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บทคัด้ย่อ

 การิวิจััยครัิ�งนีี้� มีีวัตถุุปริะสุงค์ คือ 1) เพืื่�อศึิกษาปริะสิุทธิิภาพื่ของการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมี

เชิิงเสุ้นี้ วิชิาคณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบเทคโนี้โลยีการิเกษตริ ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต 2) 

เพืื่�อเปรีิยบเทียบคะแนี้นี้ความีร้้ิก่อนี้และหลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ วิชิา

คณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบเทคโนี้โลยีการิเกษตริ ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต และ 3) เพืื่�อ

เปริียบเทียบคะแนี้นี้ความีริ้้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองโดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 กับกลุ่มีควบคุมีที�สุอนี้แบบ

ปกติ 

 กลุ่มีตัวอย่างที�ใช้ิในี้การิวิจััยได้มีาจัากการิสุุ่มีแบบกลุ่มี (Cluster Random Sampling) โดยใช้ิริายวิชิา

เรีิยนี้ในี้หมีวดคณิตศิาสุตร์ิเป็นี้หน่ี้วยการิสุุ่มีจัากการิจัับสุลากได้ 1 ริายวิชิา คือ MAT116 ชืิ�อวิชิาคณิตศิาสุตร์ิ

สุำาหรัิบเทคโนี้โลยีการิเกษตริ ซึึ่�งมีีจัำานี้วนี้ 2 กลุ่มี ผู้้้วิจััยใช้ิวิธีิสุุ่มีอย่างง่าย (Simple Random Sampling) อีก

ครัิ�ง โดยการิจัับสุลากได้กลุ่มีทดลอง 1 กลุ่มี จัำานี้วนี้ 37 คนี้ และกลุ่มีควบคุมี 1 กลุ่มี จัำานี้วนี้ 40 คนี้ เครืิ�องมืีอ

ที�ใช้ิในี้การิวิจััย ปริะกอบด้วย แผู้นี้การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ จัำานี้วนี้ 2 แผู้นี้ ใช้ิเวลาเรีิยนี้ 

6 ชัิ�วโมีง และแบบทดสุอบก่อนี้และหลังเรีิยนี้ พื่บว่า 1) ปริะสิุทธิิภาพื่ในี้การิเรีิยนี้ เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ โดยใช้ิ

วิธีิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ที�มีีกริะบวนี้การิ (E1) ต่อ ผู้ลลัพื่ธ์ิ (E2) เท่ากับ 82.84 / 80.14 สุ้งกว่าเกณฑ์์ที�ตั�งไว้ 80 / 

80 2) คะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลอง มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 7.84 สุ้งกว่าคะแนี้นี้ก่อนี้เรีิยนี้ ที�มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 6.41 

อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05 3) คะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลอง มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 7.84 สุ้งกว่ากลุ่มี

ควบคุมี ที�มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 6.85 อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05
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Abstract

 This research aimed to 1) study the teaching efficiency of the four noble truths-based 

teaching on the linear program for the Mathematics for Agricultural Technology of students of 

the Faculty of Agricultural Innovation, Rangsit University 2) to compare the knowledge scores 

before and after the four noble truths-based teaching on the linear program for the Mathematics for 

Agricultural Technology of students of the Faculty of Agricultural Innovation, Rangsit University 

and 3) to compare the scores of post-teaching knowledge of the experimental group using the 

four noble truths-based teaching method with the normal teaching control group.

 The sample group was derived from a random cluster sampling using the subjects in 

the mathematics category as a randomly drawn unit, MAT116, titled Mathematics for Agricultural 

Technology, which consisted of two groups. The researcher also used a simple random sampling 

method by drawing one experimental group of 37 people and a control group of 40. The 

research instruments consisted of four noble truths-based teaching lesson plans, two linear 

programs taking six hours, and pre-and post-tests. The findings revealed that 1) The learning 

efficiency of linear programming using the four noble truths-based teaching method with the 

process (E1) per result (E2) equaled 82.84 / 80.14, higher than the set threshold of 80 / 80. 

2) The knowledge score after learning in the experimental group was 7.84, higher than the 

knowledge scores before, with a mean of 6.41 with a statistically significant level of .05 3) The 

experimental group’s post-learning knowledge score was 7.84 higher than that of the control 

group, with a mean of 6.85 and a statistically significant level of .05.

Keywords:  Achievement of Teaching, The Four Noble Truths-based Teaching, Teaching Efficiency

Abstract

 This research has objectives: 1) to study the teaching efficiency of the four noble 

truths-based teaching on the linear program for the Mathematics for Agricultural Technology 

of students of the Faculty of Agricultural Innovation, Rangsit University;  2) to compare the 

knowledge scores before and after the four noble truths-based teaching on the linear program 

for the Mathematics for Agricultural Technology of students of the Faculty of Agricultural 

Innovation, Rangsit University; and 3) to compare the scores of post-teaching knowledge of 

the experimental group using the four noble truths-based teaching method with the normal 

teaching control group. The sample group was derived from a random cluster sampling using 

the subjects in the mathematics category as a randomly drawn unit, MAT116, titled Mathematics 

for Agricultural Technology, which consisted of two groups. Again, the researcher used a simple 

random sampling method by drawing one experimental group of 37 people and a controlled 

group of 40. The research instruments consisted of four noble truths-based teaching lesson 

plans, two linear programs taking six hours, and pre-and post-tests found that
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 1. The learning efficiency of linear programming using the four noble truths-based 

teaching method with the process (E1) per result (E2) equals 82.84 / 80.14, higher than the set 

threshold of 80 / 80.

 2. The knowledge score after learning in the experimental group is 7.84, higher than 

the knowledge scores before, with a mean of 6.41 with a statistically significant level of .05.

 3. The experimental group’s post-learning knowledge score is 7.84 higher than the 

control group, with a mean of 6.85 with a statistically significant level of .05.

Keywords:  Achievement of Teaching, The Four Noble Truths-based Teaching, Teaching Efficiency

ความสัำาคัญของปัญหา

 นี้โยบายและยุทธิศิาสุตร์ิการิอุดมีศึิกษา วิทยาศิาสุตร์ิ วิจััยและนี้วัตกริริมี พื่.ศิ. 2563 – 2570 สุร้ิางขึ�นี้

เพืื่�อเป็นี้กริอบแนี้วทางการิพัื่ฒนี้าริะบบอุดมีศึิกษา วิทยาศิาสุตร์ิ วิจััยและนี้วัตกริริมีของปริะเทศิ ได้จััดให้มีีการิ

ปฏิิร้ิปริะบบการิอุดมีศึิกษา วิทยาศิาสุตร์ิ วิจััยและนี้วัตกริริมี ทำาการิปรัิบกริะบวนี้ทัศิน์ี้ของการิดำาเนิี้นี้งานี้ และ

ทิศิทางการิพัื่ฒนี้าด้านี้การิอุดมีศึิกษา เพืื่�อเป็นี้กฎหมีายพืื่�นี้ฐานี้ด้านี้การิพัื่ฒนี้าการิศึิกษาของสุถุาบันี้อุดมีศึิกษา

เอกชินี้ สุ่งเสุริิมีให้ผู้้้เรีิยนี้สุามีาริถุพัื่ฒนี้าตนี้เองให้เป็นี้มีนุี้ษย์ที�สุมีบ้ริณ์ทั�งร่ิางกาย จิัตใจั สุติปัญญา มีีคุณธิริริมี 

จัริิยธิริริมี และจิัตสุำานึี้กรัิบผิู้ดชิอบต่อสัุงคมี (พื่ริะริาชิบัญญัติสุถุาบันี้อุดมีศึิกษาเอกชินี้ (ฉบับที� 3) พื่.ศิ. 2562) 

ซึึ่�งสุอดคล้องกับพื่ริะริาชิบัญญัติการิศึิกษาแห่งชิาติ (ฉบับที� 4) พื่.ศิ. 2562 ได้บัญญัติไว้ว่า การิจััดการิศึิกษาต้อง

ยึดหลักให้ผู้้้เรีิยนี้มีีความีสุามีาริถุเรีิยนี้ร้้ิ และพัื่ฒนี้าตนี้เองได้ ให้ถืุอว่าผู้้้เรีิยนี้สุำาคัญที�สุุด ควริเน้ี้นี้ในี้ด้านี้คุณธิริริมี 

ศิาสุนี้า ศิิลปวัฒนี้ธิริริมี บ้ริณาการิในี้ด้านี้คณิตศิาสุตร์ิและด้านี้ภาษา การิจััดกริะบวนี้การิเรีิยนี้ร้้ิสุามีาริถุจััดการิ

เรีิยนี้ร้้ิให้เกิดขึ�นี้ได้ทุกเวลา ทุกสุถุานี้ที�ซึึ่�งเข้ากับยุคดิจิัทัลที�มีีการิเรีิยนี้ร้้ิในี้ร้ิปแบบออนี้ไลนี้ที์�มีีลักษณะความียดืหยุน่ี้ 

สุ่งเสุริิมีให้เกิดการิเริียนี้ริ้้ริ่วมีกันี้ ฝึึกหาคำาตอบได้ด้วยตนี้เอง (พื่ิชิญาภา ยวงสุริ้อย, 2562) ตลอดจันี้ คิดเป็นี้ 

แก้ปัญหาได้โดยใชิ้วิธิีทางปัญญา เมีื�อปัญหาเกิดขึ�นี้กับตนี้ ไมี่ตริะหนี้กตกใจั สุามีาริถุแก้ปัญหาได้ทันี้ที (ชิัยวัฒนี้์ 

สุุทธิิรัิตน์ี้, 2559) ยึดหลักธิริริมีทางพุื่ทธิศิาสุนี้าที�เป็นี้หัวใจัสุำาคัญในี้การิแก้ปัญหาตามีแนี้วทางอริิยสัุจั 4 หริือหลัก

ความีจัริิงอันี้ปริะเสุริิฐ เพื่ื�อแก้ปัญหาชิีวิตทั�งสุ่วนี้ตัว และการิทำางานี้ (พื่ริะพื่ริหมีคุณาภริณ์, 2556) 

การิแก้ปัญหาด้วยตนี้เองทำาให้เกิดการิเรีิยนี้ร้้ิ นี้ำาไปปริะยุกต์ใช้ิในี้ชีิวิตปริะจัำาวันี้ได้

 วิธีิการิหนึี้�งของการิเรีิยนี้คณิตศิาสุตร์ิที�ทำาให้ผู้้้เรีิยนี้ได้รัิบปริะโยชิน์ี้สุ้งสุุดนัี้�นี้ น่ี้าจัะขึ�นี้อย่้กับการิสุอนี้ของผู้้้สุอนี้

เป็นี้สุำาคัญ นัี้�นี้หมีายความีว่า ผู้้้สุอนี้ควริคำานึี้งถึุงการิเลือกใช้ิวิธีิสุอนี้ให้เหมีาะสุมีกับเนืี้�อหาและความีสุามีาริถุของ

