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บทคัดย่อ
ยุคดิจิทัล เป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์
ในทุก ๆ ด้าน ทุกสรรพสิง่ บนโลกใบนีเ้ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถรับสือ่ จากทัว่ ทุกมุมโลก เทคโนโลยี
เข้ามาทำ�หน้าทีอ่ �ำ นวยความสะดวก ในการใช้ชวี ติ ในทุก ๆ ด้าน การจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารสอน
เพือ่ ให้ตอบสนองกับการกระจายความรูท้ เี่ ชือ่ มต่อถึงกันทัว่ ทุกมุมโลกนี้ วิถกี ารเรียนรูข้ องคนยุคดิจทิ ลั จะไม่ได้
อยูแ่ ค่เพียงในห้องเรียนอีกต่อไป แต่สามารถเรียนรูร้ ว่ มกันได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ในรูปแบบการเรียนรูแ้ บบออนไลน์
ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัล รูปแบบการเรียนต้องมีความยืดหยุ่น ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ได้ตลอดชีวติ การจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถเป็นผูส้ ร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ สอดคล้อง
กับการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ แบบ Active Leaning ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหาคำ�ตอบ
ได้ดว้ ยตนเอง สามารถสร้างผลงาน ฝึกการทำ�งานเป็นทีม คิดเป็น สามารถแก้ปญ
ั หาได้โดยใช้วธิ กี ารทางปัญญา
(intellectual strategy) ซึง่ หลักการแก้ปญ
ั หาทีง่ า่ ยต่อการเรียนรูแ้ ละ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
ได้เป็นอย่างดีนั้นคือ หลักอริยสัจ 4 ประการ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
คำ�สำ�คัญ: อริยสัจ; การเรียนรู้ด้วยโครงงาน; ยุคดิจิทัล
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Abstract
The digital age is a time of technological advancement which technology has pivotally
influenced in every aspect of human lives. Everything in the world has rapidly changed;
everybody is able to get information from all over the world. Technology facilitates human’s
Educational management, thus, has to be applied by various kinds of teaching methods in
order to response to the spread of knowledge that is connected all over the world. The
way learning is any longer limited in the classrooms; however, the learners themselves
can ubiquitously access their lessons through online learning models that can be utilized
to serve the learners’ needs in the digital lifestyle. Learning styles need to be flexible and
encourage lifelong learning. Educational management must foster the learners’ innovative
skill consistent with project based learning which relates to active learning methods. Via
the use of project based learning together with the use of intellectual strategy, learners
themselves are advocated by seeking solutions, creating tasks, working in groups, thinking,
solving problems skills. The Four Noble Truths, which are Suffer, Samudhaya, Nirodha, Magga,
are the principles of problem solving; they are easy to learn and understand and it can be
applied in everyday life.
Keywords: The Four Noble Truths; Project Based Learning; Digital Age
บทนำ�

พระราชดำ�รัสสมเด็จพระเจ้าอยู่่หัวรัชกาลที่ 10 “การทำ�งานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้อง
เกิดขึน้ บ้าง เป็นเรือ่ งปรกติธรรมดา แต่เมือ่ เกิดขึน้ แล้ว จะต้องรีบปฏิบตั แิ ก้ไข ไม่ปล่อยทิง้ ไว้ให้เกิดความเสียหาย
แก่งานได้ ผูป้ ฏิบตั บิ ริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ตดิ ตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างใกล้ชดิ จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุ
ทีเ่ กิดขึน้ และปฏิบตั แิ ก้ไขได้ถกู ต้องทันท่วงที . . .” (บีบซี นี วิ ส์, 2560) สอดคล้องกับ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 (2542, หน้า 52-55) ที่ว่าครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ
คิดเป็น ทำ�เป็น และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเกิดความรู้ความเข้าใจ ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในการฝึกปฏิบตั แิ ก้ปญ
ั หาร่วมกันจนเกิดทักษะ เพือ่ เตรียมประสบการณ์ชวี ติ ทีจ่ ะไปอยูใ่ นสังคม
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันต่อไปได้ ซึ่งหลักอริยสัจเป็นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่สามารถ
ใช้แก้ปญั หาได้เป็นอย่างดี พระพุทธองค์ทรงทดลองและปฏิบตั ิ ผลคือ ทรงตรัสรูอ้ ย่างแจ่มชัด ซึง่ เป็นการยืนยันว่า
การแก้ปัญหาด้วยตนเองนั้นทำ�ให้รู้แจ้งและเกิดการเรียนรู้ขึ้นเป็นอย่างดี สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำ�วันได้ การแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจร่วมกับการทำ�โครงงานมาบูรณาการความรู้ เทคนิควิธีการ และ
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลเข้าด้วยกัน จะนำ�ไปสู่การพัฒนา การเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
ยุคดิจิทัล
การส่งเสริมการใช้ดจิ ทิ ลั อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม รณรงค์และเสริมสร้างทักษะดิจทิ ลั
ให้แก่ประชาชน ทั้งเด็กเยาวชนในและนอกระบบการศึกษา ครู ผู้ปกครอง รวมถึงทั้งคนพิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึง เรียนรู้และได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์
มีจริยธรรม และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยสู่การเป็นพลเมือง
ดิจิทัลในอนาคตต่อไป กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559, หน้า 1) ได้จัดทำ�โครงการใน
ระยะเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านบริการ e-learning และบริการการเรียนรู้ระบบเปิด
สำ�หรับมหาชน (MOOC) ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปโครงการในระยะเร่งด่วน
ทักษะที่จำ�เป็นในการทำ�งานในยุคดิจิทัล หรือโลกปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร
แก้ปัญหา และร่วมมือกับผู้อื่น Dowd (2017) กล่าวว่า ครูต้องเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงและมีส่วนร่วม และครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ การใช้ (use)
เข้าใจ (understand) การสร้าง (create) และการเข้าถึง (access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะทีจ่ �ำ เป็นต่อการทำ�งานในโลกแห่งความจริงนัน้ กว้างขึน้ เรือ่ ย ๆ สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) (2560, หน้า 1) สรุปว่า ทักษะที่จำ�เป็นในการทำ�งานยุคดิจิทัล ปี ค.ศ. 2020 มีดังต่อไปนี้
1. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (complex problem solving)
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking)
3. ความคิดสร้างสรรค์ (creativity)
4. การบริหารบุคคล (people management)
5. การร่วมมือกับผู้อื่น (coordinating with others)
6. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence)
7. การลงความเห็นและการตัดสินใจ (judgement and decision making)
8. การใส่ใจความต้องการของลูกค้า (service orientation)
9. การต่อรอง (negotiation)
10. ความยืดหยุ่นทางปัญญา (cognitive flexibility)
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ภาพ 1 ทักษะจำ�เป็นในการทำ�งานยุคดิจิทัล						
ทีม่ า. จาก 10 ทักษะทีจ่ �ำ เป็นในการทำ�งานยุคดิจทิ ลั (ปี 2020), โดย ประชาชาติธรุ กิจออนไลน์, 2561 ค้นเมือ่
19 กรกฎาคม 2561, จาก https://www.admissionpremium.com/content/1425
จะเห็นได้ว่าการคิดแก้ปัญหา เป็นพื้นฐานที่สำ�คัญที่สุดในการคิดทั้งมวล การคิดแก้ปัญหามีผลต่อ
วิถีการดำ�เนินชีวิตของสังคมมนุษย์ ซึ่งอาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทักษะการคิดแก้ปัญหาจึงมีความ
จำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการดำ�รงชีวิตของพลเมืองในยุคดิจิทัลนี้ ผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับ
ภาวะสังคมทีเ่ คร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง ทักษะการแก้ปญ
ั หาจึงมิใช่เป็นเพียงการรูจ้ กั คิดและรูจ้ กั การใช้สมอง
หรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมความรู้
ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย
การเรียนรู้แบบโครงงาน
การเรียนรู้แบบโครงงาน (project based learning) คือ การสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนทำ�งาน
เป็นทีม คิดเป็น สามารถแก้ปัญหาเป็นโดยใช้วิธีการทางปัญญา (intellectual strategy) ซึ่งผู้เรียนสามารถ
ผสานทักษะใหม่ ๆ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน รวมทั้งฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ วิธีการสอนแบบโครงงานมุ่งเน้น
ให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูจ้ ากการทำ�งานด้วยตนเอง เพือ่ กำ�หนดเป้าหมายและการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดใน
การดำ�เนินการวิจัย ไม่เพียงแต่เพื่อแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ยังเพื่อการนำ�เสนอข้อมูลที่ค้นพบอีกด้วย การเรียนรู้
แบบโครงงาน คือ การเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) เป็นการเรียนแบบ active learning
เป็นการเรียนแบบกระบวนการกลุม่ ฝึกให้หาคำ�ตอบด้วยตนเอง ครูมบี ทบาทเพียงเป็นผูอ้ �ำ นวยความสะดวก
และให้คำ�แนะนำ� (Howard, 2002) เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไป อนาคตการทำ�งานก็เลยไปอยู่ในเรื่องของทักษะ
ที่คนรุ่นใหม่จะต้องคิด ทำ� และวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะในชีวิตอีกแบบมากกว่าจะเป็นการใช้แรงงาน
อย่างเดียว เพราะเขาจะต้องดำ�เนินชีวติ ในสองโลก เพราะฉะนัน้ ถ้าเราถามว่าทักษะของแรงงานในยุคนีเ้ ป็นอย่างไร
ก็ต้องเป็นลักษณะของทักษะที่ไม่ใช่แรงงานแบบเดิม เพราะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแรงงาน จะมีเครื่องจักร
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มาแทนที่ เราจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้คิด ให้ทำ� ให้เห็นสมรรถนะที่ต้องการ เช่น เขาต้องเรียนรู้เร็วและ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์หรือคิดอะไรออกมาต่าง ๆ ได้ดี ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนั้น
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ constructivism, contructionism และ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการแสวงหาความรู้
กระบวนการคิด และทักษะในการแก้ปัญหาไว้ในรูปแบบการเรียนรู้ (วัชรินทร์ โพธิ์เงิน และคณะ, 2556)

