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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตร ระหวางการสอนตามหลักอริยสัจส่ีกับการสอนตามแบบปกติ
สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง) ซ่ึงมีวัตถุประสงค
การวิจัยดังนี้ 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลงัการสอน
ตามหลักอริยสัจสี่ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน    
ตามหลักอริยสัจสี่ กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแบบปกติ 

3.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักอริยสัจสี่ 
กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแบบปกติ  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง) ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 2 หองเรียน รวม 60 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย                 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกลเคียงกันและเปนตัวแทนของประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ 
แลวทําการสุมอยางงายโดยการจับฉลากเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลองที่สอนตามหลักอริยสัจสี่ และ
กลุมควบคุมที่สอนตามแบบปกติ 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 

 
หลังจากสิ้นสุดการทดลองพบวานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 ที่เรียนวิชา

วิทยาศาสตรพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยการสอน
ตามหลักอริยสัจสี่และการสอนตามแบบปกติ สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 5.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนหลังการสอนตามหลักอริยสัจสี่
สูงกวากอนการสอน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักอริยสัจสี่ 
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.1.3  เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักอริยสัจส่ี สูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

และเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใชการสอนตามหลักอริยสัจส่ีและการสอนตามแบบปกติ สําหรับ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ (ลาดขวาง) อภิปรายผลการวิจัย
ไดดังนี้ 
 5.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังการสอนตามหลักอริยสัจสี่
สูงกวากอนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สอดคลองกับ กนิษฐา ผาโท (2549, หนา 46) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจส่ี  
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจสี่หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ วิมลรัตน  โฉมเฉิด (2549, หนา 41) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ผลการสอนแบบอริยสัจสี่ที่มีตอการคิดแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความรูทั่วไป

เกี่ยวกับกฎหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดชลบุรี พบวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายดวยการสอน
แบบอริยสัจสี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การที่ไดผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
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 ประการแรก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 เปนนักเรียนที่เรียนสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรมาตั้งแตระดับชวงชั้นที่ 1 - 3 ซ่ึงถือไดวามีพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตร
พอสมควร สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรา จรูญผลและคนอื่นๆ (2550, หนา 28) ท่ีไดขอคนพบวา 
ความรูพื้นฐานเดิมวิชาวิทยาศาสตรมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน 
และขอคนพบของจันทนี  เทือกทอง (2549, หนา  361) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียน
กอนหนานี้มีอิทธิพลทางตรงและทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เปนเพราะการ
เรียนวิทยาศาสตรตองการความรูพื้นฐานจากหลายสาขาวิชา การมีความรูเดิมดี สามารถนําความรู
เดิมมาประยุกตและเชื่อมตอกับความรูใหม ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจแนวคิด เขาใจเนื้อหาและ
กระบวนการไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงยอมนําไปสูการเรียนรูที่ดีขึ้นตลอดเวลา  
 ประการที่สอง เมื่อนักเรียนไดรับการสอนตามหลักอริยสัจส่ีที่เปนวิธีสอนที่เนนใหผูเรียน
ไดคนควาหาทางเลือกในการคิดแกปญหาไดดวยตนเองอยางเปนระบบและมีการดึงเอาปญหา