ผู้้้เรีิยนี้ ในี้การิสุอนี้วิชิาหนึี้�งอาจัต้องใช้ิวิธีิสุอนี้หลาย ๆ  ร้ิปแบบร่ิวมีกันี้ ใช้ิอุปกริณ์การิสุอนี้ สืุ�อการิเรีิยนี้การิสุอนี้ที�

ช่ิวยให้ผู้้้เรีิยนี้เข้าใจับทเรีิยนี้ได้ง่ายขึ�นี้ และชัิดเจันี้เป็นี้ร้ิปธิริริมี (บงกชิรัิตน์ี้ สุมีานี้สิุนี้ธ์ุิ, 2551) บทบาทสุำาคัญของ

วิชิาคณิตศิาสุตร์ิ ก็คือ การิพัื่ฒนี้าความีคิดอย่างมีีเหตุผู้ล คิดอย่างเป็นี้ริะบบ คิดอย่างมีีแบบแผู้นี้ จันี้นี้ำาไปสุ่้การิ

วิเคริาะหปั์ญหาไดอ้ยา่งถุ้กต้องเหมีาะสุมี ซึ่ึ�งวิธีิการิแกปั้ญหาทางพื่ริะพื่ทุธิศิาสุนี้าดว้ยคำาสุอนี้อริิยสัุจั 4 เป็นี้วิธีิการิ

หนึี้�งที�ช่ิวยหล่อหลอมีมีนุี้ษย์ให้ร้้ิจัักคิดและมีีทักษะในี้การิแก้ปัญหาได้อย่างแท้จัริิง การิจััดการิเรีิยนี้ร้้ิแบบอริิยสัุจั 

4 ซึึ่�งสุาโริชิ บัวศิรีิ (ทิศินี้า แขมีมีณี, 2550) เป็นี้ผู้้้ริิเริิ�มีความีคิดในี้การินี้ำาหลักพุื่ทธิธิริริมี มีาใช้ิในี้กริะบวนี้การิ แก้

ปัญหา โดยปริะยุกต์หลักอริิยสุัจั 4 อันี้ได้แก่ ทุกข์ สุมีุทัย นี้ิโริธิ มีริริค มีาใชิ้ควบค้่กับหลักปฏิิบัติที�เริียกว่า กิจั

ในี้อริิยสัุจั 4 อันี้ปริะกอบด้วย ปริิญญา (การิกำาหนี้ดร้้ิ) ปหานี้ะ (การิละ) สัุจัฉิกิริิยา (การิทำาให้แจ้ัง) และภาวนี้า 

(การิเจัริิญ หรืิอลงมืีอปฏิิบัติ) จัากหลักพุื่ทธิวิธีิทั�งสุองทำาให้ได้แนี้วทางการิจััดการิเรีิยนี้การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ไว้

เป็นี้ขั�นี้ตอนี้ตามีลำาดับ คือ ขั�นี้กำาหนี้ดปัญหา (ขั�นี้ทุกข์) ขั�นี้ตั�งสุมีมีติฐานี้ (ขั�นี้สุมุีทัย) ขั�นี้การิทดลองและเก็บข้อม้ีล 
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108  

(ขั�นี้นิี้โริธิ) และขั�นี้วิเคริาะห์ข้อม้ีลและสุรุิปผู้ล (ขั�นี้มีริริค) ซึึ่�งสุามีาริถุนี้ำามีาจััดเป็นี้กิจักริริมีการิเรีิยนี้การิสุอนี้เพืื่�อ

แก้ปัญหาทางคณิตศิาสุตริ์ได้ อีกทั�งการิสุอนี้คณิตศิาสุตริ์ยังให้ความีสุำาคัญกับกริะบวนี้การิแก้ปัญหาเพื่ื�อชิ่วย

ให้ผู้้้เรีิยนี้ร้้ิจัักคิด มีีริะเบียบขั�นี้ตอนี้ในี้การิคิด มีีเหตุผู้ลและร้้ิจัักตัดสิุนี้ใจัอย่างฉลาด (สิุริิพื่ริ ทิพื่ย์คง, 2551) การิสุอนี้

โดยใช้ิร้ิปแบบอริิยสัุจั 4 ทำาให้ผู้้้เรีิยนี้มีีผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้สุ้งขึ�นี้ อีกทั�งยังปล้กฝัึงให้ผู้้้เรีิยนี้เป็นี้นัี้กแก้ปัญหา

ที�ดี (บงกชิรัิตน์ี้ สุมีานี้สิุนี้ธ์ุิ, 2551) ดังนัี้�นี้ การิปริะยุกต์ร้ิปแบบการิสุอนี้อริิยสัุจั 4 มีีกริะบวนี้การิแก้ปัญหาตริง

ตามีหลักวิทยาศิาสุตร์ิ (สุุวิทย์ ม้ีลคำา, 2551) ปริะกอบด้วย 4 ขั�นี้ตอนี้สุำาคัญ คือ 1.ขั�นี้ทำาความีเข้าใจัปัญหา 2.ขั�นี้

วางแผู้นี้แก้ปัญหา 3.ขั�นี้ดำาเนิี้นี้การิตามีแผู้นี้ และ 4.ขั�นี้ตริวจัสุอบผู้ล

 เมืี�อผู้้้สุอนี้เลือกวิธีิการิสุอนี้ที�น่ี้าจัะเอื�อปริะโยชิน์ี้ต่อผู้้้เรีิยนี้วิชิาคณิตศิาสุตริ์ได้แล้ว ปริะเด็นี้ต่อมีาต้อง

พิื่จัาริณาเนืี้�อหาที�จัำาเป็นี้ในี้การิพัื่ฒนี้าผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้ให้สุ้งขึ�นี้ จัากการิวัดและปริะเมิีนี้ผู้ลผู้้้เรีิยนี้วิชิา

คณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบเทคโนี้โลยีการิเกษตริ ในี้ช่ิวงปีการิศึิกษา 2561 ถึุง 2563 พื่บว่า คะแนี้นี้สุอบของผู้้้เรีิยนี้ เรืิ�อง 

โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ยของคะแนี้นี้สุอบทั�งหมีดติดต่อกันี้ 3 ปี มีีจัำานี้วนี้ร้ิอยละ 40.82, 42.11, 58.33 

ตามีลำาดับ จัะเห็นี้ว่า ผู้้้เรีิยนี้จัำานี้วนี้ครึิ�งหนึี้�งมีีผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ย และมีีแนี้วโน้ี้มีเพิื่�มีขึ�นี้เรืิ�อย ๆ 

อาจัเป็นี้เพื่ริาะเนืี้�อหา เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ เป็นี้เรืิ�องของการิแก้ปัญหาตามีข้อกำาหนี้ด ใช้ิฟัังก์ชัินี้เสุ้นี้ตริงในี้การิ

สุร้ิางแบบจัำาลองทางคณิตศิาสุตร์ิ นี้ำามีาใช้ิแก้ปัญหาทางธุิริกิจัและอุตสุาหกริริมี เพืื่�อใช้ิทรัิพื่ยากริที�มีีอย้อ่ยา่งจัำากัด 

ให้เกิดปริะโยชิน์ี้สุ้งสุุด จึังมีีความีเข้าใจัยากสุำาหริบัผู้้้เรีิยนี้สุ่วนี้ใหญที่�เรีิยนี้ทางสุายศิิลป ์ดังนัี้�นี้ ทักษะการิแกปั้ญหา

ควริได้รัิบการิพัื่ฒนี้า หากใช้ิการิสุอนี้ตามีปกติเหมืีอนี้เดิมี ผู้้้สุอนี้ไม่ีปรัิบวิธีิการิสุอนี้ จัะทำาให้คณิตศิาสุตร์ิถุ้กมีอง

ว่าเป็นี้เรืิ�องยุ่งยากซัึ่บซ้ึ่อนี้ สุ่งผู้ลให้ผู้้้เรีิยนี้เกิดความีเบื�อหน่ี้าย จันี้ไปถึุงสุะสุมีความีเครีิยดกลายเป็นี้ความีร้้ิสึุกที�

ล้มีเหลวในี้การิเรีิยนี้ ผู้้้วิจััยในี้ฐานี้ะผู้้้สุอนี้วิชิาคณิตศิาสุตร์ิมีีปริะสุบการิณ์ด้านี้การิสุอนี้ในี้ริะดับอุดมีศึิกษามีากกว่า 

30 ปี ได้ศึิกษางานี้วิจััยและงานี้วิชิาการิเกี�ยวกับวิธีิสุอนี้ที�เหมีาะสุมีกับเนืี้�อหา สุภาพื่ของผู้้้เรีิยนี้ในี้ยุคดิจิัทัล ริวมี

ถึุงการิปล้กฝัึงให้เป็นี้นัี้กแก้ปัญหาที�ดี พื่บว่า วิธีิเรีิยนี้ร้้ิด้วยกริะบวนี้การิแก้ปัญหาตามีหลักอริิยสัุจั 4 ที�เนี้้นี้การิแก้

ปัญหาตามีหลักพืุ่ทธิธิริริมี ผู้้้เริียนี้ต้องคิด วิเคริาะห์ ริะบุปัญหาที�ต้องแก้ไข หาสุาเหตุของปัญหา ตั�งสุมีมีติฐานี้ 

ทดลองหาแนี้วทางแก้ปัญหาที�ถุ้กต้อง (สุุดารัิตน์ี้ ทองปัญญา, 2560)

 

 จัากที�กล่าวมีาข้างต้นี้ จัะเห็นี้ได้ว่า วิธีิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เป็นี้แนี้วทางการิสุอนี้อีกร้ิปแบบหนึี้�ง

ที�ผู้้้วิจััยต้องการิศึิกษา นี้ำามีาใช้ิจััดการิเรีิยนี้การิสุอนี้ให้มีีปริะสิุทธิิภาพื่ และหวังอย่างยิ�งที�จัะพัื่ฒนี้าผู้้้เรีิยนี้ให้มีี

ผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้สุ้งขึ�นี้ในี้ด้านี้พุื่ทธิิพิื่สัุย และเพิื่�มีการิสุริ้างความีสุุขกับการิเรีิยนี้ มีีความีคิดเชิิงบวกกับ

วิชิาคณิตศิาสุตร์ิ ผู้้้วิจััยจึังสุนี้ใจัที�จัะใช้ิร้ิปแบบการิสุอนี้อริิยสัุจั 4 ในี้การิพัื่ฒนี้าการิสุอนี้วิชิาคณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบ

เทคโนี้โลยีการิเกษตริ เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ เปรีิยบเทียบกับวิธีิสุอนี้ปกติ เพืื่�อศึิกษาผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้ว่ามีี

