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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการจดัการ

เรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัการ

เรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาหลกัสูตร

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาหลกัวิชาชีพครู ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ประกอบดว้ย แบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งกิจกรรมการเรียนรู้ ใบกิจกรรมการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 

ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย เป็นวงจรปฏิบติัการต่อเน่ืองกนั 3 วงจร แต่ละวงจร ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 1) ขั้นทุกข์ (การระบุปัญหา) 2) ขั้นสมุทยั (หาสาเหตุของปัญหา) 3) ขั้นนิโรธ (แกปั้ญหา) 4) ขั้นมรรค (สรุปผล

และแนวทางปฏิบติั) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครู แบบประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ

เคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย 

นกัศึกษามีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครูหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.01 และมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 

 

คาํสําคญั: การจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4  วรรณศิลป์ไทย  ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้  

 

Abstract 

This classroom action research aimed 1) to study the effectiveness of the learning management with an 

integration of the Four Noble Truth and Thai culture embraced by Thai Literary Art and 2) to study students’ 

satisfaction towards the teaching method. The samples were 30 undergraduate students in the Electrical Engineering 

and Education Program in King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) enrolling in the 

Teaching Profession course in the first semester of 2020. The instruments included the evaluation form of 

appropriateness and congruence of learning activities, a learning activity sheet on an the Four Noble Truth integrated 

into Thai culture embraced by Thai Literary Art with three continuous cycles, each of which consisted of 4 steps 

including: 1) Dukkha (identifying the problem), 2) Samudaya (finding the cause of the problem), 3) Nirodha (the 

problem), 4) Magga (summarizing results and guidelines), an evaluation form of problem-solving skills in teaching 

profession, and an evaluation form of students’ satisfaction towards the learning management. In data analysis, the 

content analysis approach was employed and the credibility was verified by 3 experts. Statistics used in data analysis 

included mean, percentage, and standard deviation. The research found that the learning management with an 

integration of the Four Noble Truth and Thai culture embraced by Thai Literary Art could promote students’ 

thinking and problem-solving skills with a significant level of .01. Students’ satisfaction towards the learning 

management was at the highest level, higher than the criteria, with a significant level of .01 

 

Keywords: Learning management on the Four Noble Truth Teaching Method, Thai Literary Art, Effectiveness of learning management 

 

1. บทนํา 

วิธีการสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนเพ่ือแกปั้ญหา ซ่ึง 

ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี  ไดพ้ฒันาวิธีสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจข้ึน โดยอาศยัหลกัการของอริยสัจ 4 ใน

พระพุทธศาสนา นาํเสนอคร้ังแรกในหนงัสือ ศึกษาศาสตร์ตามแนวพทุธศาสตร์ (สาโรช บวัศรี, 2526) เพ่ือให้ผูส้อนใช้

เป็นฐานทางการศึกษาของประเทศ โดยเปรียบไดก้บัวิธีแกปั้ญหา (Problem solving method) กล่าวคือ ทุกขเ์ทียบไดก้บั

ปัญหา สมุทยัเทียบไดก้บัสมมติฐาน นิโรธเทียบไดก้บัการทดลองจนไดผ้ล และมรรคเทียบไดก้บัการวิเคราะห์ขอ้มูล

และสรุปผล ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนลกัษณะน้ีสามารถเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกฝนกระบวนการคิดท่ีตนเองไดล้งมือ

ปฏิบติัโดยแทรกไดทุ้กเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ในปัจจุบนัและอนาคตหากมีการใชวิ้ธีการสอนน้ีบ่อย ๆ จะทาํให้
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ผูเ้รียนคิดเป็น แก้ปัญหาเม่ือปัญหาเกิดข้ึนในชีวิตของตน ไม่ตระหนกตกใจ และสามารถแก้ปัญหาได้โดยทันที 

(ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2558) อริยสัจ 4 ช่วยให้ผูเ้รียนสังเกตพิจารณาต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง ทาํให้เกิดความ

กระจ่างทางปัญญา ปัญหาเกิดข้ึนไดเ้สมอถึงแมปั้ญหาหน่ึงจะยุติไปแลว้ก็อาจทาํให้เกิดปัญหาใหม่ให้เราตอ้งติดตาม

แกไ้ขตลอดเวลา การนาํหลกัพทุธธรรมน้ีมาใชเ้พ่ือแกปั้ญหาดว้ยสติปัญญา เหตุผล และมุ่งมัน่สืบสาวเร่ืองราวให้ถึงตน้

