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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ ง       
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ชื่อนักศึกษา  :  นางสาววันศิริ  ก่อเกียรติอาภา 
ชื่อปริญญา  :  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน 2) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ      
3) เสนอแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูจ านวน 5 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 26 คน โรงเรียน
อนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน น า
หลักอริยสัจ 4 มาใช้เป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนในวิชาโครงงานโดยใช้หลักเหตุ ผล ขั้นที่
หนึ่งคือทุกข์ ก าหนดปัญหา ขั้นที่สองคือสมุทัย ตั้งสมมุติฐาน ขั้นที่สามคือนิโรธ วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้
ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นที่สี่คือมรรค สรุปการแก้ปัญหา (2) ปัญหาพบว่า นักเรียนเกิดความ
ท้อแท้ในการท าโครงงาน ไม่น าหลักอริยสัจ 4 มาใช้แก้ปัญหา ครูมีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดการเรียนรู้น้อย ไม่เข้าใจบทบาทของผู้สอนที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ครูไม่เข้าใจกระบวนการ
ของการพัฒนาหลักสูตร (3) แนวทางการแก้ไขปัญหา นักเรียน ควรท ากิจกรรมจิตศึกษาก่อนเรียน 
เพ่ือให้มีสมาธิและสมองตื่นตัวพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน  แนวทาง
แก้ปัญหาครู คือจัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 และโครงงาน ศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ ส าหรับแนวทางแก้ปัญหาหลักสูตร ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตร ประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้, อริยสัจ 4, โครงงานเป็นฐาน 
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ABSTRACT 
 
Thesis Topic :  Learning Management Based on the Four Noble Truths by 

Using Work Project for Prathomsuksa 6 Students, Nong Pa 
Krang Kindergarten School, Mueang District, Chiang Mai 
Province 

Student’s Name :  Miss. Wansiri Kokiatarpa 
Degree Sought :  Master of art 
Program  :  Buddhism and Philosophy 
Anno Domini  :  2018 
Advisor  :  Dr.Uten  Larping 
Co-Advisor  :  Dr.Phisit  Kotsupho 
 

The objectives of this research were to study (1) condition of learning 
management based on the Four Noble Truths by using work project; (2) problems 
learning management based on the Four Noble Truths by using work project; and (3) 
approaches solution for learning management based on the Four Noble Truths by 
using work project. The sample of this research included 5 teachers and 26 students 
from prathomsuka 6 in academic year 2017, Nongpakrang kindergarten school, 
Mueang district, Chiang Mai province. The data were analyzed through descriptive 
analysis. 

The results showed that 1) learning management based on the Four Noble Truths 
by using work project applied the Four Noble Truths as learning processes in work 
project by theoretical reasoning, that is, the first step as the Truth of Suffering by 
determining the problems, the second step as the Truth of the Origin of Suffering by 
setting hypothesis, the third step as the Truth of the Path to Cessation of Suffering by 
finding ways and means to test the hypothesis that had been set  and the forth step 
as the Truth of the Cessation of Suffering by summarizing the solutions., 2) the 
problems showed that the students were disheartened and exhausted in doing the 
work project because they could not use the Four Noble Truths to solve the 
problems. The teachers had little knowledge to manage the learning. They could not 
understand the roles of teachers as facilitators and they did not understand the 
process of curriculum development., and 3) the guidelines for solution of the 
problems were that the students should do contemplative education before learning 
to have concentration and active brain ready for new learning and they should 
create a positive atmosphere in class. The guidelines for teachers’ problem solution 
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were that the teachers should be trained on the management of learning based on 
the Four Noble Truths and work project and provided with a study tour to the 
prototype school. Regarding the solution to curriculum problems, all parties were 
concerned to participate in curriculum preparation, systematic evaluation and 
teacher development.   
Keyword: learning management, the Four Noble Truths, Project based. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้ของมวลมนุษยชาติได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีรูปแบบที่หลากหลาย แปลก และแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม 
โลกในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นโลกที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การโทรคมนาคม การขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุที่ท าให้เกิดกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างเห็นได้ชัดเจน โลกปัจจุบันกลายเป็นสังคมแห่งข่าวสารและข้อมูลหรือ
ที่เราเรียกกันว่าโลกไร้พรมแดน ประเทศต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงถึงกันโดยไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ได้ ในขณะที่โลกยุคใหม่เป็นโลกของความร่วมมือ เป็นโลกแห่งการพ่ึงพาอาศัยแต่ก็เป็นโลกที่มีการ
แข่งขันสูงด้วย ท าให้เกิดความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในทุก ๆ ด้าน สังคมไทยในสภาพปัจจุบัน
ก็ได้รับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมากมาย เช่น สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงมีความเห็นตรงกันว่า หัวใจส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือการพัฒนา
คุณภาพคนสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพคนก็คือ การศึกษานั่นเอง1  

หากการศึกษายังไม่เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ยังคงเรียนแบบเดิมคือท่องจ าต าราเรียน จดจ า
ค าพูดบรรยายจากครู ท าตามครูบอก การเรียนรู้แบบแยกส่วน รู้เป็นท่อน เป็นแท่ง ซึ่งขาดการบูรณา
การเชื่อมโยงอย่างแนบเนียนนั้น จะเป็นความรู้ที่ไร้ความคงทนถาวร และผลสุดท้ายก็จะกลายเป็น
ความรู้เทียมท่ีไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ที่แท้จริงได้ในชีวิต2 ในยุคปฏิรูปการศึกษาท าให้นักวิชาการ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ต่างก็ตื่นตัวจะช่วยกันพัฒนางานด้านการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างก็พยายามที่จะปฏิรูปการเรียนรู้แต่ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น 
ครูผู้สอนซึ่งถือเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจ าเป็นต้องปฏิรูปการสอน
ของตนเองเสียก่อนซึ่งสอดคล้องกับ พิมพันธ์  เดชะคุปต์3 ได้กล่าวไว้ว่า การใช้วิธีการสอนแบบ
โครงงาน เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนท าโครงงานด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก็
คือการให้นักเรียนใช้ความคิดต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนจัดเป็นกระบวนการคิดที่นักเรียนใช้การเปิด
โอกาสให้นักเรียนใช้การคิดนั้นบ่อย ๆ ก็เป็นการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิด จึงกล่าวได้ว่าการท า
โครงงานเป็นการช่วยพัฒนาการคิดต่าง ๆ หรือการใช้วิธีโครงงานสอนนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการคิด
ของนักเรียน นักเรียนจะได้รับการพัฒนาการคิดมากน้อยระดับสูงระดับต่ าอย่างไร ขึ้นอยู่กับผู้สอน   

                                                        
1 ลัดดา ภู่เกียรติ, โครงงานเพื่อการเรียนรู้หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ:

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 2. 
2 ถวัลย์ มาศจรัส, แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน (Project), พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: 

ธารอักษร, 2549), หน้า 5. 
3 พิมพันธ์ เดชะคุปต์, การสอนคิดด้วยโครงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2553), หน้า 27. 
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ฝึกให้นักเรียนท าโครงงานประเภทใด ระดับใด ยิ่งท าโครงงานระดับสูงยิ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักคิด 
แต่การคิดนั้นจะเป็นผลดีเมื่อนักเรียนสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง คือคิดตามหลักเหตุผล บนพ้ืนฐาน
ความจริงตามหลักอริยสัจ 4 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)4 ได้กล่าวถึงคุณค่าที่เด่นของอริยสัจคือ 
เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผล เป็นระบบวิธีแบบอย่าง ซึ่ง
วิธีการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม ที่จะมีคุณค่าและสมเหตุผล จะต้องด าเนินไปในแนวเดียวกันเช่นนี้ และ
เป็นการแก้ปัญหาและการจัดการกับชีวิตของตน ด้วยปัญญาของมนุษย์เอง โดยน าเอาหลักความจริงที่
มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ไม่ต้องอ้างอ านาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติ หรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ 

จากความพยายามของทุกฝ่ายที่มองเห็นความส าคัญของการเรียนการสอนที่จะต้องมุ่งให้
นักเรียนเป็นผู้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ประกอบกับเมื่อพบว่าการ
เห็นคุณค่าในตนเองมีผลต่อตัวนักเรียนทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนในสังคมและการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียนเองทุก ๆ ด้าน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนโดยเฉพาะในวัยประถมศึกษา ต้องการเห็นนักเรียนมองโลกจากความเป็นจริง
อย่างมีเหตุผล มีทักษะการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตโดยใช้หลักอริยสัจ 4 เป็นคนดี อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขตามแนววิถีพุทธ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และ
แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      1) ด้านสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

1.1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

                                                        
4 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ 19, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัท  

สหธรรมิก จ ากัด, 2546), หน้า 187. 
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1.2) บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

1.3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 

1.4) ผลการพัฒนานักเรียนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
      2) ด้านปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 2.1) ปัญหาด้านนักเรียน 
 2.2) ปัญหาด้านครูผู้สอน 
 2.3) ปัญหาด้านหลักสูตร 

3) ด้านการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 3.1) การแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3.2) การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครู 
 3.3) การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 
 3.4) ขอบเขตด้านประชากร 
 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 
 ได้แก่ ครูจ านวน 5 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 
จ านวน 26 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง สังกัดเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 
1.4 ค านิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งที่ถูกก าหนดเป็นแบบแผนการเรียน ได้แก่ การจัดท า
ตารางสอน การจัดครูเข้าสอน การแบ่งกลุ่มนักเรียน ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกอันเกี่ยวกับการ
เรียน การสอน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อที่ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพและมีการวัดผลประเมินผล 
 ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถ ความช านาญในการคิดทุกประเภทเริ่มตั้งแต่
ความสามารถในการจัดการความรู้ และน าความรู้ไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
ประเมินค่า การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ 
 การสอนแบบโครงงาน หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งให้เหมือนกับการท างานในชีวิตจริงเป็น
การแสวงหาความรู้ หรือการค้นหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความสนใจ 
 อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ หรือความจริงที่ท าให้ผู้
เข้าถึงกลายเป็นอริยะ มีอยู่สี่ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค 
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 ทุกข์ หมายถึง ปัญหาหรืออุปสรรค 
 สมุทัย หมายถึง สาเหตุของทุกข์หรือสาเหตุของปัญหา 
 นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์หรือสรุปผลการแก้ปัญหา  
 มรรค หมายถึง วิธีการดับทุกข์หรือวิธีการแก้ปัญหา  
  
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ได้ทราบสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
 1.5.2 ได้ทราบปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 1.5.3 ได้ทราบแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้
นักเรียนคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น 
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามกรอบประเด็นที่ต้องการและได้น าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่ผู้วิจัยต้องการน าเสนอดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 
 
 

สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
อริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 
- บทบาทของครูและนักเรียนในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน 
- การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
อริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
- ปัญหาด้านนักเรียน 
- ปัญหาด้านครู 
- ปัญหาด้านหลักสูตร 

แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
- ด้านนักเรียน 
- ด้านครู 
- ด้านหลักสูตร 



 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า ประมวล แนวคิด ทฤษฎี จากนโยบาย ต ารา 
บทความ คู่มือ รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นยุทธวิธีแนวทางในการด าเนินการวิจัย 
ซึ่งสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดว่าด้วยการจัดการเรียนรู้ 
2.2 การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4  
2.3 การจัดการเรียนรู้ตามแบบโครงงาน 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดว่าด้วยการจัดการเรียนรู้ 

2.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช้วิธีการบอกให้จดจ าและ

น าไปท่องจ าเพ่ือการสอบเท่านั้น แต่การจัดการเรียนรู้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้ง
กว่านั้น กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผู้สอนน ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เรียกได้ว่าเป็นการ
จัดการเรียนรู้ นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ในทัศนะต่าง ๆ ดังนี้ 

สุมน  อมรวิวัฒน์1 อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้คือ
สถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีต่อสิ่งต่อไปนี้เกิดข้ึน ได้แก่ 

1) มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 

2) ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 
3) ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได ้
วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์2 กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบ

ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการจัดการเรียนรู้จนถึงการประเมินผล 
ฮูและดันแคน3 อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ว่าหมายถึง กิจกรรมของบุคคลซึ่ง

มีหลักและเหตุผล เป็นกิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
เกิดการเรียนรู้และความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมในแง่มุมต่าง ๆ 4 ด้าน คือ 

                                                        
1 สุมน อมรวิวัฒน์, สมบัติทิพย์ของการศึกษาไทย. (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), หน้า 

460. 
2 วิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช์, การพัฒนาหลักสูตรสานต่อที่ท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์ลิพ เพรส, 2542), 

หน้า 460. 
3 Hough, John B. and Duncan, Jam’es K. Teaching description and analysis. Addison-

Westlu, 1970. 



7 

1) ด้านหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษาความเข้าใจ
ในจุดประสงค์รายวิชาและการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาได้
เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2) ด้านการจัดการเรียนรู้ (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ 

3) ด้านการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ 

4) ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดได้ 

ฮิลล์4 ให้ค าจ ากัดความของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้  คือ กระบวนการให้
การศึกษาแก่ผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

กู๊ด5 ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ว่าการจัดการเรียนรู้  คือ การกระท าอัน
เป็นการอบรมสั่งสอนผู้เรียนในสถาบันการศึกษา 

ศศิธร  บัวทอง6 ได้กล่าวไว้ว่า การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง
เป็นการวัดและประเมินผลสภาพที่แท้จริงของนักเรียนเป็นพ้ืนฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริง ยึดการ
ปฏิบัติเป็นส าคัญและสัมพันธ์กับการเรียนการสอน เน้นพัฒนาการที่ปรากฏให้เห็นผู้เกี่ยวข้องในการ
ประเมินมีหลายฝุายและเกิดขึ้นในทุกบริบท จึงเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความ
ช านาญและความรู้เท่ากันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จด้านการท างานและการ
ด าเนินชีวิต 

จากความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้มี
ความหมายครอบคลุมทั้งด้านวิธีการ กระบวนการและตัวบุคคล ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของ
การจัดการเรียนรู้ได้ว่าการจัดการเรียนรู้คือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือที่จะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน 

2.1.2 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิด

การเรียนรู้ขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความส าเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใด
นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้สอน หรือผู้สอนด้วยเช่นกันหากผู้สอนรู้จักเลือกใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมแล้ว ย่อมจะมีผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนดังนี้คือ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 
2) เกิดทักษะหรือมีความช านาญใน เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 
3) เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน 

                                                        
4 Hills, P.J. A . Dictionary of education. (London: Routledge & Kegan Payi, 1982), page 266. 
5 Good, Carter V. Dictionary of education. (New York: McGraw- Hill Book, 1974), page 588. 
6 ศศิธร บัวทอง, “การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21”, วารสารวิชาการ, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 

2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) : 1866. 
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4) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5) สามารถน าความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ 

อนึ่ง การที่ผู้สอนจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญานั้น การส่งเสริมาที่ดีที่สุดก็คือการให้การศึกษา ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็น
ได้ว่าการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก 

2.1.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้มีลักษณะที่เด่นชัดอยู่ 3 ลักษณะ คือ 

1) การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนซึ่งหมายความ
ว่าการจัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเป็นปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามล าดับขั้นตอนเพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

2) การจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ให้ผู้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ 

3) การจัดการเรียนรู้จะบรรลุจุดประสงค์ได้ดีต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอนซึ่ง
หมายความว่าการจัดการเรียนรู้จะบรรลุจุดประสงค์ได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของ
ผู้สอนทั้งด้านวิชาการ (ศาสตร์) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ (ศิลป์) เป็นส าคัญ7 

จากที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จ
ได้ดี ผู้สอนต้องมีทั้งความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้  

2.1.4 หลักพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ 
หลักการจัดการเรียนรู้เป็นความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้ที่จะเป็นผู้สอน แม้ว่าผู้สอนแต่

ละคนจะมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เฉพาะของตน แต่ก็จะยึดหลักการพ้ืนฐานเดียวกันซึ่งหลักการ
พ้ืนฐานนี้มีนักการศึกษาได้แสดงทรรศนะไว้หลายท่าน เช่น 

นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ไว้คล้าย ๆ กัน 
สรุปได้มี 4 ประการคือ 

1) หลักการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน ได้แก่ การเตรียมตัวผู้สอนด้านความรู้ ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้และด้านการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

2) หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่การเตรียมเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ การผลิตสื่อ เตรียมแบบทดสอบและซ้อมสอน 

3) หลักการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการเร้า
ความสนใจ หลักการเสริมแรง 

                                                        
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์, คู่มือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึด

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้, พิมพ์ครั้งท่ี 1, (กรุงเทพฯ: เทียนวัฒนา พริ้นท์ติ้ง, 2553), หน้า 3. 
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4) หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดจุดประสงค์การจัดการ
เรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงานผลการประเมิน 
ลักษณะส าคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดังนี้  

1. การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะส าคัญ คือ ใช้วิธีการประเมิน
กระบวนการคิดที่ซับซ้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผู้ผลิตและ
กระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 

2. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริม
และส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ
และความต้องการของแต่ละบุคคล 

3. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเอง
และของเพ่ือนร่วมห้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาข้อมูลได้ 

4. ข้อมูลที่ประเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการ
วางแผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 

5. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
6. ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง8 

ทองคูณ  หงส์พันธ์9 ได้ให้หลักการจัดการเรียนรู้โดยกล่าวไว้เป็นบัญญัติ 20 ประการของ
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) การศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง 
2) วางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างดี 
3) มีกิจกรรม/ท าอุปกรณ ์
4) สอนจากง่ายไปหายาก 
5) วิธีสอนหลากหลายมากชนิด 
6) สอนให้คิดมากกว่าจ า 
7) สอนให้ท ามากกว่าท่อง 
8) แคล่วคล่องเรื่องสื่อสาร 
9) ต้องช านาญการจูงใจ 
10) อย่าลืมใช้จิตวิทยา 
11) ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน 
12) ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์ 
13) เฝูาตามติดพฤติกรรม 

                                                        
8 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน , (กรุงเทพฯ: คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2545), หน้า 159. 
9 ทองคูณ หงศ์พันธุ์, สอนดีต้องมีหลัก:บัญญัติ 20 ประการของการสอน, (กรุงเทพฯ: แสงสว่างการพิมพ์, 

2542), หน้า 9. 
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14) อย่าท าตัวเป็นทรราช 
15) สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว 
16) ประพฤติตัวตามที่สอน 
17) อย่าตัดรอนก าลังใจ 
18) ใช้เทคนิคการประเมิน 
19) ผู้เรียนเพลินมีความสุข 
20) ผู้สอนสนุกกับผู้เรียน 
จากหลักการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ที่

จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการจัดการเรียนรู้
พ้ืนฐาน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ ดังนี้ 

1) สอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัว ตามปกติผู้เรียนมักจะสนใจและคุ้นเคย
กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว บทเรียนที่ผู้สอนจะน ามาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือใกล้ตัวก่อน แล้วค่อย
สอนสิ่งที่อยู่ห่างจากตัวออกไปเรื่อย ๆ 

2) สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก การจัดการเรียนรู้ถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ผู้สอน
จะต้องพิจารณาเลือกหัวข้อเรื่องจากง่ายไปหายากอยู่แล้ว เพราะสิ่งง่าย ๆ นั้น ผู้เรียนจะเข้าใจได้ดี 
และเป็นพ้ืนฐานในการเรียนสิ่งยากต่อไป 

3) สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใด ๆ ก็ตาม ผู้สอนควรให้
ตัวอย่างมากหลาย ๆ ตัวอย่าง หรืออาจจะให้ผู้เรียนช่วยหาตัวอย่างให้แล้วช่วยกันสรุปตั้งเกณฑ์ข้ึนมา 

4) สอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าประสบการณ์ใหม่นั้น ย่อมต้องอาศัย
บทเรียนเก่าหรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน จึงจะเรียนบทเรียนใหม่ได้เข้าใจดี 

5) สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใด ๆ ก็ตาม ผู้สอนควร
พยายามใช้สื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นเพ่ือเป็น
วิธีการท าให้บทเรียน เป็นรูปธรรมซึ่งจะง่ายแก่การเข้าใจของผู้เรียน 

6) สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑ์ บทเรียนใดที่สามารถให้ผู้เรียนทดลอง
ปฏิบัติจริงได้ ผู้สอนก็ควรให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระท าด้วยตนเอง เมื่อทดลองเสร็จแล้ว 
ผู้สอนจึงซักถามและให้ผู้เรียนคิดสรุปเป็นกฎเกณฑ์ข้ึนมา 

7) สอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ นั้นจะมี
ความแตกต่างกันทั้งด้านความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผู้สอนจะต้องเข้าใจในหลัก
พัฒนาการของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้จัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรมไว้หลาย ๆ อย่างให้
ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนด้วย 

8) สอนโดยค านึงถึงหลักจิตวิทยา หลักจิตวิทยาที่ผู้สอนต้องน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
มากที่สุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา เป็นต้น 

9) สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเป็น
เปูาหมายหลักตามแนวนโยบายการจัดด าเนินการศึกษาของชาติในระดับต่าง ๆ 

10) สอนโดยยึดความมุ่งหมายของหลักสูตรและบทเรียนเป็นหลัก ในการจัดการเรียนรู้นั้น 
ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดความมุ่งหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่
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ก าหนดไว้เป็นหลัก และอีกทั้งผู้สอนยังต้องก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะของแต่ละสาระหรือ
หน่วยการเรียนรู้ขึ้นด้วย และในขณะสอนผู้สอนต้องพยายามจัดสถานการณ์ สภาพการณ์และกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามความมุ่งหมายเฉพาะสาระหรือหน่วยการเรียนรู้นั้น เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนที่ดี 

นวพร  ชลารักษ์10 กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นี้ด้วย เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่ส าหรับศตวรรษที่ 21 
ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสร้างแรงบัลดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่
เป็นเพียงผู้รับอีกต่อไป แต่ผู้เรียนจะต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยมีครูเป็น “โคช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ ประการส าคัญคือ 
ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมกับผู้ เรียนใน
ขณะเดียวกัน  

จิราวรรณ  ใจเพิ่ม11 ได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตการจัดศึกษาไทยเป็นระบบศูนย์รวม สถานศึกษา
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากส่วนกลาง ซึ่งไม่สะท้อนสภาพความต้องการที่
แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่นเกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาหลักสูตร เช่น ครู ผู้บริหาร ผู้จัดท าหลักสูตร ไม่เข้าใจกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร มี
เจตคติที่ ไม่ดีต่อการพัฒนาหลักสูตร ไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร มีความรู้
ความสามารถไม่เพียงพอที่จะพัฒนาหลักสูตร ขาดงบประมาณสนับสนุน เช่น ขาดงบประมาณในการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร เงินสนับสนุนช่วยเหลือครูแต่ละวันในการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น การ
บริหารจัดการ เช่น ขาดการประสานงานี่ดีระหว่างระหน่วยงานต่าง ๆ ขาดผู้เชี่ยนชาญที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ขาดการวางแผนด้านเวลา 
บรรยากาศของโรงเรียนไม่ส่งเสริมการท างาน 

กัมพล  เจริญรักษ์12 ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่สังเกตเห็นกระบวนการ “จิตศึกษา” เช่น นักเรียน
แต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย รู้จักนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง เห็นพัฒนาการ
ทางภาษาที่งดงามของเด็ก ๆ รู้จักนักเรียนแต่ละคนถึงความคิดและการมองสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับฟัง เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  

วิเชียร  ไชยบัง13 กล่าวถึงสิ่งที่ควรลดหรือเลิก ได้แก่ ลดการเปรียบเทียบ ครูไม่ควร
เปรียบเทียบเด็ก ๆ ไม่ว่าจะโดยการพูดหรือการกระท าเพราะไม่มีใครอยากถูกเปรียบเทียบว่าตนเอง
เป็นผู้ที่ด้วยค่ากว่า เด็กทุกคนแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเป็นธรรมชาติของตัวเองจึงไม่ควร

                                                        
10 นวพร ชลารักษ์.  “บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21” . วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) : 64. 
11 จิราวรรณ ใจเพิ่ม. ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร. สืบค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2561, จาก 

http://www.gotoknow.org/posts/544605. 
12 กัมพล เจริญรักษ์. จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายในโรงเรียน. สืบค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2561, จาก 

https:// http://www.ubu.ac.th/web/files_up/43f2017010522032810.pdf. 
13 วิเชียร ไชยบัง. จิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน. (บุรีรัมย์ : โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา, 2554). 
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เปรียบเทียบพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขควรกระท าต่อเขาโดยตรงโดยไม่เปรียบเทียบกับคนอ่ืน ลดการตีค่า 
การตัดสิน และการชี้โทษ เด็กทุกคนท าชิ้นงานออกมาตามศักยภาพของตนเองอย่างไม่เสแสร้ง งานที่
ออกมาจะบอกถึงสิ่งที่เด็กรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือความสามารถของเด็ก ครูมีหน้าที่ต้องรู้ว่ายังเหลือส่วน
ใดบ้างท่ีเด็กแต่ละคนยังไม่เข้าใจ หรือยังไม่มีความสามารถเพ่ือจะได้ช่วยยกระดับเรื่องนั้นให้สูงขึ้น ค า
ว่า “ศักยภาพที่สูงขึ้น” ไม่ได้มีขีดจ ากัด ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นที่ต้องมีเกณฑ์ใด ๆ มาจับในการประเมิน 
หรือการตัดสิน ลดการสร้างภาพของความกลัวเพ่ือการควบคุม ความกลัวกระตุ้นการท างานของสมอง
ส่วนอะมิกดาลาท าให้เด็กเข้าสู่โหมดปกปูอง หลบหลีกจากสิ่งที่จะท าให้เจ็บปวด สิ่งคุกคาม หรือภัย
อันตราย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เพราะท าให้เด็กไม่กล้าเผชิญกับสิ่งนั้น ลดค าพูดด้านลบ เช่น 
การปรามาส การเย้ยหยัน การดุด่า การกดดันคาดคั้น การล้อเลียนถึงปมด้อย การตั้งฉายา ล้วนแต่
เป็นค าที่ให้อาหารหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ไม่ดีในจิตให้เติบโต เช่น ความกลัว ความเกลียด ความเศร้า
หมอง ความรู้สึกด้อยค่า เป็นต้น เลิกใช้ความรุนแรง ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของสัตว์ที่
แสดงออกมาเพ่ือความอยู่รอด แต่มนุษย์ที่มีสมองส่วนหน้าซึ่งวิวัฒนาการมาใหม่กว่าสัตว์ใด ๆ เป็น
สมองที่เรียนรู้และคอยก ากับเรื่องความดีงาม คุณธรรมจริยธรรมและการแสวงหาสัจจะสูงสุด ด้วย
สมองส่วนนี้มนุษย์จึงมีศักยภาพที่จะหยุดความรุนแรง เราแต่ละคนมีหน้าที่หยุดสัญชาตญาณความ
รุนแรงและการกดขี่ภายในจิตมนุษย์ด้วยการไม่ส่งต่อพฤติกรรมเหล่านั้นไปยังเด็ก ๆ หรือคนรุ่นต่อไป 
สิ่งที่ควรท า ได้แก่ การสร้างภาพพจน์ด้านบวกให้กับผู้เรียนทุกคน โดยการให้ความรัก ให้เกียรติ รับฟัง
แสดงความชื่นชมเม่ือมีโอกาส สร้างโอกาสให้เด็กได้ท างานส าเร็จด้วยตนเองเสมอ ๆ เพ่ือให้เด็กทุกคน
รู้สึกได้ว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับความรัก และมีความสามารถ การปรับพฤติกรรมเชิงบวก พฤติกรรม
ด้านลบที่แสดงออกมานั้นอาจสืบเนื่องมาจากการท างานของสมองส่วนอะมิกดาลา ซึ่งจะแสดงออก
อย่างอัตโนมัติเมื่ออยู่ในภาวะกังวล ตระหนกหรือกลัว ทั้งนี้เพ่ือปกปูองตนเอง ส่วนพฤติกรรมที่
แสดงออกด้วยอารมณ์ทางบวกหรือด้านของความดีงามมาจากการท างานของสมองส่วนหน้า แต่ด้วย
การท างานของสมองสองส่วนที่เป็นปฏิภาคกัน นั่นคือเมื่อสมองส่วนหน้าท างาน สมองส่วนอะมิกดาลา
จะไม่ท างานหรือแบบตรงกันข้าม เราจึงมีโอกาสที่จะฝึกฝนให้สมองส่วนหน้าได้ท างานเพ่ือให้เด็ก ๆ 
ได้แสดงออกด้านบวกหรือด้านดีงามมากยิ่งข้ึน โดยเด็กรู้ตัว ให้การเรียนรู้ และให้การฝึกฝน  

สุนีย์  ภู่พันธ์14 ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นการก าหนดเปูาหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2) การจัดเนื้อหาของหลักสูตร เป็นการจัดโครงสร้างเนื้อหาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร 
3) การน าหลักสูตรไปใช้เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วน ามาแก้ไขให้ได้หลักสูตรที่มีองค์ประกอบ

ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงน าหลักสูตรไปใช้ 
4) การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

                                                        
14 สุนีย์ ภู่พันธ์, แนวคิดพื้นฐานการสร้างและพัฒนาหลักสูตร, (เชียงใหม่: เดอะโนว์เลจ เซนเตอร์, 2546), 

หน้า 174. 
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5) การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นการน าผลที่ ได้จากการประเมิน
ประสิทธิภาพหลักสูตรไปปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

อัญชุลี  อุดรกิจ และพงษ์ธร  สิงห์พันธ์15 ได้ท าการวิจัย เกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมและรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านวิชาการมีปัญหามากกว่าทุกด้าน ข้อที่เป็นปัญหามากที่สุดคือเผยแพร่สื่อการเรียนที่
ผลิต ตลอดจนเทคนิคและวิธีการใช้ให้แก่ครูหรือบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน รองลงมา คือ ใช้สื่อการสอน
ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 

วสันต์  ปานทอง16 ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ผลการวิจัยดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ 
9 ปัจจัย คือ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความรู้ทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ภาวะผู้น าทางวิชาการ ทีมงาน วัฒนธรรมการเรียนรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
วิธีการพัฒนามี 15 วิธี คือการฝึกอบรม การดูตัวอย่างโดยการฝังตัว การศึกษาจากคู่มือ การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองให้มีหลักวิชา หลักคิด หลักปฏิบัติ การพัฒนาตนเองโดยแสวงหา
ความรู้รอบด้านแล้วสรุปข้อเท็จจริง การศึกษาความส าเร็จของผู้ร่วมงานและเพ่ือนร่วมวิชาชีพ การ
จัดการความรู้ การเป็นที่ปรึกษา การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การเป็นกัลยาณมิตร รู้ทุกข์ รู้สุข 
กิจกรรมการคุยกับเพ่ือนครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การเสวนาเป็นเนืองนิตย์สร้า งกลุ่มที่
หลากหลายขยายสู่ชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
2.2 การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4  

บุญมี  แท่นแก้ว และคณะ17 ได้กล่าวไว้ว่าหัวใจค าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อริยสัจ 4 
ประการ ซึ่งพระองค์แสดงไว้อย่างชัดเจนในการที่ได้ประกาศแก่ปัญจวัคคีย์สหายเก่าของพระองค์ ที่
ปุาอิสิปตนมฤคทายวัน อริยสัจ แปลตามตัวอักษรว่า ความจริงอันประเสริฐ 

 
 

                                                        
15 อัญชุลี อุดรกิจ และพงษ์ธร สิงห์พันธ์, “สภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28”, วารสารวิชาการศึกษาบัวบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบุลราชธานี, ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2559) : 285. 