ความีแตกต่างกันี้ ตลอดจันี้เพิื่�มีวิธีิการิสุอนี้ในี้ร้ิปแบบการิสุอนี้อริิยสัุจั 4 เป็นี้การินี้ำาไปสุ่้การิพัื่ฒนี้าความีคิดทาง

คณิตศิาสุตร์ิของผู้้้เรีิยนี้อีกด้วย

วัตถุุปรื่ะสังค์ของการื่ว์จัย

 1.  เพืื่�อศึิกษาปริะสิุทธิิภาพื่ของการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ วิชิาคณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบ

เทคโนี้โลยีการิเกษตริ ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต

 2.  เพืื่�อเปรีิยบเทียบคะแนี้นี้ความีร้้ิก่อนี้และหลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง 

โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ วิชิาคณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบเทคโนี้โลยีการิเกษตริ ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัย

รัิงสิุต

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 
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 3.  เพืื่�อเปรีิยบเทียบคะแนี้นี้ความีริ้้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองโดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 กับกลุ่มี

ควบคุมีที�สุอนี้แบบปกติ

สัมมต์ฐานการื่ว์จัย

 1.  คะแนี้นี้ความีร้้ิหลังได้รัิบการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ วิชิาคณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบ

เทคโนี้โลยีการิเกษตริ ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต ของกลุ่มีทดลองสุ้งกว่าก่อนี้ได้รัิบ

การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 

 2.  คะแนี้นี้ความีร้้ิหลังได้รัิบการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ วิชิาคณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบ

เทคโนี้โลยีการิเกษตริ ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต ของกลุ่มีทดลองกับการิสุอนี้แบบ

ปกติของกลุ่มีควบคุมีแตกต่างกันี้

น์ยามศัึพท์เฉพาะ

 ปรื่ะส์ัทธ์ิ์ภาพการื่สัอน หมีายถึุง ความีสุามีาริถุในี้การิดำาเนิี้นี้การิสุอนี้ของผู้้้สุอนี้ เพืื่�อให้ผู้้้เรีิยนี้เกิดการิ

เรีิยนี้ร้้ิ และเปลี�ยนี้แปลงพื่ฤติกริริมีให้เป็นี้ไปตามีเป้าหมีายที�กำาหนี้ดไว้

 ผลสััมฤทธ์ิ์�ของการื่สัอน หมีายถึุง ผู้ลที�เกิดจัากการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ เป็นี้การิ

วัดความีร้้ิ ไม่ีได้วัดทักษะจัากผู้้้เรีิยนี้ ซึึ่�งเป็นี้การิวัดความีสุามีาริถุจัากการิทำาแบบทดสุอบก่อนี้และหลังเรีิยนี้ เป็นี้

ข้อสุอบที�ผู้้้วิจััยสุร้ิางขึ�นี้แบบปรินัี้ยชินิี้ด 4 ตัวเลือก จัำานี้วนี้อย่างละ 10 ข้อ 

 การื่สัอนแบบอร์ื่ยสััจ 4 หมีายถึุง วิธีิจััดกริะบวนี้การิการิเรีิยนี้การิสุอนี้ที�เน้ี้นี้ให้ผู้้้เรีิยนี้แสุวงหาความีร้้ิ

ด้วยการิคิด วิเคริาะห์ หาสุาเหตุของปัญหา และแก้ปัญหาได้ด้วยตนี้เองอย่างเป็นี้ริะบบ ซึึ่�งมีีขั�นี้ตอนี้ดังนีี้�

  ขั�นี้ที� 1 ขั�นี้ทุกข์ (การิริะบุปัญหา) เป็นี้ขั�นี้กำาหนี้ดปัญหา โดยผู้้้สุอนี้กริะตุ้นี้ให้ผู้้้เรีิยนี้ใช้ิพืื่�นี้ฐานี้ความีร้้ิ

เดิมีวิเคริาะห์สิุ�งที�เป็นี้ปัญหาอย่างริอบคอบภายในี้ขอบเขตที�กำาหนี้ด

  ขั�นี้ที� 2 ขั�นี้สุมุีทัย (การิหาสุาเหตุของปัญหา) เป็นี้ขั�นี้ตั�งสุมีมีติฐานี้ โดยผู้้้เรีิยนี้พื่ยายามีคิด วิเคริาะห์

จัำาแนี้กหาสุาเหตุของปัญหา ริวมีถึุงวิธีิที�ใช้ิในี้การิแก้ปัญหานัี้�นี้ สุามีาริถุทำาได้ด้วยวิธีิใดบ้าง

  ขั�นี้ที� 3 ขั�นี้นิี้โริธิ (การิแก้ปัญหา) เป็นี้ขั�นี้ทดลองและเก็บริวบริวมีข้อม้ีล โดยให้ผู้้้เรีิยนี้ลงมืีอปฏิิบัติ

ตามีวิธีิการิแก้ปัญหาที�ได้คิดไว้ในี้ขั�นี้ที� 2

  ขั�นี้ที� 4 ขั�นี้มีริริค (การิวิเคริาะห์และสุริุปผู้ล) เป็นี้ขั�นี้แสุวงหาคำาตอบที�ดีที�สุุด โดยการิพื่ิสุ้จันี้์ผู้ลลัพื่ธ์ิ

จัากวิธีิแก้ปัญหาที�ต่างกันี้ แต่ได้ผู้ลลัพื่ธ์ิเหมืีอนี้กันี้ ผู้้้สุอนี้อธิิบายเพิื่�มีเติมีและให้คำาแนี้ะนี้ำาวิธีิที�เหมีาะสุมี เพืื่�อให้

ได้คำาตอบที�ดีที�สุุด

ว์ธีิ์ด้ำาเน์นการื่ว์จัย

 1.  ปรื่ะชิากรื่และกลุ่มตัวอย่าง

  1.1  ปริะชิากริที�ใช้ิในี้การิวิจััยครัิ�งนีี้� เป็นี้นัี้กศึิกษาชัิ�นี้ปีที� 1 กลุ่มีเทคโนี้โลยีที�ลงทะเบียนี้เรีิยนี้

วิชิาในี้หมีวดคณิตศิาสุตร์ิ ภาคเรีิยนี้ที� 1 ปีการิศึิกษา 2564 มีีจัำานี้วนี้ทั�งหมีด 3 ริายวิชิา คือ MAT116, MAT133, 

MAT143

  1.2  กลุ่มีตัวอย่างที�ใช้ิในี้การิวิจััย ได้มีาจัากการิสุุ่มีแบบกลุ่มี (Cluster Random Sampling) 

โดยใช้ิริายวิชิาเรีิยนี้ในี้หมีวดคณิตศิาสุตร์ิเป็นี้หน่ี้วยการิสุุ่มีจัากการิจัับสุลากได้ 1 ริายวิชิา คือ MAT116 ชืิ�อวิชิา

คณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบเทคโนี้โลยีการิเกษตริ ซึึ่�งมีีจัำานี้วนี้ 2 กลุ่มี และเป็นี้นัี้กศึิกษาชัิ�นี้ปีที� 1 ของคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ 

มีหาวิทยาลัยริังสุิต ภาคเริียนี้ที� 1 ปีการิศิึกษา 2564 ผู้้้วิจััยใชิ้วิธิีสุุ่มีอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 
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อีกครัิ�ง โดยการิจัับสุลากได้กลุ่มีทดลอง 1 กลุ่มี จัำานี้วนี้ 37 คนี้ ใช้ิวิธีิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 และกลุ่มีควบคุมี 1 กลุ่มี 

จัำานี้วนี้ 40 คนี้ ใช้ิวิธีิสุอนี้แบบปกติเนืี้�องจัากการิลงทะเบียนี้แต่ละกลุ่มีจััดแบบคละความีสุามีาริถุของผู้้้เรีิยนี้ เชืิ�อว่า

ผู้้้เรีิยนี้แต่ละกลุ่มีมีีผู้ลการิเรีิยนี้ใกล้เคียงกันี้ เมืี�อพิื่จัาริณาผู้ลการิเรีิยนี้จัากเทอมีที�ผู่้านี้มีา พื่บว่า ผู้ลการิเรีิยนี้ริวมี

เฉลี�ยของกลุ่มีทดลอง 37 คนี้ ได้เฉลี�ย 3.41 สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้ 0.52 และผู้ลการิเรีิยนี้ริวมีเฉลี�ยของกลุ่มี

ควบคุมี 40 คนี้ ได้เฉลี�ย 3.43 สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้ 0.58 ซึ่ึ�งมีีค่าใกล้เคียงกันี้ เห็นี้ชัิดว่าความีร้้ิของผู้้้เรีิยนี้

ทั�ง 2 กลุ่มีไม่ีแตกต่างกันี้

 2.  การื่สัร้ื่างและหาคุณภาพเคร่ื่�องม่อ

  2.1 แผู้นี้การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ วิชิาคณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบเทคโนี้โลยี

การิเกษตริ มีี 2 แผู้นี้ จัำานี้วนี้ 6 ชัิ�วโมีง ผู้้้วิจััยศึิกษาคำาอธิิบายริายวิชิา เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ และศึิกษาวิธีิการิ

สุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 จัากตำาริาและเอกสุาริงานี้วิจััยที�เกี�ยวข้อง ทำาให้ผู้้้วิจััยได้ขั�นี้ตอนี้ของแผู้นี้การิสุอนี้แผู้นี้ละ 4 

ขั�นี้ตอนี้ ดังนีี้�

 แผนการื่สัอนที� 1 เร่ื่�อง การื่เขียนกรื่าฟของสัมการื่ อสัมการื่ และรื่ะบบอสัมการื่เช์ิงเส้ัน 2 ตัวแปรื่ 

ใช้ิเวลาสัอน 3 ชัิ�วโมง

 ขั�นี้ที� 1 ขั�นี้ทุกข์ (การิริะบุปัญหา) เป็นี้ขั�นี้กำาหนี้ดปัญหา โดยผู้้้สุอนี้กริะตุ้นี้ให้ผู้้้เรีิยนี้ใช้ิพืื่�นี้ฐานี้ ความีร้้ิเดิมี 

วิเคริาะห์สิุ�งที�เป็นี้ปัญหาอย่างริอบคอบภายในี้ขอบเขตที�กำาหนี้ด

 ผู้้้สุอนี้เริิ�มีสุนี้ทนี้ากับผู้้้เรีิยนี้พ้ื่ดคุยเกี�ยวกับริะบบสุมีการิและอสุมีการิเชิิงเสุ้นี้ 2 ตัวแปริ เป็นี้พืื่�นี้ฐานี้ความี

ร้้ิเดิมี ผู้้้เรีิยนี้เคยเรีิยนี้มีาแล้ว โดยการิยกตัวอย่างสุมีการิและอสุมีการิเชิิงเสุ้นี้ 2 ตัวแปริ แล้วให้ผู้้้เรีิยนี้ช่ิวยกันี้หา