ตอความจริงของปัญหาดว้ยตนเอง ทาํให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา และปัญญาก็เป็นเคร่ืองนาํทางของชีวิต (กิตติชัย  

สุธาสิโนบล, 2558) ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการวิจยัของสุดารัตน์ ทองปัญญา (2560) เร่ือง บทเรียนบนเวบ็ดว้ยเทคนิคการ

เรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ท่ีส่งเสริม

ความสามารถการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนทดสอบหลงัเรียนโดยรวมสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

หทยัชนก ตระกูลจาํลอง และสุธาทิพย ์งามนิล (2561) เร่ือง ผลการสอนตามหลกัอริยสัจ 4 ท่ีมีต่อความสามารถใน 

การคิดแกปั้ญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานธุรกิจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีไดรั้บ 

การสอนตามหลกัอริยสัจ 4 มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  

จากการรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (OBE 5 – KMUTNB) และผลการประเมินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ของนกัศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ พบว่า ผลลพัธ์การเรียนรู้ของรายวิชาหลกัวิชาชีพครู ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นทกัษะทางปัญญา สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดท่ี้มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด จากปัญหาท่ี

เกิดข้ึนผูวิ้จยัในฐานะผูรั้บผดิชอบการจดัการเรียนการสอนรายวิชาหลกัวิชาชีพครู จึงมีความสนใจในการนาํวิธีการสอน

ตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสจั มาผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย มาใชใ้นการแกปั้ญหาช่วยฝึกฝนทกัษะทางปัญญา 

พฒันาความสามารถด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์ไดใ้นทุกสถานการณ์ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย 

รายวิชาหลกัวิชาชีพครู 

 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทาง

วรรณศิลป์ไทย รายวิชาหลกัวิชาชีพครู 
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3. วธีิดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

การศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนรายวิชาหลกัวิชาชีพครู ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 3 หอ้ง หอ้งละ 30 คน รวมทั้งส้ิน 90 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

และการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนรายวิชาหลกัวิชาชีพครู  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 1 ห้อง 30 คน ท่ีไดจ้ากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 15-30 ของจาํนวน

ประชากร เน่ืองจากประชากรมีขนาดเล็กน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ด้วยการสุ่มแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) 1 หอ้ง เพ่ือสะดวกกบัการบริหารจดัการเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

3.2 รูปแบบการวิจัย  

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชข้ั้นตอนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนตามแบบ

ของชมคั (Schmuck) อา้งอิงใน สิรินภา กิจเก้ือกลู (2557) มีขั้นตอนการดาํเนินการเป็นวงจรปฏิบติัการประกอบดว้ย ขั้น

วางแผน (Plan: P) ขั้นปฏิบติั (Action: A) ขั้นสังเกต (Observe: O) และขั้นสะทอ้นผล (Reflect: R) ซ่ึงขั้นตอนทั้ง 4 นั้น

จะเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีเป็นวงจรปฏิบติัการต่อเน่ืองกนั 3 วงจร โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสาน

วฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย จาํนวน 1 แผนต่อ 1 วงจร ไดแ้ก่ วงจรปฏิบติัการท่ี 1 เร่ือง บทบาทหน้าท่ีของครู วงจร

ปฏิบติัการท่ี 2 เร่ือง คุณลกัษณะของครูท่ีดี และวงจรปฏิบติัการท่ี 3 เร่ือง สมรรถนะครู โดยผูวิ้จยัวางแผน (Plan: P) จดั

กิจกรรมการเรียนรู้ (Action: A) ตามขั้นตอนของแผนการจดัการเรียนรู้ ระหว่างการจดัการเรียนรู้แต่ละขั้น ผูวิ้จยัได้

สังเกต (Observe: O) พฤติกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้า

วิเคราะห์ความสามารถทางวิชาชีพครู และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflect: R) ในวงจรนั้ น ๆ มาใช้ในการ

วางแผน (Plan: P) เพ่ือปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ในวงจรถดัไป จนครบทั้ง 3 วงจร ดงัรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนกระบวนการวิจยั 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

3.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ไทย 

แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 3 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 9 ชัว่โมง ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี   

1) ขั้นทุกข์ (การระบุปัญหา) 2) ขั้นสมุทยั (หาสาเหตุของปัญหา) 3) ขั้นนิโรธ (แกปั้ญหา) 4) ขั้นมรรค (สรุปผลและ