16 วสันต์ ปานทอง, อนุชา กอนพ่วง, ภานุวัฒน์ ภัคดีวงค์ และฉันทนา จันทร์บรรจง, “รูปแบบการพัฒนา
ครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
ปีท่ี 15 ฉบับพิเศษ (2556) : 193-194. 

17 บุญมี แท่นแก้ว และคณะ, อริยสัจ 4, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพฯ: โอ.เอ.พริ้นเฮ้า, 2538), หน้า 94. 
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สาโรจน์  บัวศรี18 ได้กล่าวไว้ว่าวิธีการสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจเป็นวิธีเดียวกับการ
แก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการคิดอย่างมีระบบและเป็นกระบวนการใช้ความคิด หรือการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผลเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “วิธีการแห่งปัญญา” หรือทางวิทยาศาสตร์ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)19 ได้กล่าวไว้ว่าหลักอริยสัจ นอกจากเป็นค าสอนที่ครอบคลุม
หลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ดังกล่าวมาแล้วยังมีคุณค่าเด่นที่
น่าสังเกตอีกหลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ อริยสัจ เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามระบบแห่งเหตุผล เป็นระบบวิธีแบบอย่าง ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม ที่จะมีคุณค่าและ
สมเหตุผล จะต้องด าเนินไปในแนวเดียวกันเช่นนี้ และเป็นการแก้ปัญหาด้วยปัญญามนุษย์เอง โดยน า
หลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ไม่ต้องอ้างอ านาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือ
ธรรมชาติ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ 

ราชบัณฑิตยสถาน20 ได้ให้ความหมายของอริยสัจ ดังนี้ อริยสัจ หรือจตุราริยสัจ หรือ
อริยสัจ 4 เป็นหลักค าสอนหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของ
พระอริยบุคคล หรือความจริงที่ท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ มีอยู่สี่ประการ คือ 

1) ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ ชาติ 
(การเกิด) ชรา (การแก่ การเก่า) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) การประสบกับสิ่งอันไม่
เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้น กล่าวโดยย่อทุกข์ก็
คืออุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ 5 

2) สมุทัย คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 คือ  
1. กามตัณหา คือความทะยายอยากในกาม ความอยากได้ทางกามารมณ์  
2. ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากในภพ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ ความอยากที่

ประกอบด้วยภวทิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิ  
3. วิภวตัณหา คือ ความทะยายอยากในความปราศจากภพ ความอยากไม่เป็นโน่นเป็น

นี่ อยากอยากท่ีประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ 
3) นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ดับสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ กล่าวคือ ดับตัณหาทั้ง 3 ได้

อย่างสิ้นเชิง 
4) มรรค คือ แนวปฏิบัติที่น าไปสู่หรือน าไปถึงความดับทุกข์ มีองค์ประกอบอยู่ 8 ประการ 

คือ 
1. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ 
2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริชอบ 
3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ 

                                                        
18 สาโรจน์ บัวศรี, วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ, พิมพ์ครั้งท่ี 1, (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2526), หน้า 94. 
19 พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต, พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ 19, (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, 2546), 

หน้า 187. 
20 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ:

อรุณการพิมพ์, 2548), หน้า 65-66. 
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4. สัมมากัมมันตะ คือ ท าการงานชอบ 
5. สัมมาอาชีวะ คือ เลี้ยงชีพชอบ 
6. สัมมาวายามะ คือ พยายามชอบ 
7. สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ 
8. สัมมาสมาธิ คือ ตั้งใจชอบ  

ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง   
2.2.1 วิธีสอนตามหลักอริยสัจ 4 
วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นก าหนดปัญหา หรือ ขั้นทุกข์ ครูควรช่วยนักเรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดูปัญหาที่
เกิดข้ึนด้วยตัวเอง ด้วยความรอบคอบ และพยายามก าหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งนักเรียนจะต้องคิด
แก้ไขให้ได ้

2) ขั้นตั้งสมมติฐาน หรือ ขั้นสมุทัย ครูช่วยนักเรียนให้ได้พิจารณาตัวเองว่าสาเหตุของ
ปัญหาที่ยกขึ้นมากล่าวในขั้นที่ 1 นั้นมีอะไรบ้าง ครูช่วยนักเรียนให้เกิดความเข้าใจว่าในการแก้ที่
สาเหตุนั้น อาจจะกระท าได้บ้าง คือให้ก าหนดสิ่งที่กระท าเป็นข้อ ๆ ไป ครูช่วยนักเรียนให้คิดว่าในการ
แก้ที่สาเหตุนั้น อาจจะกระท าอะไรได้บ้าง คือให้ก าหนดสิ่งที่กระท าเป็นข้อ ๆ ไป 

3) ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล หรือ ขั้นนิโรธ ขั้นท าให้แจ้ง ครูต้องสอนให้นักเรียนได้
กระท าหรือการท าการทดลองด้วยตนเองตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ เมื่อทดลองได้ผลประการใด 
ต้องบันทึกผลการทดลองแต่ละอย่าง หรือ ที่เรียกว่าข้อมูลไว้เพื่อพิจารณาในขั้นต่อไป 

4) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล หรือ ขั้นมรรค จากการทดลองกระท าด้วยตนเอง
หลาย ๆ อย่างนั้น ย่อมจะได้ผลออกมาให้เห็นชัด ผลบางประการชี้ให้เห็นว่า แก้ปัญหาได้บ้างแต่ไม่
ค่อยชัดเจนนัก ผลที่ถูกต้องชี้ให้เห็นว่าแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้ว และได้บรรลุจุดหมายแล้ว ได้แนวทาง
หรือข้อปฏิบัติที่เราต้องการแล้ว เหล่านี้หมายความว่า จะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้
บันทึกไว้จนแจ่มแจ้งว่าท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาที่ก าหนดในขั้นที่ 1 ได้ส าเร็จ จากการวิเคราะห์
ดังกล่าวนั้น จะท าให้เห็นว่าสิ่งใดแก้ปัญหาได้จริง ต่อไปก็สรุปการกระท าที่ได้ผลนั้นไว้เป็นข้อ ๆ หรือ
เป็นระบบ หรือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้ลงมือกระท าหรือปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแนวทางนั้นโดยทั่ว
กัน21 

2.2.2 การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรม 
แนวคิดและปรัชญาการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงกับหลักของพุทธศาสตร์ที่เน้น

การฝึกฝนที่ตัวบุคคล แนวคิดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) และพัฒนาเด็ก
องค์รวม เรียกรวมกันว่า “พัฒนาเด็กทั้งคน” ซึ่งมีหลักการพัฒนาแยกออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1) Physical Development หมายถึง การพัฒนาทางกาย ด้านร่างกาย พลานามัย 
2) Mental Development หมายถึง การพัฒนาทางด้านปัญญา 
3) Emotion Development หมายถึง การพัฒนาทางด้านจิตใจ 

                                                        
21 พระครูประพัฒน์ธรรมกิ จ ,  วิธี สอนแบบอริยสัจ  4 ,  สืบค้น เมื่ อ  20 มีนาคม 2560  จาก

https://www.gotoknow.org/posts/201977. 
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4) Social Development หมายถึง การพัฒนาทางด้านสังคม 
ส่วนในพุทธธรรมนั้น พระสูตรพูดถึงการพัฒนาไว้ คือ ภาวนา 4 ซึ่งแยกออกเป็น 4 ด้าน 

คือ 
1) กายภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางกาย ด้านร่างกาย พลานามัย กินในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ 
2) ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางด้านสังคม สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการมี    

ศีล 5 การอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลกัน 
3) สมาธิภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางด้านจิตใจ ความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายด้วย

ความเบิกบาน มีคุณธรรม มีสติ มีสมาธิ 
4) ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางด้านปัญญา ความรู้ความเข้าใจ มองดูสิ่ง

ทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์เหตุ ปัจจัย22 
 
2.3 การจัดการเรียนรู้ตามแบบโครงงาน 

2.3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแบบโครงงาน 
พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์23 ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไว้ว่า หมายถึง 

การศึกษาเพ่ือค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่ ด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และ
วิธีการใหม่นั้นทั้งนักเรียนและครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (unknow by all) 

พิมพันธ์  เดชะคุปต์24 ได้กล่าวไว้ว่าการใช้วิธีการสอนโครงงาน เป็นวิธีของการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนท าโครงงานด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ก็คือการให้เด็กใช้ความคิดต่าง ๆ 
ในแต่ละขั้นตอนจัดเป็นกระบวนการคิดที่นักเรียนใช้การเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้การคิดนั้นบ่อย ๆ ก็
เป็นการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิด จึงกล่าวได้ว่าการท าโครงงานเป็นการช่วยพัฒนาการคิด   
ต่าง ๆ หรือการใช้วิธีโครงงานสอนนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการคิดของนักเรียน นั กเรียนจะได้รับการ
พัฒนาการคิดมากน้อยระดับต่ าอย่างไร ขึ้นอยู่กับผู้สอน ฝึกให้นักเรียนท าโครงงานประเภทใด ระดับ
ใด ยิ่งท าโครงงานระดับสูงยิ่งพัฒนาให้เด็กเป็นนักคิด 

บุญเลี้ยง  ทุมทอง25 ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนโดยโครงงานนั้น เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถท าให้นักเรียนได้รู้จักการศึกษา 
การค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้น สามารถน ามาปรับและ

                                                        
22 พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ, การเรียนรู้ที่เด็กเป็นศูนย์กลาง กับกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวพุทธธรรม ,  

สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2560 จาก https://www.gotoknow.org/posts/258614. 
23 พิมพันธ์ เดชะคุปต์, การสอนคิดด้วยโครงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2551), หน้า 18-19. 
24 พิมพันธ์ เดชะคุปต์, การสอนคิดด้วยโครงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2553), หน้า 27. 
25 บุญเลี้ยง ทุมทอง, แนวทางพัฒนาการสอนกระบวนการคิด, พิมพ์ครั้งที่ 1, (มหาสารคาม: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550), หน้า 71. 
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ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยโครงงานตามสถานการณ์ที่ครูจัดให้ จากการรวบรวม
กระบวนการเรียนรู้ที่ครูน ามาใช้ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายท าให้นักเรียนน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นความรู้ที่ติดตัวเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

ลัดดา  ภู่เกียรติ26 ได้กล่าวไว้ว่า โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของ
ผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งที่สงสัยและอยากรู้ค าตอบให้ลึกซึ้ง
ชัดเจน หรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้กระบวนการและปัญญาหลาย ๆ 
ด้าน มีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด
แล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือค าตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
ดังนั้นโครงงานจึงเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง 
เพราะนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ถวัลย์  มาศจรัส27 ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project – based 
Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ในสองแนวลัทธิปรัชญาการศึกษาได้แก่ประสบการณ์นิยม และ
ปรัชญาการศึกษาแบบพัฒนาการนิยม ทั้งสองแนวปรัชญาดังกล่าวนี้มีความเชื่อว่าในการเรียนรู้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ ด้วยประสบการณ์และการปฏิบัติจริงที่รู้จักกันดีตามแนวความคิดของ 
จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เรื่อง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by doing)  

วัฒนา  มัคคสมัน28 ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรมีอิสรเสรี ให้เกียรติ ให้
ความส าคัญแก่เด็กในฐานะคน ๆ หนึ่ง ที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน สร้างความรู้สึกที่มั่นคง กล้าคิดกล้า
แสดง กล้าลงมือท า ครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการครูจะไม่เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ แต่จะเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือให้เด็กได้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องราวที่เป็นความสนใจ และท้าทายความสามารถของเด็กให้โอกาสเด็กได้พบ
และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับสิ่งของ เรื่องราว สถานที่ บุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายใน
ชุมชนของเด็กตามวิธีการของแต่ละบุคคล 

วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์29 ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนให้ได้รับการพัฒนาได้เต็มขีดความสามารถที่มีอยู่อย่างแท้จริงท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนวิธีการเรียนรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
ปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ อันจะน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด การเรียนรู้แบบ
โครงงานผู้เรียนผ่านการท ากิจกรรมโครงงานร่วมกันกับเพ่ือน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามจุดประสงค์

                                                        
26 ลัดดา ภู่เกียรติ, โครงงานเพื่อการเรียนรู้หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม , พิมพ์ครั้งที่  2, 

(กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 27. 
27 ถวัลย์ มาศจรัส, แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน (Project), พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: 

ธารอักษร, 2549), หน้า 17. 
28 วัฒนา มัคคสมัน, ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบโครงการส าหรับ

เด็ก, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2544), หน้า 1. 
29 วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: เอ็ม ไอ ที 

พริ้นติ้ง, 2551), หน้า 4. 
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ของโครงงาน ท าให้สมาชิกต้องมีการช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรมเพ่ือให้ได้ผลตามต้องการ ฝึกการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในกลุ่ม เน้นกระบวนการคิด ตัดสินใจ การวางแผนท างานด้วยวิธีการปฏิบัติจริง 
เพ่ือเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา อันน าไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสวงหาข้อมูล 

ลัดดา  ภู่เกียรติ30 ได้กล่าวไว้ว่าการสอนแบบโครงงานมีความเหมือนมากกว่าความต่างจาก
การสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน ทั้งนี้เพราะทั้งการท าโครงงานและการท าวิจัยจะมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่าง
กัน และมีกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด ทักษะการท างานกลุ่ม เหมือนกับผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุก
ขั้นตอน ดังนั้นการสอนแบบโครงงาน คือ การให้นักเรียนท าโครงงานที่สนใจและด าเนินการศึกษา
อย่างเป็นระบบชัดเจนจนได้ผลสรุป จึงสรุปได้ว่า โครงงานของนักเรียนก็คือการท าวิจัยเล็ก ๆ ของ
นักเรียนนั่นเอง 

จากความหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแบบโครงงานสรุปได้ว่า โครงงานเป็นการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือท าด้วยตนเองในลักษณะของการศึกษา 
ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนเป็นผู้คอย
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้วยการคอยแนะน า ให้ค าปรึกษาแต่ไม่ชี้น า คอยกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการคิด เป็นการบูรณาการระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอก ซึ่งเป็นชีวิตจริงของผู้เรียน เพ่ือ
น าไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่ งใหม่ ท าให้เกิด
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  

2.3.2 ประเภทของโครงงาน  
พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์31 กล่าวถึงโครงงานที่ใช้เกณฑ์ของผลที่ได้รับแบ่งประเภท สามารถ

แบ่งโครงงานเป็น 3 ประเภท คือ 
1) โครงงานส ารวจ โครงงานส ารวจเป็นการส ารวจความรู้ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติหรือ

สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจนั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และ
น าเสนอแบบต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามโครงงานนี้นักเรียนจะต้องไปศึกษา รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
สอบถาม สัมภาษณ์ ส ารวจโดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
บันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา 

2) โครงงานทดลอง โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าจะเกิดอะไรหรือจะมีอะไรเกิดข้ึน เมื่อมีการทดลองสิ่งที่จัดกระท าขึ้นคือ ตัวแปรต้น 
เพ่ือศึกษาว่าจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาหรือตัวแปรตามอย่างไร ด้วยมีการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ 
คือ ตัวแปรควบคุมที่อาจมีผลต่อตัวแปรตาม 

                                                        
30 ลัดดา ภู่เกียรติ, การสอนแบบโครงงานและการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน, พิมพ์ครั้งที ่1, (กรุงเทพฯ: สะฮะ

แอนด์ซันพริ้นติ้ง, 2552), หน้า 184. 
31 พิมพันธ์ เดชะคุปต์, การสอนคิดด้วยโครงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2551), หน้า 18-29. 
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3) โครงงานประดิษฐ์ โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์คือ การน า
ความรู้ ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการท างาน หรือการใช้สอยอ่ืน ๆ การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานนี้อาจ
เป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยที่ยังไม่มีใครท า หรืออาจเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และดัดแปลง
ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการสร้างแบบจ าลองต่าง ๆ โครงงาน
ประเภทนี้มีการทดลองเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะจึงเรียกว่า โครงงานทดลองเชิงพัฒนา 

ประเภทโครงงานตามลักษณะการด าเนินงานออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
1) โครงงานที่เป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
นั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ เพ่ือให้เห็นถึงลักษณะหรือ
ความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามโครงงานนี้ ผู้เรียนจะต้องไปศึกษา 
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ ส ารวจ โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา 

2) โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยการออกแบบโครงงานในรูปของการทดลอง เพ่ือศึกษา
ว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง ด้วยการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีผล
ต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้ ขั้นตอนการด าเนินงานประกอบด้วย การก าหนดปัญหา การตั้ง
วัตถุประสงค์หรือสมมติฐาน การออกแบบทดลอง การรวบรวมข้อมูล การด าเนินการทดลอง การแปล
ผล และสรุปผลการทดลอง 

3) โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ โครงงานประเภทนี้ 
เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน หรือขัดแย้งขยายจากของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือ
แนวคิดท่ีเสนอต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการหรือวิธีการที่น่าเชื่อถือตามกติกา/ข้อตกลงที่ก าหนด
ขึ้นมาเอง หรืออาจใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายข้อความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ ก็ได้ 
โครงงานประเภทนี้ผู้ท าโครงงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี หรือต้องมี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาประกอบอย่างลึกซึ้ง จึงจะท าให้สามารถก าหนดความรู้ ทฤษฎี หลักการ 
แนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้ 

4) โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มี วัตถุประสงค์ 
คือ การน าเอาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเรียน การท างาน หรือการใช้สอยอ่ืน ๆ การประดิษฐ์คิดค้นตาม
โครงงานนี้ อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ยังไม่มีใครท าหรืออาจเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการสร้างแบบจ าลอง  
ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการอธิบายแนวคิดในเรื่องต่าง ๆ โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นนี้ จะ
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา สังคม อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
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2.3.3 ขั้นตอนการท าโครงงาน 
สุชาติ  วงศ์สุวรรณ32 ได้กล่าวว่า โครงงานเป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่

เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงงาน ซึ่งผู้เรียนต้องเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งสิ้น โดยมีครูที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยให้ค าแนะน า เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาใน
การด าเนินงานโครงงาน มีข้ันตอนที่ส าคัญประกอบด้วย 
  ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวเรื่อง 
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
  ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน 
  ขั้นตอนที่ 5 การเขียนโครงงาน 
  ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผลงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อ การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการคิดหาหัวข้อ
เรื่องท่ีจะท าโครงงาน โดยผู้เรียนต้องตั้งต้นด้วยค าถามท่ีว่า จะศึกษาอะไรท าไมต้องศึกษาเรื่องดังกล่าว
สิ่งที่จะน ามาก าหนดเป็นหัวข้อเรื่องโครงงาน จะได้มาจากปัญหา ค าถาม หรือความอยากรู้อยากเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ ของผู้เขียนเอง ซึ่งเป็นผลจากการที่ผู้เรียนได้อ่านหนังสือ เอกสาร บทความ ยอมฟัง
ความคิดเห็น การบรรยาย การสนทนา หรือจากการที่ได้ไปดูงานทัศนะศึกษา ชมนิทรรศการ หรือ
สังเกตจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบข้างหัวเรื่องของโครงงาน ต้องเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และ
ชัดเจนว่า โครงงานนี้ท าอะไร และควรเน้นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว หรือ มีความคุ้นเคยกับเรื่องดังกล่าว เป็น
เรื่องท่ีต้องใช้เวลาในการศึกษาพอสมควร ที่จะท าให้ได้มาซึ่งค าตอบ 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้  เป็ นการ
ด าเนินงานต่อจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ รวมไปถึงการขอค าปรึกษา หรือข้อมูล
รายละเอียดอ่ืน ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการส ารวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  การ
ด าเนินงานตามขั้นตอนนี้จะท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งท าให้เห็นถึงขอบข่ายของภาระงานที่จะด าเนินการของโครงงานที่จะท า
ผลที่ได้จากการด าเนินงานขั้นตอนนี้ จะช่วยท าให้ได้แนวคิดในการก าหนดขอบข่าย หรือเค้าโครงของ
เรื่องท่ีจะศึกษาชัดเจนว่า จะท าอะไร ท าไมต้องท า ต้องการให้เกิดอะไร ท าอย่างไร ใช้ทรัพยากรอะไร 
ท ากับใคร เสนอผลอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการสร้าง
แผนที่มีความคิด เป็นการน าเอาภาพของงาน และภาพความส าเร็จของโครงงานที่วิเคราะห์ไว้มาจัดท า
รายละเอียด เพ่ือแสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการท าโครงงาน การด าเนินงานในขั้นนี้อาจใช้การ
ระดมสมอง ถ้าเป็นการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้มองเห็นภาระงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น รวมทั้งได้ทราบถึงบทบาทและระยะเวลาในการด าเนินงาน เมื่อเกิดความ

                                                        
32 สุชาติ วงศ์สุวรรณ, การเรียนรู้ ส าหรับศตวรรษท่ี 21 การเรียนรู้ ที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

“โครงงาน”, (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2542), หน้า 13-18. 
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ชัดเจนแล้วจึงน าเอามาก าหนดเขียนเป็น เค้าโครงของโครงงาน โดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงาน จะ
ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้  

1) ชื่อโครงงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ ท าอะไร กับใคร เพ่ืออะไร 
2) ชื่อผู้ท าโครงงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ ผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคล หรือ

รายกลุ่มก็ได ้
3) ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ ครู – อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีในท้องถิ่น

ผู้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการท าโครงงานของผู้เรียน 
4) ระยะเวลาด าเนินงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ ตั้งแต่

เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น 
5) หลักการและเหตุผล รายละเอียดที่ต้องระบุ สภาพปัจจุบันที่เป็นความต้องการ และ

ความคาดหวังที่จะเกิดผล 
6) จุดหมาย/วัตถุประสงค์ รายละเอียดที่ต้องระบุ สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด

โครงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
7) สมมติฐานของการศึกษา (ในกรณีที่เป็นโครงการทดลอง) รายละเอียดที่ต้องระบุ 

ข้อตกลง/ข้อก าหนด/เงื่อนไข เพ่ือเป็นแนวทางในการพิสูจน์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
8) ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

เครื่องมือ 
9) ปฏิบัติโครงงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ วัน เวลา และกิจกรรม

ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ 
10) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดที่ต้องระบุ สภาพของผลที่ต้องการให้เกิด ทั้งที่เป็น

ผลผลิตกระบวนการ และผลกระทบ 
11) เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม รายละเอียดที่ต้องระบุ ชื่อเอกสาร ข้อมูลที่ได้จากแหล่ง

ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการด าเนินงานหลังจาก

ที่โครงงานที่ได้รับความเห็นจากครู ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องลง
มือปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน และระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้เรียน
ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ค านึงถึงความประหยัด และความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจน
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมด้วยในระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงงาน ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้
อย่างละเอียดว่า ท าอะไรได้ผลอย่างไร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอย่างไร การบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวนี้ ต้องจัดท าอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในโอกาสต่อไปด้วย การปฏิบัติกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนด าเนินงานในโครงงาน ถือ
ว่าเป็นการเรียนรู้เนื้อหา ฝึกทักษะต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ และการปฏิบัติ
โครงงานควรใช้เวลาด าเนินการ ในสถานศึกษามากกว่าที่จะท าท่ีบ้าน 

ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงงาน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้ทราบแนวคิด วิธีด าเนินงาน ผลที่ได้รับตลอดจนข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และ



22 

ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ๆ ของโครงงานที่ปฏิบัติไปแล้ว โดยอาจเขียนในรูปของสรุปรายงานผล ซึ่ง
อาจประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ บทคัดย่อ บทน า เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินงาน ผล
การศึกษา สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และตารางท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผลงาน การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
ท าโครงงาน เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงงานทั้งหมดมาเสนอให้ผู้อ่ืนได้ทราบ ซึ่งผลผลิตที่
ได้จากการด าเนินโครงงานประเภทต่าง ๆ มีลักษณะเป็นเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจ าลอง ฯลฯ 
ตามประเภทของโครงงานที่ปฏิบัติ การแสดงผลงาน ซึ่งเป็นการน าเอาผลการด าเนินงานมาเสนอนี้ 
สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ หรือท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดท าเป็นสื่อ
มัลติมีเดีย และอาจน าเสนอในรูปแบบของการแสดงผลงาน การน าเสนอด้วยวาจา รายงาน บรรยาย 
ฯลฯ ในการด าเนินงานตามขั้นตอนการท าโครงงานที่กล่าวมานี้ สามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ
ในแต่ละระดับ ในระดับขั้นต้น ๆ ควรมี ครู – อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด และการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนควรง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน ส่วนในระดับสูง ๆ ที่
สามารถอ่านออกเขียนได้ ควรเน้นเรื่องของความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 
และการปฏิบัติ 

จิราภรณ์  ศิริทวี33 ได้ก าหนดขั้นตอนการท าโครงงานเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาหรือหัวข้อท่ีต้องการศึกษา 
ขั้นที่ 2 ก าหนดตัวแปร ตัวแปรที่ต้องการศึกษา เป็นตัวแปรต้น ผลที่ตามมาเป็นตัวแปร

ตาม และถ้ามีความจ าเป็นต้องควบคุมตัวแปรเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ ตัวแปรนั้นคือตัวแปรควบคุม 
ขั้นที่ 3 ออกแบบการทดลองหรือก าหนดวิธีการหรือแหล่งข้อมูลที่ต้องไปศึกษา 
ขั้นที่ 4 ด าเนินการทดลองหรือศึกษาตามที่วางแผนเอาไว้ ถ้าเป็นโครงงานประเภททดลอง

ต้องมีการทดลองหลาย ๆ ครั้ง (อย่างน้อย 3 ครั้ง) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจก่อนน าผลที่ได้มาสรุป 
ขั้นที่ 5 อภิปรายผล น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประเมิน อภิปรายโดยการศึกษาจาก

เอกสาร หลักฐานอื่น ๆ มาประกอบว่ามีข้อแตกต่างกันเพราะอะไร 
ขั้นที่ 6 น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบรายงาน หรือจัดบอร์ดแสดงสิ่งที่ศึกษา หรือด้วย

วาจา 
สรุปได้ว่า การเรียนการสอนแบบโครงงาน มีขั้นตอนการท าโครงงานอย่างต่อเนื่อ ง โดย

ผู้เรียนต้องเป็นผู้ด าเนินการเอง และมีครู-อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า เสนอแนะ ซึ่งผู้วิจัยมี
ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจรวบรวมข้อมูลและเลือกหัวข้อ ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์
และวางแผน ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผนงานและเขียนรายงาน ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอโครงงานและ
ประเมินผลโครงงานเพ่ือประสบความส าเร็จของโครงงาน 

 
 
 

                                                        
33 จิราภรณ์ ศิริทวี, “โครงงานทางเลือกใหม่ของการสร้างปัญญาชน”, วารสารวิชาการ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 

(มิถุนายน 2542): 5. 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วีรยุทธ  เลิศพลสถิต34 ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กิจกรรม

การเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีเจตคติและค่านิยมพ้ืนฐานที่ดีต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา อาจเป็นเพราะ
นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อสมาชิกในกลุ่ม มีความพร้อมที่จะยอมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ กิจกรรมใน
ห้องเรียนท าให้นักเรียนสนใจให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมและท างานกลุ่มกับเพ่ือนอย่างมี
ความสุข ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ต้องการรู้ได้ จึงเกิดความ
เชื่อมั่นว่าตนเอง เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ ซึ่งเป็นการสอนที่ประยุกต์มาจาก
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

อุไรวรรณ  ฉลาดกิจ35 ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ 4 ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทานในการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น มีความคงทนในการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิก อยู่ในระดับดีมาก 

สุรเกียรติ  ไชยนุวัติ36 ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 สรุปผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาตาม
หลักอริยสัจ 4 โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

คริสมาส  เตชะ37 ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัย

                                                        
34 วีรยุทธ เลิศพลสถิต. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ และ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (2550). 