ภาพ 2 หลักพื้นฐานของการเรียนรู้แบบโครงงาน
ที่มา. จากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน, โดย วัชรินทร์ โพธิ์เงิน และคณะ, 2556,
ค้นเมื่อ 11 กรกฎาคม 2561, จาก http://www.fte.kmutnb.ac.th/
กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 1) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนแบบโครงงานเป็นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำ�ตอบทีผ่ เู้ รียนสงสัยด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ทีส่ นใจ เป็นการทำ�งานร่วมกันของกลุม่
จนได้คำ�ตอบและนำ�ผลการศึกษาไปใช้ในชีวิต สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 22
มีสาระสำ�คัญว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาและ
ถือว่าผู้เรียนสำ�คัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ” ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั ใิ ห้คดิ เป็น
ทำ�เป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 12) โครงงานคือ การบูรณาการความรู้ และการปฏิบตั โิ ดยผูเ้ รียน องค์ประกอบ
สำ�คัญที่ต้องรู้ และประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาได้เป็นผลงานและใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
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การเรียนรู้แบบโครงงานประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) คิดและเลือกปัญหาที่จะศึกษา (2)
วางแผนโครงงาน (3) ดำ�เนินโครงงาน (4) เขียนรายงาน และสรุปผลอภิปรายผล และ (5) นำ�เสนอผลการ
ดำ�เนินงาน (พิชญาภา ยวงสร้อย, 2554, หน้า 114)
				