จุัดตัดแกนี้และเขียนี้กริาฟัตามีโจัทย์ที�ผู้้้สุอนี้นี้ำาเสุนี้อ

 ขั�นี้ที� 2 ขั�นี้สุมุีทัย (การิหาสุาเหตุของปัญหา) เป็นี้ขั�นี้ตั�งสุมีมีติฐานี้ โดยผู้้้เรีิยนี้พื่ยายามีคิด วิเคริาะห์

จัำาแนี้กหาสุาเหตุของปัญหา ริวมีถึุงวิธีิที�ใช้ิในี้การิแก้ปัญหานัี้�นี้ สุามีาริถุทำาได้ด้วยวิธีิใดบ้าง

 ผู้้้เริียนี้คิด วิเคริาะห์สุาเหตุของปัญหาจัากตัวอย่างที�ยกมีา ผู้้้สุอนี้ถุามีต่อว่าปัญหาที�ยกมีานี้ี�สุามีาริถุ

เขียนี้กริาฟั แสุดงการิแริเงาพืื่�นี้ที�ของริะบบอสุมีการิได้วิธีิใดบ้าง มีีวิธีิคิดอย่างไริ แล้วช่ิวยกันี้สุรุิปวิธีิคิดเหล่านัี้�นี้

 ขั�นี้ที� 3 ขั�นี้นิี้โริธิ (การิแก้ปัญหา) เป็นี้ขั�นี้ทดลองและเก็บริวบริวมีข้อม้ีล โดยให้ผู้้้เรีิยนี้ลงมืีอปฏิิบัติ

ผู้้้เรีิยนี้ลงมืีอแสุดงวิธีิการิเขียนี้กริาฟัและแสุดงแริเงาพืื่�นี้ที�ของริะบบอสุมีการิ จัากนัี้�นี้ ให้ผู้้้เรีิยนี้อาสุาสุมัีคริแสุดง

การิเขียนี้กริาฟัพื่ร้ิอมีแริเงาพืื่�นี้ที�ให้เพืื่�อนี้ด้ บางคนี้อาจัเขียนี้แริเงาพืื่�นี้ที�ของอสุมีการิใดก่อนี้หลังก็ได้ แต่สุุดท้าย

จัะได้สุ่วนี้ที�แริเงาเหมืีอนี้กันี้

 ขั�นี้ที� 4 ขั�นี้มีริริค (การิวเิคริาะหแ์ละสุรุิปผู้ล) เปน็ี้ขั�นี้แสุวงหาคำาตอบที�ดีที�สุุด โดยการิพื่ส้ิุจัน์ี้ผู้ลลพัื่ธ์ิจัาก

วิธีิแก้ปัญหาที�ต่างกันี้ แต่ได้ผู้ลลัพื่ธ์ิเหมืีอนี้กันี้ ผู้้้สุอนี้อธิิบายเพิื่�มีเติมีและให้คำาแนี้ะนี้ำาวิธีิที�เหมีาะสุมี เพืื่�อให้ได้คำา

ตอบที�ดีที�สุุด

 ผู้้้เรีิยนี้ทุกคนี้ร่ิวมีกันี้สุรุิปวิธีิการิเขียนี้กริาฟัและหาคำาตอบ แล้วคร้ิอธิิบายเพิื่�มีเติมีแนี้ะนี้ำาวิธีิที�เหมีาะสุมี

พื่ร้ิอมีสุรุิปตอนี้ท้ายว่า จัากกิจักริริมีที�เริาเรีิยนี้อย่้นีี้�ได้นี้ำาเอาหลักการิแก้ปัญหาแบบอริิยสัุจั 4 มีาใช้ิกับการิเรีิยนี้การิสุอนี้ 

นัี้�นี้คือ ทุกข์ สุมุีทัย นิี้โริธิและมีริริค ซึึ่�งหมีายถึุง เริิ�มีจัากมีีปัญหา หาสุาเหตุของปัญหา แสุดงวิธีิหาคำาตอบของ

ปัญหา และสุรุิปผู้ลของคำาตอบที�ได้

 แผนการื่สัอนที� 2 เร่ื่�อง การื่แก้ปัญหาโจทย์การื่โปรื่แกรื่มเช์ิงเส้ัน ใช้ิเวลาสัอน 3 ชัิ�วโมง

 ขั�นี้ที� 1 ขั�นี้ทุกข์ (การิริะบุปัญหา) เป็นี้ขั�นี้กำาหนี้ดปัญหา โดยผู้้้สุอนี้กริะตุ้นี้ให้ผู้้้เรีิยนี้ใช้ิพืื่�นี้ฐานี้ความีร้้ิเดิมี 

วิเคริาะห์สิุ�งที�เป็นี้ปัญหาอย่างริอบคอบภายในี้ขอบเขตที�กำาหนี้ด

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 
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 ผู้้้สุอนี้ทบทวนี้การิเขียนี้กริาฟัและแสุดงการิแริเงาพืื่�นี้ที�ของอสุมีการิ กริะตุ้นี้ให้ผู้้้เรีิยนี้ช่ิวยกันี้บอกเป้าหมีาย 

ทรัิพื่ยากริที�ใช้ิของโจัทยปั์ญหาทางธุิริกิจัที�สุามีาริถุใช้ิเทคนิี้คการิโปแกริมีเชิิงเสุ้นี้ช่ิวยในี้การิตัดสิุนี้ใจั จัากนัี้�นี้ผู้้้สุอนี้

อธิิบายขั�นี้ตอนี้การิสุร้ิางตัวแบบและขั�นี้ตอนี้การิแก้ปัญหาของการิโปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้

 ขั�นี้ที� 2 ขั�นี้สุมีุทัย (การิหาสุาเหตุของปัญหา) เป็นี้ขั�นี้ตั�งสุมีมีติฐานี้ โดยผู้้้เริียนี้พื่ยายามีคิด วิเคริาะห์

จัำาแนี้กหาสุาเหตุของปัญหา ริวมีถึุงวิธีิที�ใช้ิในี้การิแก้ปัญหานัี้�นี้ สุามีาริถุทำาได้ด้วยวิธีิใดบ้าง

 ผู้้้สุอนี้แสุดงแผู้นี้ภาพื่ของขั�นี้ตอนี้การิแก้ปัญหาการิโปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ กำาหนี้ดโจัทย์ปัญหาให้ผู้้้เรีิยนี้คิด

วิเคริาะห์สุาเหตุของปัญหา พิื่จัาริณาข้อม้ีลจัากโจัทย์ว่าตัวแปริที�ต้องตัดสิุนี้ใจัคืออะไริ มีีฟัังก์ชัินี้จุัดปริะสุงค์ที�เป็นี้

เป้าหมีายการิผู้ลิตด้านี้สุ้งสุุดหรืิอตำ�าสุุด มีีข้อจัำากัดด้านี้ทรัิพื่ยากริอะไริบ้าง

 ขั�นี้ที� 3 ขั�นี้นี้ิโริธิ (การิแก้ปัญหา) เป็นี้ขั�นี้ทดลองและเก็บริวบริวมีข้อมี้ล โดยให้ผู้้้เริียนี้ลงมีือปฏิิบัติ 

ผู้้้เรีิยนี้ลงมืีอสุร้ิางตาริางจัากข้อม้ีลที�ได้มีาจัากโจัทย์ปัญหาในี้ขั�นี้ที� 2 แล้วดำาเนิี้นี้การิตามีขั�นี้ตอนี้การิสุร้ิางตัวแบบ

และขั�นี้ตอนี้การิแก้ปัญหาของการิโปริแกริมีเชิิงเสุน้ี้ ผู้้้สุอนี้ใช้ิคำาถุามีทลีะขั�นี้ตอนี้ใหผู้้้้เรีิยนี้ช่ิวยกันี้ตอบ ใคริมีีวิธีิทำา

ที�แตกต่างจัากเพืื่�อนี้ แต่ได้ผู้ลลัพื่ธ์ิเช่ินี้กันี้ ก็นี้ำามีาสุรุิปเป็นี้แนี้วทางการิหาคำาตอบได้อีกด้วย

 ขั�นี้ที� 4 ขั�นี้มีริริค (การิวเิคริาะหแ์ละสุรุิปผู้ล) เปน็ี้ขั�นี้แสุวงหาคำาตอบที�ดีที�สุุด โดยการิพื่ส้ิุจัน์ี้ผู้ลลพัื่ธ์ิจัาก

วิธีิแก้ปัญหาที�ต่างกันี้ แต่ได้ผู้ลลัพื่ธ์ิเหมืีอนี้กันี้

 ผู้้้สุอนี้อธิิบายเพิื่�มีเติมีและให้คำาแนี้ะนี้ำาวิธีิที�เหมีาะสุมี เพืื่�อให้ได้คำาตอบที�ดีที�สุุด สืุ�อสุาริให้ผู้้้เรีิยนี้เข้าใจั

ว่าการิจััดกิจักริริมีการิเรีิยนี้การิสุอนี้ โดยนี้ำาเอาหลักการิแก้ปัญหาแบบอริิยสัุจั 4 คือ ทุกข์ สุมุีทัย นิี้โริธิและมีริริค 

มีาใช้ิกับการิเรีิยนี้การิสุอนี้ ซึึ่�งหมีายถึุง เริิ�มีจัากมีีปัญหา หาสุาเหตุของปัญหา แสุดงวิธีิหาคำาตอบของปัญหา และ

สุรุิปผู้ลของคำาตอบที�ได้

 เมืี�อผู้้้วิจััยสุร้ิางแผู้นี้การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุน้ี้  เสุร็ิจัเรีิยบร้ิอยแล้ว เสุนี้อต่อที�ปริะชุิมี

คณะกริริมีการิกำากับมีาตริฐานี้ของภาควิชิาคณิตศิาสุตร์ิและสุถิุติ ให้ความีเห็นี้ชิอบ เพืื่�อตริวจัสุอบความีตริงเชิิง

เนืี้�อหา ความีถุ้กต้องและเหมีาะสุมีของการิจััดกิจักริริมี นี้ำาผู้ลมีาวิเคริาะห์หาค่าดัชินีี้ความีสุอดคล้อง และนี้ำาข้อเสุนี้อ

มีาปรัิบปรุิงแก้ไข ได้ค่าความีสุอดคล้องตริงตามีวัตถุุปริะสุงค์และเนืี้�อหา (IOC) อย้่ริะหว่าง 0.67-1.00 หลังจัาก

นัี้�นี้นี้ำาไปทดลองกับกลุ่มีตัวอย่าง เพืื่�อวิเคริาะห์หาปริะสิุทธิิภาพื่ของกริะบวนี้การิและผู้ลลัพื่ธ์ิที�เป็นี้คะแนี้นี้ริะหว่าง

เรีิยนี้ / คะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ (E1 / E2 ) ให้อย้่ในี้เกณฑ์์ 80 / 80 ตามีลำาดับ 

