
การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ของครูระดับประถมศึกษา
Implementing “Iddhipada 4” in Student-centered Learning 
Management by Primary Teachers

ลักขณา สริวัฒน์1

Lakkhana Sariwat1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยรวมและ

รายด้านในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ของครูระดับประถมศึกษาโดยรวมและจำาแนกตาม
เพศ ระดบัการศกึษา และประสบการณก์ารสอน กลุม่ตวัอยา่งคอื ครรูะดบัประถมศึกษาทีส่อนในโรงเรยีน
หลกัเมอืงมหาสารคาม สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรยีนที ่
2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 91 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญใน 4 ด้านได้แก่ ด้านฉันทะ, ด้านวิริยะ, ด้านจิตตะ ด้านละ 9 ข้อ 
และด้านวิมังสา 8 ข้อ รวม 35 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Independent Samples) ผลการวิจัยพบว่า การ
ประยกุตใ์ชอ้ทิธบิาท 4 ในการจดัการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัแยกตามดา้นวิรยิะ, จติตะ, วิมงัสา และ
โดยรวมทัง้ 4 ดา้นของครรูะดับประถมศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นฉนัทะอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
และเมื่อพิจารณาตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอนพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวม
และแต่ละด้าน ยกเว้นด้านวิริยะของครูเพศหญิงอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านฉันทะตามประสบการณ์
การสอนที่อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบตามตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรพบว่า ครูปริญญาตรีและ
สูงกว่าปริญญาตรี และครูมีประสบการณ์การสอนต่ำากว่า 25 ปีและ 25 ปีขึ้นไป มีการประยุกต์ใช้อิทธิ
บาท 4 โดยรวมและรายด้านในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญไม่แตกต่างกัน ส่วนครูเพศชาย
และเพศหญิงไม่แตกต่างกันในรายด้านแต่แตกต่างกันโดยรวมท่ีครูเพศหญิงมีการประยุกต์ใช้มากกว่าครู
เพศชายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คำ�สำ�คัญ: การประยุกต์ใช้อทิธบิาท 4, การจดัการเรยีนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั, ครรูะดับประถมศกึษา 
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Abstract
The research aimed to study and compare implementing “Iddhipada 4” in all  

aspects and each aspect in student-centered learning management by primary teachers as 
a whole and classified by gender, educational level and teaching experience. The samples 
were 91 primary teachers in Lakmeung Maha Sarakham School under the Office of Maha 
Sarakhamn Primary Educational Service Area 1, selected through stratified random sampling 
technique in the second semester of the 2014 academic year. The instrument was a 5-rating  
questionnaire with its validity of .88 consisting of implementing “Iddhipada 4” classified in 4 
aspects including Shantha aspect, Viriya aspect and Jitta aspect, each of which consisting 
of 9 items, and Vimangsa aspect with 8 items, totaling 35 items in student-centered learning  
management. The statistics for data analyses were mean, standard deviation and tested  
the hypotheses by t-test (Independent Samples). The results of the study revealed that 
implementing “Iddhipada 4” in all aspects and each aspect in student-centered learning 
management by the primary teachers as a whole was at a more level except for Shantha 
aspect which was at the most level. And when taking their gender, educational level, and 
teaching experience into account, it showed at a more level, except for Viriya aspect of the 
females which was at the most and Shanta aspect of those with teaching experience of 
both was at the most level as well. When those by the primary teachers classified in gender, 
educational level and teaching experience were compared, it appeared that they were not 
different except for all 4 aspects under the females which was higher than those of the males 
at the level of .05 statistical significance. 

Keywords: Implementing “Iddhipada 4”, Student-centered learning management, Primary 
teachers 

บทนำา
หลักสูตรการศกึษาแตล่ะระดับตา่งกม็จีดุ

ประสงค์เดยีวกันคือมุง่เนน้การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีการรู้คิดดีด้วยเหตุและผลอ
ย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถ
ในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ พึ่งตนเองได้ ดำารง ชีวิตอย่าง
มีความสุขบนพื้นของฐานของความเป็นไทยและ
ความเป็นสากล และสามารถประกอบอาชีพหรือ

ศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของ
แตล่ะบุคคล และในโลกแหง่เทคโนโลยกีารสือ่สาร
ในขณะนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ทุกคนเกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและรวดเร็วทั้งทางตรง
และทางอ้อมเนื่องจากการมีช่องทางแห่งการรับรู้
ข่าวสารมากมายหลายทางตามสภาพการณ์แห่ง
ความเป็นเทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้นผู้เรียนจึง
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการรับรู้และ
การเรียนรู้ในลักษณะทันการณ์ คือมีการศึกษา
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หาความรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในระบบ หรือ
นอกระบบ หรือด้วยตนเองเพื่อให้อยู่ในโลกสมัย
ใหมท่ีไ่ดช้ือ่วา่เปน็สงัคมแหง่การเรยีนรู ้(กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2545) ด้วยเหตุดังกล่าวทุกคนจึง
จำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความ 
สามารถในการแข่งขันกับนานาๆ ประเทศและ
สามารถดำาเนินชวีติอยูร่่วมกนัในสงัคมโลกอยา่งมี
ความสุข เพราะในสภาวะปัจจุบันสังคมมีลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยลักษณะ
ของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีการสื่อสาร
ข้อมลูความรูท้ีร่วดเรว็ทนัสมยัด้วยเทคโนโลยีช้ันสงู
ซึ่งจะกระทบต่อคนในสังคม แต่ละคนจึงต้องปรับ
ตวัและเรยีนรูใ้นการดำารงชีพให้สามารถดำาเนินชีวติ
อยา่งมีคณุภาพ รูจ้กัปฏบัิติตนใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี่ยนแปลงที่กำาลังดำาเนินอยู่ (ลักขณา สริวัฒน์, 
2553) สำาหรับการจัดการศึกษาโดยท่ัวไปไม่ว่า
จะเป็นประเทศใดกต็ามจะมุง่เนน้ความสำาคัญด้าน
ความรู้ ความคิด และความสามารถเพื่อพัฒนา
คนให้มีความสมดุลโดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตาม
ความเชื่อของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษย์นิยมที่ว่าทุก
คนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้เมือ่
ได้รับการส่งเสริมให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนักจิตวิทยากลุ่ม
พฤติกรรมนิยมที่เชื่อว่าถ้าบุคคลได้รับกิจกรรม
และลงมือกระทำา มีการฝึกปฏิบัติ จริงนำาไปสู่
ความสามารถและทกัษะทำาได้ คิดเปน็ทำาเปน็ การ
จัดการเรียนรู้ที่ดีนั้นควรคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล เพราะแตล่ะคนแตกต่างกนัมาต้ังแต่
เกิดอันเนื่องจากโครงสร้างของยีนและดีเอ็นเอ จึง
ทำาให้สภาพที่เป็นของแต่ละคนแตก ต่างกัน เช่น 
มีรูปร่างลักษณะ ค่านิยม ความเชื่อ ความสนใจ 
มีความรู้ความ สามารถ มีสติปัญญา ความถนัด 
หรืออาจกล่าวได้ว่ามีบุคลิกภาพและมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันน้ันเอง หากวิเคราะห์ให้ดีจะพบว่า 
การที่บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตก
ต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำาคัญ 2 ประการคือ 

พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม (ลักขณา สริวัฒน์, 
2554) การจัดการเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพต้อง
ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่จะต้องจัดการเรียนรู้บนพื้น
ฐานของแนวคิดตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติคือ
สอนด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ คือให้ความ
สำาคัญแก่นักเรียนให้มากข้ึนด้วยการให้มีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้พวกเขา
ได้คิดตัดสินใจและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครู
จะต้องเตรียมการสอนแต่ละครั้งเป็นอย่างดีว่า
จะเตรียมกิจกรรมอะไร กิจกรรมลักษณะใดจึง
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละระดับ
และจูงใจให้นักเรียนสนใจอยากลงมือกระทำาด้วย
ตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวทั้งครูและ
นักเรียนต้องมีความพึงพอใจและรักในการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าที่ของตน คือครูต้องชอบ
และพอใจในขณะปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนด้วยความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ด้วยใจ
จดจอ่กบังานสอนนกัเรยีน และใชค้วามสามารถหา
ทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ในสว่นตนและนักเรยีน
ให้สำาเร็จ ส่วนนักเรียนก็มีความรู้สึกรัก ชอบ ตั้งใจ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และมีสมาธิในการเรียน
รู้อย่างสม่ำาเสมอ อีกท้ังใช้สติปัญญาคิดใคร่ครวญ
ในองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในปัจจุบันและในภาย
หน้า ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักอิทธิ
บาท 4 (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2550) ได้แก่ ฉันทะ หมายถึงความพอใจ มีใจรัก 
วิริยะหมายถึง ความขยันหมั่นเพียร จิตตะหมาย
ถึง ความเอาใจใส่ และวิมังสาหมายถึง ความ
ใคร่ครวญ ใช้สติปัญญาในการคิดด้วยเหตุด้วยผล 
ดังนั้นครูที่ยึดหลักพุทธธรรมอิทธิบาท 4 ย่อมมี
ความ สามารถสอนนักเรียนให้เป็นคนดี คือมีทั้ง
คุณธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความ
เก่งในด้านความรู้ความสามารถและมีทักษะชีวิต
ที่นำาไปสู่ความสุข เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
ภายหน้าก็จะเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์ครอบครัว
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และสงัคมตลอดจนประเทศชาติใหม้แีต่ความเจรญิ
ก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยได้ไปสังเกตการสอนของนิสิตฝึก
ประสบการณก์ารสอนในโรงเรยีนประถมศกึษาใน
จังหวัดมหาสารคาม พบว่ามีการปฏิบัติการสอน
อย่างตั้งใจ มีความพยายามจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ให้แก่นักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย 
ในขณะเดียวกันได้สนทนากับครูพี่เลี้ยงรวมทั้ง
ครูผู้สอนในโรงเรียนดังกล่าวหลายท่านเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญจึงทราบ
ว่า ครูระดับประถมศึกษาทุกคนได้รับการอบรม
ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
อีกว่าครูจำานวนไม่น้อยที่มีประสบการณ์การสอน
มากกว่า 25 ปี และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีบางคนที่จบปริญญาเอก และกำาลัง
เรียนต่ออีกหลายคน นอกจากนี้ยังได้รับรู้อีกว่าครู
ผู้สอนแต่ละคนมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แตก
ต่างกันไปก็จริงเช่น บางคนมีความพยายามสอน
นักเรียนด้วยความเอาใจใส่ มุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และทำา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะ บางคน
มีความอุตสาหะในการศึกษาหาวิธีการใหม่ๆ มา
สอนนักเรยีนและมคีวามตัง้ใจเอาใจใสใ่นการสอน
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู ้เพ่ือสามารถสอบเขา้เรยีน
ต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆ 
ได้ บางคร้ังต้องใช้ความรอบคอบในการทำางาน
พิเศษที่ไม่ใช่งานการสอนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมาย แต่พฤติกรรมต่างๆ ของพวกครูทั้ง หลาย
นั้นเป็นไปในทางเดียวกันคือตรงกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานแห่งความสำาเร็จตามหลักอิทธิบาท 4 
ทำาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจในแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษาที่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธว่าได้
นำาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการทำางาน

ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะอิทธิ
บาท 4 อนัเปน็หลกัการปฏบิตัแิหง่ความสำาเรจ็ ซึง่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏบิตักิารจดัการเรยีนรู้
ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของครใูนการสอนนกัเรยีน
ใหม้คีวามรูแ้ละมทีกัษะความสามารถในการดำารง
ชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ดังที่กล่าวมาแล้ว
ในเบื้องต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษาว่าครูผู้สอนในโรงเรียนประถม ศึกษาได้
ประยกุตใ์ชอ้ทิธิบาท 4 ในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผู้
เรยีนเปน็สำาคญัในระดบัมากนอ้ยเพยีงใด และเมือ่
เปรยีบเทยีบระหว่างครชูายและครหูญิง ระหว่างครู
ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละสงูกวา่ปรญิญา
ตร ีและครทูีม่ปีระสบการณส์อนต่ำากวา่ 25 ปแีละ
ประสบการณ์สอน 25 ปีขึ้นไป จะมีการประยุกต์
ใช้อิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งผลจากการวิจัย
ที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อำานวย
การโรงเรียน ครู ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป เพราะทำาให้ได้
รับรู้ถึงระดับของการนำาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
ในโรงเรียนของครูว่ามีมากน้อยเพียงใด และ
เพื่อเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกต์

ใช้อิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้านและเป็นราย
ด้านในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ของครรูะดบัประถมศกึษาโดยรวมและจำาแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน 

