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บทคัดย่อ
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 

วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิด
อริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 
4 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบ
เทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนกอ่นการเรยีนรู ้ท่ีเรยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนตามแนวคดิ
อริยสัจ 4 กับหลังเรียน วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียน
วัดพุทธบาทเขากระโดง ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน จำานวน 38 คนได้จากการเลือกสุ่มแบบกลุ่มเป็นห้องเรียน  
เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบด้วย1) โปรแกรมบทเรยีนตามแนวคดิอรยิสจั 4 ทีม่ปีระสทิธภิาพ 80/80 
2) แผนการจดัการเรยีนรู ้3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เปน็แบบเลอืกตอบชนดิ 4 ตวัเลอืก  
จำานวน 40 ข้อ 4) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 
5) แบบประเมนิความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอโปรแกรมบทเรยีนตามแนวคดิอรยิสัจ 4 แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. โปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ4 วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 83.99/81.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ (80/80) 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 มีค่าเท่ากับ .64 
หรือคิดเป็นร้อยละ 64

3. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตาม
แนวคิดอริยสัจ 4 พบว่าผู้เรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีคะแนนความ
สามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 วิชาพระพุทธ
ศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมบทเรียน อริยสัจ 4 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

Abstract
This study aimed to: 1) develop curriculum and research in accordance with the four 

noble truths concept to promote problem solving ability of Buddhism school grade 3 students 
effectively by 80/80 criteria, 2) find the effectiveness index of the students who learned with 
the four noble truths lesson program to promote problem solving ability at Buddhism school 
Matriculation, 3) compare the problem solving ability pre- and post-outcome of the students 
who learned by the courseware on the concept of four Noble truth, 4) study students’  
satisfaction with the study program, the lesson plan, the development of the courseware 
on the concept of the four noble truths. The population of study was Mathayomsuksa 3 
students of Buddhism school and then used cluster random sampling that got students at 
WatpraphutthabathKhaokadong School, Tambon Samet, Muang Buriram. Buriram province 
Under the Office of the Private Education Commission as the sample. The research tools 
used1) courseware on the concept of the four noble truth, 2) learning management plan 3) 
test of learning achievement that had 4 types of answer options, 4) the student satisfaction test 
for the Fourth Degree Arithmetic Courseware that consisted of 20 items. The data statistics 
analysis was used to describe percentage, mean, standard deviation and t-test (Dependent).

The research found that

1. The courseware with the Four Noble Truths of Buddhism Mattayomsuksa 3  
Student was efficient by the number of 83.99/81.97, which met the standard criteria  
of 80/80.
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บทนำา
นบัแตป่ ีค.ศ. 1990 เปน็ต้นมารปูแบบสือ่

เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษาทีพั่ฒนามาจาก
สื่ออนาล็อก (Analog) ได้ปรับมาเป็นรูปดิจิตอล 
(Digital) ที่มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันในลักษณะ
ของโลกไร้พรมแดนไร้ขีดจำากัดที่มีฐานของความรู้ 
การศึกษาเป็นกลไกสำาคัญของการพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าทุกภาค ดังนั้นการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที (ICT:  
Information and Communication Technology)  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทำาให้การปฏิรูปการ
เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์การประยุกต์ใช้ ไอซีที  
ช่วยลดข้อจำากัดต่างๆ เช่น ข้อจำากัดด้านระยะ
ทางที่จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุก
เวลา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
ประหยัดเวลาในการสร้าง โปรแกรมบทเรียนหรือ
คอร์สแวร์ (Courseware) เป็นสื่อที่ใช้เทคโนโลยี
ระดบัสงูทำาให้เกดิกจิกรรมทีเ่รยีกวา่ “ปฏิสมัพันธ”์ 
กันได้ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนที่อยู่ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถในตอบสนองต่อข้อมูล
ที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันทีเป็นการเสริมแรงแก่ 
ผู้เรยีน สามารถจดัการประมวลผลตา่งๆ และเกบ็
บนัทกึสารสนเทศ แสดงผลออกมาทางจอภาพและ