แนวทางปฏิบติั) ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย ลกัษณะวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์สมมติ เร่ืองท่ี 1 

บทบาทหน้าท่ีของครู เร่ืองท่ี 2 คุณลกัษณะของครูท่ีดี และเร่ืองท่ี 3 สมรรถนะครู โดยให้นกัศึกษาใชวิ้จารณญาณของ

ตนเองในการแกไ้ขปัญหาจากสถานการณ์ดว้ยขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ และสรุปประเด็นจากคาํประพนัธ์ท่ีกาํหนด แสดง

ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หาขอ้สรุปความเป็นครู และแบบประเมินทกัษะการคิดแกปั้ญหาสถานการณ์ 4 รายการ

ประเมิน ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษา อาจารยป์ระจาํหลักสูตร และอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาหลักวิชาชีพครู การ

พิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป สามารถนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้โดยค่าดชันีความ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาอยูท่ี่ 1.00 ทั้ง 3 แผน ถือวา่มีความเหมาะสมสามารถนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้

3.3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิชาชีพครู  

เพ่ือให้การทดสอบมีความเป็นมาตรฐาน ผูวิ้จยัอา้งอิงจากแบบทดสอบวดัความสามารถทางวิชาชีพครู จาก

รายงานการวิจยัของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เร่ือง การพฒันาแบบวดัความสามารถ

ทางวิชาชีพครูกลุ่มวิชาชีพครู (อุไร จักษ์ตรีมงคล, 2557) มีลกัษณะเป็นแบบวดัชนิดสถานการณ์ 3 ตัวเลือกแบบ

จดัลาํดบั จาํนวน 30 ขอ้ 

3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ 

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1932) จาํนวน 7 ขอ้

คาํถาม เก่ียวกบัความเหมาะสมของเน้ือหา ความน่าสนใจ การทาํความเขา้ใจเน้ือหา การจดจาํเน้ือหา การเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ส่งเสริมความเป็นครู สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นครู  โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตาม

เน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู  

ผู ้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ทดสอบ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิชาชีพครูก่อนเรียน จาํนวน 30 ข้อ และดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามวงจร

ปฏิบติัการ 4 ขั้นตอน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการดาํเนินการซํ้ า ๆ ตามวงจรปฏิบติัการ 3 วงจร โดยผูวิ้จยัวางแผน (Plan: 

P) การจดัการเรียนรู้ในแต่ละวงจร ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Action: A) ตามขั้นตอนของแผนการจดัการเรียนรู้ 

ระหว่างการจดัการเรียนรู้แต่ละขั้น ผูวิ้จยัสังเกต (Observe: O) พฤติกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรม การตอบคาํถาม และ

การทาํใบกิจกรรม หลงัจากส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ในแต่ละวงจรปฏิบติัการ ผูวิ้จยัทาํการวิเคราะห์ใบกิจกรรมโดยนาํ

ขอ้มูลท่ีนกัศึกษาเขียนตอบในใบกิจกรรมระหว่างการจดัการเรียนรู้มาวิเคราะห์ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีไดก้าํหนดจาก
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แบบประเมินการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย จาํนวน 5 รายการประเมิน โดยการ

วิเคราะห์เน้ือหาท่ีนักศึกษาใชวิ้จารณญาณในการแกปั้ญหาจากสถานการณ์สมมติดว้ยขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ การสรุป

ประเด็น และการแสดงความคิดเห็นจากคาํประพนัธ์ นาํคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ร้อยละ (Percentage) 

เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้โดยนักศึกษาท่ีได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มี

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิชาชีพครู อยู่ในระดับดี ถือว่าผ่านเกณฑ์ และสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ 

(Reflect: R) ในวงจรนั้น ๆ มาใชใ้นการวางแผน (Plan: P) ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ในวงจรถดัไป จนครบทั้ง 3 วงจร 

หลงัจากนั้นทาํการทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครูหลงัเรียน จาํนวน 30 ขอ้ และสํารวจความ

พึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 7 ขอ้คาํถาม 

หลังจากส้ินสุดการจัดการเรียนรู้ครบทั้ ง 3 วงจรปฏิบัติการ ผูวิ้จัยทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1 ใชก้ารทดสอบที กลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ

ในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครู ก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 

ใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทาง

วรรณศิลป์ไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถือว่าใช้ได้ สําหรับค่าความเบ่ียงเบน