 

สมมติฐานของการวิจัย
ครูระดับประถมศึกษาจำาแนกตามเพศ 
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ระดับการศกึษา และประสบการณ์การสอน มกีาร
ประยุกต์ใช้ อิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้านและ
เป็นรายด้านในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญแตกต่างกัน

  

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จำานวน 1,930 คน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

กลุ่มตัวอย่าง คือครูระดับประถม ศึกษา 
จำานวน 91 คนในโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ได้มาโดยการสุม่แบบหลายขัน้
ตอน (Stratified Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำาแนกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที2่ 
เป็นข้อความเก่ียวกับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 
ในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคัญจำาแนก
เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านฉันทะ 2) ด้านวิริยะ 3) 
ด้านจิตตะ ด้านละ 9 ข้อ และ 4) ด้านวิมังสา 8 
ข้อรวมเป็น 35 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 

3. ก�รดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมและจัด
กระทำ�ข้อมูล 

 3.1 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้ครู
ระดับประถมศึกษาที่สอนในโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม จำานวนทัง้หมด 91 ฉบบั ในตน้เดือน
ธันวาคม 2557 และเก็บรวบรวมได้คืนทั้งหมด
ครบ 91 ฉบับในเวลา 3 สัปดาห์ต่อมาด้วยตนเอง

3.2 นำาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจ

สอบความสมบูรณ์พบว่ามีความสมบูรณ์ครบทั้ง 
91 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 จึงดำาเนินการคิด
คำานวณคะแนนตามระดับการประยกุตใ์ชอ้ทิธบิาท 
4 ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดย
รวมทั้ง 4 ด้านและเป็นรายด้าน 

3.3 นำาคะแนนทั้งหมดจำาแนกตาม
ตัวแปรทั้ง 3 ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การสอน เพื่อทำาการวิเคราะห์
ขอ้มลูตามวัตถ ุประสงคโ์ดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์
คำานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อหา
ระดับการปฏิบัติในการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ
คำานวณค่า t-test (Independent Samples) เพื่อ
เปรียบ เทียบระหว่างกลุ่มทั้ง 3 กลุ่มตามตัวแปร
ในลำาดับต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิ จัยวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรม

สำาเร็จรูป SPSS จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
ดำาเนินการตามลำาดับดังนี้

วิเคราะห์ระดับการประยุกต์ ใช้อิทธิบาท 
4 โดยรวมทัง้ 4 ดา้น และเปน็รายดา้นของครรูะดับ
ประถมศกึษารวมทกุคนและจำาแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การสอน โดยหาค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการประยกุตใ์ชอ้ทิธิ
บาท 4 โดยรวมทั้ง 4 ด้านและเป็นรายด้านของ
ครูระดับประถมศึกษาจำาแนกตามเพศ ระดับการ
ศึกษาและประสบการณ์การสอน โดยหาค่า t-test 
(Independent Samples) 