35 อุไรวรรณ ฉลาดกิจ. ผลการใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ4 ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, (2553).  

36 สุรเกียรติ ไชยนุวัติ. การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4, วิทยานิพนธป์ริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตร และการสอน, 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี, (2553). 

37 คริสมาส เตชะ. การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนที่มี
ปัญหาในการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4, การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
อาชีวศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2557). 
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พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดีมาก มีความตั้งใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประหยัด 
มีระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค์ งานมีความประณีตสวยงาม ทนทาน และท างานเสร็จทันเวลา 

นภัสชนันท์พร  สันติวสุธา38 ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลของความคิดสร้างสรรค์จากการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การประดิษฐ์กระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม จังหวัดสมุทรสาคร สรุป
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน ด้านความคิดคล่องแคล่ว 
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ความคิดการตั้งชื่อภาพ และความคิดชลอการ
ตัดสินใจของนักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสูงกว่าแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ปฏิญญา  โกศลสิริพจน์39 ได้ท าการวิจัยและพัฒนากิจกรรมและเทคนิคการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน สรุปผลการวิจั ยพบว่า กิจกรรมและ
เทคนิคการประเมินความต้องการจ าเป็นช่วยท าให้กระบวนการติดตามและควบคุมการท าโครงงาน
ของครูมีความชัดเจน มีการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง และจากการสอบถามนักเรียนพบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่คิดว่าตนได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้กิจกรรมและ
เทคนิคการประเมินความต้องการจ าเป็นที่พัฒนาขึ้น โดยช่วยท าให้รู้ข้อบกพร่องในการท าโครงงาน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการท าโครงงานและเขียนรายงานโครงงานช่วยท าให้โครงงานส าเร็จตาม
ก าหนดและมีคุณภาพมากขึ้น 

ศรัณย์  ศรลัมพ์40 ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานออกแบบและ
เทคโนโลยีตามแนว Constructionism ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนท าโครงงานด้านข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้
พบว่า ผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจในบทบาทของครู พึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ รู้สึกภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเองและของเพ่ือน เรียนอย่างมีความสุขแต่รู้สึกกังวลใจไม่คุ้นเคยกับวิธีการเรียนนี้และรู้สึกคับ
ข้องใจ 

                                                        
38 นภัสชนันท์พร สันติวสุธา. ผลของความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ตามรูปแบบการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง เรื่อง การประดิษฐ์กระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลวัด
แหลมสุวรรณาราม จังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาคหกรรมศาสตร์, 
บัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร, (2553). 

39 ปฏิญญา โกศลสิริพจน์. การวิจัยและพัฒนากิจกรรมและเทคนิคการประเมินความต้องการจ าเป็น 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2547). 

40 ศรัณย์ ศรลัมพ์. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีตามแนว Constructionism 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4. ดุษฎีนิพนธป์ริญญาศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, (2554). 



25 

ธณัฐพร  จันทร์แสง41 ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โรงเรียนบ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการวิจัยพบว่า ด้าน
ผลผลิตครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ครูมีทักษะในการสื่อ
ความหมายกับผู้เรียน ครูมีทักษะในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจและแก้ปัญหา ส่วนในด้านผลผลิต
นักเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกคือ นักเรียนพอใจในการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
Constructionism นักเรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยตนเอง นักเรียนตัดสิน
ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล นักเรียนน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

มยุรา  ลีหัวสระ42 ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ผลวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจ 
กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี ร่วมกันตอบค าถาม แสดงความ
คิดเห็น กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีเจต
คติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีความสนุก
ในการเรียน นอกจากนี้ยังเกิดการเรียนรู้มีการคิดพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานในการพัฒนางานในแต่ละ
ครั้งต่อยอดชิ้นงาน ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและส่งผลให้ผู้เรียนน าไปใช้ใน
รายวิชาอ่ืนได้ด้วย 

พรศรี  อุ่นตุ้ม43 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระ
เศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู่ค า อ าเภอสันปุาตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทุกคนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือเน้นการฝึกคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอน
ของอริยสัจ 4 อย่างเป็นระบบ  
 

                                                        
41 ธณัฐพร จันทร์แสง. การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โรงเรียน

บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาบริหารการศึกษา, บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2551). 

42 มยุรา ลีหัวสระ. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการสอนวิทยาศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยบูรพา, (2556). 

43 พรศรี อุ่นตุ้ม. การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดกู่ค า อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, (2558). 



 
บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 
โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง โดย
การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary research) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) จากผู้บริหารและครู การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
(Observe the behavior of students) การประเมินโครงงานของนักเรียน (Project Evaluation) 
ในรายวิชาโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
อนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 คน ครูฝ่ายวิชาการจ านวน 2 คน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 26 คน โดยการเลือกเฉพาะเจาะจง ดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 
 
ตารางท่ี 3.1 กลุ่มเป้าหมาย (ครู) 
 

ชื่อ ต าแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ วิชาที่สอน 
นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา - 

นางมัตติกา สมสอน ครูช านาญการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณิตศาสตร์ 
นางสาวนพวรรณ ตันชูชีพ คร ู หัวหน้างานหลักสูตร วิทยาศาสตร์ 

นายอภิรัตน์ กุมารแก้ว ครูช านาญการ ครูประจ าชั้น ป.6 สุขศึกษา 
นายพิพัฒน์ เจริญวรรธะ คร ู ครูประจ าชั้น ป.6 ภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี 3.2 กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) 
 

เลขที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล 
1 เด็กชาย ภานุเดช มุ่งรังษี 
2 เด็กชาย ณัฐพล จะสือตาบู 
3 เด็กชาย อชิตพล ศิริพันธ์ 
4 เด็กชาย วงค์กร สว่างไสว 
5 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ มูลอ้าย 
6 เด็กชาย กิตติพล จินดารัตน์ 
7 เด็กชาย ณัฐธนากร มะเม็ง 
8 เด็กชาย วัชระ ภู่พูนทรัพย์ 
9 เด็กหญิง เจนจิรา ปัญญาเพ่ือน 
10 เด็กหญิง สิริจรรยา ไชยชนะ 
11 เด็กหญิง ถิรภัทร ปริยาพร 
12 เด็กหญิง แอนนี่ ดวงดี 
13 เด็กหญิง ณิชากร ปาสมุทร์ 
14 เด็กหญิง นภวรรณ ทองค า 
15 เด็กหญิง นภัสวรรณ สุรณีย์ 
16 เด็กหญิง พนิดา วาทินวิวัฒนา 
17 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ นุตตะละ 
18 เด็กหญิง ปาริชาติ อุ่นค า 
19 เด็กชาย นฤเบศ กันตระกูล 
20 เด็กชาย นพรัตน์ กาบใย 
21 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ กันทรัตน์ 
22 เด็กหญิง รมิดา แซ่หว่าง 
23 เด็กชาย อนุรัตน์ จิ่งตามน 
24 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เททิน 
25 เด็กหญิง จิตตาภรณ์ โรจนสายชล 
26 เด็กชาย อภิสิทธิ์ สีพรรณ์ 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องมือแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ขอบเขตการวิจัยและการนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของ
เครื่องมือดังนี้ 
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพ่ือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้ างเครื่องเมือ
แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

2. ร่างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน และแบบประเมินผล
โครงงาน เพ่ือให้ครอบคลุมและสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย จ านวน 3 ท่าน คือ 

2.1 พระมหาวิเศษ  ปญฺ าวชิโร, รศ.ดร.  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา)  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินทางการศึกษา) 
รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา) 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและ

ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
2.2 ดร.ทรงศักดิ์  พรมด ี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)  
M.A. (Pali literature) 
Ph.D (Pali and Buddist Studies) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและ

ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
2.3 พระครูสมุห์ธนโชติ  จิรธมโม, ดร. 

ศาสนศาสตรบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและ

ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
3. น าร่างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน และแบบประเมินผล

โครงงาน ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะไปแก้ไขให้ถูกต้องตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ก าหนดไว้ แล้วน าเครื่องมือแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
แนะน าและแก้ไขแล้วในการใช้ส านวนภาษา ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมทั่วไปของเครื่องเมือ
แบบสัมภาษณ์ โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของเนื้อหา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

4. เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 
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ตอนที่ 3 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 

ตอนที่ 4 แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลโดยจากกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
มีโครงสร้าง แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินโครงงาน ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแนบเอกสารที่เป็นเครื่องมือสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้างไปยังผู้บริหารและครูกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เตรียมตัวและก าหนดเวลาในการให้สัมภาษณ์ 

2. ผู้วิจัยน าเครื่องมือไปเก็บข้อมูลตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ พร้อมเตรียมอุปกรณ์ในการ
สัมภาษณ์ เช่น เทปบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก 

เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ท าการถอดเทปบันทึกเสียง แล้วน ามาวิเคราะห์ 
ประมวลผล ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดในการวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ในกรณีที่
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้เก็บเพิ่มเติมในภายหลังจากผู้บริหารและครูกลุ่มเป้าหมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาเอกสาร งานวิจัย รายงานการวิจัย หนังสือ
วิชาการ บทความวิชาการ ระเบียบ ต ารา สิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ รวมทั้งการค้นคว้าจากฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์อีเลกทรอนิกส์  
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและ
ครูกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเรียนและท าโครงงานโดยมีแบบบันทึกการสังเกต ประเมินโครงงานที่
นักเรียนท า แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ ตาม
ความเป็นเป็นจริงซึ่งเป็นการวิเคราะห์ออกมาในรูปเชิงพรรณนา ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสังเกตใช้การ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยายคือค่าเฉลี่ย และได้จัดหมวดหมู่ในประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้ง
ไว้ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 

ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 

ตอนที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 



 
บทท่ี 4 

สภาพพ้ืนทีท่ีศ่ึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ” ครั้งนี้ 
เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีในพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยศึกษาด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยมี
หลักการที่ส าคัญคือ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน คือ
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในบทนี้เป็นการศึกษา 
ประวัติโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง สภาพพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ประวัติเทศบาลต าบล
หนองป่าครั่ง ข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (Anubannongpakrang School) ชื่อย่อ (ท.น.ป.ค.) เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดตั้งขึ้นโดยความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล
หนองป่าครั่ ง  เมื่อปี พุทธศักราช 2551 ในสมัยที่  นายสมคิด  เลิศเกียรติด ารงค์  ต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลหนองป่าครั่ง โดยใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลหนองป่าครั่งจัดซื้อที่ดิน 
จ านวน 2 ไร่ ปัจจุบันมีอาคารเรียนจ านวน 2 หลัง สร้างจากงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 
อาคารเรียนหลังแรกชื่ออาคารจามจุรี ท าพิธีเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยได้รับเกียรติจาก 
นายอมรพันธ์  นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สมัยนั้น อาคารเรียนหลังที่ 2 ชื่ออาคารฉ าฉา 
ท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยใช้งบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล 
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด  เลิศเกียรติด ารง นายกเทศมนตรีต าบลหนองป่าครั่งเป็นประธานใน
พิธีเปิด เดิมที่ดินผืนนี้เปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
มีอาคารจ านวน 1 อาคาร 5 ห้องเรียน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง      
ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง โดยความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล   
หนองป่าครั่ง และความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง  

พ้ืนที่ให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียน ครอบคลุมประชากรในเขตต าบลหนองป่าครั่ง 7 
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอินทร์ หมู่ที่ 2 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 4 
บ้านหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว หมู่ที่ 6 บ้านบวกครกใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านบวกครกน้อยริมคาว 
จ านวนบ้านพักอาศัย 3,853 หลังคาเรือน ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
รองลงมาเป็นค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับราชการลูกจ้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และการเกษตรกรรม 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ปรัชญา  
คุณธรรมเด่น เน้นการเรียนรู้สู่อาชีพ 
วิสัยทัศน์  
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้วิชาการ วิชาชีพ คู่คุณธรรม สุขภาพ

ดี สื่อสารศิลปวัฒนธรรมล้านนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ  
1) พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานการศึกษา 
3) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนด 
4) ส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง 
5) พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
6) สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
4.2 สภาพพื้นที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ 2 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ 
อยู่กลางชุมชนในต าบลหนองป่าครั่ง ใกล้กับสถานที่ส าคัญคือ เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ ง 
โรงพยาบาลต าบลหนองป่าครั่ง วัดบวกครกน้อย และมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีอาณาเขต ดังนี้  ทิศ
เหนือ ติดกับ หมู่บ้านสิริเกษม หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย ทิศใต้ ติดกับ หอพักทวีลัดดา หมู่ที่ 3 บ้าน
บวกครกน้อย ทิศตะวันออก ติดกับ ซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย ทิศตะวันตก ติดกับ วัด     
บวกครกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย 

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เปิดท าการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีปีการศึกษา 2558 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 213 คน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 25 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน พนักงานครู 
จ านวน 15 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 8 คน และคนสวน จ านวน 1 คน 
 
4.3 ประวัติเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 

ในอดีตพ้ืนที่แห่งนี้เป็นหนองน้ าอันกว้างใหญ่ และรอบ ๆ บริเวณหนองน้ า มักมีต้นฉ าฉา
หรือต้นจามจุรีโดยรอบ ชาวบ้านส่วนใหญ่อาชีพหลักคือการเลี้ยงครั่ง โดยการน าเอาครั่งมาปล่อยไว้
บนต้นฉ าฉา จึงเป็นที่มาของชื่อต าบลหนองป่าครั่ง ภายหลังจากการใช้พระราชบัญญัติของสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 ในราชกิจจานุเบกษา ท าให้ต าบลหนองป่าครั่งได้ยก
ฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ต่อมา
กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าครั่งว่ามีสภาพเหมาะสมควรให้
จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล โดยอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบลพุทธศักราช 2537 และอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 7 แห่ง
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พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองป่าครั่งเป็นเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา 

 
4.4 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง มีพ้ืนที่ 2.9483 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,842.68 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
เชียงใหม่ และ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย และ 
ต.สันกลาง อ.สันก าแพง ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาล
นครเชียงใหม่ การปกครอง มีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองอินทร์ หมู่ที่ 2 บ้าน   
บวกครกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองป่าครั่ง หมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว หมู่ที่ 6 บ้าน
บวกครกใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านบวกครกน้อยริมคาว 

ประชากร พื้นที่ต าบลหนองป่าครั่ง มีประชากรตามทะเบียนราษฎรตามตารางแนบท้ายคิด
เป็น 45% ของประชากรในพ้ืนที่ แต่เนื่องจากในพ้ืนที่ของชุมชนต าบลหนองป่าครั่ง เป็นแหล่งงาน 
เช่น ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอกตรา และห้างสรรพสินค้าอินเด็กซ์ และมี
มหาวิทยาลัยพายัพซึ่งอยู่ใกล้พ้ืนที่ จึงท าให้มีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมหรือหอพัก จึงท าให้มี
ประชากรแฝงในพ้ืนที่ต าบลหนองป่าครั่งเป็นจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ จึงท าให้มีการ
หมุนเวียนของประชากรเพ่ิมข้ึนทุกทีและหนาแน่นเป็นจุด  

 
 



 
บทท่ี 5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
อริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองปุา
ครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองปุาครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ และ      
3) เพ่ือเสนอแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองปุาครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มเปูาหมายที่ท าการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครู
โรงเรียนอนุบาลหนองปุาครั่ง จ านวน 5 คน โดยการเลือกเฉพาะเจาะจง ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่
ต่าง ๆ ตามความเป็นเป็นจริงซึ่งเป็นการวิเคราะห์ออกมาในรูปเชิงพรรณนา และได้จัดหมวดหมู่ใน
ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ตอนที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มเปูาหมายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 26 คน ใช้วิธีสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมขณะเรียนวิชาโครงงาน 

 
ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

การน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยได้แยกประเด็นหลัก ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งมีอยู่ 4 
ประการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ดังนี้ กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
อริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ผลการพัฒนานักเรียนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่โรงเรียนอนุบาล
หนองปุาครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการจัดการเรียนรู้
ต า มหลั ก อริ ย สั จ  4 
โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน มีกร ะบวนกา ร
เรียนรู้อย่างไร 

“การเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการ
น าค าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ มีหลักการอยู่ว่าทุกปัญหาย่อมมี
สาเหตุ ถ้าหาเหตุไม่พบจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุย่อมไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้จริง การน าหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการสอนนักเรียนจึงเป็นเรื่อง
ปกติ เข้าใจง่าย เป็นการสอนเหตุผลไปในตัว ถ้าเราปลูกฝังนักเรียนให้คิด
แบบมีเหตุผลได้นั่นคือการสอนที่ดีให้เขาคิดได้เอง ทุกวันนี้ที่มีปัญหาแล้วฆ่า
ตัวตายก็เพราะไม่รู้จักคิดแก้ปัญหา ก่อนจะสอนนักเรียนได้ครูจะต้องท าได้
ก่อน ต้องฝึกฝนตัวเองโดยน าหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในชีวิตประจ าวันให้ได้
ก่อนจึงจะมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ เริ่มจากการมองเห็นทุกข์ ตัว
ทุกข์ก็คือปัญหา ชั่วโมงแรกให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อน 5 นาทีให้พิจารณาลม
หายใจเข้าออก เมื่อครบ 5 นาทีจะเปิดเสียงระฆัง 1 ครั้งให้ทุกคนลืมตา ครู
อาจจะใช้ค าถามถามว่า นักเรียนมีเรื่องไม่สบายใจหรือไม่สบายกายบ้างไหม 
เล่าให้ครูและเพ่ือนฟังหน่อย โดยให้นักเรียนเล่าทีละคน และก็ชี้ให้เห็นว่า
ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจเหล่านี้เรียกว่า ทุกข์ ไม่มีใครชอบความ
ทุกข์ ทุกคนย่อมอยากมีความสุข แล้วท าอย่างไรให้ความทุกข์หายไป ต้องรู้
เหตุของทุกข์นั้นก่อน ที่เรียกว่าสมุทัย เมื่อรู้เหตุแล้วให้นักเรียนหาวิธีการ
แก้ปัญหาแต่ละคนก็จะมีวิธีการของเขาเอง ขั้นตอนนี้จริง ๆ คือขั้นตอนของ 
มรรค ครูเป็นเพียงผู้ที่คอยกระตุ้นให้นักเรียนอยากแก้ปัญหานั้นให้ได้ เมื่อ
เขาท าให้การแก้ปัญหาเองได้แล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจในตนเองสามารถ
บอกเล่าให้ครูและเพ่ือนฟังได้ ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นของ นิโรธ” (มัตติกา      
สมสอน, 4 เมษายน 2561)  

“โครงงานอริยสัจ 4 เป็นการน ากระบวนการของโครงงานและ
หลักอริยสัจ 4 มาผสมผสานกันจริง ๆ สอนแต่กระบวนการของโครงงาน
อย่างเดียวก็ได้แต่นักเรียนจะไม่รู้ จักเชื่อมโยงไปถึงหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ ทุกวันนี้นับถือศาสนาพุทธ รู้จักแต่การสวด
มนต์ เข้าวัดไปถวายของเท่านั้น แก่นแท้ของพุทธศาสนานักเรียนเข้าไม่ถึง
เลย วิธีที่จะสอนนักเรียนให้รู้ว่าค าสอนของพระพุทธเจ้าสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตได้จริงก็ต้องน ามาสู่กระบวนการเรียนการสอน หลักอริยสัจ 4 มีอยู่แค่ 
4 ข้อ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ถ้าไม่ลงสู่การปฏิบัติจะไม่มีทางเข้าใจ 
โครงงานเป็นการสอนที่นักเรียนต้องลงมือกระท าแต่ท าโดยยึดหลักอริยสัจ 
4 ในการแก้ปัญหา ก่อนอ่ืนต้องให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่าโครงงานคืออะไร 
อริยสัจ 4 คืออะไร สอนทฤษฎีไปก่อนแล้วค่อยฝึกปฏิบัติ โดยโจทย์ครูจะ
ตั้งขึ้นเป็นโจทย์ปัญหา หรือทางพุทธจะเรียกว่า ทุกข์ แล้วให้นักเรียนเป็น 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการจัดการเรียนรู้
ต า มหลั ก อริ ย สั จ  4 
โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน มีกร ะบวนกา ร
เรียนรู้อย่างไร 

คนแก้ปัญหานี้ตามขั้นตอนของอริยสัจ 4 โดยยึดหลักเหตุผล เหตุท าให้
เกิดผล เหตุ(สมุทัย) ท าให้เกิดผล (ทุกข์) ให้นักเรียนหาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์
เสียก่อน เมื่อค้นพบเหตุท าให้เกิดทุกข์แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ใช้หลักเหตุผล
เช่นเดียวกัน เหตุ (มรรค) วิธีการแก้ปัญหา ท าให้เกิด ผล (นิโรธ) ปัญหาได้
ถูกแก้ไข สรุปผลการแก้ปัญหาได้ เราจะสอนนักเรียนแบบนี้เสมอ เป็นการ
สอนที่น ามาใช้ได้กับทุกปัญหาทุกสถานการณ์จริง” (นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 
เมษายน 2561) 

“ในการจัดการเรียนรู้จะมีอยู่ 6 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้
พ้ืนฐาน ต้องให้นักเรียนได้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าโครงงานก่อน
เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติท าโครงงานจริง และยังต้องให้ความรู้พ้ืนฐาน
เดี่ยวกับหลักของอริยสัจ 4 ด้วยให้นักเรียนได้เข้าใจก่อน ขั้นที่ 2 ขั้นกระตุ้น
ความสนใจ ให้นักเรียนได้คิดครูจะก าหนดปัญหาให้นักเรียนได้ฝึกคิดเป็น
การเริ่มต้นการสอนแบบอริยสัจ 4 ขั้นของทุกข์ มองปัญหาให้ทะลุ มองว่า
ปัญหาคืออุปสรรคที่ต้องแก้ ไข ปัญหามี ไว้ฝุ าฟัน เป็นสิ่ งที่ท้าทาย
ความสามารถ โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนอยากแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกลุ่ม
ร่วมมือ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การวางแผนด าเนินกิจกรรม โดยนักเรียนจะวางแผนกิจกรรมของตนเอง
ระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าที่ ในขั้นตอนนี้คือขั้นสมุทัย ให้นักเรียน
พยายามหาสาเหตุของปัญหา หลังจากที่ได้รับทราบปัญหาที่ต้องแก้ไขแล้ว 
ขั้นที่ 4 คือขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นตอนนี้คือขั้นมรรค คือการไปทดสอบ
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวหลังจากทราบสาเหตุของปัญหานั้นแล้ว ต้องมี
ความรู้โดยการสืบค้นข้อมูลจากที่ต่าง ๆ เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอจึงลงมือ
ปฏิบัติ ขั้นที่ 5 คือขั้นสรุป ในขั้นตอนนี้คือ ขั้นของนิโรธ ปัญหาได้ถูกแก้ไข
แล้ว นั่นคือทุกข์ได้ดับลงแล้ว ให้นักเรียนสรุปว่าสมุทัยเหตุของปัญหานั้น
แก้ไขได้โดยใช้วิธีการใด (มรรค) จึงท าให้เกิดการแก้ปัญหาส าเร็จ (นิโรธ) 
ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอผลงาน ให้นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานจากการ
เรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยน าเสนอในรูปแบบโครงงาน” (พิพัฒน์  เจริญ
วรรธะ, 4 เมษายน 2561) 

“การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 ในรูปแบบโครงงาน ครูจะ
ให้นักเรียนท าโครงงานแต่ ไม่ใช้กระบวนการโครงงานทั้ งหมด ใช้
กระบวนการตามหลักอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มี 4 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทุกข์ หรือขั้นก าหนดปัญหาก าหนดขึ้นโดยครู นักเรียนเป็น
ผู้พิจารณาโดยใช้สติเราจะมีการฝึกสติก่อนพิจารณาปัญหา ใช้สติติดตาม 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการจัดการเรียนรู้
ต า มหลั ก อริ ย สั จ  4 
โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน มีกร ะบวนกา ร
เรียนรู้อย่างไร 

ลมหายใจเข้าและออก ก่อนเรียน 10 นาที แล้วให้นักเรียนพิจารณาปัญหา 
นักเรียนจะมีสมาธิจดจ่อมากขึ้น ขั้นที่  2 คือ ขั้นสมุทัย หรือขั้นตั้ ง
สมมุติฐาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหารือช่วยกันพิจารณาสาเหตุของปัญหา 
สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันออกความคิด และหาข้อมูลสนับสนุนแนวคิดของ
ตนเอง ขั้นที่ 3 ขั้นมรรค หรือขั้นทดสอบสมมุติฐาน นักเรียนจะลงมือ
ปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนและมีการจดบันทึกข้อมูลไว้ ขั้นตอนที่ 4 คือขั้น
นิโรธ หรือขั้นสรุปผลการทดลองกระท าด้วยตนเองหลาย ๆ ครั้ง ผลที่
ออกมาสามรถแก้ปัญหาได้หรือไม่ นักเรียนจะสรุปโดยใช้ความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ และน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน” (ประเสริฐ  ต้นโนน
เชียง, 4 เมษายน 2561) 

“การเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 นั้นคือการเรียนการสอนแบบใช้เหตุผล 
สอนให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล ปล่อยเขาคิดเอง หาค าตอบเอง และ
ทดลองเอง เป็นการฝึกคิดเชิงรูปธรรม ค าส าคัญคือวิธีคิด มิใช่วิธีท่องจ า 
เด็กแต่ละคนจะวางเหตุและผลตามระดับความสามารถของตัวเอง บ้างวาง
ได้ดี บ้างวางได้ไม่ดีนักต้องค่อย ๆ ฝึกเขาไปเรื่อย ๆ เด็กสมัยนี้ชอบอะไรที่
ท้าทายความสามารถเขา ครูต้องเรียนรู้ไปกับนักเรียนด้วย การเรียน
โครงงานนักเรียนเป็นคนคิดหัวข้อเอง ตามขั้นตอนของอริยสัจ 4 ที่
พระพุทธเจ้าได้ค้นพบและเผยแพร่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เมื่อก่อนวิชา
พระพุทธศาสนาเราเอาแต่ท่องจ าค าสอนของพระพุทธเจ้า ตอนนี้เราน าค า
สอนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้ผลดีมาก นักเรียนได้
ประโยชน์จากค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นรูปธรรมมากขึ้น เริ่มต้นการเรียน
แบบอริยสัจ 4 นักเรียนสนใจอะไรให้เขาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ให้ถ่องแท้ ให้
เรียนรู้เรื่องนั้น ๆ จนแตกฉาน เช่น สนใจเรื่องผีเสื้อ เมื่อเขาได้หัวข้อที่สนใจ
แล้วนั่นคือเขาเข้าสู่ขั้นทุกข์ ตามหลักอริยสัจ 4 ต่อมาหาเหตุแห่งทุกข์หรือ
สมุทัย เขาก็จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผีเสื้อว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ผีเสื้อมาจาก
ไหน มีจุดเริ่มต้นอย่างไร เขาจะสนุกกับการสืบค้นหลากหลายวิธีการ ทั้ง
จากหนังสือ สื่อออนไลน์ การสอบถาม เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
สมุทัย ก็จะเข้าสู่กระบวนการ นิโรธ คือ การคิดวิเคราะห์ เพ่ือสรุปผลการ
สืบค้น การทดลอง ส ารวจ ตรวจสอบ สุดท้ายเข้าสู่ขั้นมรรค คือ ทางดับ
ทุกข ์เขาจะถอดบทเรียนที่ได้จากการท าโครงงานนี้ การท าโครงงานนี้ท าให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างไรบ้าง เช่น มีความรับผิดชอบ มีวินัย 
มีความอดทน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น” (อภิรัตน์  กุมารแก้ว, 4 
เมษายน 2561) 
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จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูโรงเรียนอนุบาลหนองปุาครั่งรูปแบบการ
แก้ปัญหาโดยใช้หลักเหตุและผล เหตุ ท าให้เกิด ผล สมุทัย เป็นเหตุท าให้เกิด ทุกข์ มรรค เป็นเหตุท า
ให้เกิด นิโรธ สามารถสรุปกระบวนการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 เป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้  