มาตรฐานตอ้งไม่เกิน 1.00 ซ่ึงถือวา่มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั 

 

4. ผลการวจิัย 

แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย รายวิชาหลกัวิชาชีพครู 

สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา พบวา่ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นทุกข ์(การระบุปัญหา) ขั้นตอนน้ี นกัศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์สมมติท่ีผูวิ้จยัจดัทาํข้ึน 

ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บัครูทุกคน เช่น ปัญหาการจดัการเรียนการสอนของครูบรรจุใหม่ นักเรียนทาํ

ขอ้สอบไม่ได ้นกัเรียนไม่ตั้งใจเรียน เป็นตน้ ให้นกัศึกษาแต่ละคนระบุประเดน็ปัญหาท่ีพบตามตอ้งการ ซ่ึงพบปัญหาท่ี

สะทอ้นจากการสังเกตของผูวิ้จยัดงัตวัอยา่งคาํถามของนกัศึกษา เช่น “อาจารยค์รับ ผมตอ้งเขียนปัญหาอยา่งไร ผมยงั

มองไม่เห็นว่าจะเป็นปัญหาเลยครับ” ดงันั้นในวงจรปฏิบติัการถดัไปไดป้รับกิจกรรม โดยผูวิ้จยัอธิบายความหมายและ

ความแตกต่างของปัญหาจากสถานการณ์ระหว่างปัญหาของครูกบัปัญหาของนกัเรียน พร้อมยกตวัอยา่งให้กบันกัศึกษา

ก่อนให้นกัศึกษาระบุประเด็นปัญหา และผูวิ้จยัทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งโดยให้นกัศึกษานาํเสนอปัญหาท่ีตนเอง

พบและทาํการรวบรวมประเด็นท่ีไม่ซํ้ ากนัหน้าชั้นเรียน ผลสะทอ้นจากการปรับกิจกรรม พบว่า นักศึกษาสามารถ

แยกแยะประเดน็ปัญหาจากสถานการณ์สมมติดว้ยขั้นทุกขข์องอริยสจัไดดี้ข้ึนอยา่งเป็นลาํดบั 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสมุทยั (หาสาเหตุของปัญหา) ขั้นตอนน้ี นกัศึกษานาํปัญหาท่ีถูกระบุไวใ้นขั้นท่ี 1 มาวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหา พบวา่ ในวงจรปฏิบติัแรกนกัศึกษาส่วนใหญ่เนน้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีมาจากนกัเรียนประเด็น

เดียว สะทอ้นจากการสังเกตของผูวิ้จยัดงัตวัอยา่งคาํตอบของนกัศึกษา เช่น “นกัเรียนไม่ตั้งใจเรียนจึงทาํขอ้สอบไม่ได”้ 
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ดงันั้นในวงจรปฏิบติัถดัไปผูวิ้จยัไดแ้นะนาํให้นกัศึกษาเพิ่มประเด็นการหาสาเหตุจากครูและปัจจยัอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย ผล

สะทอ้นจากการเพิ่มประเดน็การหาสาเหตุของปัญหา พบวา่ นกัศึกษาคน้พบสาเหตุของปัญหามากข้ึนครอบคลุมทุกมิติ 

ขั้นท่ี 3 ขั้นนิโรธ (แกปั้ญหา) ขั้นตอนน้ี นกัศึกษาสํารวจความรู้และสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือ

แนวทางแก้ปัญหาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้แก้ปัญหา พบว่า ในวงจร

ปฏิบติัการแรกนกัศึกษาส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการแกปั้ญหาจากความรู้สึกมากกว่าการนาํหลกัทฤษฎีมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

แกปั้ญหา ใช้วิธีการแกปั้ญหาไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นของปัญหา สะทอ้นจากการสังเกตของผูวิ้จยั คือ “นักศึกษา

ตอ้งการหลกัทฤษฎีเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา” ดังนั้น ในวงจรปฏิบติัการถดัไปผูวิ้จยัได้แนะนําให้คน้ควา้ทาง

อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน และเพ่ิมใบความรู้หลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์สมมติ เช่น มนุษยสัมพนัธ์

เก่ียวกบัการพูดของครู เพ่ือให้นกัศึกษาไดน้าํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป ผลสะทอ้นจากการปรับ

กิจกรรม พบวา่ นกัศึกษารู้หลกัและวิธีการแกปั้ญหาครูกบันกัเรียนมากข้ึน 

ขั้นท่ี 4 ขั้นมรรค (สรุปผลและแนวทางปฏิบติั) ในขั้นตอนน้ี นกัศึกษาอภิปรายผลร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎี และ