1. คิดและเลือก
ปัญหาที่จะศึกษา

2. วางแผนโครงงาน

3. ดำ�เนินโครงงาน

4. เขียนรายงาน/
สรุปผลอภิปรายผล

5. นำ�เสนอการ
ดำ�เนินงาน

ภาพ 3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้แบบโครงงานมีความเหมาะสมกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน เพราะส่งเสริม
การเรียนรูแ้ บบ Active Learning คือ เน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้า
หาคำ�ตอบในสิง่ ทีผ่ เู้ รียนอยากรูห้ รือสงสัยด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เป็นวิธกี ารเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจ
ของตนเองหรือของกลุม่ เป็นการตัดสินใจร่วมกัน เป็นการเรียนรูท้ ใ่ี ช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำ�มาผสมผสานกัน
อาทิ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา ทำ�ให้ผู้เรียนได้ขยายความรู้พื้นฐานไปสู่องค์ความรู้ใหม่
และสามารถนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้จริง รวมทัง้ สร้างคุณลักษณะของคนให้เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ พร้อมทีจ่ ะ
ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกอนาคต
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หลักอริยสัจ

ภาพ 4 หลักอริยสัจ: วิธีการแก้ปัญหาตามหลักพุทธศาสนา
ที่มา. “ครูหนุ่ย” ยึดหลักอริยสัจ 4 ปฏิรูปการศึกษาให้ทันปี 2561, โดย อุบล ชาญปรีชาสมุทร, 2559,
ค้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2561, จาก https://www.dailynews.co.th/article/371798
อริยสัจ เป็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หา โดยใช้วธิ กี ารแห่งปัญญาของตัวบุคคล ดำ�เนินการแก้ปญ
ั หาตามเหตุผล
ตามเหตุปจั จัยด้วยตนเอง อริยสัจ คือ ความจริงอันประเสริฐของพระอริยะ เป็นหลักธรรมสำ�คัญในพระพุทธศาสนา
ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ประกอบด้วย 4 ประการ อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นความจริง
เชิงเหตุผลในเรื่องทุกข์และความดับทุกข์
Arthur (2006) กล่าวว่า ทุกคนล้วนมีปัญหาในชีวิต หากเรามีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา เราสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว อริยสัจเป็นหลักธรรมที่ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ และเมื่อนำ�ไปปฏิบัติธรรม
ในชีวิตประจำ�วัน ย่อมจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง คือ ทำ�ให้สามารถละความชั่วทั้งปวง มุ่งทำ�แต่ความดี
และทำ�จิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นบุคคลที่ประเสริฐ ปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วทั้งปวง
มีสติในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ และดำ�เนินชีวิตได้ มีประสิทธิภาพ ดีงาม ก่อให้เกิดความสุขทั้งต่อตนเอง
และสังคม
คุณค่าของหลักอริยสัจ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุ โต) (2544, หน้า 187) กล่าวว่า หลักอริยสัจ นอกจากเป็นคำ�สอนที่
ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังกล่าวมานี้ ยังมีคุณค่าเด่น
อีกหลายประการ สรุปได้ ดังนี้
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1. เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งดำ�เนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผล เป็นระบบวิธีแบบอย่าง
ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตามจะมีคุณค่าและสมเหตุผล จะต้องดำ�เนินไปในแนวเดียวกันนี้
2. เป็นการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของตน ด้วยปัญญาของมนุษย์เอง โดยนำ�เอาหลักความจริง
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ไม่ต้องอ้างอำ�นาจดลบันดาลของตัวการพิเศษเหนือธรรมชาติหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ
3. เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่ามนุษย์จะเตลิดออกไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สิ่งที่อยู่ห่างไกลตัวกว้างขวางมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าเขายังต้องการมีชีวิตของตนเองที่มีคุณค่าและ
มีความสัมพันธ์กบั สิง่ ภายนอกเหล่านัน้ อย่างมีผลดีแล้ว เขาจะต้องเกีย่ วข้องและใช้ประโยชน์จากหลักความจริงนี้
ตลอดไป
4. เป็นหลักความจริงกลาง ๆ ทีต่ ดิ เนือ่ งอยูก่ บั ชีวติ หรือเป็นเรือ่ งของชีวติ แท้ ๆ ไม่วา่ มนุษย์จะสร้างสรรค์
ศิลปวิทยาการหรือดำ�เนินกิจการใด ๆ ขึน้ มา เพือ่ แก้ปญั หาและพัฒนาความเป็นอยูข่ องตน และไม่วา่ ศิลปวิทยาการ
หรือกิจการต่าง ๆ นั้นจะเจริญขึ้น เสื่อมลงหรือสูญสลายไปหรือเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาแทน
การประยุกต์หลักพุทธธรรมสำ�หรับกระบวนการแก้ปญ
ั หา อันได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มาใช้
ในการแก้ปญ
ั หา ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ได้เสนอแนะกระบวนการแก้ปญ
ั หาในการเรียนการสอนไว้
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันศิลปวัฒนธรรม, 2553, หน้า 85-88)
1. ขั้นทุกข์ คือการระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข
2. ขั้นสมุทัย การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมติฐาน
3. ขั้นนิโรธ การกำ�หนดวัตถุประสงค์และวิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ขั้นมรรค การนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป
จากแนวคิดเกีย่ วกับการแก้ปญ
ั หาตามแนวอริยสัจ สรุปได้วา่ อริยสัจ 4 เป็นวิธสี อนทีใ่ ช้หลักการสอน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเริ่มจากขั้นระบุปัญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นรวบรวมข้อมูล และขั้นสรุปผล สามารถนำ�มา
ประยุกต์ใช้ในวิชาการทางโลกแขนงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นวิธกี ารทีผ่ เู้ รียนได้ประสบ
และทราบวิธีการแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น เมื่อเกิดปัญหาในชีวิต ก็สามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองได้
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ตัวอย่างการออกแบบอริยสัจกับการเรียนรู้ด้วยโครงงานในยุคดิจิทัล