1) ขั้นทกุข์ คือปัญหา ใช้สติก าหนดปัญหาที่สนใจจะแก้ไข ปัญหาก าหนดโดยนักเรียนหรือ
ครูเป็นผู้ก าหนด ขั้นตอนนี้ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากแก้ปัญหาให้ส าเร็จ  

2) ขั้นสมุทัย คือตั้งสมมติฐาน คาดเดาสาเหตุของปัญหาโดยใช้สติ และพิจารณาอย่าง
รอบคอบทุกประเด็นว่าสาเหตุของปัญหานั้นมีอะไรบ้าง นักเรียนจะระดมความคิดมีการคิดตัดสินใจ
ร่วมกัน และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ครูเป็นที่ปรึกษาและคอยอ านวยความสะดวกในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตั้งสมมติฐาน 

3) ขั้นมรรค คือวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นตอนนี้นักเรียนร่วมกันคิด
วิธีการได้มาซึ่งการทดสอบสมมุติฐาน เช่น การทดลอง การส ารวจ การสืบค้น การสอบถาม ฯลฯ 
อย่างเป็นระบบมีวิธีท าเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุถึงนิโรธ การดับทุกข์  

4) ขั้นนิโรธ คือสรุปผลการแก้ปัญหา ปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วนั่นคือดับทุกข์ สรุปอะไรคือ
สาเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยวิธีการใด เมื่อปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวนักเรียน 
นักเรียนได้อะไรบ้างจากการน าหลักอริยสัจ 4 มาใช้แก้ไขปัญหาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีความ
เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในตัวนักเรียนเช่น เป็นคนรอบคอบมากขึ้น มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝุ
เรียนรู้ กล้าแสดงออก เป็นต้น 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูประชากร
เปูาหมาย ถึงบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.2 

 
ตารางท่ี 5.2 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 
 
 
 

บทบาทของครู และ
นักเรียนในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 
4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 

 

“ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ 3 - 5 คน มีการแบ่งหน้าที่กัน
ภายในกลุ่ม เลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการ และแบ่งหน้าที่กันท าเพ่ือ
เปูาหมายเดียวกัน ใครที่ถนัดอะไรก็จะท างานนั้น เช่น สมาชิกในกลุ่มมีคน
ถนัดคอมพิวเตอร์ก็จะรับหน้าที่หาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต พิมพ์รายงาน คน
ที่วาดรูปสวยก็จะรับหน้าที่ออกแบบตกแต่งงานให้สวยงาม คนที่พูดเก่งก็รับ
หน้าที่ประสานงาน ประชาสัมพันธ์เป็นต้น ส่วนครูมีบทบาทหน้าที่ในการ
คอยให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก และกระตุ้นให้นักเรียนคิดหา
ค าตอบ คิดในเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ และประเมินผลงาน ประเมิน
พฤติกรรมของนักเรียนเป็นระยะ” (มัตติกา  สมสอน, 4 เมษายน 2561)  

“บทบาทของนักเรียนคือเป็นผู้แก้ปัญหาและสร้างความรู้ ผลผลิต 
ชิ้นงานใหม่ บทบาทของครูเป็นที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหา ควบคุม 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

บทบาทของครู และ
นักเรียนในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 
4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 

 

นักเรียนให้อยู่ในกรอบและขอบเขตของการแก้ปัญหา ให้เป็นปัญหาที่ใกล้
ตัวน่าสนใจ ท้าทาย เหมาะสมกับวัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น 
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเรียน ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น” (นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 เมษายน 2561) 

“บทบาทของนักเรียนคือ เป็นผู้คิดแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูล ฝึก
การสรุปประเด็นของข้อมูลเพื่อหาทางเลือกวิธีแก้ปัญหา เลือกและตัดสินใจ
มีการลงมติร่วมกันภายในกลุ่ม ฝึกความเป็นประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานของ
การคิดอย่างมีเหตุผลปราศจากอคติ บทบาทของครูนั้น เป็นผู้อ านวยความ
สะดวก เป็นที่ปรึกษา สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในปัญหา กระตุ้น
ให้นักเรียนคิด มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะเรียนรู้โดยอาจใช้เทคนิค ค าถาม 
การเล่าเรื่อง การยกตัวอย่าง ” (พิพัฒน์  เจริญวรรธะ, 4 เมษายน 2561) 

“บทบาทของนักเรียนคือ เป็นผู้คิดค้น วางแผนการท างาน ลงมือ
ปฏิบัติโครงงาน น าเสนอโครงงาน และได้ร่วมก าหนดแนวทางการวัดผล
ด้วยตนเอง บทบาทของครู คือ เป็นที่ปรึกษา สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน ให้อิสระในการศึกษาค้นคว้า 
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่ ” 
(ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 เมษายน 2561) 

“บทบาทของนักเรียนเป็นผู้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา กล้าแสดงออก 
เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น ยอมรับอย่างมีเหตุผล เมื่อไม่เข้าใจ
กล้าซักถาม บทบาทของครูเป็นที่ปรึกษา คอยอ านวยความสะดวกให้
นักเรียน ดูแลช่วยเหลือ ทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นให้แก่นักเรียน ควบคุม
ให้เกิดการคิดแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ให้ด าเนินไปด้วยดี 
รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีก าลังใจในการคิดแก้ปัญหา” (อภิรัตน์  กุมาร
แก้ว, 4 เมษายน 2561) 

 
จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูโรงเรียนอนุบาลหนองปุาครั่ง สามารถสรุป

บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้
ดังต่อไปนี้ 

1) บทบาทของนักเรียน คือ นักเรียนเป็นผู้ร่วมก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐานแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการต่าง ๆ สรุปผลการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักอริยสัจ 4  

2) บทบาทของครู คือ เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นที่ปรึกษา 
ควบคุมนักเรียนให้การเรียนรู้อยู่ในกระบวนการตามหลักอริยสัจ 4 วัดและประเมินผลนักเรียนเป็น
ระยะ คอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้และคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มประชากร
เปูาหมาย ถึงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ดังที่
ปรากฏในตารางที่ 5.3 

 
ตารางท่ี 5.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

 

“สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเรียนและจดบันทึกพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นระหว่างเรียน โดยมีแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ครู
ประจ าชั้นประเมินตลอดปีการศึกษา ในชั่วโมงเรียนท้ายชั่วโมงครูจะถามถึง
สิ่งที่นักเรียนได้จากการท าโครงงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท าโครงงาน 
นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
เกิดข้ึนระหว่างเรียนมีอะไรบ้าง เมื่อนักเรียนท าโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นักเรียนจะน าเสนอโครงงาน ครูจะประเมินผลงานนักเรียนจากแบบ
ประเมินโครงงานและให้คะแนนอย่างยุติธรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด” 
(มัตติกา  สมสอน, 4 เมษายน 2561)  

“ใช้แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม และแบบประเมินโครงงาน 
ในการวัดผลนักเรียน เนื่องจากวิชานี้เป็นการค้นคว้าอย่างอิสระ นักเรียน
จะต้องพูดอธิบายสิ่งที่ตนเองได้ศึกษามาอย่างละเอียดพร้อมทั้งวิเคราะห์ผล
การศึกษาค้นคว้า ประเมินผลงานตามสภาพจริงคือเป็นการรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกระบวนการเรียนรู้ การท างาน การ
ปฏิบัติงาน และผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต
จริง” (นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 เมษายน 2561) 

“สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลและบันทึกไว้ทุกชั่วโมงที่
เรียนโครงงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษาครูจะน าบันทึกมาสรุปว่านักเรียนแต่ละ
คนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรบ้าง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น
หรือไม่ดูได้จากการพูดน าเสนอโครงงาน การตอบข้อซักถามจากครู วิธีการ
แก้ปัญหาของนักเรียน ความส าเร็จและความสมบูรณ์ของโครงงานก็เป็นอีก
ส่วนที่วัดผลได้ โดยใช้แบบประเมินโครงงาน ซึ่งเป็นแบบประเมินที่
ประเมินผลได้รอบด้าน” (พิพัฒน์  เจริญวรรธะ, 4 เมษายน 2561) 

“วัดผลตามหลักอริยสัจ 4 มีการวัดผลเป็นระยะทุกขั้นของอริยสัจ 
4 โดยดูจากวิธีการท างานของนักเรียน วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล รวมทั้งพฤติกรรมขณะเรียน พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
หลังจากเรียน และความสมบูรณ์ของชิ้นงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและ
ประเมินผล” (ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 เมษายน 2561) 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ตาม
หลักอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

 

“ตามหลักสูตรจะมีการเก็บคะแนน 100 คะแนน คะแนนเก็บ
ระหว่างเรียน 80 คะแนนคะแนนสอบปลายปี 20 คะแนน วิชานี้ตัดเกรด
ตามปกติ คะแนนเก็บ 80 คะแนนมาจากการประเมินผลงานนักเรียน
ระหว่างที่ เรียนทุกชั่วโมง โดยมีแบบประเมินผลงาน แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม คะแนนสอบ 
20 คะแนนมาจากการน าเสนอโครงงาน นักเรียนจะจัดนิทรรศการเพ่ือ
น าเสนอผลงานตนเองให้ผู้สนใจ เผยแพร่ผลงานตนเองตามสื่อต่าง ๆ ครู
ประเมินผลงานนักเรียนตามเกณฑ์ของแบบประเมินโครงงาน” (อภิรัตน์  
กุมารแก้ว, 4 เมษายน 2561) 

 
จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสภาพการ

วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) ในการวัดและประเมินผล ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินตามหลักอริยสัจ 4 แต่ละ
ขั้นตอนขณะที่นักเรียนก าลังเรียน และประเมินหลังจากเรียน  

2) การประเมินแบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วน คือคะแนนเก็บระหว่างเรียน 80 คะแนนได้
จากคะแนนพฤติกรรมนักเรียนขณะเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความก้าวหน้าของผลงาน 
คะแนนสอบปลายปี 20 คะแนนได้จากการน าเสนอผลงาน การตอบข้อซักถาม  

3) แบบประเมินใช้แบบสังเกตพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การท างานกลุ่ม และ
แบบประเมินโครงงาน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มประชากร
เปูาหมาย ถึงผลการพัฒนานักเรียนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 
5.4 
 
ตารางท่ี 5.4 ผลการพัฒนานักเรียนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
ผลการพัฒนานักเรียน
ตามหลั ก อริ ย สั จ  4 
โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 

“เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน นั้นนักเรียนเลือกหัวข้อที่จะเรียนเองแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการ สืบค้น สอบถาม ทดลองด้วยตนเองจึงท าให้นักเรียนเกิดองค์
ความรู้ที่ฝังแน่นเพราะเป็นความรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ไม่ได้เกิดจากการ
ท่องจ าต าราเรียน ระหว่างเรียนสิ่งที่ครูสังเกตเห็นคือเขามีทักษะการคิด 
การสื่อสารที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมของนักเรียนก็เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับที่ 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพัฒนานักเรียน
ตามหลั ก อริ ย สั จ  4 
โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 

เรียนวิชาพ้ืนฐาน ในขณะที่เรียนวิชาพ้ืนฐานนักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเรียน 
แต่การท าโครงงานนักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียน ตั้งใจท างาน
และสนุกกับการเรียนมากกว่า ยกตัวอย่างเด็กชายนพรัตน์   กาบใย และ
เด็กชายณัฐพล  จะสือตาบู สองคนนี้เป็นเด็กพัฒนาการช้ากว่าเพ่ือนในห้อง
และค่อนข้างเกเร ก้าวร้าว ท างานไม่เคยเสร็จ ไม่เคยส่งการบ้านครู แต่วิชา
โครงงานพวกเขามีความตั้งใจสามารถพูดอธิบายโครงงานที่ท าได้ อย่างเป็น
ขั้นตอนของอริยสัจ 4 โครงงานที่เขาท าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก พวกเขา
ทดลองเลี้ยงกบเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัวเขาตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับ
การเลี้ยงกบได้หมดเลย และมีการเลี้ยงกบอย่างจริงจัง เกิดรายได้มากมาย
เวลาว่างพวกเขาก็มีกิจกรรมเลี้ยงกบไม่มีเวลามานั่งเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
เหมือนแต่ก่อน” (มัตติกา  สมสอน, 4 เมษายน 2561) 

“การน าหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการสอนก็เพ่ือปรับพฤติกรรม
นักเรียนเนื่องด้วยนักเรียนของเรามาจากครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างร้อยละ 
90 พ่อแม่ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นไม่พร้อมมีลูก พอมีลูกก็ทิ้งให้ตายายเลี้ยง 
เด็กจึงขาดความอบอุ่นส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มายมาย เช่น 
การลักเล็กขโมยน้อย ก้าวร้าว ไม่สนใจเรียน พ้ืนฐานทางครอบครัวมีปัญหา 
ฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างที่บ้านก็ไม่ดีนัก ผู้ปกครองติดเหล้า บ้าง
ก็เสพยาเสพติด ครูมีหน้าที่ท าให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักใช้ชีวิตเป็นคนดีของ
สังคมการส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 นั้นท าให้นักเรียนรู้จัก
แยกแยะได้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า เมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นกับนักเรียนแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรให้เหมาะสม เขาจะน าหลักอริยสัจ 
4 ที่ได้ฝึกผ่านการท าโครงงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เมื่อก่อน
เด็กห้อง ป.6 ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมากแต่เมื่อเขาได้ลงมือท างานเป็น 
กลุ่มเขาสามารถท างานร่วมกันได้ ปัญหาทะเลาะกันก็ไม่มีแล้ว การเรียนใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ก็ส่งผลดีขึ้น” (นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 เมษายน 2561) 

“การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 ผ่านการท าโครงงานนั้น 
เป็นวิธีการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติเอง 
ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดอย่างอิสระ ได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ได้
ฝึกทักษะกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้ เช่น การสังเกต การวัด การ
ส ารวจ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบ การทดลอง การรวบรวมข้อมูล การ
หาข้อสรุป การอภิปรายของสมาชิกในกลุ่ม การวางแผนการท างาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือ ความรับผิดชอบ จากที่เคยไม่ส่งงาน ท างานไม่เสร็จ 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการพัฒนานักเรียน
ตามหลั ก อริ ย สั จ  4 
โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 

เกียจคร้าน ก็เปลี่ยนเป็นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมากขึ้น เห็น
ความส าคัญของการเรียนไม่ค่อยขาดเรียน นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครั้งก็มา
โรงเรียนทุกวันไม่ขาดเรียนเลยเพราะเขามีความสนุกสนานเมื่อได้มา
เรียนรู้” (พิพัฒน์  เจริญวรรธะ, 4 เมษายน 2561) 

“การส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดแก้ปัญหาแบบอริยสัจ 4 นั้น
เป็นสิ่งที่ดีมาก นักเรียนเข้าใจง่าย เพราะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท าอย่าง
จริงจังไม่ได้ท ากันเล่น ๆ โครงงานของนักเรียนมีเปูาหมายชัดเจน เห็นผล
เป็นรูปธรรม สิ่งที่ได้นอกจากความรู้ที่นักเรียนแสวงหาเองนั้นคือพฤติกรรม 
การท างานที่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่ก่อนนักเรียนเกียจคร้านในการท างานส่ง
ครู ไม่เห็นความส าคัญของการเรียน แต่พอเรียนโครงงานนักเรียนมีความ
มุ่งมั่นในการท างานมาก และท างานร่วมกับเพ่ือนในกลุ่มได้อย่างดี 
ผู้ปกครองยังเล่าให้ครูฟังว่าลูกช่วยเหลืองานบ้านมากกว่าเดิม รู้จัก
รับผิดชอบงานบ้านที่พ่อแม่มอบหมายให้ท า เด็กบางคนเลิกติดโทรทัศน์ 
และโซเชียลเน็ตเวิร์ก เวลาว่างจะท าโครงงานของตนเพราะเป็นสิ่งที่เขา
สนใจมากอยู่แล้ว ไม่ต้องบังคับ” (ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 เมษายน 
2561) 

“นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลายอย่าง รู้จักเคารพการ
ตัดสินใจของเพ่ือน ยอมรับผู้อ่ืนเห็นคุณค่าในตัวเอง เห็นคุณค่าของสิ่งที่ครู
ได้สอน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ ดูได้
จากโครงงานที่นักเรียนท าเริ่มต้นจากปัญหาที่นักเรียนได้ประสบ 
ด าเนินการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
โครงงานได้ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่โครงงานเด็ก ๆ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือน
งานวิจัยผู้ใหญ่ก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นครูจะมองไปที่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง
เรียน ถ้าพฤติกรรมไหนที่ไม่ดีครูจะคอยเตือนและชี้ทางที่ถูกต้องให้เขา เขา
จะพัฒนาตนเองขึ้นเรื่อย ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ยกตัวอย่ างเด็กชาย    
ณัฐพงศ์  เททิน เป็นคนก้าวร้าวชอบหาเรื่องทะเลาะกับเพ่ือนเป็นประจ า
เป็นผู้มีอิทธิพลของห้อง ป.6 แต่ตอนท าโครงงาน เขาให้ความร่วมมือกับ
เพ่ือน ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนและพยายามปรับปรุงตนเองให้เข้า
กับเพ่ือน เขาใช้หลักประชาธิปไตยในการท างานร่วมกัน ท าให้กลุ่มของเขา
มีผลงานออกมาเป็นรูปธรรม ถ้าเราฝึกเขาอย่างต่อเนื่องเขาจะดีขึ้น      
เรื่อย ๆ” (อภิรัตน์  กุมารแก้ว, 4 เมษายน 2561) 
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จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสภาพผล
การพัฒนานักเรียนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่งผลให้พฤติกรรม
นักเรียนด้านความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นในการท างาน ความมีวินัย ความสนใจใฝุเรียนรู้ การยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความสามัคคีในการท างานเป็นกลุ่ม ดีขึ้น  

2) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่งผลให้ผลการเรียนใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ของนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น  

3) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มที่มี
พฤติกรรมก้าวร้าว ลักขโมย เกียจคร้าน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน 

4) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา ดีขึ้น 
 
ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

การน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยได้แยกประเด็นหลัก ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งมีอยู่ 3 
ประการ คือ ปัญหาด้านนักเรียน ปัญหาด้านครูผู้สอน และปัญหาด้านหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ดังนี้ ปัญหาด้านนักเรียน ปัญหาด้านครูผู้สอน และปัญหา
ด้านหลักสูตร 

1. ปัญหาด้านนักเรียน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มประชากร

เปูาหมาย ถึงปัญหาด้านนักเรียน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.5 
 

ตารางท่ี 5.5 ปัญหาด้านนักเรียน 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ปัญหาด้านนักเรียน 

“นักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนโครงงานคือกลุ่มที่ไม่เข้าใจว่าท า
โครงงานไปเพ่ืออะไร ท าแล้วเกิดประโยชน์มากแค่ไหน เมื่อท าไปก็ไม่ได้ใช้
หลักอริยสัจ 4 ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล เกิด
การแตกความสามัคคีกันภายในกลุ่ม ครูที่ปรึกษาของนักเรียนกลุ่มนี้ก็จะ
เหนื่อยและท างานหนักกว่าครูที่ปรึกษาของนักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ เพราะต้อง
ปรับทัศนคตินักเรียนใหม่อยู่เรื่อย ๆ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจว่าเรียนไปเพ่ือฝึก
การคิดแก้ปัญหา การวางแผน การแบ่งงานค้นคว้าหาข้อมูล มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัดท างานเป็นกลุ่ม เรียกว่าจ าลองชีวิตจริงเลย” 
(มัตติกา สมสอน, 4 เมษายน 2561)  

“ปัญหาที่ท าให้การเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 ขัดข้องก็คือนักเรียน
มีการบ้านมากมาย ในแต่ละวันมีการบ้านไม่ต่ ากว่า 4 วิชาจึงต้องใช้เวลา 



44 

ตารางท่ี 5.5 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาด้านนักเรียน 

หลังเลิกเรียนท าการบ้านให้แล้วเสร็จ นักเรียนจึงไม่มีเวลาค้นคว้าหาความรู้
ในโครงงานที่นักเรียนท า นักเรียนจะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใน
การท าโครงงานนั่นคือขณะเรียนในชั่วโมงวิชาโครงงานเท่านั้น และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องสอบวัดผลโอเน็ต ฉะนั้นตอนเย็นจะมีการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการสอบโอเน็ตทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมงหลังเลิก
เรียนปกติ ท าให้นักเรียนเหนื่อยล้ากับการเรียนและการเตรียมตัวสอบโอ
เน็ต นักเรียนหลายคนก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพ่ือแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่าง ๆ ต้องมีเวลาเตรียมตัวฝึกซ้อมเพ่ือการแข่งขัน นักเรียนบางคน
ต้องไปเรียนพิเศษต่อเพ่ือเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับ
จังหวัด นักเรียนจึงสนใจการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานน้อยลง” (นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 เมษายน 2561) 

“แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียนมีไม่เพียงพอ 
เช่นคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีเพียง
หนึ่งห้องจ านวน 20 เครื่อง ส าหรับใช้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนที่ท าโครงงานจึงไม่สามารถเข้าไปใช้
บริการได้ นักเรียนจะหาเวลาว่างช่วงวันหยุดในการสืบค้นข้อมูลท า
โครงงาน ส่วนห้องสมุดก็ไม่มีหนังสืออ้างอิงที่จะสืบค้นข้อมูลได้ เพราะ
ห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือน้อยส่วนมากเป็นหนังสือนิทาน หนังสือ
นิยาย หนังสือเด็กอ่านนอกเวลา และหนังสืออ่านเตรียมสอบ เครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดทางโรงเรียนห้ามนักเรียนน ามาโรงเรียน เป็นกฎของ
โรงเรียน ฉะนั้นนักเรียนจึงไม่สามารถน าโทรศัพท์เคลื่อนที่มาสืบค้นข้อมูล
ได้ การสืบค้นข้อมูลเป็นไปด้วยความยากล าบากต้องอาศัยครูที่ปรึกษาช่วย
ในการหาข้อมูลให้ ถ้าวันไหนครูที่ปรึกษาไม่ได้มาสอน เนื่องจากปุวยหรือ
ติดราชการ นักเรียนกลุ่มนั้นจะไร้ที่ พ่ึงพิง” (พิพัฒน์  เจริญวรรธะ , 4 
เมษายน 2561) 

“นักเรียนของเราส่วนใหญ่ฐานะยากจน การท าโครงงานต้องใช้
งบประมาณในการลงทุน บางโครงงานใช้งบประมาณน้อย บางโครงงานใช้
งบประมาณสูง ผู้ปกครองไม่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ท าให้การท า
โครงงานไม่ราบรื่น เกิดปัญหาขึ้นมามากมายเพราะผู้ปกครองไม่เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เมื่อขอเงินผู้ปกครองมาลงทุนท าโครงงานผู้ปกครองจึงเกิดปัญหา 
ผู้ปกครองบางท่านได้ต่อว่าครูผู้สอน” (ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 เมษายน 
2561) 
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ตารางท่ี 5.5 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาด้านนักเรียน 

“เมื่อนักเรียนท าโครงงานไปแล้วเกิดปัญหาหลายครั้งไม่สามารถ
แก้ปัญหาเองได้จึงเกิดความท้อแท้หมดก าลังใจในการท างาน นักเรียนบาง
กลุ่มจึงเปลี่ยนหัวข้อโครงงานใหม่เพราะคิดว่าท าง่ายกว่าโครงงานเดิม แต่
สุดท้ายก็ท าไม่ส าเร็จเพราะเวลาไม่เพียงพอเมื่อเริ่มหัวข้อใหม่ ก็ต้องเริ่มท า
ใหม่ตั้งแต่ต้น พอถึงปลายภาคเรียนที่ต้องน าเสนอโครงงานผลงานตนเอง 
กลุ่มนี้งานจึงไม่สมบูรณ์ ถ้าหัวข้อโครงงานไม่เป็นปัญหาจริง ๆ ที่นักเรียน
ก าลังประสบอยู่ นักเรียนเลือกท าหัวข้อนี้เพ่ืออยากให้มันผ่าน ๆ หรือ
อาจจะมีปัญหาแต่ดันท าโครงงานที่ไม่ได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด มันก็กลายเป็น
ยากแก้แล้วแก้อีก หรือหยิบปัญหามาดีแต่กระบวนการแก้ปัญหามันยังไม่
เป็นขั้นตอนแบบอริยสัจ 4 มันก็ได้แก้แล้วแก้ อีก สุดท้ายก็ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ อีกทั้งนักเรียนบางคนต้องช่วยผู้ปกครองท างานหลังเลิกเรียน 
นักเรียนบางกลุ่มเป็นนักกีฬาของโรงเรียนต้องฝึกซ้อมหนักในตอนเย็นหลัง
เลิกเรียน และในวันหยุดฝึกซ้อมตลอดทั้งวัน กลุ่มนักกีฬาจึงเป็นนักเรียน
กลุ่มท่ีจะมีปัญหาด้านการเรียนไม่ทันเพ่ือนมากที่สุด” (อภิรัตน์  กุมารแก้ว, 
4 เมษายน 2561) 

 
จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาด้าน

นักเรียน สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
1) นักเรียนบางกลุ่มไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ไม่เข้าใจหลักอริยสัจ 4 จึงไม่

สามารถน าหลักอริยสัจ 4 ใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท าโครงงานได้ จึงแตกความสามัคคีกัน 
2) นักเรียนมีการบ้านมากท าให้ไม่มีเวลาค้นคว้าหาความรู้ในการท าโครงงานที่นักเรียน

สนใจ  
3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องสอบวัดผลระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

นักเรียนจึงมุ่งเตรียมอ่านหนังสือสอบ ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนเรียนเสริมตอนเย็นเพ่ือเตรียมตัวสอบ 
นักเรียนบางคนต้องเรียนพิเศษวันหยุดเพ่ือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บางคน
เป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันทักษะวิชาการต้องไปฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน จึงไม่มี
เวลาหาความรู้ท าโครงงานที่สนใจ  

4) แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียนมีไม่เพียงพอ ทั้งห้องคอมพิวเตอร์และ
หนังสือในห้องสมุด  

5) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจนไม่มีงบประมาณสนับสนุนนักเรียนท าโครงงาน 
6) นักเรียนเกิดความท้อแท้หมดก าลังใจในการท าโครงงาน เนื่องจากเจอปัญหาแล้ว

แก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 
7) นักเรียนขาดทักษะการท างานกลุ่ม  
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8) นักเรียนบางคนต้องช่วยผู้ปกครองท างานหลังเลิกเรียนจึงไม่ได้แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
2. ปัญหาด้านครูผู้สอน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มประชากร

เปูาหมาย ถึงปัญหาด้านครผูู้สอน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.6 
 
ตารางท่ี 5.6 ปัญหาด้านครูผู้สอน 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

ปั ญ ห า ก า ร ด้ า น
ครูผู้สอน 

“ครูเข้าใจอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้า มี ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค การน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนก็เข้าใจง่าย เพราะ
เหมือนกับขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ครูไม่ค่อยมีความรู้
เรื่องการสอนโครงงาน บางครั้งโครงงานที่นักเรียนท าครูก็มีส่วนช่วยให้
โครงงานส าเร็จ ไม่ได้มาจากนักเรียนทั้งหมด การกระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็น 
แก้ปัญหาเป็น บางครั้งเป็นการชี้แนะหรือบอกให้นักเรียนท ากลายเป็น
ความคิดของครูไม่ใช่นักเรียน ครูยังสับสนกับบทบาทของตนเองจากผู้สอน
ต้องกลายเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน การสอนโครงงานเป็น
เทคนิคการสอนใหม่ที่ครูยังไม่เคยน ามาใช้ ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ลงสอน
โครงงาน ครูก็หาความรู้จากเวปไซด์ต่าง ๆ เพ่ือน ามาสอนนักเรียนไม่รู้ว่าที่
สอนไปถูกหรือผิด” (มัตติกา  สมสอน, 4 เมษายน 2561) 

“ตอนแรกครูไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจ 4 เลยสมัยเรียนก็ตกวิชา
พระพุทธศาสนา เพราะหลักธรรมมีมากมายจ าไม่ได้ สมัยก่อนเป็นการเรียน
แบบท่องจ า ใครจ าไม่ได้ก็สอบตก พอมาสอนเรื่องอริยสัจ 4 ก็ศึกษาจาก
หลักสูตรของโรงเรียนเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่ถึงกับบรรลุ ไม่ได้เข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง ครูก็สอนตามแผนการสอนตามหลักสูตร พอสอนได้ระยะหนึ่งถึงจะ
เข้าใจเลยว่าอริยสัจ 4 คืออะไร การคิดแก้ปัญหาโดยใช้หลักอริยสัจ 4 นั้นมี
ขั้นตอนอย่างไร ครูก็เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักเรียนด้วย หาความรู้จากสื่อ
ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับนักเรียน การสอนโครงงานก็เป็นอะไรที่ไม่ถนัดไม่
เคยสอนมาก่อน ครูสอนวิชาหลักคือภาษาไทย สอนอ่านเขียน ครูจะเป็น
ผู้สอนผู้บรรยายเสียทั้งหมดตลอด นักเรียนมีหน้าที่ท าตามค าสั่งเท่านั้น แต่
การสอนโครงงานต้องสอนให้นักเรียนคิดเองเป็น เป็นโจทย์ที่ยากมาก
ส าหรับครู ช่วงแรกก็ถามจากครูท่านอ่ืนว่าต้องท าอย่างไร สอนอย่างไร” 
(นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 เมษายน 2561) 