 2.2  แบบทดสุอบก่อนี้เรีิยนี้ เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ เป็นี้ข้อสุอบปรินัี้ยแบบ 4 ตัวเลือก จัำานี้วนี้ 10 ข้อ 

เป็นี้แบบทดสุอบวัดความีร้้ิก่อนี้เรีิยนี้ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ที�สุร้ิางขึ�นี้ตามีเนืี้�อหาของหลักสุ้ตรินี้วัตกริริมี

เทคโนี้โลยีการิเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต โดยผู่้านี้การิเห็นี้ชิอบจัากคณะกริริมีการิพิื่จัาริณาข้อสุอบของภาควิชิา

คณิตศิาสุตริแ์ละสุถุติิ จัากนัี้�นี้นี้ำาไปทดลองกบันัี้กศึิกษาที�ลงทะเบยีนี้วิชิาคณติศิาสุตริส์ุำาหริบัเทคโนี้โลยกีาริเกษตริ 

ที�ไม่ีใช่ิกลุ่มีตัวอย่าง นี้ำาผู้ลการิสุอบมีาวิเคริาะห์หาคุณภาพื่ของแบบทดสุอบ พื่บว่า แบบทดสุอบก่อนี้เรีิยนี้มีีค่า

ความียากอย้่ริะหว่าง 0.61-0.85 อำานี้าจัจัำาแนี้กอย้่ริะหว่าง 0.24-0.76 และความีเชืิ�อมัี�นี้เท่ากับ 0.83

 2.3  แบบทดสุอบหลังเรีิยนี้ เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ เป็นี้ข้อสุอบปรินัี้ยแบบ 4 ตัวเลือก จัำานี้วนี้ 10 ข้อ 

เป็นี้แบบทดสุอบวัดความีร้้ิหลังเรีิยนี้ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ที�สุร้ิางขึ�นี้ตามีเนืี้�อหาของหลักสุ้ตรินี้วัตกริริมี

เทคโนี้โลยกีาริเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต ที�มีีลักษณะค่้ขนี้านี้กับแบบทดสุอบก่อนี้เรีิยนี้ นี้ำาไปทดลองกับนัี้กศึิกษา

ที�ลงทะเบียนี้วิชิาคณิตศิาสุตริ์สุำาหริับเทคโนี้โลยีการิเกษตริที�ไมี่ใชิ่กลุ่มีตัวอย่าง นี้ำาผู้ลการิสุอบมีาวิเคริาะห์

หาคุณภาพื่ของแบบทดสุอบ พื่บว่า แบบทดสุอบหลังเริียนี้มีีค่าความียากอย้่ริะหว่าง 0.60-0.82 อำานี้าจัจัำาแนี้ก

อย้่ริะหว่าง 0.40-0.74 และความีเชืิ�อมัี�นี้เท่ากับ 0.84

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 

ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต วาริสุาริพัื่ฒนี้าการิเรีิยนี้การิสุอนี้ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต, 17(1),105-121
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 3.  ว์ธีิ์การื่รื่วบรื่วมข้อมูล

  3.1  ทดสุอบความีร้้ิก่อนี้เรีิยนี้กับกลุ่มีทดลอง โดยใช้ิแบบทดสุอบก่อนี้เรีิยนี้ เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิง

เสุ้นี้ เป็นี้ข้อสุอบปรินัี้ยแบบ 4 ตัวเลือก จัำานี้วนี้ 10 ข้อ ใช้ิเวลาสุอบ 1 ชัิ�วโมีง โดยบันี้ทึกคะแนี้นี้ไว้เป็นี้ริายบุคคล 

เพืื่�อนี้ำาไปทดสุอบสุมีมุีติฐานี้

  3.2  ดำาเนิี้นี้การิสุอนี้กลุ่มีทดลองตามีแผู้นี้การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ จัำานี้วนี้ 

2 แผู้นี้ ใช้ิเวลาสุอนี้แผู้นี้ละ 3 ชัิ�วโมีง โดยผู้้้วิจััยเป็นี้ผู้้้ดำาเนิี้นี้การิสุอนี้ด้วยตนี้เอง และบันี้ทึกคะแนี้นี้จัากการิทำา

แบบฝึึกใบงานี้ริะหว่างเรีิยนี้และทดสุอบหลังเรีิยนี้จับแต่ละตอนี้ ริวบริวมีคะแนี้นี้ไว้เป็นี้ริายบุคคล เพืื่�อหาค่า

ปริะสิุทธิิภาพื่ของกริะบวนี้การิและผู้ลลัพื่ธ์ิจัากการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ วิชิาคณิตศิาสุตร์ิ

สุำาหรัิบเทคโนี้โลยีการิเกษตริ ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต มีากกว่าหรืิอเท่ากับ 80/80

  3.3  ทดสุอบความีร้้ิหลังเรีิยนี้กับกลุ่มีทดลองและกลุ่มีควบคุมี โดยใช้ิแบบทดสุอบหลังเรีิยนี้ เรืิ�อง 

โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ที�มีีลักษณะค่้ขนี้านี้กับแบบทดสุอบก่อนี้เรีิยนี้ เป็นี้ข้อสุอบปรินัี้ยแบบ 4 ตัวเลือก จัำานี้วนี้ 10 ข้อ 

ใช้ิเวลาสุอบ 1 ชัิ�วโมีง โดยบันี้ทึกคะแนี้นี้ไว้เป็นี้ริายบุคคล เพืื่�อนี้ำาไปทดสุอบสุมีมีติฐานี้

 4.  ว์ธีิ์การื่ว์เครื่าะห์ข้อมูล

  4.1  วิเคริาะห์ข้อมี้ลจัากผู้ลปริะเมีินี้ความีสุอดคล้องของแผู้นี้การิสุอนี้แบบอริิยสุัจั 4 โดย

คณะกริริมีการิกำากับมีาตริฐานี้ของภาควิชิาคณิตศิาสุตร์ิและสุถิุติ ใช้ิสุถิุติการิหาค่าดัชินีี้ความีสุอดคล้อง (IOC)

  4.2  วิเคริาะห์ข้อม้ีลพืื่�นี้ฐานี้ โดยใช้ิสุถิุติ ร้ิอยละ ค่าเฉลี�ย สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้

  4.3  วิเคริาะห์ข้อม้ีลจัากคะแนี้นี้แบบทดสุอบ หาคุณภาพื่ของแบบทดสุอบก่อนี้เรีิยนี้และหลังเรีิยนี้ 

โดยใช้ิสุถิุติค่าความียาก อำานี้าจัจัำาแนี้ก และค่าความีเชืิ�อมัี�นี้ KR-20

  4.4  วิเคริาะห์ข้อม้ีลจัากคะแนี้นี้ใบงานี้ริะหว่างเรีิยนี้และหลังเรีิยนี้ หาค่าปริะสิุทธิิภาพื่ของ

กริะบวนี้การิและผู้ลลัพื่ธ์ิของแผู้นี้การิสุอนี้ โดยใช้ิเกณฑ์์คะแนี้นี้ริะหว่างเรีิยนี้ (E1) / คะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ (E2) เป็นี้ 

80 / 80 ตามีลำาดับ

  4.5  วิเคริาะห์ข้อมี้ลจัากการิทดสุอบสุมีมีติฐานี้ ในี้การิเปริียบเทียบค่าเฉลี�ยของผู้ลสุัมีฤทธิิ�

ทางการิเริียนี้ก่อนี้เรีิยนี้และหลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลอง โดยใช้ิสุถิุติ t-test Dependent เป็นี้สุถิุติทดสุอบค่าทีที�

ไม่ีเป็นี้อิสุริะต่อกันี้

  4.6  วิเคริาะห์ข้อมี้ลจัากการิทดสุอบสุมีมีติฐานี้ ในี้การิเปริียบเทียบค่าเฉลี�ยของผู้ลสุัมีฤทธิิ�

ทางการิเริียนี้หลังเริียนี้ของกลุ่มีทดลองและกลุ่มีควบคุมี โดยใชิ้สุถุิติ t-test Independent เป็นี้สุถุิติทดสุอบ

ค่าทีที�เป็นี้อิสุริะต่อกันี้

ผลการื่ว์จัย

 1.  ผู้ลการิวิเคริาะห์หาค่าปริะสิุทธิิภาพื่ของกริะบวนี้การิและผู้ลลัพื่ธ์ิ (E1 และ E2) ของแผู้นี้การิสุอนี้ 

เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ โดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4  

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 

ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต วาริสุาริพัื่ฒนี้าการิเรีิยนี้การิสุอนี้ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต, 17(1),105-121
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ตารื่างที� 1 แสุดงคะแนี้นี้ริวมีจัากการิฝึึกทำาใบงานี้ริะหว่างเรีิยนี้ของแต่ละแผู้นี้การิสุอนี้ เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ 

โดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4

    แผู้นี้การิสุอนี้ที� 1         แผู้นี้การิสุอนี้ที� 2               ริวมี

 คะแนี้นี้เต็มีคนี้ละ 10      คะแนี้นี้เต็มีคนี้ละ 10    คะแนี้นี้เต็มีคนี้ละ 20

คะแนี้นี้ริวมีริะหว่างเริียนี้แต่ละแผู้นี้

ค่าเฉลี�ย

สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้

ริ้อยละ

37 301

8.14

0.86

81.35

312

8.43

0.93

84.32

613

16.57

1.48

82.84

ผู้ลการิทดสุอบ    จัำานี้วนี้

 จัากตาริางที� 1 พื่บว่า หลังจัากผู้้้สุอนี้ใช้ิวิธีิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ผู้้้เรีิยนี้มีีคะแนี้นี้ริวมีจัากการิฝึึกทำาใบ

งานี้ริะหว่างเรีิยนี้ของทั�ง 2 แผู้นี้ จัะเห็นี้ว่า ความีสุามีาริถุในี้การิเรีิยนี้แผู้นี้การิสุอนี้ที� 2 เรืิ�อง การิแก้ปัญหาโจัทย์

การิโปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ คิดเป็นี้ร้ิอยละ 84.32 เป็นี้แผู้นี้ที�ผู้้้เรีิยนี้ได้คะแนี้นี้มีากกว่าแผู้นี้การิสุอนี้ที� 1 ทั�งนีี้�ผู้้้เรีิยนี้เริิ�มี

เข้าใจัขั�นี้ตอนี้มีากขึ�นี้จัากการิมีีปริะสุบการิณ์ในี้การิเรีิยนี้แผู้นี้ที� 1 ผู่้านี้มีาแล้ว เมืี�อมีองภาพื่ริวมีทั�ง 2 แผู้นี้ ความี

สุามีาริถุฝึึกทำาใบงานี้ริะหว่างเรีิยนี้ของผู้้้เรีิยนี้ได้คะแนี้นี้ร้ิอยละ 82.84 ถืุอว่าอย้่ในี้เกณฑ์์ที�ดีมีาก