ภาพ 5 อริยสัจกับการเรียนรู้ด้วยโครงงานในยุคดิจิทัล
ที่มา. จาก “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาด้วยหลักอริยสัจ
ในการทำ�โครงงานสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี,” โดย พิชญาภา ยวงสร้อย, 2554, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 6(14), หน้า 1-12
ครูควรเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ความรู้ และชี้แจง
รายละเอียดในรายวิชาที่จะทำ�การสอน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ (1) การปฐมนิเทศ เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน (2) สาธิตการใช้งานระบบ/ ฝึกปฏิบัติ เพื่อสาธิต
การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน แนะนำ�การลงทะเบียนเข้าสูร่ ะบบและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ให้ความรูใ้ นเรือ่ งต่าง ๆ คือ แนะนำ�วิธกี ารเรียนการสอนผ่านเว็บ แนะนำ�การเรียนแบบโครงงาน
แนะนำ�การแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ (3) จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคย สร้างบรรยากาศ
ในการเรียน ทำ�ให้เกิดความเป็นมิตร และทัศนคติที่ดีต่อกัน ทำ�ให้ทำ�งานกลุ่มร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) แบ่งกลุม่ เพือ่ ทำ�โครงงานกลุม่ ละ 3-5 คน รวมทัง้ การแบ่งบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบของสมาชิกภายในกลุม่
วางแผนการทำ�งานร่วมกันเลือกหัวหน้าและเลขานุการกลุ่ม และ (5) วัดทักษะการแก้ปัญหา (ก่อนเรียน)
เพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิม และเก็บผลคะแนนไว้สำ�หรับเปรียบเทียบกับผลคะแนนการวัดทักษะ
การแก้ปัญหา (หลังเรียน) ในขั้นการเตรียมความพร้อมนี้จะเน้นกิจกรรมการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน
ร่วมกับการสนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล และอภิปรายปัญหาอุปสรรคผ่านเว็บ (online)
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บทบาทผู้สอน
บทบาทผู้สอนทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาและชี้แนะ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นและสร้างแรง
จูงใจในเรื่องที่จะต้องเรียน ผู้เรียนกลุ่มร่วมกันระดมสมองในการทำ�โครงงานทั้งแบบเผชิญหน้า (ในห้องเรียน)
และทำ�โครงงานร่วมกันผ่านเว็บ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารบนเว็บ อาทิ เช่น e-mail, webboard, facebook,
twitter, เว็บบล็อก ฯลฯ เป็นต้น สรุปขั้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานได้ ดังนี้
1. การกำ�หนดปัญหา ใช้กจิ กรรมบนเครือข่ายเตรียมแหล่งการเรียนรู้ และข้อมูล เตรียมกรณีตวั อย่าง
ผลงาน ประเด็นการเรียนรู้ ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดปัญหา โดยอาจยกตัวอย่างปัญหาง่ายจาก
เรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนเองเป็นต้น
2. การวางแผนโครงงาน ผู้ ส อนกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาและ
ตั้งสมมุติฐาน และร่วมกันวางแผนในการทำ�โครงงาน โดยผู้สอนกำ�กับดูแลการวางแผนเหล่านั้นผ่านเว็บ
3. การดำ�เนินโครงงาน ผู้เรียนดำ�เนินการทำ�โครงงานตามแผนที่วางไว้ โดยมีผู้สอนกำ�กับดูแล และ
คอยให้คำ�ปรึกษา
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผล ผูเ้ รียนตรวจสอบผลการโครงงาน ผูส้ อนตรวจผลงาน และร่วมกัน
อภิปรายผลการทำ�โครงงาน รวมทั้งให้ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้หลักอริยสัจของกลุ่ม
และสรุปสิ่งที่ดี และสิ่งที่ต้องแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการทำ�งานครั้งต่อไป
5. นำ�เสนอข้อมูล ผูเ้ รียนนำ�เสนอผลงาน ในชัน้ เรียน โดยมีผสู้ อน และผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินผลงาน และ
ผู้เรียนประเมินผลผู้เรียน รวมทั้งอภิปรายกลุ่มใหญ่ร่วมกันผ่านเว็บ
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ผูส้ อนสามารถสังเกต และเก็บรวบรวมข้อมูล
ของผู้เรียนจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บและห้องเรียนปกติ
บทบาทผู้เรียน
บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านเว็บ
1. ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและรวมกลุ่มในการดำ�เนินโครงงานผ่านเว็บ โดยใช้แหล่งสนับสนุน
ต่าง ๆ บนเว็บ อาทิ e-mail, web board, chat, search เป็นต้น
2. ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ และรู้วิธีในการตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจ สามารถเลือก
วิธีการในหาคำ�ตอบที่หลากหลาย และเป็นวิธีที่ผู้เรียนสามารถนำ�ปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนรวมกลุ่มในการทำ�งานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และร่วมกัน
อภิปราย รับฟังความคิดเห็น และวางแผนการทำ�งานร่วมกัน รวมทั้งชี้แนะ ช่วยเหลือ และให้กำ�ลังใจในการ
ทำ�โครงงาน
4. ผูเ้ รียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรูใ้ นอินเทอร์เน็ตและแหล่งทรัพยากรอืน่ ๆ
เพื่อนำ�มาประกอบการจัดทำ�โครงงาน
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5. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง สามารถสรุปความรู้ และคำ�ตอบที่ค้นพบ
6. ผู้เรียนประเมินความสำ�เร็จของตนเองและเพื่อน กล้าแสดงออกและยอมรับในคำ�วิจารณ์เพื่อนำ�
ไปปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งนำ�เสนอหรือจัดแสดงผลงาน