ที่นักเรียนไดสัมผัสโดยตรงจากปญหาสิ่งแวดลอมของทรัพยากรน้ําที่เกิดขึ้นจากสถานการณในขาว 
สถานการณจริง เปนตน และจากการพิจารณาดุลภาพของน้ําในรางกายของนักเรียนเองซึ่งมีลําดับ
ขั้นตอนของการสอนตามหลักอริยสัจสี่คือ 
 ขั้นที่  1 ฝกใหนักเรียนตระหนักวาเกิดปญหาและความสําคัญของปญหาในขั้นทุกข 
โดยจัดสถานการณใหเผชิญกับปญหาโดยตรงเชนปญหามลพิษของน้ําที่เปนน้ําเนาเสียในชุมชน 
ปญหาการขาดแคลนน้ําขากภาวะแหงแลง หรือแมกระทั่งปญหาจากสภาพการขาดน้ําในรางกาย 
 ขั้นที่  2 ฝกใหนักเรียนคาดคะเนสาเหตุของปญหาในขั้นสมุทัยเพื่อกําหนดเปนหลักเกณฑ
ในการแกไขปญหา เชนสาเหตุของปญหาน้ําเนาเสียในชุมชนมาจากการทิ้งน้ําชะลางสิ่งสกปรก
ลงทอระบายน้ําโดยตรงโดยไมผานการบําบัด การเกิด Algae Bloom จากการระบายน้ําทิ้งที่มีสารซักฟอก
เจือปนลงสูแมน้ําลําคลองเปนตน 
 ขั้นที่  3  ฝกใหนักเรียนกําหนดเปาหมายที่หมดปญหาขอสงสัยและเก็บขอมูลที่หลากหลาย 
เพื่อใชแกปญหาจากสาเหตุที่คนพบในขั้นสมุทัย วิเคราะหถึงผลที่จะไดรับโดยการศึกษาคนควาจาก
แหลงเรียนรูตลอดจนการทดลองใหเห็นประจักษซ่ึงคําตอบในขั้น นิโรธ เชนการฝกใหนักเรียนออกแบบ
การทดลองเพื่อวิเคราะหหาคําตอบของสาเหตุปญหาการเกิด Algae Bloom  
 ขั้นที่  4  ฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นนิโรธ 
เลือกวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถทําใหแกปญหาได สรุปวิธีการที่ไดผลนั้นและนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวและนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป ในขั้นมรรคเชนการสรุปวิธีการ
ปฏิบัติตอรางกายเพื่อใหรางกายมีสุขภาพดี ไมเจ็บไขไดปวยเนื่องจากการขาดดุลภาพของน้ําในรางกาย 
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จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน

ที่ไดรับการสอนตามหลักอริยสัจสี่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
5.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักอริยสัจสี่ 

สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวสอดคลองกับ เกียรติศักดิ์  ชันตะ (2545, หนา 58) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและคุณลักษณะเพื่อพัฒนาสังคมของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจส่ีกับการสอนตามปกติ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจสี่สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน

ตามแบบปกติ และพระมหาคําสัน กางมันต (2548, หนา 97) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางวิธีสอนแบบอริยสัจ
โดยใชบทเรียนระบบเครือขายกับการสอนแบบปกติ  พบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบอริยสัจ
โดยใชบทเรียนแบบเครือขายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอน

ตามแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 การที่ไดผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
  ประการแรก การสอนตามหลักอริยสัจสี่เปนวิธีการสอนที่ประยุกตมาจากพุทธวิธีของ
พระพุทธเจาที่มุงเนนใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน คิดอยางมีเหตุผล ใชปญญาในการแยกแยะ
ปญหา พิจารณาแกไขปญหา เปนการคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระบบตอเนื่อง มีเปาหมายชัดเจน 
เปนวิธีการแหงปญญาซึ่งดําเนินการแกปญหาตามระบบเหตุผล เปนการแกปญหาและการจัดการกับ
ชีวิตของตนดวยปญญาของมนุษยเอง โดยนําเอาหลักความจริงที่มีอยูตามธรรมชาติมาใชประโยชน 
เปนความจริงที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนทุกคน เปนหลักความจริงกลางๆ ที่ติดเนื่องอยูกับชีวิต หรือ
เปนเรื่องของชีวิตแทๆ การสอนตามหลักอริยสัจสี่จึงเปนหนทางแหงการแกปญหาชีวิต อบรม
ใหผูเรียนพัฒนาปญญา มีเจตคติที่ถูกตอง มีความรู ความเขาใจตอการดําเนินชีวิตในสังคมเปนอยางดี 
สอดคลองกับจุดมุงหมายการเรียนรู นําไปสูการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น (เคน จันทรวงษ, 2546, หนา 84) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู
ตามหลักอริยสัจสี่โดยจัดสถานการณใหผูเรียนไดพบกับปญหาที่เกี่ยวของกับตนเองในชีวิตประจําวัน

อยางชัดเจนเชน ปญหาฝนแลง ปญหาการเทน้ําซักลางลงสูแมน้ําลําคลอง ปญหาน้ําเนาที่คลองขาง
วิทยาลัยฯ ปญหาการขาดน้ําของรางกาย โดยมีกิจกรรมที่ใหนักเรียนใชกระบวนการกลุม ระดมสมอง
และฝกปฏิบัติวางแผนการทดลอง   

การที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพื่อหาหนทางแกปญหา จากปญหาที่สัมผัสไดผูเรียนมีโอกาส
เขารวมทํากิจกรรมอยางทั่วถึง เกิดความสนุกสนานในการเรียนเปนรูปแบบการเรียนที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
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มีการบันทึกผลงานอยางเปนระบบ เปนผลทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น เปรียบเทียบกับการสอนตาม
แบบปกติที่เนนการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน ที่กําหนดกระบวนการศึกษาเปนขั้นตอน คือ 

ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ เมื่อมีคําถาม
ที่นาสน จึงรวมกันกําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาใหมีความชัดเจน 
ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็นคําถามที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว 
ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได 
ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตางๆ ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
(Explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูลขอสนเทศ
ที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ได ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรู
ที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม ซ่ึงนาจะเหมาะสมกับการเรียนรู
ในลักษณะของการแสวงหาความรูในเชิงวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ เพื่อที่จะไดองคความรูใหมหรือ เขาใจ
ในองคความรูที่มีอยูเดิมซ่ึงอาจจะไมเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในลักษณะการแกปญหาจาก

ส่ิงแวดลอมที่ผูเรียนไดสัมผัสจริงๆ จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักอริยสัจสี่สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม

แบบปกติ 
5.2.3  เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักอริยสัจส่ี สูงกวานักเรียน

ที่ไดรับการสอนตามแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สอดคลองกับพระมหารุงอรุณ อบเชย (2549,  หนา 71)ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
แบบอริยสัจกับการสอนตามปกติ  พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจ มีเจตคติตอวิชา
สังคมศึกษาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
กรกฎ วงศไชยเสรี (2550, หนา 68) ที่ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเจตคติตอวิทยาศาสตรจากบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่จัดกระบวนการเรียนรูแบบอริยสัจสี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ซ่ึงพบวาคะแนนเจตคติตอวิทยาศาสตรของกลุมทดลองหลังเรียนสูงกวาคะแนนเจตคติตอวทิยาศาสตร

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่ไดผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผล

ดังตอไปนี้ 
ประการแรกการสอนตามหลักอริยสัจส่ีเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ประยุกตมาจาก

หลักวิธีการสอนของพระพุทธเจา โดยมุงเนนใหนักเรียนคิดเปน คิดอยางมีระเบียบ รูวิธีหาเหตุผล 
เลือกและตระหนักถึงความสําคัญของปญหาไดดวยตนเอง โดยผูสอนไดวางพืน้ฐานการคดิใหนกัเรยีน
โดยการทํากิจกรรมกลุมที่เนนใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหา และใชกระบวนการกลุมสัมพันธ
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เพื่อใหเกิดความรวมมือในการเรียนรู ตามหลักการของการสอนที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีการเรียนรูที่รูจักกันทั่วไปของนักการศึกษา ของจอหน ดิวอ้ี ที่กลาววาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี
ตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัตินั่นเองสอดคลองกับงานวิจัยของ นงลักษณ  เชื้อดี (2548, 
หนา 100) ที่กลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูวาเมื่อใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของนักเรียนจะเปนการเอื้อตอการเกิดเจตคติที่ดี นาจะมีผลตอเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น 
ดวยการจัดการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่ที่นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงมีบรรยากาศ

การเรียนการสอนที่ดี และมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนวัยนี้ จึงเปนผลทําใหเจตคติ
ตอวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 ประการที่สอง หลังจากที่นักเรียนไดรับการสอนตามหลักอริยสัจส่ีนอกจากจะทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นแลวยังสงผลทําใหเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน

สูงขึ้นดวยสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทนี เทือกทอง (2549, หนา  362) ที่พบวาเจตคติทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนมีอิทธิพลทางตรงและทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเปนเพราะนักเรียน

มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร มีแนวโนมชอบสนุกสนานกับการเรียนวิทยาศาสตร โดยคิดวาวิทยาศาสตร
มีคุณคาและนาสนใจ งาย และเปนส่ิงสําคัญในชีวิตของทุกคน เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรนาจะเกิดขึ้น
ในระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูนั่นเอง 
 สอดคลองกับงานวิจัยของ นรมล  ไกรสกุล (2544, บทคัดยอ) ที่พบวา ความสัมพันธระหวาง
การคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติเชิงวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกจากนั้นแลวในระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูผูวิจัยไดใชแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน

กลุมซึ่งกําหนดเปนระดับคะแนน 1-3 คะแนน ของการสังเกตดาน การกําหนดบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกกลุม การชวยกันแสดงความคิดเห็น การสงงานทันตามกําหนดเวลา การรับผิดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมาย การชวยเหลือกันภายในกลุม  
 ซ่ึงในระหวางการทดลองสอนในแผนการสอนครั้งที่ 1 นักเรียนแตละกลุมยังไดคะแนนนอย 
และเมื่อเกิดการเรียนรูวาเมื่อมีความรวมมือกันภายในกลุมยิ่งมากเทาใดผลสําเร็จของภาระงานยิ่งเกิดขึ้น