เครื่องพิมพ์ได้มีการสื่อสารด้วยด้วยเสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลือ่นไหวและขอ้ความรวมกนั ลกัษณะเชน่นี้
เรยีกว่าสือ่ประสมหรอืสือ่หลายแบบ (Multimedia)  
ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเรียนรู้ได้ตามกำาลัง
ความสามารถของตนและสามารถศึกษาได้บ่อย
ครั้งเท่าที่ต้องการ รวมทั้งมีการทดสอบและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วย (Charles and David, 2004) ในด้านการ
ศึกษา สื่อประสมในลักษณะโปรแกรมบทเรียน 
ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 
วิเคราะห์ (Analyze) ขั้นที่ 2 ออกแบบ (Design) 
ขั้นที่ 3 พัฒนาบทเรียน (Develop) ขั้นที่ 4 นำา
ไปใช้/ทดลองใช้ (Implement/tryout) และข้ัน
ที่ 5 ประเมินและปรับปรุงแก้ไข (Evaluate and  
Revise) (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2554) เป็นเครื่อง
มือในการถ่ายทอดและการเรียนรู้ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียนให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุ เพื่อยกระดบั
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การ
สอน การถ่ายทอดโดยครูผู้สอนเป็นการปฏิบัติ
ลงมือกระทำาด้วยตนเอง

แนวคิดอริยสัจ 4 การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดอริยสัจ 4 เป็นกระบวนการหาความรู้ที่ 
ผูเ้รยีนจะตอ้งพยายามคดิคน้แกป้ญัหาตา่งๆ ดว้ย

2. The effectiveness index of the students who learned by using the Four Noble 
Truths was 64 or 64 percent.

3. The ability of problem solving of students after learning by using the conceptual 
program showed that Aristotle 4 had an average score higher than before they learnt by 
using the conceptual program at the .05 level of significance.

4. The students who learnt by using the lesson plan based on the four noble 
truths, Year 3 students are satisfied with the number of mean score 4.51 at the highest  
satisfaction level.

Keywords: The courseware, four noble truths, problems-solving ability
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ตนเองโดยอาศัยหลักในพระพุทธศาสนา วิธีการ
สอนแบบน้ี ใชว้ธิกีารคดิแบบแกป้ญัหาจากตน้เหตุ
เป็นหลัก ของอริยสัจ 4 ไว้ดังนี้ทุกข์ การที่มนุษย์
ทราบถึงความทุกข์ของตนเองปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึน้ สมทุยั ความจรงิวา่ดว้ยปญัหาทีเ่กดิขึน้มาจาก
สาเหตุใด นิโรธ เมื่อเกิดปัญหาจะแก้ไขอย่างไรซึ่ง
การแก้ปัญหาเป็นวิธีการเฉพาะของแต่ละคนที่จะ
ใช้ความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่สะสมมาก่อน
เพื่อนำามาสนองความต้องการของสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน (Krulik and Rudnick, 1993: 3) 
มรรค สิ่งที่ปฏิบัติเพ่ือให้หมดปัญหาต่างๆ และ
ทำาอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ การพิจารณาเหตุการณ์
ต่างๆ เพื่อกำาหนดปัญหาให้ถูกต้องและเหมาะสม 
ตรงกับแทุกข์ได้น้ันมีทางท่ีเรียกว่า “มรรค มีองค์
แปด”

จากเหตุผลดังกล่าวโปรแกรมบทเรียน
ตามแนวคิดอริยสัจ4 วิชาพระพุทธศาสนา เป็น
แบบการคิดแก้ปัญหา เป็นการนำาเอานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว 
เสียง สี แสง และแนวคิดอริยสัจ 4 ที่มีขั้นตอน 
เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้สนใจ
ที่จะศึกษาบทเรียน โดยขั้นกำาหนดปัญหา (ขั้น
ทุกข์) ขั้นต้ังสมมุติฐาน (สมุทัย) ขั้นการทลอง
และเก็บข้อมูล (นิโรธ) และขั้นสรุปข้อมูลและสรุป
ผล (มรรค) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยเหตุผลให้ 
ผู้เรยีนคดิขอ้สรุปโดยมเีปา้หมายคิดอยา่งมเีหตผุล 
เข้าใจมีความมั่นใจมีพัฒนาการทางด้านความคิด
ปลูกฝังนิสัยค้นคว้าเพื่อหาคำาตอบด้วยตนเองเกิด
แรงจูงใจในการเรียนและสร้างความรู้ด้วยตนเอง
เช่นการหาข้อมูลการแก้ปัญหาและสรุป ข้อความ
รู้ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่ามีข้อดีหลายประการ ช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การค้นหาคำาตอบ หรือความรู้
ด้วยตัวเองและได้พัฒนาความคิดของตนเองและ
ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
(เข้าใจ) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างโปรแกรมบทเรียนตาม

แนวคิดอริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหา วิชาพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม
บทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนก่อนการเรียนรู้ ที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 กับหลัง
เรียน วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรมบทเรียนตาม
แนวคดิอรยิสจั 4 เพือ่สง่เสรมิความสามารถในการ 
แก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประชากรคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน
วัดพุทธบาทเขากระโดง ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์จำานวน 3 ห้องเรียนรวม 
ทั้งสิ้น 88 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/1 โรงเรียนวัดพุทธ
บาทเขากระโดง ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จำานวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 38 คน  
โดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่มเป็นห้องเรียน

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมบทเรียนตาม
แนวคิดอริยสัจ 4
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ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียน

4. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยการ
พัฒนาโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา วิชา
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้  
ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ประวัติ
และความสำาคัญของพระพุทธศาสนาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักอริยสัจ 
4ประวัติพุทธสาวก ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง
หน้าที่ชาวพุทธการบริหารจิตและการเจริญ
ปัญญาวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาการสัมมนา
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

5. ระยะเวลา คือภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2558 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ชนิด ประกอบด้วย

1. โปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 
4 วิชาพระพุทธศาสนา

2. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
อริยสัจ 4

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบ
ทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ

4. แบบวัดความสามารถในการคิดแก้
ปัญหา แบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก
จำานวน 30 ข้อ

5. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 โดยวัด
เป็นรายด้านและรายข้อ จำานวน 20 ข้อ

การสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพ

เครื่องมือ

1. สร้างโปรแกรมบทเรียน โดยศึกษา 
วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจำาแนกกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ หลักการ วิธีการ ทฤษฏี 
และเทคนิค วิธีการสร้างส่ือโปรแกรมบทเรียน
จากเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
หนงัสอืการออกแบบและพฒันาโปรแกรมบทเรยีน 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2554: 95-111) สร้าง
โปรแกรมบทเรียนและทดสอบเบื้องต้น นำาเสนอ 
ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเนือ้หา 
ด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม และด้าน
การวัดผลและประเมินผลปรับปรุงงานทั้งหมด
ตามคำาแนะนำาและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วจัดทำาโปรแกรมบทเรียน นำาเครื่องมือที่ผ่าน
การปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่งในระดบัเดยีวกนัเพือ่หาประสทิธภิาพ

2. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
อริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ 
แก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ซึ่งมีจำานวน 7 แผนรวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมงมี 
รายละเอียดในการสร้างดังนี้ศึกษาหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศึกษาหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เวลาเรียน
และการวัดผลและประเมินผล ศึกษาสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วิเคราะห์ ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิเคราะห์เนื้อหาสาระ ดำาเนินการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ ตามเนื้อหาสาระที่วิเคราะห์ ให้
สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สร้างแบบทดสอบ
ย่อยท้ายแผนสร้างสื่อประกอบ วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ และเวลาท่ีจะใช้
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สอน นำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้เชีย่วชาญ 3 ทา่น เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสม 
ในเรื่องโปรแกรมบทเรียน สื่อ สาระสำาคัญ จุด
ประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งการเรียน การ
วัดผลและประเมินผล แล้วนำามาปรับปรุง แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญ นำาข้อแสนอแนะ
ต่างๆ จากผู้ เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมสอดคล้องเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรม
รายละเอียดและจัดทำาสื่อให้ตรงกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการติดตามประเมิน
ผลและนำาแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจประเมินโดยเกณฑ์ประเมิน
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 102-163) เป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า นำาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) 
กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนวัดพุทธบาทเขากระโดง ตำาบล
เสม็ด อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 1 
ห้องเรยีนรวมทัง้สิน้ 26 คน เพ่ือหาขอ้บกพร่อง มา
ปรบัปรุงแกไ้ขกอ่นนำาไปทดลองใช้กบักลุม่ตัวอย่าง
ต่อไป จากน้ันนำาแผนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2558 โรงเรยีนวดัพุทธ
บาทเขากระโดง ตำาบลเสม็ด อำาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จำานวน 1 ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 38 คน