ผลการวิจัย
การประยกุตใ์ชอิ้ทธบิาท 4 ในการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญแยกตามด้านวิริยะ 
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จติตะ วมิงัสา และโดยรวมทัง้ 4 ดา้นของครรูะดับ
ประถมศกึษารวมทุกคนอยูใ่นระดบัมาก สว่นด้าน
ฉันทะอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อแยกตามเพศ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอนพบ
วา่อยูใ่นระดับมากทัง้โดยรวมทุกด้านและในแตล่ะ
ดา้น แต่ดา้นวริยิะของครเูพศหญงิอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด และตามประสบการณ์การสอนพบว่า ด้าน
ฉนัทะท่ีอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และเมือ่เปรยีบเทยีบ
ตามตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรพบว่า ครูระดับประถม
ศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี และทั้งที่
มีประสบการณ์การสอนต่ำากว่า 25 ปีและ 25 ปี
ขึ้นไป มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 
ด้านและเป็นรายด้านในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญไม่แตกต่างกัน แต่โดยรวมทั้ง 4 
ด้านของครูเพศหญิงมีมากกว่าครูเพศชายอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล
การประยกุตใ์ช้อิทธบิาท 4 ในการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญแยกตามด้านวิริยะ, 
จติตะ, วมิงัสา และโดยรวมทัง้ 4 ด้านของครรูะดับ
ประถม ศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ฉันทะอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาตาม
เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอน
พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมทุกด้านและใน
แต่ละด้านยกเว้นด้านวิริยะของครูเพศหญิงอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และตามประสบการณ์การสอน
ด้านฉันทะอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อเปรียบ
เทียบตามตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรพบว่า ครูระดับ
ประถมศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งที่มีการ
ศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี และทั้งที่
มีประสบการณ์การสอนต่ำากว่า 25 ปีและ 25 ปี
ขึ้นไป มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยรวมทั้ง 4 
ด้านและเป็นรายด้านในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำาคัญไม่แตกต่างกัน ยกเว้นโดยรวม
ทั้ง 4 ด้านของครูเพศหญิงที่มากกว่าครูเพศชาย
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ทีผ่ลปรากฏ
เช่นนี้เนื่องจากครูผู้สอนทุกคนได้รับรู้เป็นอย่างดี
ว่าการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญเป็น
วิธีการที่ต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่นักเรียนต้องลงมือกระทำาด้วยตนเอง โดยการขี้
แนะของคร ูการเอาใจใสอ่ยา่งใกลช้ดิของคร ูใหค้ำา
ปรกึษาเมือ่นกัเรยีนตอ้งการรบัการปรกึษา และสง่
เสรมิใหก้ำาลงัใจใหน้กัเรยีนใชพ้ลงัความสามารถให้
เตม็ทีใ่นการแกป้ญัหาในขณะทำางาน ซึง่สอดคล้อง
กับแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Skinner, 1953 ; Thorndike, 1970) ทีเ่หน็พอ้ง
กนัวา่การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดเ้ม่ือลงมอืกระทำาดว้ยตวั
ของบคุคลนัน้ๆ และมกีารกระทำาอย่างตอ่เนือ่งจน
เกิดความสามารถและความชำานาญ เมื่อกิจกรรม
ใดทีท่ำาไดต้ามวัตถปุระสงค์จะมกีารชมเชย หรือให้
รางวัล อนัเปน็การเสริมแรงบวกและพฤตกิรรมนัน้
จะดำาเนินต่อไปในที่สุดจะเป็นพฤติกรรมถาวรได้ 
ทำาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองคือเกิดความ
รู้ ความสามารถ และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ต่างๆ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่แสดงออก
ทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการปรับตัวให้อยู่
ในสังคมได้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ครูทุกคนยังตระหนักเป็นอย่างดี
ว่าการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะจัดในระดับใดก็ตาม
ผู้สอนหรือครูจะต้องมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี
สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัยหรือ
แต่ละระดับจึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
เขาได้ และการที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
และทักษะต่างๆ ที่ครูถ่ายทอดมาให้ได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพน้ันตอ้งไดรั้บฝกึฝนดว้ยการลงมอืกระทำา
ดว้ยตนเอง ผา่นกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดร้บัจากครรูวม
ทั้งมีการเสริมแรงบวก การกระตุ้น และการแรง
จูงใจในการรับรู้และเรียนรู้เป็นอย่างดี (ลักขณา ส
ริวัฒน์, 2554) ซึ่งลักษณะที่สำาคัญดังกล่าวเป็น
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ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ นอกจากน้ีครูทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนมี
ความเชื่อในหลักพุทธธรรม และปฏิบัติตนตามคำา
สอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุดัง
กล่าวจงึมแีนวคดิในการใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการ
จัดการเรยีนรูอ้นัเปน็เทคนคิวธิหีน่ึงทีส่อดคลอ้งกบั
วัตถุ ประสงค์ของการสอนในเนื้อหาแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เนื่องจากอิทธิบาท 4 ประกอบ
ด้วยด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญได้อย่างมีประสิทธิผล อันได้แก่ 
ด้านฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความชอบใน
การจัดกิจกรรมการสอน ซึ่งในด้านนี้เป็นด้านที่ครู
ประยกุต์ใชใ้นการจดัการสอนในระดับมากทีส่ดุซึง่
สอดคล้องกับดาราณี สิทธิพงศ์ (2549) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ในการใช้อิทธิบาท 4 ในการพัฒนา
ชุมชนเทศบาลตำาบลทอนหงส์ อำาเภอพรหมคีรี 
จงัหวดันคร ศรธีรรมราช และพบว่า คณะกรรมการ
ชุมชนมีการใช้อิทธิบาท 4 ในการพัฒนาชุมชน อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ
วา่ ดา้นการใชฉ้นัทะ (ความพอใจ) อยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านวิริยะ 
หมายถึง ความเพียรพยายามในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียน
ซ่ึงด้านวิริยะของครูเพศหญิงอยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากโดยธรรมชาติของเพศหญิงจะมีความ
อ่อนโยน อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และใช้ภาษา
ได้ดีกว่า ในขณะที่เพศชายมีความรุนแรง ก้าวร้าว 
และใช้ภาษาได้ไม่ดีเท่าเพศหญิง (ไดแอน เฮลล์,  
2549) และยังสอดคล้องกับ Kneller (1965) ที่
กล่าวว่าปกติเพศชายไม่ชอบทำางานตามลำาพัง ไม่
สนใจเรื่องเล็กน้อย ไม่อายแต่เบื่อง่าย และไม่มี
อารมณ์อ่อนไหวง่าย แต่เพศหญิงชอบสนใจเรื่อง
ต่างๆ แม้เป็นเร่ืองเล็กน้อยก็ตาม ไม่เบ่ือหน่าย 
และมีความอดทนสูง ด้านจิตตะ หมายถึง การ
ตัง้ใจ เอาใจใสใ่นการจดัหากิจกรรมทีส่อดคลอ้งกบั
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการสอนเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย และวิมังสา หมายถึง การใคร่ครวญ
ดว้ยสตปิญัญาในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
โดยมกีารประเมนิผลดว้ยวา่ไดร้บัความสำาเรจ็หรอื
ไม่ ถ้าไม่สำาเร็จก็ต้องหาทางแก้ไขจนกว่าจะบรรลุ 
วตัถปุระสงค ์(พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยตุตโฺต)  
2550) ด้วยเหตุและผลดังกล่าวครูจึงได้มีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดยการ
ประยกุตใ์ชอ้ทิธบิาท 4 ในการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และมีทักษะชีวิตที่ดีในการพึ่งพา
ตนเองได้และมีการดำารงชีวิตที่ดีได้ในโอกาสต่อ
ไป ซึ่งสอดคล้องกับบุญมี บุญเอี่ยม (2549) ที่ได้
ศึกษาการนำาอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการทำางานของ
พนกังานศนูยค์วบคมุการบนิภเูกต็ บรษิทัวทิยกุาร
บินแห่งประเทศไทย จำากัด และพบว่าพนักงาน
ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มีการนำาอิทธิบาท 4 ไป
ใช้ในการทำางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รวิจัย