ไดมากและจะไดคะแนนมากขึ้นดวย และยิ่งภาระงานที่ทําเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ที่อยูรอบตัวของนักเรียนเอง นาจะสงผลทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น   
 เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางการสอนตามหลักอริยสัจสี่กับการสอนตามแบบปกติที่การสอน

ตามหลักอริยสัจสี่ที่จัดใหนักเรียนทํากิจกรรมอยางมีอิสระทางการคิดมากกวา การสอนตามแบบปกติ
ที่จัดกิจกรรมแบบอยูในกรอบใหนักเรียนทําตามเชนการกําหนดคูมือการทดลองใหนักเรียนทดลอง
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ตามการกําหนดใหนักเรียนคนควาตามหัวขอฯ เปนตน จึงอาจจะเปนผลใหนักเรียนเรียนตามหลัก
อริยสัจสี่แลวมีความสุขมากกวา เปนผลทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

จากเหตุผลดังกลาวจึงสนับสนุนไดวาเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน

ตามหลักอริยสัจสี่สูงกวานกัเรียนทีไ่ดรับการสอนตามแบบปกต ิ
 

5.3  ขอเสนอแนะ 

  
5.3.1  ขอเสนอแนะการนําวิธีการสอนตามหลักอริยสัจสี่ไปใช 

 1)  กอนการสอน ครูควรเตรียมความพรอมของนักเรียน ดวยการฝกทักษะ
กระบวนการคิด ภายใตการทํางานแบบกลุม ดวยนักเรียนยังไมคุนเคยกับการทํางานเปนกลุม        
จะพบวาเกิดปญหาการเขากลุมชา ควรกําหนดสมาชิกในกลุมกอนการทดลอง ดวยการจับฉลากหรอื
เลือกจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกง ปานกลาง ออน มารวมกัน ตั้งชื่อกลุม กําหนดหนาที่
ภายในกลุมคือ ตําแหนงประธานกลุม  เลขานุการกลุม  ผูรายงาน และสมาชิกกลุม ครูควรอธิบาย
หนาที่ตําแหนงตางๆ ภายกลุมใหเขาใจและใหนักเรียนเวียนกันทําหนาที่สําคัญของกลุม 
 2)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักอริยสัจสี่จะตองใช เวลาที่ตอเนื่อง
ซ่ึงอาจจะมากกวา 3 ชั่วโมงตอครั้ง ครูควรวางแผนและอํานวยความสะดวก ใหนักเรียนปฏิบตักิจิกรรม
นอกเวลาเรียนหรือมอบหมายใหเปนภาระงานนอกเวลาเรียนแลวนําผลการศึกษามาประมวลดวยกัน

ภายในกลุมอีกครั้งหนึ่ง 
 3)  ควรมีการแนะนํานักเรียนใหเขาใจวิธีการเรียนกอนเพราะถานักเรียนเกดิความสบัสน
หรือไมเขาใจวิธีการเรียนอาจสงผลทาํใหนักเรียนไขวเขวและเรียนรูนอกประเด็นจนไมประสบผลสาํเรจ็

ทางการเรียนได 
 4)  ควรมีการชี้แจงวัตถุประสงคปลายทางของการเรียนในทุกแผนการเรียนและ
ใหนักเรียนศึกษาเปาหมายของภาระงานที่ตองทําเพื่อเปนแนวทางการวางแผนการทํางานภายในกลุม

ซ่ึงจะทําใหสมาชิกภายในกลุมมีงานที่ตองทําทุกคน 
  5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  ควรนําวิธีการสอนตามหลักอริยสัจสี่ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
ในเรื่องอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ ตอไปโดยเลือกเนื้อหาใหเหมาะสม 
 2)  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนตามขั้นสี่ของอริยสัจกับตัวแปรอื่นๆ
นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ ความคงทน
ในการเรียนรู หรือทักษะการคิด 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

98 

 

 3)  ควรมีการศึกษาวิจัยที่นอกจากจะสนใจเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทานั้น 
ควรศึกษาเกี่ยวกับ “ผลการเรียนรู” ที่เปนการแสดงถึงความสัมพันธของสิ่งที่เรียนรูกับการดํารงชีวิต
ในโลกยุคปจจุบัน 
 

  
 
 
 
 
 

 
  

  
     

    
  

 
 
 

 