“ก่อนที่ครูจะสอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจ 4 และ
เข้าใจการสอนแบบโครงงานอย่างลึกซึ้งก่อนทั้งด้านหลักการเหตุผล 
จุดมุ่งหมายของวิธีการและประโยชน์ของการสอนตามหลักอริยสัจ 4 โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน ครูจะต้องมีความพร้อมเพียงพอและสามารถวิเคราะห์ 
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ตารางท่ี 5.6 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปั ญ ห า ก า ร ด้ า น
ครูผู้สอน 

ได้ว่าเนื้อหาในหลักสูตรของวิชาที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้นมีหน่วย
การเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างที่สามารถแนะน าให้นักเรียนท าเป็นโครงงานได้ใน
ขณะเดียวกันตัวครูเองก็จะต้องเริ่มฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการสอน
เสียก่อน รวมทั้งท าความเข้าใจกับนักเรียนในเรื่องการท าโครงงานด้วย 
นอกจากนั้นครูจะต้องร่วมมือกับครูผู้สอนท่านอ่ืน ๆ และต้องได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลืออีกหลาย ๆ ด้าน เช่น แหล่งข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ
บางอย่าง รวมทั้งงบประมาณ ในทางปฏิบัติจริง ๆ ครูไม่ได้รับการสนับสนุน
ใด ๆ เลยต้องลงทุนเองทั้งหมด ต้องศึกษาหาความรู้เอง และพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ” (พิพัฒน์  เจริญวรรธะ, 4 เมษายน 2561) 

“ครูมีความรู้เรื่องอริยสัจ 4 เพราะอ่านหนังสือธรรมะเป็นประจ า 
และน าหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการด าเนินชีวิต มีความเชื่อและศรัทธาใน
กลักธรรมพระพุทธศาสนามาก แต่การสอนโครงงานเป็นเทคนิคใหม่ส าหรับ
ครู ครูจะต้องปล่อยให้นักเรียนรู้เอง เรียนเอง โดยครูเป็นที่ปรึกษาและคอย
ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในกรอบของหลักสูตรเพราะถ้าปล่อยนักเรียนอย่าง
อิสระครูจะควบคุมนักเรียนไม่ได้เลย สุดท้ายนักเรียนจะท างานไปโดยไม่มี
ขอบเขต และผลงานจะไม่ส าเร็จแน่นอน นักเรียนชั้น ป.6 ส่วนใหญ่ติดเล่น
มากกว่าเรียน ต้องคอยก ากับควบคุมอยู่ตลอด ยังไม่สามารถเรียนรู้
โครงงานได้เต็มรูปแบบ” (ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 เมษายน 2561)  

“การสอนแบบใหม่นี้ เป็นแนวทางที่เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ในการท าโครงงานด้ วยการใช้วิธีสอนแบบอริยสัจ  4 เป็นหลักใน
ขณะเดียวกันสามารถใช้วิธีการสอนอ่ืน ๆ ร่วมด้วยตามความเหมาะสมของ
นักเรียนและบริบทต่าง ๆ ในการท าโครงงาน นักเรียนจะพบปัญหาได้
ตลอดเวลา การเรียนรู้จึงเป็นวงจรการเรียนรู้ไปอย่างต่อเนื่องหรือเรื่อย ๆ 
โดยไม่มีที่สิ้นสุด หรือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสอนแบบนนี้เป็นการ
สอนที่ยั่งยืนเป็นทักษะที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน แต่ภาระ
งานครูมีมากชั่วโมงสอนมาก มีงานประเมินต้องท าเอกสารท าโครงการ   
ต่าง ๆ บางครั้งจ าเป็นต้องทิ้งห้องเรียนเพ่ือไปท างานอ่ืนที่เร่งด่วนก่อน 
เวลาที่ได้อยู่ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนจึงน้อยลง ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่
เป็นไปตามท่ีครูคาดหวัง” (อภิรัตน์  กุมารแก้ว, 4 เมษายน 2561)  
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จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาด้าน
ครูผู้สอน สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1) ครูมีความรู้ความสามารถด้านการสอนโครงงานน้อย ไม่เข้าใจบทบาทของผู้สอนที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน (facilitator) และไม่มีความถนัดด้านการสอนโครงงาน 

2) ครูมีความรู้เรื่องอริยสัจ 4 น้อยไม่เข้าใจหลักของอริยสัจ 4 จึงน ามาประยุกต์ใช้ในการ
สอนไม่ได้ 

3) ครูไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการสอนและการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
4) ครูขาดเทคนิคการพูดเพ่ือให้ก าลังใจนักเรียน การพูดเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมี

ความมุ่งม่ันในการท างาน  
5) ครูมีภาระงานมาก นอกจากงานสอนแล้วครูต้องรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ มากมายท า

ให้ครูไม่มีเวลาติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. ปัญหาด้านหลักสูตร 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มประชากร

เปูาหมาย ถึงปัญหาด้านหลักสูตร ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.7 
 

ตารางท่ี 5.7 ปัญหาด้านหลักสูตร 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาด้านหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

 

“ในบทบาทของครูผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญกับหลักสูตร ปัญหา
ของการพัฒนาหลักสูตรเกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนไม่เข้าใจกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรดังนั้นแนวโน้มของการ
พัฒนาหลักสูตรบุคลากรทุกฝุายของโรงเรียนจะต้องศึกษาเรื่องความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญอะไรบ้าง องค์ประกอบ
ขอหลักสูตรมีไม่ครบถ้วน การจัดท าหลักสูตรขาดการวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ในส่วนนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานดีมาก ช่วงเช้าเป็นช่ว งที่
นักเรียนเรียนวิชาพ้ืนฐานทั่วไปแต่ช่วงบ่ายจะเป็นช่วงกิจกรรมและกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบายมากที่สุดคือโครงงาน ปล่อยให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านโครงงานโดยใช้กระบวนการของอริยสัจ 4 แก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นนักเรียนสนุก เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เสียดายที่นโยบายนี้ไม่
ยั่งยืน รัฐบาลมีนโยบายใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ หลังจากมีนโยบายนี้ก็มีนโยบาย
ให้นักเรียนเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งก็จะไปเบียดบังชั่วโมงโครงงาน
ของนักเรียนและก็มีนโยบายใหม่มาเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด ทางโรงเรียนเป็นฝุาย
ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามสุดท้ายชั่วโมงเรียนรู้ของนักเรียนก็ลดลงเรื่อย ๆ อีก
ไม่นานคงถูกยกเลิกไป” (มัตติกา  สมสอน, 4 เมษายน 2561) 
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาด้านหลักสูตร 

“กระตุ้นให้นักเรียนมีความพร้อมและสนใจในการเรียน ขาดการ
เตรียมการสอนด้วยการเขียนแผนการสอน ในการเขียนแผนการสอนครู
บางคนไม่น าหลักอริยสัจ 4 มาจับในการเขียน ขาดการเตรียมสื่อการสอน 
ครูบางคนก็ไม่ส่งแผนการสอน ท าให้ประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรไปใช้
ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่เป็นไปตามหลักสูตร เพราะครูไม่ได้ร่วมกันจัดท า
หลักสูตรวิชาโครงงาน ไม่มีการนิเทศติดตามการสอนของครู ท าให้ครูบาง
คนละเลยหน้าที่หลักของตน ถ้ามองถึงแนวการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็น
การศึกษาที่ต้องเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค คือต้องเป็น
นักพัฒนา นักสร้างนวัตกรรม หรือเป็นวิศวกรสร้างงานในทุกสาขา ทุก
ศาสตร์ เป็นนักออกแบบเน้นการใช้เทคโนโลยี การสอนแบบอริยสัจ 4 ด้วย
โครงงานนั้นเหมาะสมที่สุดแต่ในทางปฏิบัตินโยบายการศึกษาของรัฐบาล
ไม่ได้มองลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ปัญหาผลสัมฤทธิ์ที่ตกต่ าจึง
ตามมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปัจจุบันมีวิชาเรียนมากมายแต่ไม่สามารถ
น าความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะเรียนมากเกินไปจนไม่มีเวลาอ่าน
หนังสือที่ตนสนใจ เรียนเพื่อเอาไปสอบให้ผ่านแค่นั้น” (นพวรรณ  ตันชูชีพ, 
4 เมษายน 2561) 

“ปัญหาด้านหลักสูตรคือไม่มีการพัฒนาหลักสูตร บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรเช่น ครู
ผู้บริหาร ผู้จัดท าหลักสูตรไม่เข้าใจกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรมี
เจตคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนาหลักสูตร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตร มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะพัฒนาหลักสูตร ขาด
งบประมาณสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรวิชาโครงงานและขาดการ
ประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการให้ข้อเสนอแนะ ขาดการวางแผนด้านเวลา 
บรรยากาศของโรงเรียนไม่ส่งเสริมการท างาน อีกทั้งนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่นิ่งท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพราะทุกปีจะมี
วิชาเ พ่ิมเติมเข้ามาในหลักสูตรตลอดวิชาเดิมที่ เรียนแล้วดีก็ถูกลด
ความส าคัญ นโยบายดี ๆ หลายอย่างก็ไม่สานต่อ รับนโยบายใหม่เข้ามา
เรื่อย ๆ มองแต่ผลสัมฤทธิ์ผลการสอบระดับชาติ ท าให้วิชาที่ส าคัญและควร
ส่งเสริมเช่นโครงงานถูกลดเวลาให้เรียนแค่ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งน้อย
เกินไป” (พิพัฒน์  เจริญวรรธะ, 4 เมษายน 2561) 
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาด้านหลักสูตร 

“ครูขาดความรู้เรื่องการจัดท าหลักสูตรวิชาโครงงาน ครูประจ า
วิชาเขียนค าอธิบายรายวิชาโครงงาน พร้อมก าหนดผลการเรียนรู้ ท า
โครงสร้างของหลักสูตรเองโดยครูเพียงคนเดียวเป็นคนเขียนหลักสูตร ไม่มี
ที่ปรึกษาในการจัดท าหลักสูตรเมื่อท าเสร็จก็ไม่มีคนตรวจสอบ ครูใช้สอนได้
เลยพร้อมกับเขียนแผนการสอนแต่ละสัปดาห์ ซึ่งถ้าดูจากกระบวนการ
สร้างหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้นั้นไม่ถูกต้อง อีกทั้งกระบวนการวัด
และประเมินผลโดยครูผู้สอนหลายคนจึงท าให้เกิดความยุ่งยากในการให้
คะแนนเพราะครูแต่ละคนก็มีมาตรฐานในการให้ระดับคุณภาพนักเรียน
ต่างกัน เป็นปัญหาไปทั้งระบบ ผลกระทบด้านหลักสูตรอีกอย่างคือนโยบาย
ของรัฐบาลที่เปลี่ยนไปตลอดตามการเมือง เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการศึกษาก็เปลี่ยนตาม ทางโรงเรียนต้องปรับตัวให้ทันเสมอ 
นโยบายที่เพ่ิมเข้ามารายวันเพ่ิมงานเอกสารให้กับครูแต่ไม่เพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายการเรียนที่มากเกินไป
ไม่มีความสุขในการเรียน นโยบายเพ่ิมเอกสารให้ครู ท าให้ครูมีเวลาให้
นักเรียนลดลง เพราะต้องจัดท าเอกสารรอการประเมินตามนโยบายของ
รัฐบาล บางครั้งครูต้องทิ้งห้องเรียนในวิชาโครงงานปล่อยให้นักเรียนศึกษา
เอง” (ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 เมษายน 2561) 

“การจัดท าหลักสูตรขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน การท าหลักสูตร
วิชาโครงงานเกิดจากแนวความคิดของผู้อ านวยการสถานศึกษา ขยายผลให้
ครูน าไปท าหลักสูตร ซึ่งครูก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องหลักสูตรมากพอ จึงขาด
ความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายต่าง ๆ ทั้งกระบวนการเรียนการ
สอนก็เป็นการสอนแบบใหม่ที่ครูไม่เคยท ามาก่อน นั่นคือน าหลักอริยสัจ 4 
มาใช้เป็นเทคนิคการสอน สอนนักเรียนท าโครงงาน ทั้งเรื่องอริยสัจ 4 และ
โครงงานครูหลายท่านไม่เข้าใจ การท าหลักสูตรครูจะต้องเข้าใจในเนื้อหา
และกระบวนการทั้งหมดจึงจะสามารถสร้างหลักสูตรได้ ท าให้การท า
หลักสูตรใช้ เวลานานและอาจจะไม่ถูกต้อง อีกทั้ งด้านการวัดและ
ประเมินผลตามนโยบายของรัฐบาลท าให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบไม่ใส่
ใจการเรียนเพราะนักเรียนจะต้องผ่านทุกคน หลักสูตรมันเอ้ือต่อนักเรียน
มาก ไม่ผ่านก็สอบซ่อมจนผ่าน ไม่มีการเรียนซ้ าชั้นเรียนแล้วให้ผ่าน 
แน่นอนผลิตประชากรที่เป็นปัญหาของสังคมออกไปแต่ละรุ่นมากมาย เมื่อ
เรียนวิชาใดแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียน ให้เรียนรู้ด้วยตนเองสอนคิดแบบอริยสัจ 4 
เรียนโครงงาน ก็ยังไม่สนใจที่จะเรียน ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
เกียจคร้านไม่มีความอดทน ครูก็ไม่สามารถลงโทษนักเรียนได้เพราะจะเป็น 
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
ปัญหาด้านหลักสูตร 

ความผิดทางวินัย ให้การบ้านนักเรียนไม่ได้เพราะนโยบายรัฐบาลไม่ให้
นักเรียนมีการบ้าน ยิ่งเป็นการซ้ าเติมให้นักเรียนไม่ทบทวนบทเรียน ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ ามาโดยตลอด เป็นเหมือนกันทุกโรงเรียน 
(อภิรัตน์  กุมารแก้ว, 4 เมษายน 2561) 

 
จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาด้าน

หลักสูตร สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
1) บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนไม่เข้าใจกระบวนการของการพัฒนา

หลักสูตร 
2) ครูขาดความตระหนัก เจตคติ และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและ

โครงสร้างหลักสูตรวิชาโครงงาน 
3) ครู ผู้บริหาร ผู้จัดท าหลักสูตรไม่เข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ขาดงบประมาณ

สนับสนุนการจัดท าหลักสูตร 
4) ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจ

ในการให้ข้อเสนอแนะ การจัดท าหลักสูตรขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5) กระบวนการวัดและประเมินผลโดยครูผู้สอนหลายคนท าให้เกิดความยุ่งยากในการให้

คะแนนเพราะครูแต่ละคนมีมาตรฐานในการให้ระดับคุณภาพนักเรียนต่างกัน 
 
ตอนที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

การน าเสนอข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยได้แยกประเด็นหลัก ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งมีอยู่ 3 
ประการ คือ แนวทางแก้ปัญหานักเรียน แนวทางแก้ปัญหาครูและแนวทางแก้ปัญหาหลักสูตรเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ดังนี้ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมาย ถึง
แนวทางแก้ปัญหานักเรียน ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.8 

 
ตารางท่ี 5.8 แนวทางแก้ปัญหานักเรียน 

 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

แ น ว ทา งแ ก้ ปั ญห า
นักเรียน 

“ในส่วนของการพัฒนาและปรับปรุงด้านนักเรียน ทางโรงเรียนได้
จัดกิจกรรมจิตศึกษาก่อนเรียนวิชาโครงงาน โดยการท ากิจกรรมเบรนยิมให้
สมองตื่นตัวพร้อมเรียนรู้ เป็นการพัฒนาสมองทั้งสองซีกให้ท างานได้ดีมากขึ้น 
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ตารางท่ี 5.8 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แ น ว ทา งแ ก้ ปั ญห า
นักเรียน 

และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดจ า ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น
ให้นักเรียนก ามือซ้าย ขวา ไขว้กันระดับอก กางแขนทั้งสองข้างออกห่างกัน
เป็นวงกลมแล้วเอามือกลับมาไขว้กันเหมือนเดิม หรือ ก ามือสองข้างยื่น
แขนตรงไปข้างหน้า ให้แขนคู่กันเคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อม ๆ กัน หมุน
เป็นวงกลมสองวงต่อกันคล้ายเลขแปดในแนวนอน เป็นต้น เมื่อท า
กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym) เสร็จแล้วถึงจะเริ่มท ากิจกรรม กิจกรรม
เน้นการท างานเป็นกลุ่ม ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อนักเรียนเกิด
ปัญหาขึ้นคอยกระตุ้นให้นักเรียนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ครูอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน 
เมื่อใกล้หมดชั่วโมงเรียน ให้นักเรียนประชุมหารือถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหา” (มัตติกา  สมสอน, 4 เมษายน 
2561) 

“ท าตารางจดบันทึกการบ้านในแต่ละวันของนักเรียนไว้บริเวณ
หน้าห้องด้านข้างของกระดาน ครูท่านใดสั่งการบ้านให้จดบันทึกไว้ เพ่ือให้
ครูแต่ละวิชาที่สอนทราบว่าวันนี้นักเรียนมีการบ้านวิชาอะไรบ้าง มีการบ้าน
มากน้อยเพียงใด เพราะบางครั้งครูประจ าวิชาที่สอนไม่ทราบว่านักเรียนมี
การบ้านแล้วกี่วิชา จึงสั่งการบ้านนักเรียน ท าให้นักเรียนมีการบ้านมาก
เกินไป ควรจ ากัดการบ้านให้นักเรียนท าวันละ 1 วิชาเพ่ือให้นักเรียนมีเวลา
แสวงหาความรู้นอกห้องเรียน และท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เช่นงานบ้าน ฝึก
รับผิดชอบ ฝึกวินัย อ่านหนังสือที่ตนสนใจ การติวสอบโอเน็ตควรยกเลิก 
เพราะไม่ใช่ทางออกของปัญหา ถ้าครูอยากเสริมข้อสอบโอเน็ตให้เสริมได้ใน
ชั่วโมงเรียน ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และน าแนวข้อสอบโอเน็ต
มาวัดผลนักเรียนในวิชานั้น ๆ ส าหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนใน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ต้องไปฝึกซ้อมนอกเวลาเรียนนั้น ครูผู้
ฝึกซ้อมนักเรียนควรค านึงถึงผลกระทบด้านการเรียนของนักเรียน ควร
จ ากัดเวลาฝึกซ้อมช่วงวันหยุด” (นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 เมษายน 2561) 

“ในห้องเรียนควรมีคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเตอร์เน็ตไว้ และเครื่อง
ปริ้นเตอร์อย่างน้อย 5 เครื่อง โดยใช้งบประมาณที่ทางกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียนทุกปี ถ้างบประมาณยังไม่เพียงพอให้
เสนอขอใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลหนองปุาครั่ง ในเทศบัญญัติใน
ปีงบประมาณถัดไป เพราะทางเทศบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่
โรงเรียนในด้านการศึกษา เนื่องจากเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบล
หนองปุาครั่ง” (พิพัฒน์  เจริญวรรธะ, 4 เมษายน 2561) 
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ตารางท่ี 5.8 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แ น ว ทา งแ ก้ ปั ญห า
นักเรียน 

“ทางโรงเรียนควรจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่ง
ครั้ง ครูและผู้อ านวยการโรงเรียนต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองถามถึงด้าน
หลักสูตร การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ เพราะการท าโครงงานของนักเรียนจ าเป็นต้องอาศัยผู้ปกครอง
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น งบประมาณ สถานที่ ความรู้ เป็นต้น เมื่อสิ้นปี
การศึกษาให้นักเรียนน าเสนอผลงานตนเองโดยการจัดงานหรือจัดเวทีให้
นักเรียนได้แสดงออกเผยแพร่ผลงานของตนเองให้ชุมชน ผู้ปกครอง ได้รับ
ฟังและควรท าอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี” (ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 เมษายน 
2561) 

“เมื่อนักเรียนก าลังประสบกับปัญหา ครูพยายามชี้ให้นักเรียนเห็น
ปัญหาและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น มองปัญหาแบบทุกข์ ต้องหาทางดับทุกข์ 
โดยใช้หลักอริยสัจ 4 โดยครูคอยให้ก าลังใจ เสริมแรงทางบวกด้วยค าพูด 
ค าชมเชยเมื่อนักเรียนท าได้ ถ้าครูใช้วิธีกดดันนักเรียนจะท าให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน เบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดใน
การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 ได้นั้นคือ 
เทคนิคการพูดเชิงบวก คิดเชิงบวก ของครูที่ปรึกษาโครงงาน การพูดเชิง
บวกมีความส าคัญพอ ๆ กับการคิดเชิงบวก เพราะคนที่ประสบความส าเร็จ
มักเป็นคนที่คิดบวกมากกว่าคนที่คิดลบ และคนที่ประสบความส าเร็จมักพูด
เชิงบวกหรือพูดในแง่ดีมากกว่าการพูดลบหรือพูดในแง่ร้าย” (อภิรัตน์  
กุมารแก้ว, 4 เมษายน 2561) 

 
จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทาง

แก้ปัญหานักเรียน สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
1) จัดกิจกรรมจิตศึกษาก่อนเรียนวิชาโครงงาน เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิและสมองตื่นตัว

พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่  
2) สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน เมื่อใกล้หมดชั่วโมงเรียนให้นักเรียนได้ประชุม

หารือถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ปัญหาที่เกิดข้ึนและวิธีการแก้ปัญหา 
3) ไม่สั่งการบ้านนักเรียนมากจนเกินไป เพ่ือให้นักเรียนมีเวลาแสวงหาความรู้นอก

ห้องเรียนและมีเวลาช่วยงานบ้านผู้ปกครอง 
4) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ในห้องเรียนจ านวนอย่างน้อย 5 เครื่อง

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในการท าโครงงาน 



54 

5) จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานให้ผู้ปกครองรับทราบ และให้นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเองให้ผู้ปกครอง 

6) ฝึกให้นักเรียนพูดเชิงบวก คิดเชิงบวก ครูพูดให้ก าลังใจด้วยการชมเชยนักเรียน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมาย ถึง

แนวทางแก้ปัญหาครู ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.9 
 

ตารางท่ี 5.9 แนวทางแก้ปัญหาครู 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

แนวทางแก้ปัญหาครู 

“จัดอบรมครูโดยอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบ
อริยสัจ 4 และการสอนโครงงาน เพ่ือให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่
ตรงกันจะท าให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และพาครูไปศึกษาดู
งานโรงเรียนวิถีพุทธ เช่นโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนที่จัดสอนโครงงาน เช่น
โรงเรียนล าปรายมาศพัฒนา ให้ครูได้เก็บประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ น า
ข้อดีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน” (มัตติกา  สมสอน, 4 เมษายน 2561) 

“ให้ครูอบรมปฏิบัติธรรม เรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ 4 และธรรมะ
พ้ืนฐาน การเจริญสติปัฏฐาน 4 โดยใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน ในเดือน
เมษายนอย่างนอ้ย 7 วัน และอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 
4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การอบรมอาจใช้เวลาหลายวัน โดยให้ครูฝึก
เขียนแผนการสอนตามหลักอริยสัจ 4 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เมื่อเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาถัดไปจะได้น าแผนการสอนนั้นมาใช้สอนได้” 
(นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 เมษายน 2561) 

“ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องเป็นแกนน าพัฒนาครูอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยจัดประชุมครูทุกสัปดาห์ โดยให้ครูทุกท่านได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การที่ครู
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะท าให้ครูเกิดความเข้าใจในหลักการสอน
ตามหลักอริยสัจ 4 มากขึ้น ครูท่านใดที่มีปัญหาในการสอนจะได้น าปัญหา
นั้นเข้าไปในที่ประชุมเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป” (พิพัฒน์  
เจริญวรรธะ, 4 เมษายน 2561) 

“ครูฝุายวิชาการควรจัดทีมงานเข้านิเทศติดตามครูผู้สอนทุกเดือน 
โดยท าความเข้าใจกับครูผู้สอนว่าการนิเทศติดตามไม่ใช่การจับผิดครู เป็น
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้ความช่วยเหลือครูให้การสอนราบรื่น
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 การนิเทศไม่มี
ผลต่อการประเมินขั้นเงินเดือนครู จะท าให้ครูไม่กดดันตนเอง การสอนจะ 
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ตารางท่ี 5.9 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแก้ปัญหาครู 

เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เน้นประเมินเอกสารใด ๆ ส่งเสริมครูท าวิจัยในชั้น
เรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน” 
(ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 เมษายน 2561)  

“จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูด้านสื่อการสอน โดยให้
งบประมาณในการผลิตสื่อการสอน และจัดซื้อสื่อการสอนที่จ าเป็น เช่น 
กระดาษ สื่อวีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ และให้ครูอบรมด้านการ
ใช้เทคโนโลยีในการสอน เพราะครูหลายท่านอายุมากใช้สื่อเทคโนโลยีไม่
เป็น การหาข้อมูลในกูเกิล ยูทูป การอัปโหลดไฟล์ต่าง ๆ เฟซบุ๊ก เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ครูควรท าได้ เพ่ือใช้สอนนักเรียน ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาก้าวไปข้างหน้ามาก ครูยุคใหม่ต้องตามให้ทัน เทคโนโลยีมี
คุณประโยชน์มากหากรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์” (อภิรัตน์  กุมารแก้ว, 4 
เมษายน 2561) 

“จัดอบรมครูโดยอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบ
อริยสัจ 4 และการสอนโครงงาน เพ่ือให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่
ตรงกันจะท าให้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และพาครูไปศึกษาดู
งานโรงเรียนวิถีพุทธ เช่นโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนที่จัดสอนโครงงาน เช่น
โรงเรียนล าปรายมาศพัฒนา ให้ครูได้เก็บประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ น า
ข้อดีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน” (มัตติกา  สมสอน, 4 เมษายน 2561) 

“ให้ครูอบรมปฏิบัติธรรม เรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ 4 และธรรมะ
พ้ืนฐาน การเจริญสติปัฏฐาน 4 โดยใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียน ในเดือน
เมษายนอย่างน้อย 7 วัน และอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 
4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การอบรมอาจใช้เวลาหลายวัน โดยให้ครูฝึก
เขียนแผนการสอนตามหลักอริยสัจ 4 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เมื่อเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาถัดไปจะได้น าแผนการสอนนั้นมาใช้สอนได้” 
(นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 เมษายน 2561) 

“ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องเป็นแกนน าพัฒนาครูอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยจัดประชุมครูทุกสัปดาห์ โดยให้ครูทุกท่านได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การที่ครู
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะท าให้ครูเกิดความเข้าใจในหลักการสอน
ตามหลักอริยสัจ 4 มากขึ้น ครูท่านใดที่มีปัญหาในการสอนจะได้น าปัญหา
นั้นเข้าไปในที่ประชุมเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป” (พิพัฒน์  
เจริญวรรธะ, 4 เมษายน 2561) 
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ตารางท่ี 5.9 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางแก้ปัญหาครู 

“ครูฝุายวิชาการควรจัดทีมงานเข้านิเทศติดตามครูผู้สอนทุกเดือน 
โดยท าความเข้าใจกับครูผู้สอนว่าการนิเทศติดตามไม่ใช่การจับผิดครู เป็น
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้ความช่วยเหลือครูให้การสอนราบรื่น 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 การนิเทศไม่มี
ผลต่อการประเมินขั้นเงินเดือนครู จะท าให้ครูไม่กดดันตนเอง การสอนจะ
เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เน้นประเมินเอกสารใด ๆ ส่งเสริมครูท าวิจัยในชั้น
เรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน” 
(ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 เมษายน 2561) 

“จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูด้านสื่อการสอน โดยให้
งบประมาณในการผลิตสื่อการสอน และจัดซื้อสื่อการสอนที่จ าเป็น เช่น 
กระดาษ สื่อวีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ และให้ครูอบรมด้านการ
ใช้เทคโนโลยีในการสอน เพราะครูหลายท่านอายุมากใช้สื่อเทคโนโลยีไม่
เป็น การหาข้อมูลในกูเกิล ยูทูป การอัปโหลดไฟล์ต่าง ๆ เฟซบุ๊ก เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ครูควรท าได้ เพ่ือใช้สอนนักเรียน ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาก้าวไปข้างหน้ามาก ครูยุคใหม่ต้องตามให้ทัน เทคโนโลยีมี
คุณประโยชน์มากหากรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์” (อภิรัตน์  กุมารแก้ว, 4 
เมษายน 2561) 

 
จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทาง

แก้ปัญหาครู สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
1) จัดอบรมครูเกี่ยวกับการสอนแบบอริยสัจ 4 และการสอนโครงงาน  
2) ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ โรงเรียนสัตยาไส และโรงเรียนต้นแบบโครงงาน 

