
 

 

1. ปัญหาและสาเหตุของการจัดทำนวัตกรรม 
การจัดการเรียนการสอนของระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวใน กระบวนการ

จัดการเรียนรู้,ให้กับนักเรียน ท่ีไม่สามารถสร้างคนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ได้ คือ ไม่สามารถสร้างคนให้มี
พื้นฐานการคิด วิธีการเรียนรู้' การมีทักษะในการจัดการและทักษะในการ ดำเนินชีวิต สอดคล้องกับคำกล่าว
ของนักวิชาการหลายท่าน เช่น วิทยากร เชียงกูล (2542) ที่กล่าว ว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ทำข้อสอบอัตนัยและ
ข้อสอบที่เป็นการอธิบายความได้น้อยมาก เนื่องมาจากขาด การปลูกฝังให้รักในการเรียนรู้ การอ่านหนังสือ 
การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง 

การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรปรับ ขั้นตอนและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียน มีความสามารถคิดเป็น ทำเป็น 
แก้ปัญหาเป็น โดยมีการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ รู้จักคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ สามารถมองเห็นทิศทางที่จะเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จากเหตุผลตังกล่าวข้างต้น 
รวมทั้งแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ และ การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ทำให้ผู้สอนมีความสนใจท่ีจะจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ และการถอดบทเรียนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการสร้างลักษณะนิสัยพอเพียง ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

 
2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสร้างลักษณะนิสัยพอเพียง การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
     โดยใช้รูปแบบการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ บูรณาการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 2 เรื่องพุทธประวัติพุทธสาวก  
     ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก  วิชาสังคมศึกษา  ส21101 ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.1 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546, น. 17)ได้กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ใน มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่ง
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องแกผู้่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การตัดสินใจ 



 

 

ทิศนา แขมมณี (2545, น. 25) ได้กล่าวถึง ความหมายของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า 
1. การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถทำแทนกันได้ผู้สอนต้องการ ให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ และต้องเปิดโอกาสให้เขามีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ต้องมีการใช้กระบวนการคิดในการสร้าง ความ

เข้าใจในความหมายของส่ิงต่าง ๆ ผู้สอนจึงต้องเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด เพื่อทำความเข้าใจ
กับส่ิงต่าง ๆ 

3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื่องเดียวกันอาจคิดได้หลายมุม ทำให้เกิดการ
เติมเต็มข้อความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของการเรียนรู้ ผู้สอนจึงต้องเปิดโอกาส ให้นักเรียนอย่างเต็มท่ี
และเต็มศักยภาพของผู้เรียน 

4. การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ผู้สอนจึงควรสร้างภาวะที่ช่วยกระตุ้น ให้เกิดการอยากรู้
และเกิดความสุขเมื่อได้ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง 

5. การเรียนรู้เป็นงานที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้สอนจึงควรสร้างกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

6. การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงทำให้เกิดการเรียนรู้ ผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้พัฒนาความรู้ด้วยตนเอง 

จากความหมายการเรียนรู้ สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที ่ให้
นักเรียนไต้พัฒนาตนเองตามความสามารถ มีการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีผู้สอนเป็น
ผู้ช้ีแนะแนวทางและเช่ือมโยงความรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบนักเรียน 

 
3.2 การสืบเสาะหาความรู้ 

3.2.1 ความหมายของการสืบเสาะหาความรู้ 
มีนักการศึกษาได้เรียกวิธีการสืบเสาะหาความรู้ หรือ Inquiry แตกต่างกันไป เช่น การสืบสวน

สอบสวน วิธีสืบเสาะหาความรู้ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ การสอนให้นักเรียน ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางความคิด การสอนแบบค้นพบ และให้ความหมายของ การสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้ 

ทิศนา แขมณี (2545) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น กระบวนการสืบสวน
ว่า หมายถึง การดำเนินการเรียนการสอน ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดคำถาม เกิดการคิด และการลงมือเสาะ
แสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประมวลหาคำตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยท่ีผู้สอนช่วยอำนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ด้านการสืบค้น หาแหล่งเรียนรู้ การศึกษาหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
สรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

สาโรช โศภีรักข์(2546) ได้ให้ความหมายว่า เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู ้เรียนค้นหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อพัฒนาสติปัญญาและ ความสามารถ 
ของผู้เรียน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2548) กล่าวว่า การ
สอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่าง การใช้กระบวนการคิดและ
ทักษะต่าง ๆ เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาหรือค้นหาคำตอบ ทำให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

จากความหมายของการสืบเสาะหาความรู้ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า เป็นการจัดการ เรียนรู้โดย
ครูเป็นผู้กระตุ้นนักเรียนด้วยการใช้คำถามหรือสถานการณ์เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด ในการศึกษาค้นคว้าและ



 

 

แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 'ช่ึงจะทำให้ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้หรือ
แนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 

3.2.2 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เริ่มต้นจาก Robert Karplus (1977) เป็นผู้เสนอ การ

จัดการเรียนรู้วิธีนี้ในระดับประถมศึกษา เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในการเรียน และ ลดความน่าเบื่อ
หน่ายของการเรียนในห้องเรียน โดยจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการเรียนรู้นี้มีพื้นฐาน มาจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา Piaget และผลงานของ Ausubel และแนวคิดการสร้างความรู้ ด้วยตนเองท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ว ิทยาศาสตร์ ซึ่ งเหมาะสมสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ (Trowbridge และ Bybee, 1996, p. 204; 
Robertson, 1996; Abraham, 1997, p. 2 1 9 อ้างถงึใน นันทกา กันธิยงค์, 2547, น. 17) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เป็น
วงจรการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีได้รับการพัฒนามาจากวงจรการเรียนรู้ ตามลำดับ ต่อไปนี้ 