3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนแบบองิเกณฑ ์ผูว้จัิยดำาเนนิการศกึษา
เอกสารงานวจิยัสาระการเรยีนรูร้ายวชิาทีเ่กีย่วกบั
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วางแผนการสรา้งแบบทดสอบ กำาหนดจดุมุง่หมาย
ของการทดสอบกำาหนดขอบเขตของเนื้อหาและ 
จุดประสงค์การเรียนรู้สร้างตารางวิเคราะห์
หลักสูตรกำาหนดชนิดและรูปแบบของข้อสอบ

กำาหนดส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ 
ในการทดสอบดำาเนินการสร้างแบบทดสอบ
ทั้งหมด ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เป็นแบบชนิดเลือกตอบ ชนิด 4  
ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามท่ีกำาหนดไว้ใน
ข้ันการวางแผนการสร้างนำาแบบทดสอบไปให้
อาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสม 
ด้านเนื้อหาสำานวนภาษาความเหมาะสมของตัว
เลือกแล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขนำาแบบทดสอบที่
ปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา ความครอบคลุมของ เนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้แล้วปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้
เช่ียวชาญนำาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับตัวแทน
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 26 คนแล้วนำาผลมา วิเคราะห์ค่า
ความเทีย่งโดยใชส้ตูร KR-20 ของคเูดอรริ์ชารด์สนั  
(Kuder-Richardson 20: KR20) จากนั้น
วิเคราะห์หาค่าความ ยากง่าย (p) โดยค่าความ
ยากง่ายของข้อสอบต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 
0.8 และค่าอำานาจจำาแนก (r) โดยค่าอำานาจ
จำาแนกของข้อสอบต้องมีค่า 0.2 ขึ้นไปแล้วหาผล
การวิเคราะห์มาใช้ในการเลือกแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนนำาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ได้รับการปรับปรุงหลังจากการ
ทดลองใชแ้ลว้เสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่พจิารณา 
อนุมัติให้นำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

4. แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา
เปน็แบบทดสอบมจีำานวน 30 ขอ้ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
มีสาระเก่ียวกับเนื้อหาและกิจกรรมในวิชาที่เรียน
มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ วิเคราะห์คำาอธิบาย
รายวชิาจดุมุง่หมายของหนว่ยการเรยีนรูเ้นือ้หาใน
แตล่ะหนว่ยการเรยีน กำาหนดจำานวนขอ้สอบแตล่ะ
หนว่ยการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมครอบคลุมท้ังมโนมติ
การคำานวณ การคำานวณและการปฏบิตักิารทดลอง
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เขียนข้อสอบตามจำานวนข้อที่กำาหนดในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ได้ข้อสอบรวม 40 ข้อพิจารณา
คำาถามในแต่ละข้อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
เนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตรวจสอบการ
ใชค้ำาถาม ตวัเลอืกและตวัลวงในแตล่ะขอ้การสรา้ง
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ต้อง
สรา้งให้ครอบคลมุองค์ประกอบของความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์ 
(การรูป้ญัหา)จติพสิยัความสนใจ (ทำาความเขา้ใจ) 
ปัญหา และสติปัญญา (วิธีการแก้ปัญหา) นำาแบบ
วดัความสามารถในการแกป้ญัหา จำานวน 30 ขอ้ที่
สรา้งขึน้เสนอตอ่ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบ 
ความเหมาะสมในเรื่ อ งองค์ประกอบการ 
แก้ปัญหา การรู้ปัญหา การทำาความเข้าใจปัญหา 
และการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาที่สอดคล้องการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ แล้วนำามาปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอ
แนะผู้เชีย่วชาญทัง้ 3 คน นำาแบบวดัความสามารถ
ในการแก้ปัญหาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ
สอบความถูกต้องเหมาะเหมาะสมด้านเนื้อหา
และสำานวนภาษาความเหมาะสมของตัวเลือก
แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขนำาแบบวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้
เชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content  
Validity) ความครอบคลุมของเน้ือหาและภาษา
ที่ ใช้นำามาปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนาของ 
ผู้เชี่ยวชาญนำาแบบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหาไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 
26 คนแล้วนำาผลมาวิเคราะห์ค่าความเท่ียงโดย
ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder- 
Richardson20: KR20) จากนั้นวิเคราะห์หาค่า
ความยากงา่ย (p) โดยค่าความยากง่ายของขอ้สอบ
ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 และค่าอำานาจ
จำาแนก (r) โดยคา่อำานาจจำาแนกของขอ้สอบตอ้งมี
ค่า 0.2 ขึ้นไปแล้วหาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ

เลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนำา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการ
ปรบัปรงุหลงัจากการทดลองใช้แลว้เสนออาจารย์ที่
ปรกึษาเพือ่พจิารณาอนมุตัใิหน้ำาไปใชเ้กบ็รวบรวม
ข้อมูลต่อไป

5. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตาม
แนวคดิอรยิสจั 4 เพือ่สง่เสรมิความสามารถในการ
แกป้ญัหา วชิาพระพทุธศาสนา ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
3 ผู้วิจัยดำาเนินการศึกษาเอกสาร ตำารา และงาน
วิจัยท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินความ
พึงพอใจในการเรียน และกำาหนดรูปแบบประเมิน
จากเอกสารตำารางานวิยวัดผลทางการศึกษา. 
(2555: 37 – 43) และการวิจัยเบื้องต้น (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2555: 43 – 70) วิเคราะห์ข้อมูลที่
ต้องการศึกษาข้อความที่แสดงถึงความพึงพอใจ 
เพื่อใช้เป็นข้อคำาถามในแบบประเมิน สร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำานวน 1 ฉบับ 
จำานวน 20 ที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องของ
เนื้อหาและภาษา นำาแบบประเมินความพึงพอใจ 
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ประเมินเพื่อหาค่า IOC  
(Index of Item Objective Congruence) (สมนกึ  
ภัททิยธนี, 2555: 218 –220) ของข้อคำาถาม
กับความพึงพอใจที่ต้องการวัด หาคุณภาพของ
แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้เป็นรายข้อ 
ได้แก่ การหาค่าอำานาจจำาแนกโดยวิธี Item Total  
Correlation คอื การหาคา่ rxy คดัเลอืกไวใ้ช้จำานวน 
20 ข้อ นำาแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้ 
มาหาคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั ดว้ยสมัประสิทธ์ิการ
หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบประเมนิความพงึพอใจ 
ทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของ Cronbach (สมนึก  
ภัททิยธานี (2555: 70) เรียกว่า สัมประสิทธิ์
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แอลฟา (α – Coefficient)วิเคราะห์แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมบทเรียน โดยหา
ค่าเฉลี่ย ( ) เทียบกับการประเมินของ บุญชม  
ศรีสะอาด (2555:163)

การดำาเนินการทดลองและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยการพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อออก
หนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ใน
การทดลองเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้ง
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญนำาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือและ
เก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนวัด
พระพุทธบาทเขากระโดงตำาบลเสม็ด อำาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นผู้วิจัย จึง
เตรียมห้องเรียนในการทดลองใช้เครื่องมือและ
เก็บข้อมูลในการวิจัย โดยสถานที่ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียน และทดลองกับ 
กลุ่มตัวอย่าง ที่เตรียมไว้

2. นำานักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้ารับ
การทดลองโดยการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนฯ 
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 
และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และ
แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างแล้ว
นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิธีการทางสถิติ
ต่อไป

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. สถิติพืน้ฐานทีใ่ช่ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ได้แก่ การหาความเท่ียงตรง (Validity), การหา
ค่าอำานาจจำาแนก (Discrimination Index B), 
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability), หาค่าอำานาจ
การจำาแนกของแบบสอบถามตามมาตรส่วน
ประมาณค่า (rating scale), หาค่าความเชื่อมั่น  
(Reliability) ของแบบมาตราส่วนประมาณค่า
วิธีของ Cronbach, หาค่าความยาก (P) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาค่า
ประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) และหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

(Effectiveness Index; E.I.)