โรงเรียนล าปรายมาศพัฒนา 
3) ให้ครูเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเรียนรู้เรื่องอริยสัจ 4 การเจริญสติปัฏฐาน 4 และธรรมพื้นฐาน 
4) ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องถึงประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 
5) ฝุายวิชาการควรนิเทศติดตามผลการสอนเป็นประจ าทุกเดือน 
6) ควรมีงบประมาณให้ครูผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อการสอน 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมายถึง
แนวทางแก้ปัญหาหลักสูตร ดังที่ปรากฏในตารางที่ 5.10 
 
ตารางท่ี 5.10 แนวทางแก้ปัญหาหลักสูตร 

 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

แ น ว ทา ง แ ก้ ปั ญห า
หลักสูตร 

“ผู้ เกี่ ยวข้องทุกฝุ ายควรมีส่ วนร่ วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชาโครงงานให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการระดมสมองระหว่าง
ผู้บริหาร ครู และชุมชน ในการจัดท าหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผล และควรมีการติดตามประเมินผลการจัดท าหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ” (มัตติกา  สมสอน, 4 เมษายน 2561) 

“ปรับปรุงเรื่องการท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและ
โครงสร้างของหลักสูตรวิชาโครงงาน ความสามารถในการท างานวิจัยในชั้น
เรียนของครูผู้สอน และการปรับกระบวนทัศน์ของครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ ครูควรให้เวลากับการพัฒนาตนเอง ทุกฝุาย
ที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู เช่น อมรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์” 
(นพวรรณ  ตันชูชีพ, 4 เมษายน 2561) 

“ให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรวิชาโครงงาน ครูต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง เพราะ
หลักสูตรนี้กระบวนการเรียนการสอนใช้หลักอริยสัจ 4 จะเขียนแผนการ
สอนอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักอริยสัจ 4 ต้องจัดอบรมสัมมนา เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรมาให้
ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตร” (พิพัฒน์  เจริญวรรธะ, 4 
เมษายน 2561) 

“ช่วงปิดภาคเรียนควรจัดการอบรมครูเพ่ือจัดท าหลักสูตร โดยใช้
วิทยากรที่มีความช านาญเรื่องหลักสูตร ให้ครูและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ร่วมกันจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเดิมให้ดีขึ้นน าปัญหาที่พบจาก
การทดลองใช้หลักสูตรมาแก้ไขปรับปรุงโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรเป็น
ผู้ชี้แนะให้ความช่วยเหลือ ร่วมกันท าให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ครู
จะได้เข้าใจหลักสูตร และสามารถน าหลักสูตรไปจัดท าแผนการสอนได้ ครู
ทุกคนจะมีแนวทางในการสอนเหมือนกัน” (ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง, 4 
เมษายน 2561) 

“น าชุมชนเข้าร่วมจัดท าหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาโครงงาน
เพราะเป็นการน าหลักอริยสัจ 4 มาเป็นเทคนิคการสอน ทางโรงเรียนควร
เชิญพระสงฆ์ในชุมชนเข้ามาช่วย เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติจะสามารถแนะน า 
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ตารางท่ี 5.10 (ต่อ) 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ ข้อมูลสัมภาษณ์ 

 
แ น ว ทา ง แ ก้ ปั ญห า
หลักสูตร 

และให้ความรู้ได้ดีในการจัดท าหลักสูตร และควรหาที่ปรึกษาการท า
หลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ช่วยเพ่ือจะได้แนะน าการท า
หลักสูตรที่ถูกต้อง ควรมีการจัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี (อภิรัตน์  กุมารแก้ว, 4 เมษายน 2561) 

 
จากข้อมูลของผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูกลุ่มเปูาหมายที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทาง

แก้ปัญหาหลักสูตร สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายควรมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร และติดตามประเมินผลอย่างเป็น

ระบบ 
2) ทุกฝุายที่เก่ียวข้องควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู เช่น อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน  
3) ควรจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรมาให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตร 
4) น าชุมชนเข้าร่วมจัดท าหลักสูตร 
5) อบรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว ท าให้ทราบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลัก

อริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีกระบวนการการเรียนรู้อย่างไร มีการน าหลักอริยสัจ 4 เข้าไป
บูรณาการในการเรียนการสอนได้อย่างไร นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างไร ปัญหาจากการเรียนรู้ตาม
หลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีปัญหาด้านใดบ้าง ควรมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับ
ด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 5.11 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ 
1

ข้อ 1 
1

ข้อ 2 
1

ข้อ 3 
ข้

ข้อ 4 
1

ข้อ 5 
1

ข้อ 6 
1

ข้อ 7 
8

ข้อ 8 
เด็กชายภานุเดช มุ่งรังสี 2 2 1 2 1 1 1 0 
เด็กชายณัฐพล จะสือตาบู 1 1 1 1 1 1 1 0 
เด็กชายอชิตล ศิริพันธ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กชายวงค์กร สว่างไสว 1 1 0 1 1 1 1 2 
เด็กชายสุกฤษฎิ์ มูลอ้าย 2 2 1 1 2 1 2 2 
เด็กชายกิตติพล จินดารัตน์ 1 1 1 1 1 1 2 1 
เด็กชายณัฐธนากร มะเม็ง 2 2 2 1 1 1 2 1 
เด็กชายวัชระ ภู่พูนทรัพย์ 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 5.11 (ต่อ) 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ 
1

ข้อ 1 
1

ข้อ 2 
1

ข้อ 3 
ข้

ข้อ 4 
1

ข้อ 5 
1

ข้อ 6 
1

ข้อ 7 
8

ข้อ 8 
เด็กหญิงเจนจิรา ปัญญาเพื่อน 1 1 1 1 0 1 1 0 
เด็กหญิงสิริจรรยา ไชยชนะ 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กหญิงถิรภัทร ปริยาพร 1 1 1 2 1 1 2 2 
เด็กหญิงแอนนี่ ดวงดี 1 1 1 2 2 1 1 1 
เด็กหญิงณิชากร ปาสมุทร์ 2 2 2 1 2 1 2 2 
เด็กหญิงนภวรรณ ทองค า 1 1 1 2 2 2 1 1 
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุรณีย์ 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กหญิงพนิดา วาทินวิวัฒนา 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นุตตะละ 2 2 2 1 1 1 1 1 
เด็กหญิงปาริชาติ อุ่นค า 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กชายนฤเบศ กันตระกูล 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กชายนพรัตน์ กาบใย 1 1 0 1 1 1 1 1 
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ กันทรัตน์ 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กหญิงรมิดา แซ่หว่าง 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กชายอนุรัตน์ จิ่งตามน 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กชายณัฐพงค์ เททิน 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กหญิงจิตราภรณ์ โรจนสายชล 1 1 1 1 1 1 1 1 
เด็กชายอภิสิทธ์ิ สีพรรณ์ 1 2 2 2 1 1 1 2 
ค่าเฉลี่ย 1.19 1.23 1.08 1.19 1.12 1.04 1.19 1.08 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 1.14 

 
*หมายเหตุ คะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อ เป็นคะแนนเฉลี่ย 

และใช้เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล ดังนี้ 
คะแนน 2.5 – 3.0     หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (3) 
คะแนน 1.5 – 2.4    หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี (2) 
คะแนน 1.0 – 1.4   หมายถึง ระดับคุณภาพ ผ่าน (1) 
คะแนน   0 – 0.9    หมายถึง ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน (0) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 8 ประการ ดังนี้  
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ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต  
ข้อ 3 มีวินัย 
ข้อ 4 ใฝุเรียนรู้  
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง  
ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน  
ข้อ 7 รักความเป็นไทย  
ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 
จากข้อมูลของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนการจัดการ

เรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถสรุปได้ว่า ในภาพรวมก่อนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับคุณภาพ 1 หมายถึงระดับคุณภาพ ผ่าน 
 
ตารางท่ี 5.12 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ 
1

ข้อ 1 
1

ข้อ 2 
1

ข้อ 3 
ข้

ข้อ 4 
1

ข้อ 5 
1

ข้อ 6 
1

ข้อ 7 
8

ข้อ 8 
เด็กชายภานุเดช มุ่งรังสี 2 3 3 2 2 3 3 3 
เด็กชายณัฐพล จะสือตาบู 2 3 3 3 3 3 2 2 
เด็กชายอชิตล ศิริพันธ์ 2 2 2 2 2 2 2 3 
เด็กชายวงค์กร สว่างไสว 3 3 3 2 2 2 2 2 
เด็กชายสุกฤษฎิ์ มูลอ้าย 3 3 3 3 3 2 3 3 
เด็กชายกิตติพล จินดารัตน์ 2 2 2 2 2 3 3 3 
เด็กชายณัฐธนากร มะเม็ง 3 3 3 3 3 3 3 3 
เด็กชายวัชระ ภู่พูนทรัพย์ 2 2 2 2 2 2 2 2 
เด็กหญิงเจนจิรา ปัญญาเพื่อน 2 2 2 3 3 3 3 3 
เด็กหญิงสิริจรรยา ไชยชนะ 3 3 3 3 3 3 3 3 
เด็กหญิงถิรภัทร ปริยาพร 3 2 2 3 3 3 3 3 
เด็กหญิงแอนนี่ ดวงดี 2 2 2 2 2 3 2 2 
เด็กหญิงณิชากร ปาสมุทร์ 3 3 3 3 3 3 3 3 
เด็กหญิงนภวรรณ ทองค า 2 2 2 2 3 3 2 2 
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุรณีย์ 2 3 3 3 3 3 2 2 
เด็กหญิงพนิดา วาทินวิวัฒนา 3 3 3 3 3 2 3 3 
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นุตตะละ 2 2 2 2 2 2 2 2 
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ตารางท่ี 5.12 (ต่อ) 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภาพของคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละข้อ 
1

ข้อ 1 
1

ข้อ 2 
1

ข้อ 3 
ข้

ข้อ 4 
1

ข้อ 5 
1

ข้อ 6 
1

ข้อ 7 
8

ข้อ 8 
เด็กหญิงปาริชาติ อุ่นค า 2 2 2 3 3 3 2 2 
เด็กชายนฤเบศ กันตระกูล 2 1 2 2 2 1 2 2 
เด็กชายนพรัตน์ กาบใย 2 1 2 1 1 2 1 3 
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ กันทรัตน์ 2 2 2 1 3 3 3 3 
เด็กหญิงรมิดา แซ่หว่าง 2 2 2 2 1 1 3 3 
เด็กชายอนุรัตน์ จิ่งตามน 1 2 2 2 2 2 2 3 
เด็กชายณัฐพงค์ เททิน 2 3 3 3 3 3 2 2 
เด็กหญิงจิตราภรณ์ โรจนสายชล 2 2 2 2 2 2 2 2 
เด็กชายอภิสิทธ์ิ สีพรรณ์ 2 2 2 1 2 2 2 2 
ค่าเฉลี่ย 2.23 2.31 2.38 2.31 2.42 2.46 2.38 2.54 
ระดับคุณภาพเฉลี่ย 2.38 
 

*หมายเหตุ คะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อ เป็นคะแนนเฉลี่ย 
และใช้เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล ดังนี้ 

คะแนน 2.5 – 3.0     หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (3) 
คะแนน 1.5 – 2.4    หมายถึง ระดับคุณภาพ ดี (2) 
คะแนน 1.0 – 1.4   หมายถึง ระดับคุณภาพ ผ่าน (1) 
คะแนน   0 – 0.9    หมายถึง ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน (0) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 8 ประการ ดังนี้  
ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต  
ข้อ 3 มีวินัย 
ข้อ 4 ใฝุเรียนรู้  
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง  
ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน  
ข้อ 7 รักความเป็นไทย  
ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 
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จากข้อมูลของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถสรุปได้ว่า หลังการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 
4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในระดับคุณภาพ 2 หมายถึงระดับคุณภาพ ดี 
 



 
บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผู้ศึกษา
จะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นส าคัญมาน าเสนอโดยจ าแนกออกเป็นสามส่วน คือ สรุปการ
วิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏผลการศึกษาวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

6.1.1 สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

1) กระบวนการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า โรงเรียน
อนุบาลหนองป่าครั่ง มีหลักสูตรพัฒนานักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยน าหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาโครงงาน คือการน าหลักอริยสัจ 4 มาใช้
เป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนในวิชาโครงงานโดยมีรูปแบบการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุและผล 
เหตุ ท าให้เกิด ผล สมุทัย เป็นเหตุท าให้เกิด ทุกข์ มรรค เป็นเหตุท าให้เกิด นิโรธ จึงน ามาจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นทุกข์ คือปัญหา ใช้สติก าหนดปัญหาที่สนใจจะแก้ไข ปัญหาก าหนดโดยนักเรียนหรือ
ครูเป็นผู้ก าหนด ขั้นตอนนี้ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากแก้ปัญหาให้ส าเร็จ  

ขั้นสมุทัย คือตั้งสมมุติฐาน คาดเดาสาเหตุของปัญหาโดยใช้สติ และพิจารณาอย่าง
รอบคอบทุกประเด็นว่าสาเหตุของปัญหานั้นมีอะไรบ้าง นักเรียนจะระดมความคิดมีการคิดตัดสินใจ
ร่วมกัน และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ครูเป็นที่ปรึกษาและคอยอ านวยความสะดวกในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตั้งสมมุติฐาน 

ขั้นนิโรธ คือวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นตอนนี้นักเรียนร่วมกันคิด
วิธีการได้มาซึ่งการทดสอบสมมุติฐาน เช่น การทดลอง การส ารวจ การสืบค้น การสอบถาม ฯลฯ 
อย่างเป็นระบบมีวิธีท าเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุถึงนิโรธ การดับทุกข์  

ขั้นมรรค คือสรุปผลการแก้ปัญหา ปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วนั่นคือดับทุกข์ สรุปอะไรคือ
สาเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยวิธีการใด เมื่อปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวนักเรียน 
นักเรียนได้อะไรบ้างจากการน าหลักอริยสัจ 4 มาใช้แก้ไขปัญหาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีความ
เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในตัวนักเรียนเช่น เป็นคนรอบคอบมากขึ้น มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ กล้าแสดงออก เป็นต้น 
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2) บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน พบว่า บทบาทของนักเรียน คือ นักเรียนเป็นผู้ร่วมก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐานแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการต่าง ๆ สรุปผลการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักอริยสัจ 4 บทบาทของครู คือ เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน เป็นที่ปรึกษา ควบคุมนักเรียนให้การเรียนรู้อยู่ ใน
กระบวนการตามหลักอริยสัจ 4 วัดและประเมินผลนักเรียนเป็นระยะ คอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้และคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
พบว่า ในการวัดและประเมินผล ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินตามหลักอริยสัจ 4 แต่ละขั้นตอน
ขณะที่นักเรียนก าลังเรียน และประเมินหลังจากเรียน การประเมินแบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วน คือ
คะแนนเก็บระหว่างเรียน 80 คะแนนได้จากคะแนนพฤติกรรมนักเรียนขณะเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และความก้าวหน้าของผลงาน คะแนนสอบปลายปี 20 คะแนนได้จากการน าเสนอผลงาน 
การตอบข้อซักถาม แบบประเมินใช้แบบสังเกตพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การท างานกลุ่ม 
และแบบประเมินโครงงาน 

4) ผลการพัฒนานักเรียนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า ส่งผลให้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเพ่ิมขึ้นเป็นระดับคุณภาพดี ซึ่งเดิมก่อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานได้ระดับคุณภาพผ่าน นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา ดีขึ้น 

6.1.2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

1) ปัญหาด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนบางกลุ่มไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ไม่
เข้าใจหลักอริยสัจ 4 จึงไม่สามารถน าหลักอริยสัจ 4 ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าโครงงานได้ จึง
แตกความสามัคคีกัน นักเรียนมีการบ้านมากท าให้ไม่มีเวลาค้นคว้าหาความรู้ในการท าโครงงานที่
นักเรียนสนใจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องสอบวัดผลระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนจึงมุ่งเตรียมอ่านหนังสือสอบ ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนเรียนเสริมตอนเย็นเพ่ือเตรียมตัวสอบ 
นักเรียนบางคนต้องเรียนพิเศษวันหยุดเพ่ือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บางคน
เป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันทักษะวิชาการต้องไปฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน จึงไม่มี
เวลาหาความรู้ท าโครงงานที่สนใจ แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียนมีไม่เพียงพอ ทั้ง
ห้องคอมพิวเตอร์และหนังสือในห้องสมุด ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจนไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนนักเรียนท าโครงงาน นักเรียนเกิดความท้อแท้หมดก าลังใจในการท าโครงงาน เนื่องจากเจอ
ปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง 

2) ปัญหาด้านครูผู้สอน ครูมีความรู้ความสามารถด้านการสอนโครงงานน้อย ไม่เข้าใจ
บทบาทของผู้สอนที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน (facilitator) และไม่มีความถนัดด้านการ
สอนโครงงาน มีความรู้เรื่องอริยสัจ 4 น้อยไม่เข้าใจหลักของอริยสัจ 4 จึงน ามาประยุกต์ใช้ในการสอน
ไม่ได้ ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการสอนและการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ขาดเทคนิค
การพูดเพ่ือให้ก าลังใจนักเรียน การพูดเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน มี
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ภาระงานมาก นอกจากงานสอนแล้วครูต้องรับผิดชอบโครงการต่าง ๆ มากมายท าให้ครูไม่มีเวลา
ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3) ปัญหาด้านหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนไม่เข้าใจ
กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร ขาดความตระหนัก เจตคติ และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายและโครงสร้างหลักสูตรวิชาโครงงาน ขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดท าหลักสูตร ขาด
การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการให้
ข้อเสนอแนะ การจัดท าหลักสูตรขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  กระบวนการวัดและประเมินผลโดย
ครูผู้สอนหลายคนท าให้เกิดความยุ่งยากในการให้คะแนนเพราะครูแต่ละคนมีมาตรฐานในการให้ระดับ
คุณภาพนักเรียนต่างกัน 

6.1.3 แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

1) แนวทางแก้ปัญหานักเรียน จัดกิจกรรมจิตศึกษาก่อนเรียนวิชาโครงงาน เพ่ือให้
นักเรียนมีสมาธิและสมองตื่นตัวพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน เมื่อใกล้
หมดชั่วโมงเรียนให้นักเรียนได้ประชุมหารือถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้ นและวิธีการ
แก้ปัญหา ไม่สั่งการบ้านนักเรียนมากจนเกินไป เพ่ือให้นักเรียนมีเวลาแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน
และมีเวลาช่วยงานบ้านผู้ปกครอง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ในห้องเรียนจ านวน
อย่างน้อย 5 เครื่องเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในการท าโครงงาน จัดประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้ผู้ปกครอง
รับทราบ และให้นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเองให้ผู้ปกครอง ฝึกให้นักเรียนพูดเชิงบวก คิดเชิง
บวก ครูพูดให้ก าลังใจด้วยการชมเชยนักเรียน 

2) แนวทางแก้ปัญหาครู จัดอบรมครูเกี่ยวกับการสอนแบบอริยสัจ 4 และการสอน
โครงงานศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ โรงเรียนสัตยาไส และโรงเรียนต้นแบบโครงงาน 
โรงเรียนล าปรายมาศพัฒนา ให้ครูเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเรียนรู้เรื่องอริยสัจ 4 การเจริญสติปัฏฐาน 4 
และธรรมพ้ืนฐาน ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องถึงประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ฝ่ายวิชาการควรนิเทศติดตามผลการ
สอนเป็นประจ าทุกเดือน และควรมีงบประมาณให้ครูผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อการสอน 

3) แนวทางแก้ปัญหาหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร 
และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู เช่น อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ควรจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรมาให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนา
หลักสูตร น าชุมชนเข้าร่วมจัดท าหลักสูตร อบรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

6.2.1 สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 

จากผลการวิจัยพบว่า การสอนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการสอน
ประยุกต์มาจากวิธีคิดตามแนวพุทธศาสนา ซึ่งมุ่งให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจน
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ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศรี  อุ่นตุ้ม1 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนวัดกู่ค า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทุกคนมีทักษะการ
คิดแก้ปัญหาร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีข้ึนไป ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอน
เพ่ือเน้นการฝึกคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอนของอริยสัจ 4 อย่างเป็นระบบ  

การสอนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งมี
ขั้นตอนดังนี้ คือ  

ขั้นทุกข์ คือปัญหา ใช้สติก าหนดปัญหาที่สนใจจะแก้ไข ปัญหาก าหนดโดยนักเรียนหรือครู
เป็นผู้ก าหนด ขั้นตอนนี้ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากแก้ปัญหาให้ส าเร็จ  

ขั้นสมุทัย คือตั้งสมมุติฐาน คาดเดาสาเหตุของปัญหาโดยใช้สติ และพิจารณาอย่าง
รอบคอบทุกประเด็นว่าสาเหตุของปัญหานั้นมีอะไรบ้าง นักเรียนจะระดมความคิดมีการคิดตัดสินใจ
ร่วมกัน และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน ครูเป็นที่ปรึกษาและคอยอ านวยความสะดวกในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตั้งสมมุติฐาน 

ขั้นนิโรธ คือวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นตอนนี้นักเรียนร่วมกันคิด
วิธีการได้มาซึ่งการทดสอบสมมุติฐาน เช่น การทดลอง การส ารวจ การสืบค้น การสอบถาม ฯลฯ 
อย่างเป็นระบบมีวิธีท าเป็นขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุถึงนิโรธ การดับทุกข์  

ขั้นมรรค คือสรุปผลการแก้ปัญหา ปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วนั่นคือดับทุกข์ สรุปอะไรคือ
สาเหตุของปัญหาและแก้ไขด้วยวิธีการใด เมื่อปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวนักเรียน 
นักเรียนได้อะไรบ้างจากการน าหลักอริยสัจ 4 มาใช้แก้ไขปัญหาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีความ
เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในตัวนักเรียนเช่น เป็นคนรอบคอบมากขึ้น มีความรับผิดชอบ มีวินัย         
ใฝ่เรียนรู้ กล้าแสดงออก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการสอนแบบอริยสัจ 4 ของ พระครูประพัฒน์   
ธรรมกิจ2 ดังนี้ 

ขั้นก าหนดปัญหา หรือ ขั้นทุกข์ ครูควรช่วยนักเรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดูปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยตัวเอง ด้วยความรอบคอบ และพยายามก าหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดแก้ไข  
ให้ได้ 

ขั้นตั้งสมมติฐาน หรือ ขั้นสมุทัย ครูช่วยนักเรียนให้ได้พิจารณาตัวเองว่าสาเหตุของปัญหาที่
ยกข้ึนมากล่าวนั้นมีอะไรบ้าง ครูช่วยนักเรียนให้เกิดความเข้าใจว่าในการแก้ท่ีสาเหตุนั้น อาจจะกระท า
ได้บ้าง คือให้ก าหนดสิ่งที่กระท าเป็นข้อ ๆ ไป ครูช่วยนักเรียนให้คิดว่าในการแก้ที่สาเหตุนั้น อาจจะ
กระท าอะไรได้บ้าง คือให้ก าหนดสิ่งที่กระท าเป็นข้อ ๆ ไป  

                                                        
1 พรศรี อุ่นตุ้ม. การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดกู่ค า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, (2558). 

2 พระครู ประพัฒน์ ธรรมกิ จ , วิ ธี สอนแบบอริ ยสั จ  4 , สื บค้น เมื่ อ  20  มีน าคม  2560 จาก
https://www.gotoknow.org/posts/201977. 
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ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล หรือ ขั้นนิโรธ ขั้นท าให้แจ้ง ครูต้องสอนให้นักเรียนได้กระท าหรือ
การท าการทดลองด้วยตนเองตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ เมื่อทดลองได้ผลประการใด ต้องบันทึก
ผลการทดลองแต่ละอย่าง หรือ ที่เรียกว่าข้อมูลไว้เพื่อพิจารณาในขั้นต่อไป 

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล หรือ ขั้นมรรค จากการทดลองกระท าด้วยตนเองหลาย ๆ 
อย่างนั้น ย่อมจะได้ผลออกมาให้เห็นชัด ผลบางประการชี้ให้เห็นว่า แก้ปัญหาได้บ้างแต่ไม่ค่อยชัดเจน
นัก ผลที่ถูกต้องชี้ให้เห็นว่าแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้ว และได้บรรลุจุดหมายแล้ว ได้แนวทางหรือข้อ
ปฏิบัติที่เราต้องการแล้ว เหล่านี้หมายความว่า จะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ 
จนแจ่มแจ้งว่าท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาที่ก าหนดได้ส าเร็จ จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้น จะท าให้เห็น
ว่าสิ่งใดแก้ปัญหาได้จริง ต่อไปก็สรุปการกระท าที่ได้ผลนั้นไว้เป็นข้อ ๆ หรือเป็นระบบ หรือเป็น
แนวทางปฏิบัติและให้ลงมือกระท าหรือปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแนวทางนั้นโดยทั่วกัน  

บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
พบว่า บทบาทของนักเรียน คือ นักเรียนเป็นผู้ร่วมก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐานแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ สรุปผลการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักอริยสัจ 4 บทบาทของครู คือ เป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน เป็นที่ปรึกษา ควบคุมนักเรียนให้การเรียนรู้อยู่ในกระบวนการตามหลัก
อริยสัจ 4 วัดและประเมินผลนักเรียนเป็นระยะ คอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ แสวงหาความรู้
และคิดแก้ไขปญัหาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนนี้ด้วย เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่ส าหรับศตวรรษ
ที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติ และการสร้างแรงบัลดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ 
จะไม่เป็นเพียงผู้รับอีกต่อไป แต่ผู้เรียนจะต้องฝึกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น “โคช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ ประการส าคัญ
คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนใน
ขณะเดียวกัน3  

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า 
ในการวัดและประเมินผล ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินตามหลักอริยสัจ 4 แต่ละขั้นตอนขณะที่
นักเรียนก าลังเรียน และประเมินหลังจากเรียน การประเมินแบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วน คือคะแนน
เก็บระหว่างเรียน 80 คะแนนได้จากคะแนนพฤติกรรมนักเรียนขณะเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และความก้าวหน้าของผลงาน คะแนนสอบปลายปี 20 คะแนนได้จากการน าเสนอผลงาน การตอบข้อ
ซักถาม แบบประเมินใช้แบบสังเกตพฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การท างานกลุ่ม และแบบ
ประเมินโครงงาน การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นการวัดและ
ประเมินผลสภาพที่แท้จริงของนักเรียนเป็นพ้ืนฐานของเหตุการณ์ในชีวิตจริง ยึดการปฏิบัติเป็นส าคัญ
และสัมพันธ์กับการเรียนการสอน เน้นพัฒนาการที่ปรากฏให้เห็นผู้เกี่ยวข้องในการประเมินมีหลาย

                                                        
3 นวพร ชลารักษ์ . “บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21” . วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2558) : 64. 
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ฝ่ายและเกิดขึ้นในทุกบริบท จึงเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญและ
ความรู้เท่ากันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จด้านการท างานและการด าเนินชีวิต4 

ผลการพัฒนานักเรียนตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า ส่งผลให้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเพ่ิมขึ้นเป็นระดับคุณภาพดี ซึ่งเดิมก่อนการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานได้ระดับคุณภาพผ่าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนต้องถูกประเมิน ข้อ 1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ข้อ 2. ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ 3. มีวินัย ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู้ ข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง ข้อ 6. มุ่งมั่นใน
การท างาน ข้อ 7. รักความเป็นไทย และข้อ 8. มีจิตสาธารณะ นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา ดีขึ้น 

6.2.2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 

จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มี
หลากหลายปัญหาดังนี้ 

1) ปัญหาด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนบางกลุ่มไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้   
ไม่เข้าใจหลักอริยสัจ 4 จึงไม่สามารถน าหลักอริยสัจ 4 ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าโครงงานได้    
จึงแตกความสามัคคีกัน นักเรียนมีการบ้านมากท าให้ไม่มีเวลาค้นคว้าหาความรู้ในการท าโครงงานที่
นักเรียนสนใจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องสอบวัดผลระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนจึงมุ่งเตรียมอ่านหนังสือสอบ ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนเรียนเสริมตอนเย็นเพ่ือเตรียมตัวสอบ 
นักเรียนบางคนต้องเรียนพิเศษวันหยุดเพ่ือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บางคน
เป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันทักษะวิชาการต้องไปฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน จึงไม่มี
เวลาหาความรู้ท าโครงงานที่สนใจ แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียนมีไม่เพียงพอ ทั้ง
ห้องคอมพิวเตอร์และหนังสือในห้องสมุด ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจนไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนนักเรียนท าโครงงาน นักเรียนเกิดความท้อแท้หมดก าลังใจในการท าโครงงาน เนื่องจากเจอ
ปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง การที่ครูและผู้ปกครองได้พูดคุยกันถึงปัญหาของนักเรียนท าให้เราได้
แก้ปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้น มีปัญหาอะไร ให้เปิดใจคุยกับลูกและช่วยกันแก้ปัญหาจะท าให้สิ่ง    
ต่าง ๆ ดีขึ้นไม่ต่างคนต่างอยู่ หรือต่างก็เอาแต่ความคิดของตนเอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา5 

2) ปัญหาด้านครูผู้สอน ครูมีความรู้ความสามารถด้านการสอนโครงงานน้อย ไม่เข้าใจ
บทบาทของผู้สอนที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน (facilitator) และไม่มีความถนัดด้านการ
สอนโครงงาน มีความรู้เรื่องอริยสัจ 4 น้อยไม่เข้าใจหลักของอริยสัจ 4 จึงน ามาประยุกต์ใช้ในการสอน
ไม่ได้ ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการสอน การผลิตสื่อและการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

                                                        
4 ศศิธร บัวทอง, “การวัดและประเมนิทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21”, วารสารวิชาการ, ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 

2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) : 1866. 
5 กั ล ย า ณี  เ รื อ น ง า ม ,  ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า นั ก เ รี ย น ,  สื บ ค้ น เ มื่ อ  2 0  ม ก ร า ค ม  2 5 60 ,  จ า ก 

http://www.gotoknow.org/posts/332892. 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชุลี  อุดรกิจ และพงษ์ธร  สิงห์พันธ์6 ได้ท าการวิจัย เกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมและรายด้านมีปัญหาอยู่
ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านวิชาการมีปัญหามากกว่าทุกด้าน ข้อที่เป็นปัญหามาก
ที่สุดคือเผยแพร่สื่อการเรียนที่ผลิต ตลอดจนเทคนิคและวิธีการใช้ให้แก่ครูหรือบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน 
รองลงมา คือ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และน า        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  

3) ปัญหาด้านหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ไม่เข้าใจกระบวนการ
ของการพัฒนาหลักสูตร ขาดความตระหนัก เจตคติ และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและ
โครงสร้างหลักสูตรวิชาโครงงาน ขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดท าหลักสูตร ขาดการประสานงานที่
ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อเสนอแนะ การจัดท า
หลักสูตรขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับ จิราวรรณ  ใจเพ่ิม7 ได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตการจัด
ศึกษาไทยเป็นระบบศูนย์รวม สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลักสูตรที่สร้างขึ้นจาก
ส่วนกลาง ซึ่งไม่สะท้อนสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาและท้องถิ่นเกิดจากบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เช่น ครู ผู้บริหาร ผู้จัดท าหลักสูตร ไม่
เข้าใจกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนาหลักสูตร ไม่ยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตร มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอที่จะพัฒนาหลักสูตร ขาดงบประมาณ
สนับสนุน เช่น ขาดงบประมาณในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร เงินสนับสนุนช่วยเหลือครูแต่ละวัน
ในการพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น การบริหารจัดการ เช่น ขาดการประสานงานี่ดีระหว่างระหน่วยงาน
ต่าง ๆ ขาดผู้เชี่ยนชาญที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
ขาดการวางแผนด้านเวลา บรรยากาศของโรงเรียนไม่ส่งเสริมการท างาน 

กระบวนการวัดและประเมินผลโดยครูผู้สอนหลายคนท าให้เกิดความยุ่งยากในการให้
คะแนนเพราะครูแต่ละคนมีมาตรฐานในการให้ระดับคุณภาพนักเรียนต่างกัน ลักษณะส าคัญของการ
วัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดังนี้  

1. การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะส าคัญคือ ใช้วิธีการประเมิน
กระบวนการคิดที่ซับซ้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผุ้ผลิตและ
กระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 

2. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริม
และส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ
และความต้องการของแต่ละบุคคล 
                                                        

6 อัญชุลี อุดรกิจ และพงษ์ธร สิงห์พันธ์, “สภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28”, วารสารวิชาการศึกษาบัวบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบุลราชธานี, ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2559) : 285. 