ตารื่างที� 2 แสุดงคะแนี้นี้ริวมีจัากการิทดสุอบหลังเรีิยนี้ของแต่ละแผู้นี้การิสุอนี้ เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ โดยใช้ิการิ

สุอนี้แบบอริิยสัุจั 4

    แผู้นี้การิสุอนี้ที� 1         แผู้นี้การิสุอนี้ที� 2                 ริวมี

 คะแนี้นี้เต็มีคนี้ละ 10      คะแนี้นี้เต็มีคนี้ละ 10     คะแนี้นี้เต็มีคนี้ละ 20

คะแนี้นี้ริวมีริะหว่างเรีิยนี้แต่ละแผู้นี้

ค่าเฉลี�ย

สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้

ร้ิอยละ

37 295

7.97

0.60

79.73

298

8.05

0.78

80.54

593

16.03

1.07

80.14

ผู้ลการิทดสุอบ    จัำานี้วนี้

 จัากตาริางที� 2 พื่บว่า การิทดสุอบหลังเรีิยนี้จับแผู้นี้การิสุอนี้ที� 2 เรืิ�อง การิแก้ปัญหาโจัทยก์าริโปริแกริมี

เชิิงเสุ้นี้ ได้คะแนี้นี้ร้ิอยละ 80.54 เป็นี้แผู้นี้ที�ผู้้้เรีิยนี้สุอบได้คะแนี้นี้มีากกว่าแผู้นี้การิสุอนี้ที� 1 ทั�งนีี้�ผู้้้เรีิยนี้มีี

ปริะสุบการิณ์ฝึึกทำาใบงานี้และทดสุอบจัากการิเรีิยนี้แผู้นี้ที� 1 มีาแล้ว เมืี�อมีองภาพื่ริวมีทั�ง 2 แผู้นี้ คะแนี้นี้ทดสุอบ

หลังเรีิยนี้ คิดเป็นี้ร้ิอยละ 80.14 ถืุอว่าอย้ใ่นี้เกณฑ์์ที�ดีมีาก

ตารื่างที� 3 แสุดงค่าปริะสุิทธิิภาพื่ของกริะบวนี้การิและผู้ลลัพื่ธิ์ของแผู้นี้การิสุอนี้ เริื�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ โดย

ใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ด้วยเกณฑ์์ 80/80

ผู้ลการิทดสุอบ

คะแนี้นี้ริะหว่างเรีิยนี้ (E1)

คะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ (E2)

จัำานี้วนี้

37

37

คะแนี้นี้เต็มี

20

20

คะแนี้นี้ริวมี

613

593

ค่าเฉลี�ย

16.57

16.03

สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้

มีาตริฐานี้

1.48

1.07

ริ้อยละ

82.84

80.14

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 
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 จัากตาริางที� 3 พื่บว่า ผู้้้เรีิยนี้ที�ได้รัิบการิสุอนี้โดยใช้ิวิธีิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 มีีความีสุามีาริถุในี้การิฝึึกทำา

ใบงานี้ริะหว่างเรีิยนี้ คิดเป็นี้ร้ิอยละ 82.84 และความีสุามีาริถุในี้การิทำาแบบทดสุอบหลังเรีิยนี้ คิดเป็นี้ร้ิอยละ 80.14 

แสุดงให้เห็นี้ว่า แผู้นี้การิสุอนี้โดยใช้ิวิธีิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 มีีปริะสิุทธิิภาพื่ในี้การิเรีิยนี้วิชิาคณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบ

เทคโนี้โลยีการิเกษตริ เรืิ�อง การิโปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ที�มีีกริะบวนี้การิ (E1) ต่อ ผู้ลลัพื่ธ์ิ (E2) เท่ากับ 82.84 / 80.14 

สุ้งกว่าเกณฑ์์ที�ตั�งไว้ 80 / 80 แสุดงว่า แผู้นี้การิสุอนี้ชิุดนีี้� มีีปริะสุิทธิิภาพื่สุามีาริถุพื่ัฒนี้าการิเรีิยนี้ร้้ิของ ผู้้้เรีิยนี้

ได้ดีขึ�นี้ตริงตามีวัตถุุปริะสุงค์ที�ตั�งไว้

 2.  ผู้ลการิวิเคริาะห์เปรีิยบเทียบผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้ก่อนี้และหลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลอง เรืิ�อง การิ

โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ โดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4

ตารื่างที� 4 แสุดงผู้ลการิเปรีิยบเทียบค่าเฉลี�ยของผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลอง เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ 

โดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4

ผู้ลการิทดสุอบ

ก่อนี้เรีิยนี้

หลังเรีิยนี้

N

37

37

คะแนี้นี้เต็มี

10

10

6.41

7.84

S.D.

2.55

1.98

t

3.500*

Sig.(2-tailed)

.001

 จัากตาริางที� 4 พื่บว่า คะแนี้นี้ผู้ลสุัมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองที�ได้จัากการิทดสุอบหลังเรีิยนี้ 

มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 7.84 สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้เท่ากับ 1.98 สุ้งกว่าก่อนี้เรีิยนี้ ที�มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 6.41 สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้

มีาตริฐานี้เท่ากับ 2.55 เมืี�อพิื่จัาริณาจัากค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึึ่�งค่า Sig. น้ี้อยกว่า .05 เห็นี้ได้ชัิดว่า การิเปรีิยบเทียบ

ค่าเฉลี�ยผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองสุ้งกว่าก่อนี้เรีิยนี้ อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05 

ซึึ่�งเป็นี้ไปตามีวัตถุุปริะสุงค์ที�ตั�งไว้

 3.  ผู้ลการิวิเคริาะห์เปรีิยบเทียบผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองโดยใช้ิการิสุอนี้แบบ

อริิยสัุจั 4 กับกลุ่มีควบคุมีที�สุอนี้แบบปกติ เรืิ�อง การิโปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้

ตารื่างที� 5 แสุดงผู้ลการิทดสุอบการิแจักแจังปกติของข้อม้ีลหลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองและกลุ่มีควบคุมี

คะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ Kolmogorov - Smirnov

* มีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05, df = 36

คะแนี้นี้หลังเริียนี้

การิทดสุอบการิแจักแจังปกติ

Kolmogorov - Smirnov

Statistic

.128*

df

77

Sig.

.097

* มีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05

 จัากตาริางที� 5 พื่บว่า ข้อม้ีลของคะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองและกลุ่มีควบคุมี มีีค่าสุถิุติ Kolmogorov 

-Smirnov เท่ากับ .128 เมืี�อพิื่จัาริณาจัากค่า Sig. เท่ากับ .097 ซึึ่�งค่า Sig. มีากกว่า .05 เห็นี้ได้ชัิดว่า ข้อม้ีลคะแนี้นี้

หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองและกลุ่มีควบคุมีมีีลักษณะการิแจักแจังแบบปกติ อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 
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ตารื่างที� 6 แสุดงผู้ลการิทดสุอบความีแปริปริวนี้ของข้อม้ีลคะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองและกลุ่มีควบคุมี

คะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ Levene’s Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means

คะแนี้นี้หลังเรีิยนี้

ความีแปริปริวนี้เท่ากันี้

ความีแปริปริวนี้ไม่ีเท่ากันี้

Levene’s Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means

F

.146*

Sig.

.703

t

2.202

2.201

Sig.(2-tailed)

.031

.031

* มีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05

 จัากตาริางที� 6 พื่บว่า ข้อม้ีลของคะแนี้นี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองและกลุ่มีควบคุมี มีีค่าสุถิุติ F เท่ากับ 

.146 เมืี�อพิื่จัาริณาจัากคา่ Sig. เทา่กับ .703 ซึ่ึ�งค่า Sig. มีากกว่า .05 เห็นี้ได้ชัิดว่า คะแนี้นี้หลงัเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลอง

และกลุ่มีควบคุมีมีีความีแปริปริวนี้เท่ากันี้ อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05 นัี้�นี้หมีายความีว่า การิทดสุอบค่า

สุถิุติ t ให้เลือกใช้ิในี้สุ่วนี้ของความีแปริปริวนี้เท่ากันี้

ตารื่างที� 7 แสุดงผู้ลการิเปริยีบเทียบค่าเฉลี�ยของผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองโดยใช้ิการิสุอนี้

แบบอริิยสัุจั 4 กับกลุ่มีควบคุมีที�สุอนี้แบบปกติ เรืิ�อง การิโปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้

กลุ่มีตัวอย่าง

กลุ่มีทดลอง

กลุ่มีควบคุมี

จัำานี้วนี้

37

40

หลังเรีิยนี้

7.84

6.85

S.D.

1.98

1.96

t

2.202*

Sig.(2-tailed)

.031

* มีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05, df = 75

 จัากตาริางที� 7 พื่บว่า คะแนี้นี้ผู้ลสุัมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองที�ได้จัากการิทดสุอบหลังเรีิยนี้

มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 7.84 สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้เท่ากับ 1.98 สุ้งกว่ากลุ่มีควบคุมี ที�มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 6.85 สุ่วนี้

เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้เท่ากับ 1.96 เมืี�อพิื่จัาริณาจัากค่า Sig. เท่ากับ .031 ซึึ่�งค่า Sig. น้ี้อยกว่า .05 เห็นี้ได้ชัิดว่า 

การิเปริียบเทียบค่าเฉลี�ยผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองกับกลุ่มีควบคุมีแตกต่างกันี้ อย่างมีี

นัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05 และเมืี�อพิื่จัาริณาจัากค่าเฉลี�ยของกลุ่มีทดลองสุ้งกว่ากลุ่มีควบคุมี ซึึ่�งเป็นี้ไปตามี

วัตถุุปริะสุงค์ที�ตั�งไว้

อภ์ปรื่ายผลการื่ว์จัย

 จัากการินี้ำาวิธีิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 มีาใช้ิทดลองสุอนี้นัี้กศึิกษาปริิญญาตรีิ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต ที�ลง

ทะเบียนี้เรีิยนี้วิชิาคณิตศิาสุตริ์สุำาหริับเทคโนี้โลยีการิเกษตริ เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ภาคเรีิยนี้ที� 1 ปีการิศิึกษา 

2564 จัำานี้วนี้ 37 คนี้ มีีสุาริะสุำาคัญที�นี้ำามีาอภิปริายผู้ล ได้ดังนีี้�

 1.  ผู้ลของการิใช้ิแผู้นี้การิสุอนี้ที�มีีการิจััดกิจักริริมีการิเรีิยนี้การิสุอนี้ โดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 

ทำาให้ผู้้้เรีิยนี้มีีความีสุามีาริถุในี้การิเรีิยนี้วิชิาคณิตศิาสุตริ์สุำาหรัิบเทคโนี้โลยีการิเกษตริ เริื�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ 