แนวทางปฏิบติั พร้อมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัว่ามีความสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีหรือไม่ มีทฤษฎี

อะไรมาสนับสนุน จากการสังเกตในวงจรปฏิบติัแรก พบว่า นักศึกษายงัขาดทกัษะการอภิปรายผลร่วมกับแนวคิด

ทฤษฎีท่ีมาสนับสนุนยงัไม่สมเหตุสมผล ดงันั้นในวงจรปฏิบติัการถดัไปผูวิ้จยัไดแ้นะนาํให้นักศึกษาศึกษาตวัอย่าง

วิธีการเขียนอภิปรายผลจากบทความวิจัย ผลสะท้อนจากการปรับกิจกรรม พบว่า ในวงจรปฏิบัติการท่ี 2 และ 3 

นกัศึกษาสามารถนาํแนวคิดทฤษฎีมาใชร่้วมอภิปรายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลดีข้ึนเป็นลาํดบั 

ผูวิ้จยัไดผ้สมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย เม่ือส้ินสุดการทาํกิจกรรมทั้ง 4 ขั้น ผูวิ้จยัไดน้าํคาํประพนัธ์

มาสรุปจบเน้ือหาในแต่ละกิจกรรม และให้นกัศึกษาแปลความสรุปประเด็น แสดงความคิดเห็นจากคาํประพนัธ์ พบว่า 

คาํประพนัธ์สามารถใช้เป็นเน้ือหาประกอบการสอน สร้างความเพลิดเพลิน กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการตามเน้ือหาของคาํประพนัธ์ สะทอ้นจากการสงัเกตของผูวิ้จยั ดงัรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 2 นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นสรุปประเดน็จากบทประพนัธ์ 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรม

ทางวรรณศิลป์ไทย จากใบกิจกรรมของนกัศึกษา พบว่า นกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบอริยสจั 4 ผสมผสาน

วฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครูดีข้ึนอยา่งเป็นลาํดบั ดงัรูปท่ี 3 

 

 

รูปท่ี 3  แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครู 

 

จากรูปท่ี 3 พบว่า หลงัจากนกัศึกษาไดท้าํใบกิจกรรมการเรียนรู้ นกัศึกษามีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา

ทางวิชาชีพครูดีข้ึนอย่างเป็นลาํดับ มีคะแนนทุกวงจรปฏิบัติการมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยภาพรวม

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครู อยูใ่นระดบัดีมาก ร้อยละ 83.78 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครู ก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบอริยสจั 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวชิาชีพครูก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 

4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย 

คะแนน n คะแนนเต็ม X  S.D.  ∑ D  ∑ 2
D  df t p 

ก่อนเรียน 30 30 9.20 1.58 
283 4121 29 6.98* .00 

หลงัเรียน 30 30 18.63 6.67 

*p<.01 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า หลงัจากนกัศึกษาไดรั้บการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์

ไทย รายวิชาหลกัวิชาชีพครู นกัศึกษามีคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครูหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 

ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย รายวิชาหลกัวิชาชีพครู ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 

ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย รายวิชาหลกัวิชาชีพครู โดยเทียบกบัเกณฑ ์

ความพงึพอใจ 
n=30 ระดับ 

ความคดิเห็น 

คะแนน

เกณฑ์ 
t p 

X  S.D.  

1. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเน้ือหา 4.63 0.67 มากท่ีสุด 3.51 9.31* .00 

2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ 4.67 0.66 มากท่ีสุด 3.51 9.79* .00 

3. การจดัการเรียนรู้ทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน 4.43 0.94 มาก 3.51 5.45* .00 

4. การจดัการเรียนรู้ทาํใหจ้ดจาํเน้ือหาไดน้าน 4.40 0.89 มาก 3.51 5.57* .00 

5. การจดัการเรียนรู้สามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้ 4.57 0.90 มากท่ีสุด 3.51 6.56* .00 

6. การจดัการเรียนรู้ส่งเสริมความเป็นครูใหก้บัผูเ้รียนได ้ 4.57 0.94 มากท่ีสุด 3.51 6.28* .00 

7. การจดัการเรียนรู้สร้างความตระหนกัและเห็นคุณค่าความเป็นครูมากข้ึน 4.60 0.89 มากท่ีสุด 3.51 6.82* .00 