7 จิราวรรณ ใจเพิ่ม. ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร. สืบค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2561 , จาก 
http://www.gotoknow.org/posts/544605. 
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3. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเอง
และของเพ่ือนร่วมห้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาข้อมูลได้ 

4. ข้อมูลที่ประเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวาง
แผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
แต่ละบุคคลได้หรือไม่ 

5. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
6. ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง8 

6.2.3 แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 

จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางแก้ปัญหานักเรียนคือ จัดกิจกรรมจิตศึกษาก่อนเรียนวิชา
โครงงาน เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิและสมองตื่นตัวพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศการเรียนให้
สนุกสนาน สอดคล้องกับ กัมพล เจริญรักษ์9 ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่สังเกตเห็นกระบวนการ “จิตศึกษา” 
เช่น นักเรียนแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย รู้จักนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง เห็น
พัฒนาการทางภาษาที่งดงามของเด็ก ๆ รู้จักนักเรียนแต่ละคนถึงความคิดและการมองสิ่งต่าง ๆ ที่
ได้รับฟัง เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  

เมื่อใกล้หมดชั่วโมงเรียนให้นักเรียนได้ประชุมหารือถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น
และวิธีการแก้ปัญหาไม่สั่งการบ้านนักเรียนมากจนเกินไป เพ่ือให้นักเรียนมีเวลาแสวงหาความรู้นอก
ห้องเรียนและมีเวลาช่วยงานบ้านผู้ปกครอง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ในห้องเรียน
จ านวนอย่างน้อย 5 เครื่องเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในการท าโครงงานจัดประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้ผู้ปกครอง
รับทราบ และให้นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเองให้ผู้ปกครอง ฝึกให้นักเรียนพูดเชิงบวก คิดเชิง
บวก ครูพูดให้ก าลังใจด้วยการชมเชยนักเรียน เป็นการใช้จิตวิทยาเชิงบวก 

กรอบแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวกคือ ศรัทธาในความดีงามของมนุษย์และบ่มเพาะผู้เรียน
ให้มีคุณค่าที่ดีงามซึ่งมีอยู่แล้วให้งอกงามยิ่งข้ึน โดยปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกัน โดยมีหลักอยู่ 2 ประการ คือสิ่งที่ควรลดหรือเลิก และสิ่งที่ควรท า ดังนี้ 

สิ่งที่ควรลดหรือเลิก ได้แก่ 
ลดการเปรียบเทียบ ครูไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ๆ ไม่ว่าจะโดยการพูดหรือการกระท าเพราะ

ไม่มีใครอยากถูกเปรียบเทียบว่าตนเองเป็นผู้ที่ด้วยค่ากว่า เด็กทุกคนแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเป็น
ธรรมชาติของตัวเองจึงไม่ควรเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขควรกระท าต่อเขาโดยตรงโดยไ ม่
เปรียบเทียบกับคนอื่น 

                                                        
8 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน , (กรุงเทพฯ: คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2545), หน้า 159. 
9 กัมพล เจริญรักษ์. จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายในโรงเรียน. สืบค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2561 , จาก 

https:// http://www.ubu.ac.th/web/files_up/43f2017010522032810.pdf 
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ลดการตีค่า การตัดสิน และการชี้โทษ เด็กทุกคนท าชิ้นงานออกมาตามศักยภาพของตนเอง
อย่างไม่เสแสร้ง งานที่ออกมาจะบอกถึงสิ่งที่เด็กรู้ สิ่งที่เข้าใจหรือความสามารถของเด็ก ครูมีหน้าที่
ต้องรู้ว่ายังเหลือส่วนใดบ้างที่เด็กแต่ละคนยังไม่เข้าใจ หรือยังไม่มีความสามารถเพ่ือจะได้ช่วยยกระดับ
เรื่องนั้นให้สูงขึ้น ค าว่า “ศักยภาพที่สูงขึ้น” ไม่ได้มีขีดจ ากัด ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นที่ต้องมีเกณฑ์ใด ๆ มา
จับในการประเมิน หรือการตัดสิน 

ลดการสร้างภาพของความกลัวเพ่ือการควบคุม ความกลัวกระตุ้นการท างานของสมอง
ส่วนอะมิกดาลาท าให้เด็กเข้าสู่โหมดปกป้อง หลบหลีกจากสิ่งที่จะท าให้เจ็บปวด สิ่งคุกคาม หรือภัย
อันตราย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เพราะท าให้เด็กไม่กล้าเผชิญกับสิ่งนั้น 

ลดค าพูดด้านลบ เช่น การปรามาส การเย้ยหยัน การดุด่า การกดดันคาดคั้น การล้อเลียน
ถึงปมด้อย การตั้งฉายา ล้วนแต่เป็นค าที่ให้อาหารหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ไม่ดีในจิตให้เติบโต เช่น ความ
กลัว ความเกลียด ความเศร้าหมอง ความรู้สึกด้อยค่า เป็นต้น 

เลิกใช้ความรุนแรง ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของสัตว์ที่แสดงออกมาเพ่ือความ
อยู่รอด แต่มนุษย์ที่มีสมองส่วนหน้าซึ่งวิวัฒนาการมาใหม่กว่าสัตว์ใด ๆ เป็นสมองที่เรียนรู้และคอย
ก ากับเรื่องความดีงาม คุณธรรมจริยธรรมและการแสวงหาสัจจะสูงสุด ด้วยสมองส่วนนี้มนุษย์จึงมี
ศักยภาพที่จะหยุดความรุนแรง เราแต่ละคนมีหน้าที่หยุดสัญชาตญาณความรุนแรงและการกดขี่
ภายในจิตมนุษย์ด้วยการไม่ส่งต่อพฤติกรรมเหล่านั้นไปยังเด็ก ๆ หรือคนรุ่นต่อไป 

สิ่งที่ควรท า ได้แก่ 
การสร้างภาพพจน์ด้านบวกให้กับผู้เรียนทุกคน โดยการให้ความรัก ให้เกียรติ รับฟังแสดง

ความชื่นชมเมื่อมีโอกาส สร้างโอกาสให้เด็กได้ท างานส าเร็จด้วยตนเองเสมอ ๆ เพ่ือให้เด็กทุกคนรู้สึก
ได้ว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับความรัก และมีความสามารถ 

การปรับพฤติกรรมเชิงบวก พฤติกรรมด้านลบที่แสดงออกมานั้นอาจสืบเนื่องมาจากการ
ท างานของสมองส่วนอะมิกดาลา ซึ่งจะแสดงออกอย่างอัตโนมัติเมื่ออยู่ในภาวะกังวล ตระหนกหรือ
กลัว ทั้งนี้เพ่ือปกป้องตนเอง ส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยอารมณ์ทางบวกหรือด้านของความดี งาม
มาจากการท างานของสมองส่วนหน้า แต่ด้วยการท างานของสมองสองส่วนที่เป็นปฏิภาคกัน นั่นคือ
เมื่อสมองส่วนหน้าท างาน สมองส่วนอะมิกดาลาจะไม่ท างานหรือแบบตรงกันข้าม เราจึงมีโอกาสที่จะ
ฝึกฝนให้สมองส่วนหน้าได้ท างานเพ่ือให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกด้านบวกหรือด้านดีงามมากยิ่งขึ้น โดยเด็ก
รู้ตัว ให้การเรียนรู้ และให้การฝึกฝน10 

แนวทางแก้ปัญหาครู คือจัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐานศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ โรงเรียนสัตยาไส และโรงเรียนต้นแบบโครงงาน 
โรงเรียนล าปรายมาศพัฒนา ให้ครูเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเรียนรู้เรื่องอริยสัจ 4 การเจริญสติปัฏฐาน 4 
และธรรมพ้ืนฐาน ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องถึงประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ฝ่ายวิชาการควรนิเทศติดตามผลการ
สอนเป็นประจ าทุกเดือน และควรมีงบประมาณให้ครูผลิตสื่อและจัดซื้อสื่อการสอน ทั้งนี้มีปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาครูหลายปัจจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์  ปานทอง, อนุชา  กอนพ่วง,   

                                                        
10 วิเชียร ไชยบัง. จิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน. (บุรีรัมย์ : โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา, 2554). 
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ภานุวัฒน์  ภัคดีวงค์ และฉันทนา  จันทร์บรรจง11 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ผลการวิจัยดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาครูเพ่ือศิษย์ 9 ปัจจัย คือ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความรู้ทางวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การ
พัฒนาตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ ภาวะผู้น าทางวิชาการ ทีมงาน วัฒนธรรมการเรียนรู้ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และวิธีการพัฒนามี 15 วิธี คือการฝึกอบรม การดูตัวอย่างโดยการฝังตัว การศึกษาจาก
คู่มือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองให้มีหลักวิชา หลักคิด หลักปฏิบัติ การพัฒนา
ตนเองโดยแสวงหาความรู้รอบด้านแล้วสรุปข้อเท็จจริง การศึกษาความส าเร็จของผู้ร่วมงานและเพ่ือน
ร่วมวิชาชีพ การจัดการความรู้ การเป็นที่ปรึกษา การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การเป็นกัลยาณมิตร    
รู้ทุกข์ รู้สุข กิจกรรมการคุยกับเพ่ือนครูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การเสวนาเป็นเนืองนิตย์สร้าง
กลุ่มที่หลากหลายขยายสู่ชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

แนวทางแก้ปัญหาหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร และ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู เช่น อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ควรจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรมาให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนา
หลักสูตร น าชุมชนเข้าร่วมจัดท าหลักสูตร อบรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี สุนีย์  ภู่พันธ์12 
ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2) การจัดเนื้อหาของหลักสูตร เป็นการจัดโครงสร้างเนื้อหาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

3) การน าหลักสูตรไปใช้เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วน ามาแก้ไขให้ได้หลักสูตรที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงน าหลักสูตรไปใช้ 

4) การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
5) การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นการน าผลที่ ได้จากการประเมิน

ประสิทธิภาพหลักสูตรไปปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
6.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ครูผู้สอนในวิชาต่าง ๆ ในทุกระดับชั้น ควรจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เพราะช่วยพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้คิดแก้ปัญหา

                                                        
11

 วสันต์ ปานทอง, อนุชา กอนพ่วง, ภานุวัฒน์ ภัคดีวงค์ และฉันทนา จันทร์บรรจง, “รูปแบบการพัฒนา
ครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
ปีท่ี 15 ฉบับพิเศษ (2556) : 193-194. 

12 สุนีย์ ภู่พันธ์, แนวคิดพื้นฐานการสร้างและพัฒนาหลักสูตร, (เชียงใหม่:เดอะโนว์เลจ เซนเตอร์, 2546), 
หน้า 174. 
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อย่างเป็นระบบ สามารถน าหลักการแก้ปัญหามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมกับตนเองได้อย่างดี  

2) การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จะต้องใช้เวลาต่อเนื่อง
หากสามารถจัดตารางเรียนที่มีชั่วโมงต่อเนื่องกันได้ 3 ชั่วโมงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

3) ในการน าเสนอผลงานของนักเรียนควรให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
เพราะปัจจุบันสามารถเผยแพร่ผลงานผ่านโซเชียลมีเดียได้และทันสมัย เหมาะกับนักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21  

6.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1) ควรวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2) ควรวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ควรวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
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อัญชุลี  อุดรกิจ และพงษ์ธร  สิงห์พันธ์, “สภาพและปัญหาในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28”, วารสารวิชาการ
ศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบุลราชธานี, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 
2559 : 285. 

 
4) สื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ 

กัมพล  เจริญรักษ์. จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายในโรงเรียน. สืบค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2561, จาก 
https://http://www.ubu.ac.th/web/files_up/43f2017010522032810.pdf, 2560. 

จิราวรรณ  ใจเพ่ิม. ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร. สืบค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2561 , จาก 
http://www.gotoknow.org/posts/544605, 2556. 

พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ, การเรียนรู้ที่เด็กเป็นศูนย์กลาง กับกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวพุทธธรรม, 
สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2560 จาก https://www.gotoknow.org/posts/258614 , 
2554. 

พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ , วิ ธี สอนแบบอริยสัจ  4 , สืบค้น เมื่ อ  20 มีนาคม 2560 จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/201977, 2555. 

กั ลย าณี   เ รื อน ง าม .  การแก้ ปัญหานั ก เ รี ยน .  สื บค้ น เมื่ อ  20  มกราคม  2560 ,  จ าก 
http://www.gotoknow.org/posts/332892, 2555. 
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มัตติกา  สมสอน. (2561, 4 เมษายน). ครูช านาญการ. สัมภาษณ์. 
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เครื่องมือในการวิจัย  
แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ ............................................ ............  
ต าแหน่ง ...................................................  
วุฒิทางการศึกษา............................................... .. 
 
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ ท่านคิดว่า จัดการเรียนรู้ตาม

หลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนอง
ป่าครั่ง ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ตามประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีกระบวนการเรียนรู้
อย่างไร 

2.2 จัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครูและนักเรียนมีบทบาท
อย่างไร 

2.3 ในด้านการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน มีวิธีการอย่างไร 

2.4 การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ได้หรือไม่ อย่างไร 
 
ตอนที่ 3 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 
ปัญหาในจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง  ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ตามประเด็นต่อไปนี้ 
3.1 ครู มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน หรือไม่อย่างไร 
3.2 นโยบายการศึกษาของรัฐบาล สอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดย

ใช้โครงงานเป็นฐาน หรือไม่ อย่างไร 
3.3 นักเรียนที่เรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มีปัญหา ยุ่งยาก ไม่

ราบรื่น อย่างไร 
3.4 การจัดท าหลักสูตรรายวิชา โครงงาน มีประเด็นปัญหาด้านใดบ้าง อย่างไร 
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3.5 มีประเด็นใดอีกบ้างท่ีคิดว่าเป็น ปัญหา อุปสรรค ต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 
4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 
 
ตอนที่ 4 แนวทางแก้ปัญหาจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 
แนวทางการแก้ปัญหาจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ผ่านมา

เป็นอย่างไร ตามประเด็นต่อไปนี้ 
4.1 ปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง  ด้านตัวนักเรียน ควรปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด 

4.2 ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ด้านครูผู้สอน 
ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ตามหลักสูตร 

4.3 ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ด้านหลักสูตร 
ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้ได้ดี 
 
 
 
 
 

           นางสาววันศิริ  ก่อเกียรติอาภา 
             ผู้สัมภาษณ์ 

          วันที่........... เดือน........... พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

เครื่องมือในการวิจัย  
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อนักเรียน....................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
ค าชี้แจง การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

 
ที ่

 
พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็นประจ า 

(3) 
บางครั้ง 

(2) 
น้อยครั้ง 

(1) 
ไม่ท าเลย 

(0) 
1 เข้าแถวเคารพธงชาติ         
2 ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา         
3 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ         
4 ช่วยเหลือคนอ่ืนและช่วยเหลือส่วนรวม         
5 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ         
6 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา         
 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ     

ผู้ประเมิน      ครู    พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
 (......................................................) 
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เครื่องมือในการวิจัย  
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อนักเรียน....................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
ค าชี้แจง การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ สุจริต 
 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บางครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่ท าเลย 
(0) 

1 ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง         
2 พูดความจริง         
3 ไม่เอาของคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต         
4 ไม่หาผลประโยชน์ในทางที่ผิด         
5 เป็นคนมีเหตุผล         
6 เป็นผู้รักษาสัญญาต่อผู้อื่นเสมอ         
 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ     

ผู้ประเมิน      ครู    พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
 (......................................................)  
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เครื่องมือในการวิจัย  
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อนักเรียน....................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
ค าชี้แจง  การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 3 มีวินัย 
 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ  

เป็นประจ า 
(3) 

บางครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่ท าเลย 
(0) 

1 จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง     
2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ

โรงเรียน/เหมาะสมตามกาลเทศะ 
    

3 เข้าแถวซื้ออาหารหรือห้องน้ าสาธารณะ     
4 ทิ้งขยะในที่ท่ีจัดเตรียมไว้     
5 ท ากิจวัตรของตนตามเวลา     
6 ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด     
7 ท าตามกฎระเบียบของห้องเรียน/

ครอบครัว 
    

8 ไปโรงเรียนทันเวลาหรือเข้าร่วมกิจกรรม
ตามเวลาที่นัดหมาย 

    

บันทึกเพิ่มเติม........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
         ผู้ประเมิน     ครู       พ่อแม่/ผู้ปกครอง      นักเรียนประเมินตนเอง     เพ่ือน 

 
ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

 (......................................................)  
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เครื่องมือในการวิจัย  
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อนักเรียน....................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
ค าชี้แจง การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
ที ่

 
พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็นประจ า 

(3) 
บางครั้ง 

(2) 
น้อยครั้ง 

(1) 
ไม่ท าเลย  

(0) 
1 ตั้งใจเอาใจใส่และมีความเพียรพยายาม

ในการเรียนรู้ 
        

2 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ         
3 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ 

เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม 

  
 
 

      

4 สามารถบันทึกสรุปความรู้ วิเคราะห์ 
ข้อมูลจากสิ่งที่เรียนรู้สรุปเป็น องค์
ความรู้ 

        

5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วย วิธีการต่าง ๆ 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

        

 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ     
        ผู้ประเมิน      คร ู    พ่อแม่/ผู้ปกครอง   ตนเอง   เพ่ือน 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
 (......................................................)  
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เครื่องมือในการวิจัย  
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อนักเรียน....................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
ค าชี้แจง การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 
 

 
ที ่

 
พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็นประจ า 

(3) 
บางครั้ง 

(2) 
น้อยครั้ง 

(1) 
ไม่ท าเลย 

 (0) 
1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ 

เครื่องใช้ อย่างประหยัด คุ้มค่าและเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี 

        

2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี 

        

3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบมีเหตุผล 

        

4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืน 
เดือดร้อน 

        

5 วางแผนการเรียน  การท างานและการ
ใช้ชีวิต ประจ าวันบนพื้นฐาน ของความรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

        

6 รู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลง ของสังคม 
และสภาพแวดล้อม ยอมรับ และปรับตัว
เพ่ืออยู่ ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข 

      

 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ   
        ผู้ประเมิน      คร ู   พ่อแม่/ผู้ปกครอง   ตนเอง   เพ่ือน 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
 (......................................................)  
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เครื่องมือในการวิจัย  
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อนักเรียน....................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
ค าชี้แจง  การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 6 มุ่งม่ันในการท างาน 
 

 
ที ่

 
พฤติกรรม 

ระดับการปฏิบัติ 
เป็นประจ า 

(3) 
บางครั้ง 

(2) 
น้อยครั้ง 

(1) 
ไม่ท าเลย

(0) 
1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน         
2 ตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย 
        

3 ท างานด้วยความเพียรพยายาม         
4 รู้จักแก้ปัญหาในการท างานเม่ือมี

อุปสรรค 
        

5 อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย         
6 ปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น

ด้วยตนเอง 
      

 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ   
        ผู้ประเมิน      คร ู   พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน 

 
ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

 (......................................................)  
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เครื่องมือในการวิจัย  
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อนักเรียน....................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
ค าชี้แจง การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 7 รักความเป็นไทย 
 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บางครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่ท าเลย 
(0) 

1 มีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

       

2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ชักชวนแนะน า
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

       

3 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

       

4 น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถี
ชีวิต 

       

5 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย 

       

6 มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย       
 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ    

        ผู้ประเมิน      คร ู   พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 
 (......................................................)  
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เครื่องมือในการวิจัย  
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อนักเรียน....................................................... ชั้น.................ภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............... 
ค าชี้แจง การบันทึกให้กาเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ 
 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บางครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่ท าเลย 
 (0) 

1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วย
ความเต็มใจ 

        

2 อาสาท างานให้ผู้อื่นด้วยก าลังกาย 
ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา โดยไม่
หวังผลตอบแทน 

        

3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และช่วย
แก้ปัญหาให้กับผู้อ่ืน 

        

4 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 

        

5 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

        

6 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตาม 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย 
ความเต็มใจ 

      

 รวมคะแนน/ระดับคุณภาพ   
        ผู้ประเมิน      คร ู   พ่อแม่/ผู้ปกครอง    ตนเอง   เพ่ือน 

 
ลงชื่อ..........................................................ผู้ประเมิน 

 (......................................................)  
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 
ดีเยี่ยม ได้คะแนนรวมระหว่าง 15-18 คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อใด

ข้อหนึ่งต่ ากว่า 2 คะแนน 
ดี ได้คะแนนรวมระหว่าง 11-14 คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อใด

ข้อหนึ่งต่ ากว่า 0 คะแนน 
ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง 6-10 คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อใด 

ข้อหนึ่งต่ ากว่า 0 คะแนน 
ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง 0-5 คะแนน 
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เครื่องมือในการวิจัย  
แบบประเมินโครงงาน 

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ 4 โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชื่อนักเรียน 1............................................ ชั้น.................ภาคเรียนที่......ปีการศึกษา............ 
  2............................................ ชั้น.................ภาคเรียนที่......ปีการศึกษา............ 
  3............................................ ชั้น.................ภาคเรียนที่......ปีการศึกษา............ 
ชื่อโครงงาน............................................................................................ ....................................... 
 

รายการประเมิน คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

ตอนที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์   
1. ความแปลกใหม่ของโครงงาน 5  
2. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 5  
ตอนที่ 2 การเขียนรายงาน   
1. ความถูกต้องตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการจดัท าโครงงาน (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - มีครบทุกหัวข้อ และจดัล าดบัถูกต้อง 
    - มีครบทุกหัวข้อ แต่จัดล าดับไม่ถูกต้อง 
    - มีไม่ครบทุกหัวข้อ 

 
5 
3 
1 

 

2. ความสมบรูณ์ของเนื้อหาในการเขียนรายงานการจัดท าโครงงาน (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 95% 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 85% 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 75% 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 65% 
    - โครงงานมีเนื้อหาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 55% 

 
9 
7 
5 
3 
1 

 

3. การใช้ภาษา (เลือกให้คะแนน  1 ข้อ) 
    - ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ ์
    - มีการสะกดค าผิดไม่เกิน 3 ค า 
    - มีการสะกดค าผิดมากกว่า 3 ค า 

 
5 
3 
1 

 

4. เอกสารอ้างอิง (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - เอกสารอ้างอิงมีความเกีย่วโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 95% 
    - เอกสารอ้างอิงมีความเกีย่วโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 85% 
    - เอกสารอ้างอิงมีความเกีย่วโยงกับโครงงานไม่น้อยกว่า 75% 

 
3 
2 
1 
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ตอนที่ 3 วิธีการด าเนินงาน   
รายการประเมิน คะแนน คะแนน

ที่ได้ 
1. การก าหนดปัญหา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - ประเด็นปญัหามคีวามเฉพาะเจาะจง และชัดเจนดมีาก 
    - ประเด็นปญัหามคีวามเฉพาะเจาะจง แต่ยังไม่ชัดเจน 
    - ประเด็นปญัหาไม่เฉพาะเจาะจง 

 
5 
3 
1 

 

2. การด าเนินงาน (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายอย่างชัดเจน 
    - ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไม่ชดัเจน 
    - ด าเนินงานไมเ่ป็นล าดับขั้นตอน สื่อความหมายไม่ชัดเจน 

 
7 
5 
3 
1 

 

3. การแปลผลและสรุปผล (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - แปลผลถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมูล 
    - แปลผลบางส่วนถูกต้อง และสรุปผลไมส่อดคล้องกับข้อมลู 
    - แปลผลบางส่วนไม่ถูกต้อง และสรุปผลสอดคล้องกับข้อมลู 

 
3 
2 
1 

 

4. การอภิปราย (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง สมบรูณ์ พร้อมมีข้อมลูประกอบ 
    - อภิปรายผลได้ถูกต้อง แต่ไมม่ีข้อมูลประกอบ 
    - อภิปรายผลถูกต้องเพียงบางส่วน 

 
3 
2 
1 

 

ตอนที่ 4 การน าเสนอ : จัดแสดงผลงาน   
1. การน าเสนอข้อมลู (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 95 % 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 85 % 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 75 % 
    - จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 65 % 

 
7 
5 
3 
1 

 

2. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานท่ีเหมาะสม (เลือกให้คะแนน 1 คะแนน) 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานมีความเหมาะสมทั้งหมด 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานบางส่วนมีความเหมาะสม 
    - อุปกรณ์ประกอบการแสดงโครงงานไม่เหมาะสม 

 
3 
2 
1 

 

3. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจไม่น้อยกว่า 95% 
    - รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจไม่น้อยกว่า 85% 
    - รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจไม่น้อยกว่า 75% 
    - รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจไม่น้อยกว่า 65% 
    - รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจไม่น้อยกว่า 55% 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 

4. มีความประณีต สวยงาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมทั้งหมด 
    - สะอาด สวยงาม ตัวหนังสือ และสีที่ใช้เหมาะสมเพียงบางส่วน 
    - สะอาด ตัวหนังสือ และสีที่ใช้ไม่เหมาะสม 

 
3 
2 
1 
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รายการประเมิน คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

5. การใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - ใช้แผงโครงงานตามขนาดที่ก าหนด 
    - ใช้แผงโครงงานแตกต่างจากขนาดที่ก าหนด 

 
2 
0 

 

ตอนที่ 5 การน าเสนอ : การบรรยาย    
1. ความสมบรูณ์ของเนื้อหา (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 95% 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 85% 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 75% 
    - น าเสนอเนื้อหาครอบคลมุประเด็นที่ศึกษาครบถ้วนไม่น้อยกว่า 65% 

 
7 
5 
3 
1 

 

2. ทักษะการน าเสนอ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถว้นไม่น้อยกว่า 95% 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถว้นไม่น้อยกว่า 85% 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถว้นไม่น้อยกว่า 75% 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถว้นไม่น้อยกว่า 65% 
    - มีทักษะในการน าเสนอครบถว้นไม่น้อยกว่า 65% 

 
10 
8 
6 
4 
2 

 

3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุม่ (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมสี่วนรว่มในการน าเสนอผลงาน 
    - สมาชิกในกลุ่มมีการน าเสนอผลงานไม่ครบทุกคน 

 
3 
1 

 

ตอนที่ 6 การตอบข้อซักถาม   
1. การตอบค าถาม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 95% 
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 85% 
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 75% 
    - ตอบค าถามได้ตรงประเด็น และสามารถแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ไม่น้อยกว่า 65% 

 
7 
5 
3 
1 

 

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม (เลือกให้คะแนน 1 ข้อ) 
    - สมาชิกในกลุ่มทุกคนมสี่วนในการตอบค าถาม 
    - สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบค าถามไม่ครบทุกคน 

 
3 
1 

 

รวมคะแนน 100  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
ว 16201 โครงงาน 6      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     เวลา 80 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
............................................................................................................................. .............................. 