ได้ปริะสิุทธิิภาพื่ของกริะบวนี้การิ (E1) ต่อ ปริะสิุทธิิภาพื่ของผู้ลลัพื่ธิ์ (E2) เท่ากับ 82.84 / 80.14 ด้วยเหตุนีี้� 

อาจักล่าวได้ว่า แผู้นี้การิสุอนี้ที�สุร้ิางขึ�นี้ได้รัิบการิพิื่จัาริณาอย่างถีุ�ถุ้วนี้จัากคณะกริริมีการิกำากับมีาตริฐานี้วิชิาการิ

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 
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ของภาควิชิาคณิตศิาสุตร์ิและสุถิุติ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต ได้ปรัิบปรุิงแก้ไขตามีคำาแนี้ะนี้ำา จันี้ได้แผู้นี้การิสุอนี้ที�สุมีบ้ริณ์ 

สุอดคล้องกับผู้ลการิวิเคริาะห์หาปริะสิุทธิิภาพื่ของบทเรีิยนี้บนี้เว็บด้วยเทคนิี้คการิเรีิยนี้ริ้้แบบอริิยสัุจั 4 ของ 

สุุดารัิตนี้์ ทองปัญญา (2560) ได้ค่าปริะสิุทธิิภาพื่เท่ากับ 86.13 / 86.35 ซึึ่�งได้ปรัิบปรุิงแผู้นี้ที�สุร้ิางขึ�นี้ผู่้านี้ที�ปริึกษา

วิทยานิี้พื่นี้ธิ์ และผู้้้เชีิ�ยวชิาญ เป็นี้ผู้ลให้ค่าปริะสิุทธิิภาพื่สุ้งกว่าเกณฑ์์ที�ตั�งไว้ นี้อกจัากนีี้� การิออกแบบบทเรีิยนี้

การิเรีิยนี้ริ้้แบบอริิยสัุจั 4 ที�สุ่งเสุริิมีความีสุามีาริถุการิคิดวิเคริาะห์ 4 ขั�นี้ตอนี้ คือ ขั�นี้ทุกข์ ขั�นี้สุมีุทัย ขั�นี้นิี้โริธิ 

และขั�นี้มีริริค ผู้้้สุอนี้มีีการิสุอดแทริกสุถุานี้การิณ์ปัญหาในี้ชีิวิตปริะจัำาวันี้ ลักษณะนีี้�เป็นี้ไปในี้ทิศิทางเดียวกับงานี้

วิจััยผู้ลการิจััดการิเรีิยนี้การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ที�มีีต่อความีสุามีาริถุในี้การิแก้ปัญหาและทักษะการิเชืิ�อมีโยงทาง

คณิตศิาสุตร์ิ ของ บงกชิรัิตน์ี้ สุมีานี้สิุนี้ธ์ุิ (2551) ได้ปริะยุกต์การิสุอนี้ตามีแนี้วพุื่ทธิศิาสุตร์ิ ซึึ่�งมุ่ีงให้ผู้้้เรีิยนี้คิดเป็นี้ 

ทำาเป็นี้ แก้ปัญหาเป็นี้ ตลอดจันี้ฝึึกให้ผู้้้เรีิยนี้ลงมืีอปฏิิบัติด้วยตนี้เอง ค้นี้หาสุาเหตุ กำาหนี้ดขอบเขตของปญัหา และ

นี้ำามีาวิเคริาะห์หาคำาตอบของปัญหานัี้�นี้อยา่งริอบคอบ ทำาให้ความีสุามีาริถุในี้การิแก้ปัญหาและทักษะการิเชืิ�อมีโยง

ทางคณิตศิาสุตร์ิได้คะแนี้นี้เฉลี�ยคิดเป็นี้ร้ิอยละ 89.91 และ 85.63 ตามีลำาดับ เมืี�อผู้้้วิจััยพิื่จัาริณาผู้ลที�เกิดจัากการิ

สุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ทั�ง 4 ขั�นี้ตอนี้ พื่บว่า

 ขั�นี้ทุกข์ (การิริะบุปัญหา) ขั�นี้ตอนี้นีี้� ผู้้้เรีิยนี้วิเคริาะห์ปัญหาจัากโจัทย์ที�ผู้้้สุอนี้ยกมีาเป็นี้ตัวอย่าง ซึึ่�งเป็นี้

พืื่�นี้ฐานี้ความีร้้ิเดิมี แต่ปัญหาที�พื่บ คือ ผู้้้เรีิยนี้ลืมี ไม่ีสุามีาริถุแก้ปัญหานัี้�นี้ได้ ผู้้้สุอนี้จึังต้องปรัิบกิจักริริมี โดยทบทวนี้

และอธิิบาย แสุดงวิธีิทำาปัญหาเหล่านัี้�นี้อีกครัิ�ง ผู้ลสุะท้อนี้จัากการิปรัิบกิจักริริมี ทำาให้ผู้้้เรีิยนี้แก้ปัญหาได้ จึังทำาให้

ผู่้านี้ขั�นี้นีี้�ไปสุ่้ขั�นี้ที� 2 ต่อไป เช่ินี้เดียวกับงานี้วิจััยของพื่ริวิไล สุุขมีาก (2564) เรืิ�องปริะสิุทธิิผู้ลของการิจััดการิเรีิยนี้

ร้้ิแบบอริิยสัุจั 4 ผู้สุมีผู้สุานี้วัฒนี้ธิริริมีทางวริริณศิิลป์ไทย สุำาหรัิบนัี้กศึิกษามีหาวิทยาลัยเทคโนี้โลยีพื่ริะจัอมีเกล้า

พื่ริะนี้คริเหนี้ือ พื่บปัญหาผู้้้เรีิยนี้มีองไมี่เห็นี้ปริะเด็นี้สุถุานี้การิณ์ เขียนี้ปัญหาไมี่ได้ ผู้้้สุอนี้จัึงต้องปรัิบกิจักริริมี 

จันี้ผู้้้เรีิยนี้สุามีาริถุแยกแยะปริะเด็นี้ปัญหาจัากสุถุานี้การิณ์ได้ดีขึ�นี้

 ขั�นี้สุมุีทัย (การิหาสุาเหตุของปัญหา) ขั�นี้ตอนี้นีี้� ผู้้้เรีิยนี้คิดวิเคริาะห์สุาเหตุของปัญหาจัากตัวอยา่งที�ยกมีา 

ปัญหาที�พื่บ คือ ผู้้้เรีิยนี้ยังไม่ีสุามีาริถุหาวิธีิแก้ปัญหา จึังสุรุิปเป็นี้วิธีิคิดในี้ข้อนัี้�นี้ ๆ  ไม่ีได้ สุะท้อนี้จัากการิสัุงเกตคำา

ตอบของผู้้เ้รีิยนี้ยงัไม่ีถุ้กต้อง ผู้้สุ้อนี้จึังให้คำาแนี้ะนี้ำาเพิื่�มีเตมิี และเพิื่�มีตัวอยา่ง ผู้ลคอื ผู้้้เรีิยนี้สุามีาริถุคน้ี้หาวธีิิคิดได้

ถุ้กต้องมีากขึ�นี้

 ขั�นี้นิี้โริธิ (การิแก้ปัญหา) ขั�นี้ตอนี้นีี้� ผู้้้เรีิยนี้ลงมีือแสุดงวิธีิทำา พื่บข้อผิู้ดพื่ลาดในี้การิแก้ปัญหาโจัทย์ 

ผู้้้เรีิยนี้สัุบสุนี้กับปริะเด็นี้ที�เป็นี้เครืิ�องหมีายมีากกว่า น้ี้อยกว่า หรืิอเท่ากับ ผู้้้สุอนี้จึังยกตัวอยา่งข้อความีที�เกี�ยวข้อง

เพิื่�มีเติมี เช่ินี้ อย่างน้ี้อย อย่างมีาก เป็นี้ต้นี้ ผู้ลสุะท้อนี้คือ ผู้้้เรีิยนี้ตีความีจัากโจัทย์ได้ดีขึ�นี้

 ขั�นี้มีริริค (การิวิเคริาะห์และสุรุิปผู้ล) ขั�นี้ตอนี้นีี้� ผู้้้เรีิยนี้ช่ิวยกันี้แสุดงวิธีิทำาและสุรุิปคำาตอบ ปัญหาที�พื่บ

คือ ยงัมีีผู้้้เรีิยนี้บางคนี้ไม่ีคิดเอง อาศัิยลอกเพืื่�อนี้ ผู้้้สุอนี้จึังปรัิบกิจักริริมีให้เพืื่�อนี้ช่ิวยเพืื่�อนี้ ให้อธิิบายจันี้กว่าเพืื่�อนี้

เข้าใจั ผู้ลที�ได้คือ ผู้้้เรีิยนี้เข้าใจั สุามีาริถุทำาข้ออื�นี้ได้ด้วยตนี้เอง

 ทั�งนีี้�มีีงานี้วิจััยของวริริณิภา เฉลิมีหม่้ี และคณะ (2565) ได้ผู้ลการิพัื่ฒนี้าการิจััดการิเรีิยนี้การิสุอนี้

วิชิาวิทยาศิาสุตร์ิโดยเน้ี้นี้ผู้้้เรีิยนี้เป็นี้สุำาคัญตามีหลักอริิยสัุจั 4 ของคร้ิสัุงกัดสุำานัี้กงานี้เขตพืื่�นี้ที�มัีธิยมีศึิกษา เขต 3 

จัังหวัดพื่ริะนี้คริศิรีิอยุธิยา พื่บว่า สุภาพื่การิจััดการิเรีิยนี้การิสุอนี้ตามีหลักอริิยสัุจั 4 โดยภาพื่ริวมีอย้่ในี้ริะดับมีาก 

สุามีาริถุนี้ำาหลักอริิยสัุจั 4 มีาเป็นี้แนี้วทางการิพัื่ฒนี้าการิจััดการิเรีิยนี้การิสุอนี้ คือ ทุกข์ ปัญหาที�เกิดขึ�นี้ในี้การิเรีิยนี้

การิสุอนี้ สุมุีทัย ก็คือ การิหาทางแก้ปัญหาที�ทำาให้ปัญหานัี้�นี้หายไป นิี้โริธิ คือ ผู้้้เรีิยนี้ลงมืีอปฏิิบัติด้วยตนี้เอง และ

มีริริค คือ ปริะเมิีนี้ผู้ลจัากสุภาพื่จัริิง

 2.  ผู้ลของการิศึิกษาผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้วิชิาคณิตศิาสุตร์ิสุำาหรัิบเทคโนี้โลยีการิเกษตริ เรืิ�อง 

โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ก่อนี้เรีิยนี้และหลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลอง โดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 แตกต่างกันี้อย่างมีีนัี้ย

สุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05 โดยคะแนี้นี้จัากการิทดสุอบหลังเรีิยนี้ มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 7.84 สุ้งกว่าก่อนี้เรีิยนี้ ที�มีีค่า