3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตุฐิาน โดย
ใช้สถิติ T-test (Dependent) (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2540: 352 – 361)

ผลการวิจัย
1. โปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 

4 วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 83.99/81.97  

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 0/80) 

2. หาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 มีค่า
เท่ากับ .64 หรือคิดเป็นร้อยละ 64

3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบท
เรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีคะแนนความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 วิชา
พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมี
ความพึงพอใจ เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด
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โดยสรุป กระบวนการเรี ยนรู้ และ
โปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เหมาะสม ทำาให้นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และความสามารถในการแก้ปัญหาสูงข้ึน และ
นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรียนรูใ้นระดับมาก
ทีส่ดุ ซึง่ควรสง่เสรมิและสนับสนุนให้ครสูามารถนำา
บทเรียนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุตามความมุ่งหมายของรายวิชาต่อไป

อภิปรายผล
การพัฒนาโปรแกรมบทเรี ยนตาม

แนวคิดอริยสัจ 4เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาวิชาพระพุทธศพระพุทธศาสนา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ในการหาประสิทธิภาพของโปรแกรม
บทเรียน ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าโปรกรมบท
เรียนผู้วิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) 

เท่ากับ 83.99/81.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้ (80/80) คือ ผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับการวิจัยของผลการวิจัยของ พระมหาวีรวงศ์
สุขกลาง (2550: 74-77) ได้วิจัยการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองพุทธประวัติ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ E

1
/E

2
 เท่ากับ 84.92/85.78 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด: สุภางค์ โทแหล่ง 
และคณะ (2559) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้
ปัญหาและความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ท่ีเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและเรียนรู้ 
แบบ 4MAT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.75/ 
81.88 และ 87.62/82.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำาหนด: ศักดิ์สิทธิ์ ภวภูตานนท์ และคณะ
(2559) การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.13/81.10 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กำาหนด และพระพีระวัฒน์นนเทศา ได้ศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องอริยสัจ 4ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธ์ิแตกต่างกัน 
มีประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเท่ากับ80.72/82.19 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำาหนด สาเหตุที่ทำาให้การพัฒนาโปรแกรมบท
เรียนโดยใช้แนวคิดอริยสัจ 4เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล 
เพราะโปรแกรมบทเรียน (courseware) ใช้
เทคโนโลยี ในการนำาเสนอเนื้อหา เป็นการได้รับ
ประสบการณ์ตรงสามารถทบทวนและทำาแบบ
ฝึกหัดได้ตามต้องการ และเป็นสื่อประสมที่หลาก
หลาย เมื่อสงสัยสามารถสอบถามหรือตรวจสอบ
คำาตอบไดท้นัททีำาใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามขัน้ตอน 
สามารถในการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ได้
ดียิ่งขึ้น