ศึกษาวิเคราะห์ การท าโครงงานโดยการก าหนดปัญหาที่นักเรียนสนใจอยากแก้ไข ค้นหา
สาเหตุของปัญหานั้น ด าเนินการแก้ปัญหาโดยแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา สรุปผลการแก้ปัญหา
โครงงาน การจัดป้ายนิทรรศการโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน การพูดน าเสนอโครงงานต่อ
สาธารณชนเพ่ือเผยแพร่โครงงาน การตอบข้อซักถามโครงงาน 

โดยใช้หลักอริยสัจ 4 ในการวิเคราะห์ปัญหา (ทุกข์)  สาเหตุของปัญหา (สมุทัย) วิธีการ
ด าเนินการแก้ปัญหา (มรรค) สรุปผลการท าโครงงานหรือสรุปผลการแก้ปัญหา (นิโรธ) 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค ์

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายกระบวนการท าโครงงานตามหลักอริยสัจ 4 ได้ 
2. สามารถใช้หลักอริยสัจ 4 ก าหนดปัญหาหรือระบุข้อบกพร่องได้ 
3. สามารถใช้หลักอริยสัจ 4 ในการแสวงหาสาเหตุของปัญหาได้ 
4. สามารถใช้หลักอริยสัจ 4 ในการด าเนินการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาได้ 
5. สามารถใช้หลักอริยสัจ 4 ในการวิเคราะห์และสรุปผลการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
6. สามารถเขียนรายงานโครงงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
7. สามารถจัดป้ายนิทรรศการโครงงานได้ 
8. สามารถพูดน าเสนอโครงงานต่อสาธารณชนได้ 
9. สามารถตอบข้อซักถามโครงงานได้ 
10. นักเรียนแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชา โครงงาน 6 
 
รหัสวิชา ว 16201  รายวิชา โครงงาน 6   ปีการศึกษา 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เวลา 80 ชั่วโมง/ปี  จ านวน 2 หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) น้ าหนักคะแนน 
1 
2 
3 
4 

การท าโครงงานตามหลักอริยสัจ 4 
การวิเคราะห์โครงงานตามหลักอริยสัจ 4 
การเขียนรายงานโครงงาน 
การพูดน าเสนอโครงงาน 

20 
20 
20 
20 

20 
30 
25 
25 

รวม 80 100 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ว 16201 โครงงาน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การท าโครงงานตามหลักอริยสัจ 4 เวลา 20 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายการท าโครงงานตามหลักอริยสัจ 4 ได้ 
2. นักเรียนแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
สาระส าคัญ 
 กระบวนการคิดแก้ปัญหา ได้แก่ ล าดับขั้นตอนของการคิดและการด าเนินการแก้ปัญหา
เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือท าด้วยตนเองในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
ประดิษฐ์คิดค้น ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ด้วยการคอยแนะน า ให้ค าปรึกษาแต่ไม่ชี้น า คอยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด เป็นการบูรณา
การระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอก ซึ่งเป็นชีวิตจริงของผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ท าให้เกิด
การปรับเปลี่ยนความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ท าให้เกิดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  

วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 (แก้ปัญหา) 
เรียกตามทางธรรมะได้ว่า วิธีแห่งความดับทุกข์ โดยเริ่มจากตัวปัญหา หรือ ทุกข์ ท าความ

เข้าใจให้ชัดเจน สืบค้นหาสาเหตุเตรียมไข วางแผนก าจัดสาเหตุปัญหา มีวิธีการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 
1. ทุกข์ คือ การก าหนดให้รู้จักสภาพปัญหา หมายถึง ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ 

อันเนื่องมาจากสภาวะที่ทนได้ยาก คือ เป็นสภาวะที่บีบคั้นจิตใจ ความขัดแย้ง การขาดความเที่ยงแท้
การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความไม่สมปรารถนา เมื่อเกิดทุกข์เราต้องไม่ประมาท และต้องพร้อมที่จะ
เผชิญกับความเป็นจริง 

2. สมุทัย คือ การก าหนดเหตุแห่งทุกข์เพ่ือก าจัด หมายถึง เหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ คือ เป็นสิ่ง
เริ่มต้นที่ท าให้เกิดทุกข์ ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป แต่สาเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิด
ทุกข์ ก็คือ ตัณหา หรือความอยาก ความต้องการ มีอยู่ 3 ประการคือ   

2.1 กามตัณหา หมายถึง ความอยากได้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่าง เช่น อยากได้ทรัพย์สิน
เงินทอง 

2.2 ภวตัณหา หมายถึง ความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ เช่น อยากเป็นคนดัง อยากเป็น
ดารา เป็นต้น 

2.3 วิภวตัณหา หมายถึง ความไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ เช่น ไม่อยากสอบตก ไม่อยาก
เป็นคนพิการ เป็นต้น 

3. นิโรธ คือ การดับทุกข์อย่างมีจุดหมาย ต้องมีการก าหนดว่าจุดหมายที่ต้องการคืออะไร 
หมายถึง ความดับทุกข์ หรือภาวะที่ท าให้ตัณหาดับสิ้นไป ทุกข์เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากตัณหา หรือ



101 

ความอยาก ถ้าคนเราลดตัณหาหรือความอยากได้มากเท่าไร ทุกข์ก็ย่อมน้อยลงไปด้วย แต่ถ้าเราดับได้
โดยสิ้นเชิงชีวิตเราก็จะมีแต่ความสงบ 

4. มรรค คือ การก าหนดวิธีการในรายละเอียดและปฏิบัติเพ่ือก าจัดปัญหา หมายถึง ข้อ
ปฏิบัติให้ถึงความทุกข์ ได้แก่ การเดินทางสายกลาง ซึ่งมรรคมีองค์ประกอบด้วย 8 ประการ คือ 

4.1 สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ คือการเห็นตามความจริงและรู้ว่าอะไรดี อะไร
ไม่ด ี

4.2 สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความด าริชอบ คือการไม่คิดลุ่มหลงให้เกิดสุขในอารมณ์  
ไม่คิดอาฆาตพยาบาท ตลอดจนไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 

4.3 สัมมาวาจา หมายถึงการเจรจาชอบ คือการพูดแต่ในสิ่งที่ดี ไม่พูดเท็จ ไม่พูด
ส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาบ ไม่พูดไร้สาระ 

4.4 สัมมากัมมันตะ หมายถึง การกระท าชอบ คือการกระท าในสิ่งที่ดี ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลัก
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม 

4.5 สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ คือการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่คดโกง 
หลอกลวง ไม่กระท าในสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อผู้อื่น 

4.6 สัมมาวายามะ หมายถึง พยายามชอบ คือพยายามที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิดความชั่ว 
พยายามที่จะก าจัดความชั่วที่มีอยู่ให้หมดไป พยายามสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิด และพยายาม
รักษาความดีที่มีให้คงอยู่ต่อไป 

4.7 สัมมาสติ หมายถึง การระลึกชอบ คือระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นนั้นเป็นไปตาม
ความเป็นจริง 

4.8 สัมมาสมาธิ หมายถึง การตั้งจิตมั่นชอบ คือ การที่สามารถตั้งจิตใจให้จดจ่ออยู่กับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน 

 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ (K) 

1. วิธีการท าโครงงาน 
2. อริยสัจ 4 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการท าโครงงานกับหลักอริยสัจ 4 

ทักษะกระบวนการ (P) 
1. กระบวนการกลุ่ม 
2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1. รักชาติศาสน์กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
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6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
การประเมินผลรวบยอด 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1. ผังความคิดเรื่องวิธีการท าโครงงาน 
2. ผังความคิดเรื่องอริยสัจ 4 
3. การพูดน าเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการท าโครงงานกับหลักอริยสัจ 4 

 
การประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 
คะแนน 4 3 2 1 

ความ
ถูกต้อง 

 ตรงตามเนื้อหา
ที่ก าหนด 
 

ตรงตามเนื้อหาที่
ก าหนดผิดไม่เกิน
2 ประเด็น 

ตรงตามเนื้อหา
ที่ก าหนด ผิดไม่
เกิน4 ประเด็น 

ตรงตามเนื้อหา
ที่ก าหนด ผิด
มากกว่า 4 
ประเด็น 

5 

ความสามารถ
ในการ
น าเสนอ
ผลงาน 

น าเสนอผลงาน
ครอบคลุม
เนื้อหา ถูกต้อง 
และชัดเจน  

น าเสนอผลงาน
ครอบคลุม
เนื้อหา ถูกต้อง 
และชัดเจน  

น าเสนอผลงาน
ครอบคลุม
เนื้อหา ถูกต้อง 

น าเสนอผลงาน
ครอบคลุม
เนื้อหา 

5 

คุณลักษณะ มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้ในการ
ท างาน
ตลอดเวลา 
ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา 
เกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ไม่น้อยกว่า 6 
ข้อ 

มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้ในการ
ท างานเป็นส่วน
ใหญ ่ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา เกิด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 4-5 
ข้อ 

มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้แต่
ต้องคอยกระตุ้น
เตือนใน
บางครั้ง ส่งงาน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 1 วัน 
เกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
1-3 ข้อ 

สมาธิสั้นต้อง
คอยเตือน
ตลอดเวลา  ส่ง
งานล่าช้ากว่า
ก าหนด 2 วัน 
ไม่เกิด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

10 
 
 
 

รวม 20 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ว 16201 โครงงาน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์โครงงานตามหลักอริยสัจ 4 เวลา 20 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถใช้หลักอริยสัจ 4 ก าหนดปัญหาหรือระบุข้อบกพร่องได้ 
2. สามารถใช้หลักอริยสัจ 4 ในการแสวงหาสาเหตุของปัญหาได้ 
3. สามารถใช้หลักอริยสัจ 4 ในการด าเนินการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาได้ 
4. สามารถใช้หลักอริยสัจ 4 ในการวิเคราะห์และสรุปผลการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
5. นักเรียนแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
สาระส าคัญ 

โครงงานตามหลักอริยสัจ 4 
1. ขั้นก าหนดปัญหา (ข้ันทุกข์) คือ การระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
2. ขั้นตั้งสมมติฐาน (ข้ันสมุทัย) คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมติฐาน 
3. ขั้นทดลอง และ เก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลอง

เพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ข้ันมรรค) คือ การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป 
 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ (K) 

1. วิธีการท าโครงงานตามหลักอริยสัจ 4 
ทักษะกระบวนการ (P) 

1. กระบวนการกลุ่ม 
2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1. รักชาติศาสน์กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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การประเมินผลรวบยอด 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1. ผังความคิดเรื่องวิธีการท าโครงงานตามหลักอริยสัจ 4 
2. การน าเสนอโครงงานตามหลักอริยสัจ 4 
 

การประเมินผล 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 

คะแนน 4 3 2 1 
การก าหนด
ปัญหา 

 ประเด็นปัญหามี
ความ
เฉพาะเจาะจง
ชัดเจนดี 

ประเด็นปัญหา
มีความ
เฉพาะเจาะจง
แต่ยังไม่ชัดเจน 

ประเด็นปัญหา
ไม่
เฉพาะเจาะจง 

5 

การ
ด าเนินการ 

ด าเนินงานเป็น
ล าดับขั้นตอน 
สื่อความหมาย
อย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

ด าเนินงานเป็น
ล าดับขั้นตอน 
สื่อความหมาย
อย่างชัดเจน 

ด าเนินงานเป็น
ล าดับขั้นตอน 
สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน 

ด าเนินงานไม่
เป็นล าดับ
ขั้นตอน สื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจน 

5 

การแปลผล
และ
สรุปผล 

 แปลผลถูกต้อง 
และสรุปผล
สอดคล้องกับ
ข้อมูล 

แปลผล
บางส่วนถูกต้อง 
และสรุปผลไม่
สอดคล้องกับ
ข้อมูล 

แปลผลบาง 
ส่วนไม่ถูกต้อง 
และสรุปผล
สอดคล้องกับ
ข้อมูล 

5 

การ
อภิปราย 

 อภิปรายผลได้
ถูกต้อง สมบูรณ์ 
พร้อมมีข้อมูล 

อภิปรายผลได้
ถูกต้อง แต่ไม่มี
ข้อมูลประกอบ 

อภิปรายผล
ถูกต้องเพียง
บางส่วน 

5 

คุณลักษณะ มีความ
กระตือรือร้น สนใจ
ใฝ่รู้ในการท างาน
ตลอดเวลา ส่งงาน
ตามก าหนดเวลา 
เกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไม่น้อย
กว่า 6 ข้อ 

มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้ในการ
ท างานเป็นส่วน
ใหญ ่
ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา เกิด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 4-5 
ข้อ 

มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้แต่ต้อง
คอยกระตุ้นเตือน
ในบางครั้ง ส่งงาน
ล่าช้ากว่าก าหนด 
1 วัน เกิด
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 1-3 ข้อ 

สมาธิสั้นต้อง
คอยเตือน
ตลอดเวลา  ส่ง
งานล่าช้ากว่า
ก าหนด 2 วัน 
ไม่เกิด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

10 
 
 
 

รวม 30 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ว 16201 โครงงาน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การเขียนรายงานโครงงาน  เวลา 20 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถเขียนรายงานโครงงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
2. สามารถจัดป้ายนิทรรศการโครงงานได้ 
3. นักเรียนแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
สาระส าคัญ 
การเขียนรายงาน 

การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงงาน เพ่ือให้ผู้อ่ืน
ได้ทราบแนวคิด วิธีด าเนินงาน ผลที่ได้รับตลอดจนข้อสรุป ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน การ
เขียนรายงาน ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย กระชัย ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นส าคัญ ๆ ของโครงงาน
ที่ปฏิบัติไปแล้ว โดยอาจเขียนในรูปของสรุปรายงานผล ซึ่งอาจประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
บทคัดย่อ บทน า เอกสารที่ เกี่ยวข้อง วิธีการด าเนินงาน ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ และตารางท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ (K) 

การเขียนรายงานโครงงาน 
การเขียนรายงานโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการน าเสนอผลงานของโครงงานที่ผู้เรียนได้

ศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบ การก าหนดหัวข้อในการเขียนรายงานโครงงานอาจไม่ระบุตายตัว
เหมือนกันทุกโครงงาน ส่วนประกอบของหัวข้อในรายงานต้องเหมาะสมกับประเภทของโครงงานและ
ระดับชั้นของผู้เรียน องค์ประกอบของการเขียนรายงานโครงงาน แบ่งกว้างๆ เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนปกและส่วนต้น  
ส่วนปกและส่วนต้น ประกอบด้วย 
1) ชื่อโครงงาน 
2) ชื่อผู้ท าโครงงาน ชั้น โรงเรียน และวันเดือนปีที่จัดท า 
3) ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
4) ค าน า 
5) สารบัญ 
6) สารบัญตาราง หรือภาพประกอบ (ถ้ามี) 
7) บทคัดย่อสั้น ๆ ที่บอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ซึ่งประกอบด้วย เรื่อง วัตถุประสงค์ วิธี

การศึกษา ระยะเวลา และสรุปผล 
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8) กิตติกรรมประกาศ เพ่ือแสดงความขอบคุณบุคคล หรือหน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. ส่วนเนื้อเรื่อง 
ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย 
1) บทน า บอกความเป็นมา ความส าคัญของโครงงาน บอกเหตุผล หรือเหตุจูงใจในการ

เลือกหัวข้อโครงงาน 
2) วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
3) สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
4) การด าเนินงาน อาจเขียนเป็นตาราง แผนผังโครงงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

ตามหัวข้อเรื่อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน และพิสูจน์ค าตอบ (สมมติฐาน) ตามประเด็นที่
ก าหนด ดังตัวอย่างการเขียนแผนผังโครงงานต่อไปนี้ 

ในแผนผังโครงงานท าให้เห็นระบบการท างานอย่างมีเป้าหมาย มีการวางแผนการ
ท างาน จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ต้องการทราบ คือ หัวข้อย่อย หรือค าถามย่อยของหัวข้อโครงงาน  ถ้ามี
มากกว่า 1 ข้อ ก็จะเรียงล าดับทีละหัวข้อ พร้อมทั้งบอกสมมติฐาน วิธีศึกษา และแหล่งศึกษาค้นคว้า
ตามแผนผังให้ครบทุกข้อ สิ่งที่ต้องการทราบ สมมติฐาน วิธีการศึกษา แหล่งศึกษา/แหล่งข้อมูล หัวข้อ
ย่อยจากหัวข้อเรื่องของโครงงานที่ต้องการหาค าตอบ การตอบค าถามล่วงหน้า ค้นคว้า  สอบถาม 
สัมภาษณ์ สังเกต ศึกษาโดยการดู - ฟัง จากสื่อชนิดต่างๆ - เอกสาร หนังสือ - สถานที่ บุคคล 

5) สรุปผลการศึกษา เป็นการอธิบายค าตอบที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ตามหัวข้อย่อย
ที่ต้องการทราบ ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ 

6) อภิปรายผล บอกประโยชน์ หรือคุณค่าของผลงานที่ได้ และบอกข้อจ ากัดหรือปัญหา 
อุปสรรค (ถ้ามี) พร้อมทั้งบอกข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า โครงงานลักษณะใกล้เคียงกัน 

3. ส่วนท้าย 
ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
1) บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง หรือเอกสารที่ใช้ค้นคว้า ซึ่งมีหลายประเภท เช่น 

หนังสือ ต ารา บทความ หรือคอลัมน์ ซึ่งจะมีวิธีการเขียนบรรณานุกรมต่างกัน เช่น 
หนังสือ ชื่อ นามสกุล. ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์, ปีที่พิมพ์ 
บทความในวารสาร ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร. ปีที่หรือเล่มที่ : หน้า ; วัน 

เดือน ปี. 
คอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ ชื่อผู้เขียน “ชื่อคอลัมน์ : ชื่อเรื่องในคอลัมน์” ชื่อหนังสือพิมพ์.

วัน เดือน ปี. หน้า. 
2) ภาคผนวก เช่น โครงร่างโครงงาน ภาพกิจกรรม แบบสอบถาม บทสัมภาษณ์ 

ทักษะกระบวนการ (P) 
1. กระบวนการกลุ่ม 
2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1. รักชาติศาสน์กษัตริย์ 
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2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 

การประเมินผลรวบยอด 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1. รายงานโครงงาน 
2. ป้ายนิทรรศการแสดงโครงงาน 

 
การประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 
คะแนน 4 3 2 1 

ความถูกต้อง
ตาม
แบบฟอร์ม
การเขียน
รายงาน
โครงงาน 

 มีครบทุกหัวข้อ 
และจัดล าดับ
ถูกต้อง 

มีครบทุกหัวข้อ 
แต่จัดล าดับไม่
ถูกต้อง 

มีไม่ครบทุก
หัวข้อ 

3 

ความ
สมบูรณ์ของ
เนื้อหาใน
การเขียน
รายงานการ
จัดท า
โครงงาน 

โครงงานมี
เนื้อหา
ครอบคลุม
ประเด็นที่
ศึกษาไม่น้อย
กว่า 85% 

โครงงานมีเนื้อหา
ครอบคลุม
ประเด็นที่ศึกษา
ไม่น้อยกว่า 75% 
 

โครงงานมี
เนื้อหา
ครอบคลุม
ประเด็นที่ศึกษา
ไม่น้อยกว่า 65% 

โครงงานมี
เนื้อหา
ครอบคลุม
ประเด็นที่
ศึกษาไม่น้อย
กว่า 55% 
 

3 

การใช้ภาษา  ใช้ภาษาถูกหลัก
ไวยากรณ์ 

มีการสะกด
ค าผิดไม่เกิน 3 
ค า 

มีการสะกด
ค าผิด
มากกว่า 3 
ค า 

3 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 
คะแนน 4 3 2 1 

เอกสารอ้าง
อิง 

 เอกสารอ้างอิงมี
ความเกี่ยวโยงกับ
โครงงานไม่น้อย
กว่า 95% 

เอกสารอ้างอิงมี
ความเกี่ยวโยง
กับโครงงานไม่
น้อยกว่า 85% 

เอกสารอ้างอิงมี
ความเกี่ยวโยง
กับโครงงานไม่
น้อยกว่า 75% 

3 

การน าเสนอ
ข้อมูล 

จัดเรียงล าดับ
ขั้นตอนใน
การน าเสนอ
มีความ
สมบูรณ์ไม่
น้อยกว่า  
95 % 

จัดเรียงล าดับ
ขั้นตอนในการ
น าเสนอมีความ
สมบูรณ์ไม่น้อย
กว่า 85 % 

จัดเรียงล าดับ
ขั้นตอนในการ
น าเสนอมีความ
สมบูรณ์ไม่น้อย
กว่า 75 % 
 

จัดเรียงล าดับ
ขั้นตอนในการ
น าเสนอมีความ
สมบูรณ์ไม่น้อย
กว่า 65 % 

3 

การใช้วัสดุ
อุปกรณ์
ประกอบกา
รแสดง
โครงงาน 

 อุปกรณ์
ประกอบการ
แสดงโครงงานมี
ความเหมาะสม
ทั้งหมด 

อุปกรณ์
ประกอบการ
แสดงโครงงาน
บางส่วนมีความ
เหมาะสม 

อุปกรณ์
ประกอบการ
แสดงโครงงาน
ไม่เหมาะสม 

3 

ความ
ประณีต
สวยงามของ
ป้าย
นิทรรศการ 

 สะอาด สวยงาม 
ตัวหนังสือ และสี
ที่ใช้เหมาะสม
ทั้งหมด 

สะอาด สวยงาม 
ตัวหนังสือ และสี
ที่ใช้เหมาะสม
เพียงบางส่วน 

สะอาด 
ตัวหนังสือ และ
สีที่ใช้ไม่
เหมาะสม 

3 

คุณลักษณะ คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ไม่
น้อยกว่า 6 
ข้อ 

มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้ในการ
ท างานเป็นส่วน
ใหญ ่
ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา เกิด
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 4-5 ข้อ 
 

มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้แต่ต้อง
คอยกระตุ้น
เตือนในบางครั้ง 
ส่งงานล่าช้ากว่า
ก าหนด 1 วัน 
เกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
1-3 ข้อ 

สมาธิสั้นต้อง
คอยเตือน
ตลอดเวลา  ส่ง
งานล่าช้ากว่า
ก าหนด 2 วัน 
ไม่เกิด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

4 
 
 
 

รวม 25 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ว 16201 โครงงาน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การพูดน าเสนอโครงงาน  เวลา 20 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถพูดน าเสนอโครงงานต่อสาธารณชนได้ 
2. สามารถตอบข้อซักถามโครงงานได้ 
3. นักเรียนแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

สาระส าคัญ 
การน าเสนอผลงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าโครงงานและเข้าใจถึงผลงานนั้น การ

น าเสนอผลงานอาจท าได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อประเภทของโครงงาน เนื้อหา 
เวลา ระดับของผู้เรียน เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การเล่าเรื่อง การเขียนรายงาน สถานการณ์
จ าลอง การสาธิต การจัดนิทรรศการ ซึ่งอาจมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายด้วยค าพูด หรือการ
รายงานปากเปล่า การบรรยาย สิ่งส าคัญคือ พยายามท าให้การแสดงผลงานนั้นดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องของเนื้อหา 

 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ (K) 

การพูดในที่สาธารณะ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องคิดมาก มั่นใจในข้อมูล พึงตระหนักว่าไม่มีใคร
สมบูรณ์ไปเสียทุกอย่าง เมื่อมีเวลาน าเสนอจ ากัด เลือกเพียงเนื้อหาใจความที่ส าคัญ ไม่ต้องอัดแน่น ไม่
ต้องไปเลียนแบบใคร น าเสนอด้วยความเป็นตัวของตัวเองอารมณ์ขันมีประโยชน์ อย่าคิดควบคุมปัจจัย
ที่เราควบคุมไม่ได้ เช่นผู้ฟัง หรือสภาพแวดล้อม ใช้เวลาเตรียมตัวให้เหมาะสม อย่าน้อยไป และไม่มาก
เกินไป เชื่อมั่นว่าผู้ฟังก็ต้องการให้การน าเสนอของเราประสบความส าเร็จ เตรียมตัวให้พร้อม ไปถึง
ก่อนเวลา เตรียมไฟล์สื่อการส าเสนอให้พร้อม 
ทักษะกระบวนการ (P) 

1. กระบวนการกลุ่ม 
2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1. รักชาติศาสน์กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
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7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 

การประเมินผลรวบยอด 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1. รายงานโครงงาน 
2. ป้ายนิทรรศการแสดงโครงงาน 
 

การประเมินผล 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 

คะแนน 4 3 2 1 
ความ
สมบูรณ์ของ
เนื้อหาที่
บรรยาย 

น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลุม
ประเด็นที่
ศึกษาครบถ้วน
ไม่น้อยกว่า 
95% 

น าเสนอ
เนื้อหา
ครอบคลุม
ประเด็นที่
ศึกษาครบถ้วน
ไม่น้อยกว่า 
85% 

น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลุม
ประเด็นที่ศึกษา
ครบถ้วนไม่น้อย
กว่า 75% 

น าเสนอเนื้อหา
ครอบคลุม
ประเด็นที่ศึกษา
ครบถ้วนไม่น้อย
กว่า 65% 

4 

ทักษะการ
น าเสนอ 

มีทักษะในการ
น าเสนอ
ครบถ้วนไม่
น้อยกว่า 95% 

มีทักษะในการ
น าเสนอ
ครบถ้วนไม่
น้อยกว่า 85% 

มีทักษะในการ
น าเสนอ
ครบถ้วนไม่น้อย
กว่า 75% 

มีทักษะในการ
น าเสนอ
ครบถ้วนไม่น้อย
กว่า 65% 

4 

การมีส่วน
ร่วมของ
สมาชิกใน
กลุ่มในการ
บรรยาย 

  สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการ
น าเสนอผลงาน 
 

สมาชิกในกลุ่มมี
การน าเสนอ
ผลงานไม่ครบ
ทุกคน 

4 

การตอบ
ค าถาม 

ตอบค าถามได้
ตรงประเด็น 
และสามารถ
แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้
ไม่น้อยกว่า 
95% 

ตอบค าถามได้
ตรงประเด็น 
และสามารถ
แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้
ไม่น้อยกว่า 
85% 

ตอบค าถามได้
ตรงประเด็น 
และสามารถ
แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้
ไม่น้อยกว่า 
75% 

ตอบค าถามได้
ตรงประเด็น 
และสามารถ
แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้
ไม่น้อยกว่า 
65% 

4 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 
คะแนน 4 3 2 1 

การมีส่วน
ร่วมของ
สมาชิกใน
กลุ่มในการ
ตอบค าถาม 

  สมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนมีส่วนใน
การตอบค าถาม 

สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันตอบ
ค าถามไม่ครบ
ทุกคน 

4 

คุณลักษณะ มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้ในการ
ท างาน
ตลอดเวลา 
ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา 
เกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ไม่น้อยกว่า 6 
ข้อ 

มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้ใน
การท างาน
เป็นส่วนใหญ่ 
ส่งงานตาม
ก าหนดเวลา 
เกิด
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
4-5 ข้อ 
 

มีความ
กระตือรือร้น 
สนใจใฝ่รู้แต่
ต้องคอยกระตุ้น
เตือนใน
บางครั้ง 
ส่งงานล่าช้า
กว่าก าหนด 1 
วัน เกิด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 1-3 
ข้อ 

สมาธิสั้นต้อง
คอยเตือน
ตลอดเวลา  ส่ง
งานล่าช้ากว่า
ก าหนด 2 วัน 
ไม่เกิด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

5 

รวม 25 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักอริยสจั 4 โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
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ภาพที่ 1  ภาพนักเรียนแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

 
 
ภาพที่ 2  ภาพนักเรียนตอบข้อซักถามในการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 
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ภาพที่ 3  ภาพนักเรียนสะท้อนความคิดเพ่ือสรุปผลโครงงานโดยใช้หลักอริยสัจ 4  
 

 
 
ภาพที่ 4  ภาพคณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการจัดการเรียนรู้ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ สกุล : นางสาววันศิริ  ก่อเกียรติอาภา 
วัน เดือน ปีเกิด : 12 สิงหาคม 2527 
ชาติภูมิ : อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 89/7 หมู่ 13 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
การศึกษา  

ปัจจุบัน : ก าลังศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

พ.ศ. 2549 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน้าที่การงานปัจจุบัน : โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 15/1 หมู่ 3 ต าบลหนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
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