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 

ของนัี้กศึิกษาคณะนี้วัตกริริมีเกษตริ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต วาริสุาริพัื่ฒนี้าการิเรีิยนี้การิสุอนี้ มีหาวิทยาลัยรัิงสิุต, 17(1),105-121
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เฉลี�ยเท่ากับ 6.41 เห็นี้ได้ชัิดว่า การิเปรีิยบเทียบค่าเฉลี�ยผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้หลังเรีิยนี้สุ้งกว่าก่อนี้เรีิยนี้ อย่าง

มีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05 อาจัเนืี้�องมีาจัากการิจััดการิเรีิยนี้การิสุอนี้ด้วยวิธีิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ใช้ิแนี้วคิด

พุื่ทธิศิาสุตร์ิ คำานึี้งถึุงความีสุามีาริถุในี้การิแก้ปัญหาได้อย่างเป็นี้ริะบบและมีีเหตุผู้ลจันี้พัื่ฒนี้ากริะบวนี้การิเรีิยนี้ร้้ิ 

ทำาให้ผู้้้เรีิยนี้มีีความีริ้้ความีเข้าใจัเนี้ื�อหาสุาริะมีากขึ�นี้ ในี้ทำานี้องเดียวกับงานี้วิจััยเปรีิยบเทียบผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทาง

การิเรีิยนี้ ความีสุามีาริถุในี้การิแก้ปัญหา และความีพื่ึงพื่อใจัต่อการิจััดกิจักริริมีการิเรีิยนี้ร้้ิโคริงงานี้คณิตศิาสุตร์ิ

ร่ิวมีกับการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 เรืิ�องการิปริะยุกต์ของสุมีการิเชิิงเสุ้นี้ตัวแปริเดียว ของ สุมีทัด วังคะฮาด (2555) 

พื่บว่า ผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้จัากการิจััดกิจักริริมีการิเรีิยนี้ร้้ิโคริงงานี้คณิตศิาสุตร์ิร่ิวมีกับการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 

หลังเรีิยนี้สุ้งกว่าก่อนี้เรีิยนี้ อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05  ทั�งนีี้�เป็นี้ไปในี้ทิศิทางเดียวกับการิจััดการิเรีิยนี้

การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ในี้การิพัื่ฒนี้าความีสุามีาริถุในี้การิแก้ปัญหาทางคณิตศิาสุตร์ิ เรืิ�อง จัำานี้วนี้และตัวเลข 

ของปวีณา ตังน้ี้ (2557) พื่บว่า ความีสุามีาริถุในี้การิแก้ปัญหาทางคณิตศิาสุตร์ิหลังการิพัื่ฒนี้าเฉลี�ยร้ิอยละ 81.77 

สุ้งกว่าก่อนี้การิพัื่ฒนี้าเฉลี�ยร้ิอยละ 40.81 อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05

 4.  ผู้ลของการิศึิกษาผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองโดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 

กับกลุ่มีควบคุมีที�สุอนี้แบบปกติ เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ แตกต่างกันี้อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .05 โดย

คะแนี้นี้จัากการิทดสุอบหลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลอง มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 7.84 สุ้งกว่ากลุ่มีควบคุมี ที�มีีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 

6.85 การิศึิกษาครัิ�งนีี้�ผู้้้วิจััยไม่ีได้วัดความีร้้ิก่อนี้เรีิยนี้ของกลุ่มีควบคุมี เนืี้�องจัากการิลงทะเบียนี้แต่ละกลุ่มีจััดแบบ

คละความีสุามีาริถุของผู้้้เรีิยนี้ เชิื�อว่าผู้้้เรีิยนี้แต่ละกลุ่มีมีีผู้ลการิเรีิยนี้ใกล้เคียงกันี้ เมีื�อพิื่จัาริณาผู้ลการิเรีิยนี้จัาก

เทอมีที�ผู่้านี้มีา พื่บว่า ผู้ลการิเรีิยนี้ริวมีเฉลี�ยของกลุ่มีทดลองจัำานี้วนี้ 37 คนี้ ได้เฉลี�ย 3.41 สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้ 

0.52 และผู้ลการิเรีิยนี้ริวมีเฉลี�ยของกลุ่มีควบคุมีจัำานี้วนี้ 40 คนี้ ได้เฉลี�ย 3.43 สุ่วนี้เบี�ยงเบนี้มีาตริฐานี้ 0.58 ซึึ่�งมีี

ค่าใกล้เคียงกันี้ จัะเห็นี้ว่า ความีร้้ิของทั�ง 2 กลุ่มีไม่ีแตกต่างกันี้ จึังสุามีาริถุวิเคริาะห์ความีแตกต่างของคะแนี้นี้ผู้ล

สัุมีฤทธิิ�ของทั�ง 2 กลุ่มีได้ ดังนัี้�นี้ เห็นี้ได้ชัิดว่า การิเปรีิยบเทียบค่าเฉลี�ยผู้ลสัุมีฤทธิิ�ทางการิเรีิยนี้หลังเรีิยนี้ของกลุ่มี

ทดลอง สุ้งกว่ากลุ่มีควบคุมี อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถุิติที�ริะดับ .05 ทั�งนีี้�เป็นี้ผู้ลมีาจัากอริิยสัุจั 4 เป็นี้กริะบวนี้

การิการิคิดแก้ปัญหาอย่างมีีริะบบ เมืี�อนี้ำามีาใช้ิในี้การิจััดการิเรีิยนี้การิสุอนี้จัะทำาให้ผู้้้เรีิยนี้มีีความีร้้ิ ความีเข้าใจั

และดงึศัิกยภาพื่ที�มีีอย้ใ่นี้ตนี้มีาใช้ิในี้การิแกปั้ญหาได ้สุอดคลอ้งกับผู้ลงานี้วจัิัยของสุุดาริตัน์ี้ ทองปญัญา และคณะ 

(2559) พื่บว่าหลังจัากผู้้้เรีิยนี้กลุ่มีทดลองที�เรีิยนี้ด้วยเทคนิี้คการิเรีิยนี้ร้้ิแบบอริิยสัุจั 4 เพืื่�อยกริะดับความีสุามีาริถุ

การิคิดวิเคริาะห์ ได้คะแนี้นี้เฉลี�ยเท่ากับ 24.91 สุ้งกว่ากลุ่มีควบคุมีที�มีีคะแนี้นี้เฉลี�ยหลังเรีิยนี้เท่ากับ 20.80 แสุดง

ว่าคะแนี้นี้สุอบหลังเรีิยนี้ของกลุ่มีทดลองมีากกว่ากลุ่มีควบคุมี อย่างมีีนัี้ยสุำาคัญทางสุถิุติที�ริะดับ .01

ข้อเสันอแนะ

 1.  ข้อเสุนี้อแนี้ะในี้การินี้ำาผู้ลวิจััยไปใช้ิ

  1.1  ควริสุ่งเสุริิมีให้นัี้กวิชิาการิสุายการิศิึกษาพัื่ฒนี้าผู้้้เรีิยนี้ตามีหลักอริิยสัุจั 4 โดยปฏิิบัติอย่าง

ต่อเนืี้�อง และจััดทำาค่้มืีอเพืื่�อใช้ิเป็นี้แนี้วทางการิจััดการิเรีิยนี้การิสุอนี้ที�เน้ี้นี้ผู้้้เรีิยนี้เป็นี้สุำาคัญ

  1.2  การิจััดกจิักริริมีการิเรีิยนี้การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ผู้้้สุอนี้ควริสุงัเกตพื่ฤตกิริริมีผู้้เ้รีิยนี้แตล่ะคนี้

ขณะลงมืีอปฏิิบัต ิกริะตุ้นี้ให้ทกุคนี้ได้ใช้ิความีคิด ความีสุามีาริถุอยา่งเต็มีที� รัิบผิู้ดชิอบต่อการิทำางานี้ ร้้ิจัักช่ิวยเหลือ

ซึึ่�งกันี้และกนัี้ เพืื่�อให้การิจััดกจิักริริมีการิเรีิยนี้การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ดำาเนี้นิี้ทั�ง 4 ขั�นี้ตอนี้ไดอ้ยา่งมีีปริะสุทิธิิภาพื่

 2.  ข้อเสุนี้อแนี้ะสุำาหรัิบการิทำาวิจััยครัิ�งต่อไป

  2.1  ควริศึิกษาวิจััยปัญหาและผู้ลกริะทบจัากการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4

  2.2  ควริศึิกษาปัจัจััยด้านี้ผู้้้สุอนี้ ผู้้้เรีิยนี้ต่อการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ของมีหาวิทยาลัยของรัิฐหรืิอ

เอกชินี้

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 
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  2.3  ควริศึิกษาวิจััยพัื่ฒนี้าแผู้นี้การิสุอนี้ โดยใช้ิการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 ว่า มีีผู้ลต่อผู้้้เรีิยนี้กลุ่มีเก่ง 

ปานี้กลาง และอ่อนี้ อย่างไริ เพืื่�อพัื่ฒนี้าและเสุริิมีศัิกยภาพื่การิเรีิยนี้ร้้ิให้ผู้้้เรีิยนี้กลุ่มีนัี้�นี้

  2.4  ควริศึิกษาเปรีิยบเทียบเจัตคติของการิจััดกิจักริริมีการิเรีิยนี้การิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 กับการิ

จััดกิจักริริมีการิเรีิยนี้การิสุอนี้แบบอื�นี้ ๆ 

ก์ตต์กรื่รื่มปรื่ะกาศึ

 ผู้้้วิจััยขอขอบคุณ ผู้ศิ.ดริ.สุุทธิิศัิกดิ� จัันี้ทวงษ์โสุ ที�กรุิณาตริวจัภาษาอังกฤษให้ถุ้กต้อง และขอขอบคุณ

สุถุาบันี้วิจััย มีหาวิทยาลัยรัิงสิุตที�อนุี้มัีติทุนี้วิจััยเพืื่�อพัื่ฒนี้าการิเรีิยนี้การิสุอนี้ทางด้านี้คณิตศิาสุตร์ิ และให้ทุนี้

อุดหนุี้นี้การิตีพิื่มีพ์ื่ เผู้ยแพื่ร่ิเพืื่�อเป็นี้ปริะโยชิน์ี้ต่อวงการิศึิกษาไทย และขอขอบคุณคณะกริริมีการิจัริิยธิริริมีวิจััย

ในี้คนี้พิื่จัาริณารัิบริองจัริิยธิริริมีการิวิจััยในี้คนี้ของงานี้วิจััยฉบับนีี้�

ศิิริิวริริณ วาสุุกรีิ (2566) ผู้ลสัุมีฤทธิิ� เรืิ�อง โปริแกริมีเชิิงเสุ้นี้ ด้วยการิสุอนี้แบบอริิยสัุจั 4 
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