2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 มีค่า
เท่ากับ .64 หรือคิดเป็นร้อยละ 64 แสดง
ให้เห็นว่าโปรแกรมบทเรียนที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสทิธผิลทำาใหน้กัเรยีนมคีะแนนหลงัเรยีนสงูขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของพระมหาวีรวงศ์สุขกลาง 
(2550: 74-77) ได้วิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบท
เรียนคอมพิวเตอร์เรื่องพุทธประวัติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าดัชนีประสิทธิผลคิด
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เป็นร้อยละ 64.84: สุภางค์ โทแหล่ง และคณะ 
(2559) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา
และความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ท่ีเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและเรียนรู้แบบ 
4MAT พบวา่ดชันปีระสทิธิผลแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและรูปแบบ  
4MAT มีผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.36 และ 52.50: 
ศักดิ์สิทธิ์ ภวภูตานนท์ และคณะ (2559) การ
พัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมและพัฒนาความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิผลของโปรแกรม
การสง่เสรมิและพฒันาความสามารถในการคดิแก้
ปัญหามีค่าเท่ากับ 0.7029 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  
70.29: สาเหตุที่ทำาให้การพัฒนาโปรแกรม
บทเรียนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลเพราะ
โปรแกรมบทเรียน (Courseware) ใช้เทคโนโลยี
การนำาเสนอเนือ้หาทีเ่ปน็ประสบการณต์รงทัง้เปน็
ส่ือประสมที่หลากหลายทำาให้สามารถทบทวน
เนื้อหา และทำาแบบฝึกหัดได้ตามต้องการเมื่อ
สงสัยสามารถสอบถามหรือตรวจสอบคำาตอบได้
ทันที นักเรียนได้เรียนรู้ขึ้นตอนสามารถในการแก้
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบท
เรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีคะแนนความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาเฉลี่ยหลังเรียนสูงก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผล
การวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหา
วีรวงศ์สุขกลาง ได้วิจัยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบท
เรียนคอมพิวเตอร์เรื่องพุทธประวัติในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 บงกชรัตน์ สมานสินธุ์ ได้

ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 
ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และศักดิ์สิทธิ์ ภวภูตานนท์ และคณะ (2559) 
การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมและพัฒนาความ
สามารถในการคดิแกป้ญัหาอนาคตของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจาก กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยได้นำาเอาหลักการจาก
แนวคดิอรยิสจั 4 มาใชใ้นการพฒันาบทเรยีน ทำาให้
ผู้เรียนมีความเต็มใจในการร่วมกิจกรรม เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่าง
มีเหตุผล มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 
ให้ความช่วยเหลือเพื่อนรู้จักรับผิดชอบงานที่ตน
ได้รับมอบหมาย และนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนได้
โปรแกรมบทเรยีนพบวา่ความพงึพอใจตอ่การเรยีน
ด้วยโปรแกรมบทเรียน เฉล่ียโดยรวมมีค่าเท่ากับ 
4.59 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่านักเรียน
มีความพึงพอใจรายด้านซึ่งด้านเนื้อหามากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และด้าน
รูปแบบโปรแกรมบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน 
ส่วนความพึงพอใจรายข้อพบว่า ข้อที่นักเรียนมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อ 2 ความเหมาะสม
ของภาพกบัเนือ้หาสอดคลอ้งกนั มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
4.90 ข้อ 1 อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 และข้อ 7 คำาอธิบายตัวอย่างชัดเจน
ง่ายต่อการฝึกได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 

ทั้ งนี้  เ น่ืองมาจาก ผู้ วิ จัยไ ด้นำ า เอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว
ภาพนิ่ง และเสียง มาใช้เป็นสื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้ ทำาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
ความอยากรู้อยากเห็นไม่เกิดความเบื่อหน่ายใน
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การเรียน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
สะดวก รวดเร็วตามความสามารถเกิดความพึง
พอใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

การวจัิยการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนตาม
แนวคดิอรยิสจั 4 เพือ่สง่เสรมิความสามารถในการ
แก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ 
จากโปรแกรมบทเรียน ครูผู้สอน สามารถนำา 
บทเรียนที่ใช้เทคโนโลยีชุดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

สามารถนำาไปเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบ ในการ
พัฒนาต่อยอดได้ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยต่อไป

การวจิยัครัง้นีพ้บวา่ผลของการเรยีนดว้ย
โปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 เป็นสื่อที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ จึง
ควรศกึษาวิจัยพัฒนาในหนว่ยการเรยีนรูเ้รือ่งอืน่ๆ 
และ ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันานวตักรรมอืน่ๆ 
ทีน่อกเหนอืไปจากในงานวจิยันี ้ไปใชใ้นการพฒันา
โปรแกรมบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียนรู้สามารถนำาความรู้และทักษะท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป
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