ภาพ 6 แสดงขั้นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ที่มา. จาก “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
ด้วยหลักอริยสัจในการทำ�โครงงานสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี,” โดย พิชญาภา ยวงสร้อย, 2554,
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 6(14), 1-12
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ดูภาพขยายในภาพที่ 7

ภาพ 7 แสดงคำ�อธิบายขั้นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน Face to Face/Online
ที่มา. จาก “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยหลัก
อริยสัจในการทำ�โครงงานสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี,” โดย พิชญาภา ยวงสร้อย, 2554, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 6(14), หน้า 1-12
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ชี้แจงวิธีการประเมินโครงงาน การสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น การทำ�แบบวัดฯ
ศึกษาเกณฑ์การประเมินโครงงาน สรุปปัญหาในการทำ�โครงงาน
Upload เกณฑ์การประเมินผลโครงงาน สรุปงานค้าง/ ให้คำ�ปรึกษา
ปรึกษาหารือ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำ�เสนอผลงาน
ประเมินผลการนำ�เสนอผลงานร่วมกับนิสิต
แต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และประเมินเพื่อน
อภิปรายการนำ�เสนอผลงานของแต่ละกลุ่มร่วมกับนิสิต
อภิปรายการนำ�เสนอผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มเพื่อน
ชี้แจงเรื่องการประเมินแบบวัดฯ หลังเรียน
ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำ�แบบวัดฯ
แจ้งคะแนนการทำ�แบบวัดหลังเรียน
ทำ�แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน

çäçœäé–øู̄สûæ
บทบาทผ้
อน
บทบาทผ้
çäçœäé–¯“ูเñï̂รียæน

Êœñ“ñï̂ยæçæ“õ‰
ç บ
การเรี
นบนเว็
การเรี
ยนเผชิ
Êœñ“ñï̂ æ“éÔƒ
Ø ùæœ̄ญหน้า

ภาพ 8 แสดงขั้นการประเมินผลโครงงานฯ
ที่มา. จาก “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยหลัก
อริยสัจในการทำ�โครงงานสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี,” โดย พิชญาภา ยวงสร้อย, 2554, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 6(14), หน้า 1-12
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ ดังนี้
1. ผู้สอนสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2. ผู้สอนประเมินผลงานผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง ผู้เรียนประเมินผลงานเพื่อน
3. อภิปรายผลโครงงานร่วมกันผ่านเว็บและชั้นเรียนปกติ
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4. ผู้สอนวัดทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน
5. ผู้สอนผู้เรียนร่วมกันอภิปรายการนำ�หลักอริยสัจไปใช้ในการแก้ปัญหาระหว่างการทำ�โครงงาน
การใช้ ห ลั ก อริ ย สั จ ในการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานในยุ ค ดิ จ ทั ล สามารถส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น
แก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการทำ�โครงงานได้อย่างมีสติ เสมือนกับการจำ�ลองชีวติ จริงในการทำ�งานร่วมกัน
นอกจากนัน้ เทคโนโลยีและเครือ่ งมือต่าง ๆ สามารถยืดหยุน่ ให้ท�ำ งานร่วมกันได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ทำ�ให้ลดข้อจำ�กัด
ของเวลาและสถานที่ การเรียนรู้แบบโครงงานในยุคดิจิทัลให้เกิดสภาพแวดล้อมชุมชนออนไลน์เพิ่มช่องทาง
การเรียนรู้จากชั้นเรียนปกติ สนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ทั้งผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ทำ�ให้ผู้เรียน
มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ อิสระ และมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
บทสรุป

ในยุคดิจิทัล มีเทคโนโลยีและเครื่องมือมากมายในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการทำ�งาน
ร่วมกัน การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นแนวทางหนึ่งในการการจำ�ลองชีวิตการทำ�งานร่วมกัน เพราะการเรียน
การสอนเน้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั ใิ ห้คดิ เป็นทำ�เป็น มีนสิ ยั รักการเรียนรูแ้ ละเกิด
การใฝ่รใู้ ฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ สามารถประยุกต์ใช้กับการแก้ปญ
ั หาได้ ซึง่ หลักอริยสัจสามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทุกยุคสมัย เหมาะกับทุกสถานการณ์ ทั้งในด้านการเรียน การทำ�งาน และการ
ดำ�เนินชีวติ หากครูผสู้ อนนำ�เครือ่ งมือและเทคโนโลยีทมี่ มี ากมายในยุคดิจทิ ลั ร่วมกับหลักอริยสัจ มาออกแบบ
สนับสนุนการจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน เชือ่ เหลือเกินว่า จะสามารถส่งเสริมการคิดแก้ปญ
ั หาสำ�หรับพลเมือง
ในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
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