักอริยสัจ 4



ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ ปัญหาและความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลัง
เรียนด้ วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักร่วมกับหลักอริยสัจ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 และสิงหา จันทน์ขาว (2558 : บทคัดย่อ) ผลของการจัดการเรียน
การสอนด้ วยวิธีอริ ยสัจสีทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเรืองเพศศึกษาของนักเรียนชันมัธยมชัน
มัธยมศึ กษาปี ที 1 ผลการวิ จัย ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้ านความรู้ มีความแตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
ตอนที 3 ผลระดับความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีมีต่อการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ การเรียนรู้แบบอริยสัจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด (ݔҧ = 4.57,
S.D. = 0.62) เมือพิ จารณาแต่ละด้ านมีคะแนนเฉลียเรียงจากมากไปน้ อย ดังนี ด้ านบรรยากาศ
การเรียนรู้ (ݔҧ = 4.60, S.D. = 0.62)ด้ านประโยชน์ทได้
ี รับ (ݔҧ = 4.57, S.D. = 0.61) และด้ าน
เนือหา (ݔҧ = 4.55, S.D. = 0.67) เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ านมีรายละเอียดดังนี ด้ านบรรยากา
ศการเรี ยนรู้ ได้ แก่ มีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน เกิดความคิดทีหลากหลายจากการทํา งาน
ร่วมกับผู้อนื เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และกลุ่ม เปิ ดโอกาสให้ นักเรียนทํากิจกรรมได้ อย่างอิสระ ด้ านประโยชน์ทได้
ี รับ ได้ แก่ นําอริยสัจ
สร้ างความรู้ความเข้ าใจด้ วยตนเองได้ และทําให้ การเรียนรู้ง่ายขึน ช่วยให้ ยอมรับความคิดเห็น
ของ ช่วยให้ นักเรียนตัดสินใจโดยใช้ เหตุผล นักเรียนนําวิธีการเรียนรู้ไปใช้ ในวิชาอืนๆ ด้ านเนือหา
ได้ แก่ เนือหายากแต่สามารถทําให้ เข้ าใจได้ ง่าย ความยากง่ายของเนือหาเหมาะกับผู้เรียน เนือหา
ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนเชือมโยงกัน เนือหาเหมาะกับเวลาทีกําหนด เนือหาสามารถนําไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของโสภิดา ศรี โพธิชัย (2556 : บทคัดย่อ) ผลของการ
จั ด การเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นหลั กร่ วมกับ หลั กอริ ยสัจ 4 ทีมี ต่อผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน ความสามารถในการแก้ ปัญหาและความพึ งพอใจต่ อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชั น
มัธยมศึกษาปี ที 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้หลังเรียนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักร่วมกับหลักอริยสัจ 4 อยู่ในระดับมากทีสุด และสิงหา จันทน์ขาว (2558 :
บทคัดย่อ) ผลของการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีอริ ยสัจสีทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเรื อง
เพศศึกษาของนักเรียนชันมัธยมชันมัธยมศึกษาปี ที 1 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้ วยวิธอี ริยสัจสีโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
ข้อค้นพบจากงานวิจยั
เนืองจากเนือหาเรื องทฤษฏีพีทาโกรั ส เป็ นเรื องทีต้ องใช้ ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างด้ านตรงข้ ามมุกฉากกับด้ านประกอบมุมฉาก การจัดการเรียนการสอนแบบ
อริ ยสัจ ครู ผ้ ู ส อนสามารถยกสถานการณ์ ทีนั ก เรี ยนสามารถพบได้ ใ นชี วิ ต ประจํา วั น เพื อให้
นักเรียนเห็นภาพและเข้ าใจในเนือหาจึ งทําให้ บทเรี ยนง่ายขึน เช่น ครูนาํ ภาพอาคารในรู ปแบบ



ต่างๆ และให้ นักเรียนร่ วมกันสังเกตอาคารเรียนหรือสิงก่อสร้ างทีอยู่ใกล้ เคียงทังข้ างนอกห้ องเรียน
และภายในห้ องเรี ยน และให้ นักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นว่านักเรี ยนเห็นอาคารเรี ยนหรื อ
สิงก่อสร้ างเป็ นรูปเรขาคณิตอะไรบ้ าง จากนันครูสนทนากับนักเรียนเกียวกับรูปเรขาคณิตทีพบ ซึง
นั ก เรี ย นจะเห็น ว่ า มี รู ป สี เหลี ยม รู ป สามเหลี ยมต่ า งๆ ครู จึ ง เชื อมโยงความรู้ มายั ง เรื องรู ป
สามเหลี ยมมุ มฉาก เพื อนํา ไปสู่ก ารค้ น หาสมบั ติ ของรู ปสามเหลี ยมมุ มฉาก หลั งจากนั นครู ตัง
คําถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนโดยครูถามว่า “ นักเรี ยนทราบหรื อไม่ว่ารูปสามเหลี ยมมุ ม
ฉากมีสมบัติอย่างไร ” นักเรียนตอบว่า รูปสามเหลียมมุมฉาก คือ สามเหลียมทีมีมุมใดมุมหนึงเป็ น
มุมฉาก หรือ 90 องศา นักเรียนจะช่วยกันคิดหาคําตอบ มีทงร่
ั วมกันคิดและมีทงการแข่
ั
งกันทําให้
เกิดความสนุ กสนาน และเมือนักเรี ยนทําแบบฝึ กและแบบทสอบก็เพิ มความเข้ าใจในเรื องทีเรี ยน
มากยิงขึน
อีกประการหนึงการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ นัน สามารถช่วยให้ นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ และนักเรียนยังสามารถแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1) ครูผ้ ูสอนควรนําสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจําวัน มาเชือมโยงและสอดแทรกใน
การแก้ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพือให้ นักเรียนเห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์มากขึน
และครูควรหาหรือเลือกสือหรืออุปกรณ์การสอน เช่น รูปภาพ อาคารสถานที เป็ นต้ น ทีใกล้ เคียง
กับชีวิตประจําวันเพือนักเรียนจะได้ เชือมโยงความคิดได้ ดี
2) การจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 เป็ นวิธีการเรียนแบบใหม่ซึงนักเรียนยังไม่
เคยเรียนมาก่อน ดังนันครูผ้ ูสอนจึงต้ องอธิบายเกียวกับการเรียนแบบอริยสัจ 4 ให้ นักเรียนเข้ าใจ
และยกตัวอย่างให้ ชัดเจน
3) ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูอาจเพิมเติมให้ นักเรียนตังปัญหาในลักษณะ
ใกล้ เคียงกับสถานการณ์ปัญหาทีครูกาํ หนดในแต่ละครังทีจัดการเรียนการสอนเพือฝึ กให้ นักเรียน
เป็ นผู้มีความคิดริเริมและแก้ ปัญหาทีนักเรียนสร้ างโจทย์ขึนเองเพือเป็ นการตรวจสอบความรู้ความ
เข้ าใจของนักเรียนให้ มากยิงขึน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
ควรจะมีการทําวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ โดยศึกษาตัวแปรอืนๆ
เช่น ทักษะการใช้ เหตุผล ทักษะการสือสาร และการนําเสนอให้ กบั นักเรียนในชันมัธยมศึกษาปี ที 1
หรือ 3 และในเนือหาอืน ๆ ทีเกียวข้ อง
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