โดยภาพรวม 4.55 0.84 มากท่ีสุด 3.51 6.89* .00 

*p<.01 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า หลงัจากนักศึกษาได้รับการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทาง

วรรณศิลป์ไทย รายวิชาหลกัวิชาชีพครู นกัศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสูงกว่าเกณฑท่ี์

กาํหนดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

5.  สรุปผลการวิจัย 

การจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย รายวิชาหลกัวิชาชีพครู ท่ีผูวิ้จยั

สร้างข้ึนมีประสิทธิผลทาํให้ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทางวิชาชีพครูดีข้ึน และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงควรสนบัสนุนใหผู้ส้อนนาํบทเรียนน้ีไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ต่อไป 

 

6.  การอภิปรายผล 

ประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย รายวิชาหลกั

วิชาชีพครู หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ท่ีเน้นขั้นตอนการคิดอยา่ง

เป็นระบบ ใชค้วามคิดแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล ทาํให้เกิดการคิดเป็น รู้จกัพิจารณาส่ิงทั้งหลายตามสภาวะดว้ยวิธีคิดหา

เหตุปัจจยั สืบคน้จากตน้เหตุจนถึงผลลพัธ์ท่ีเกิด ทาํให้สามารถแยกแยะเร่ืองออกให้เห็นตามความเป็นจริง คิดตาม

ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัมา ซ่ึงจะสามารถแกปั้ญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยวิธีการแห่งปัญญา 

สอดคลอ้งกบั อรอนงค์ ศรีชยัสุวรรณ และกิตติชยั สุธาสิโนบล (2558) ท่ีว่าอริยสัจ 4 เป็นกระบวนการคิดแกปั้ญหา

อยา่งเป็นระบบ เม่ือนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจะทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถดึงศกัยภาพท่ีมี

อยู่ในตนมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน สอดคล้องกับ พระมหา

ประเสริฐ ชาตเมธี (โนไธสง) และคนอ่ืน ๆ (2561)  ท่ีพบว่า การใชวิ้ธีสอนแบบอริยสัจส่ีเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
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ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และแกปั้ญหาดว้ยตนเองอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั พิชญาภา ยวงสร้อย 

(2562) ท่ีว่าหลกัอริยสัจสามารถนาํไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ไดทุ้กยคุสมยั เหมาะกบัสถานการณ์ทั้งในดา้นการ

เรียน การทาํงาน และการดาํเนินชีวิต 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทาง

วรรณศิลป์ไทย รายวิชาหลกัวิชาชีพครู นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กาํหนด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ใชส้ถานการณ์สมมติท่ีสอดคลอ้งกบับริบทความเป็นครูช่างให้

นกัศึกษาไดคิ้ดวิเคราะห์และแกปั้ญหาสถานการณ์ดว้ยหลกัอริยสัจ 4 อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ซ่ึงช่วยให้นกัศึกษาไดรั้บ

ความรู้และประสบการณ์ตามเป้าหมาย เกิดขอ้คิดท่ีไดจ้ากการทาํกิจกรรม ผสมผสานบทประพนัธ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นกลวิธี

การสอนท่ีสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตามเน้ือหาของคาํ

ประพนัธ์ สอดคลอ้งกบั สมจิตต์ สินธุชัย และคนอ่ืน ๆ (2560) ท่ีพบว่า ประสบการณ์จากการเรียนดว้ยสถานการณ์

จาํลองทาํให้ผูเ้รียนพึงพอใจในเร่ืองความสนุก การคิด และการตดัสินใจท่ีเร็วข้ึน และตระหนักในความรู้ของตนเอง 

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรอบรมแบบ e-Training จิตวิญญาณความเป็นครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2563) 

การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูสามารถพฒันาไดด้ว้ยการใชกิ้จกรรมการปลูกฝังดว้ยคาํประพนัธ์  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ผสมผสานวฒันธรรมทางวรรณศิลป์ไทย 

ควรสนับสนุนให้ผูส้อนนาํกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อไป และประยุกต์ใชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ ทั้งน้ีควร

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนจดจาํเน้ือหาไดน้านข้ึน เช่น เพิ่มเกมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

7.  กติติกรรมประกาศ 

วิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดีโดยความอนุเคราะห์จากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ท่ี

ให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการทาํวิจยั รวมทั้งความร่วมมือจากนกัศึกษาท่ีร่วมทาํกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนตอบ

แบบสอบถาม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส น้ี 
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