1.1 พอ่แม ่ผูป้กครอง และคร ูควรใหเ้ดก็
ทั้งหญิงและชายทำางานด้วยตนเองทั้งงานในบ้าน 
และงานในโรงเรียนตามความเหมาะสม เพราะ
การทำางานทุกชนิดเป็นการฝึกใช้อิทธิบาท 4 ใน
การลงมือปฏิบัติทำาให้แน่ใจได้ว่างานที่ทำาอยู่นั้น
สำาเร็จและมีประสิทธิภาพดี

1.2 ครูต้องปลูกฝังหลักอิทธิบาท 4ใน
ขณะสอนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยให้
ลงมือทำากิจกรรมที่หลากหลาย อันเป็นการฝึก
การรับรู้และทักษะ เพราะทั้งการรับรู้ และทักษะ
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ นำาไปสู่
พฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดี

1.3 นักเรียนระดับประถมศึกษาควร
ได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
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อย่างหลากหลาย โดยใช้เทคนิคการเสริมแรงใน
การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพราะสามารถ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนที่พึงประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากเป็นการเรียนรู้และทักษะ
พื้นฐานท่ีนำาไปสู่ความรู้และทักษะระดับ สูงหรือ
ระดับอาชีพที่ดีและเหมาะสมของแต่ละคน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการวิจัยการรับรู้เร่ือง อิทธิ

บาท 4 กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา 

2.2 ควรทำาการศึกษาการรับรู้ หลักธรรม
ทางพุทธศาสนาของนักเรียน หรือนิสิต/นักศึกษา
ในระดับต่างๆ 

2.3 ควรทำาการวิจัยการปฏิบัติตนตาม
หลักพุทธธรรมของนักเรียน นิสิต/นักศึกษาใน
ระดับต่างๆ
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