เริ ่มต้นจากรูปแบบวงจรการเรียนรู ้ 3 ขั ้นตอน โดยที่ Karplus และ Thier (1967; cited in 
lawson, 1995, pp. 134-139) ไต้นำเสนอรูปแบบวงจรการเรียนรู ้  เพ ื ่อใช้ไนการปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา โดยมีขั ้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ขั ้นสำรวจ (exploration) ขั้นสร้าง 
(invention) และขั้นค้นพบ (discovery) 

ต่อมาไต้มีผู้ปรับเปล่ียนช่ือของขั้นตอนท่ี 2 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น Carin (1993) ได้ปรับ
เปลี่ยนเป็นขั้นสร้างมโนทัศน์ ส่วน Abruscato (1996) ได้ปรับเปลี่ยนเป็นขั้นได้มา ซึ่งมโนทัศน์ (Lawsan, 
1995, pp. 134-139) 

แต่ละขั้นตอนมีสาระสำคัญดังนี้ Lawsan (1995, pp. 134-139) 
1. ขั้นสำรวจ (Exploration phase) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนเกิดการสังเกต ต้ังคำถาม และ คิด

วิเคราะห์จากการสำรวจหรือทดลอง โดยครูผู้สอนมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก คอยสังเกต ต้ัง
คำถามเพื่อกระตุ้นนักเรียน และชี้แนะการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนค้นพบ หรือสร้างมโนทัศน์ด้วย
ตนเองได้ 

2. ขั้นแนะนำคำสำคัญ / ขั้นสร้างมโนทัศน์ (Term introduction / Concept formation / 
Concept acquisition phase) เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนต้ังคำถาม เพื่อกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนคิด เพื่อ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติจากขั้นตอนการสำรวจ ซึ่งครูผู้สอนต้องแนะนำและมีการอธิบาย คำศัพท์ที่สำคัญ
ของมโนทัศน์นั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้จัดเรียงความคิดใหม่ เพื่อค้นหามโนทัศน์ จากข้อมูลท่ีได้รับและจากการ
สังเกต 

3. ขั้นประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Concept application phase) เป็นขั้นตอนท่ีครูกระตุ้น ให้นักเรียน
นำมโนทัศน์ท่ีค้นพบ หรือส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

ต่อมา Barman (1989; cited in Abruscato. 1996, p. 37) ได้มีการดัดแปลง และพัฒนา วงจร
การเรียนรู้จาก 3 ขั้นตอน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นสำรวจ (Exploration) เป็นขั้นที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ กระตุ้นความไม่สมดุล ทางความคิด
ของผู้เรียน และช่วยให้เกิดการปรับขยายความคิด 

2. ขั้นแนะนำมโนทัศน์ (Explanation) ครูและนักเรียนร่วมมือกันสร้างแนวคิดเกี่ยวกับ บทเรียน 
ครูเลือก และจัดสภาพแวดล้อมของขั้นเรียนท่ีพึงประสงค์ 

3. ขั้นประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Expansion) ผู้เรียนสามารถจัดระเบียบประสบการณ์ ทางความคิดท่ี
นกัเรียนได้มาจากการค้นพบ เช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมท่ีคล้ายคลึงกัน และ ค้นพบการประยุกต์ใช้ส่ิงใหม่



 

 

สำหรับส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนเมาแล้ว 
4. ขั้นประเมินผลและอภิปราย (Evaluation) เป็นการทดสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 
ต่อมา Martin และคณะ (1994, p. 193) ได้ปรับปรุงวงจรการเรียนรู้ของบาร์แมน ได้แก่ 
1. ขัน้สำรวจ (Exploration) 
2. ขั้นอธิบาย (Explanation) 
3. ขั้นขยายมโนทัศน์ (Expansion) 
4. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
ต่อมา Bybee และคณะ (1990; cited in Lawson, 1995, p. 164-165) นักพัฒนาหลักสูตร 

จากหน่วยงานทางการศึกษาและการจัดทำหลักสูตรชีววิทยา (Biological Science curriculum Study: 
BSCS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอรูปแบบของวงจรการเรียนรู้แบบ 5E ซึ่งมี 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นขั้นการนำเข้าสู ่บทเรียนหรือเรื ่องที่สนใจ เป็น
ขั้นตอนท่ีสร้างความสนใจ ใหน้ักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นให้นักเรียนต้ังคำถาม กำหนดประเด็น
ปัญหาท่ีจะศึกษา 

2. ขั้นสำรวจค้นหา (exploration) ตรวจสอบปัญหา ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสืบค้น และ
รวบรวมข้อมูล โดยการวางแผนสำรวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ 

3. ขั้นตอนอธิบาย (explanation) เป็นขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูล ในรูป
ตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นด้น โดยการสรุปผลและการอภิปรายผลการทดลอง 

4. ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นขั้นตอนการประยุกต์ใช้ นิยาม คำอธิบายและ ทักษะไปสู่
สถานการณ์ใหม่ 

5. ขั้นตอนการประเมินผล (evaluation) เป็นขั้นตอนในการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน 
โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

สำหรับประเทศไทยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548) ได้อธิบาย
ขั้นตอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 5E เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นเอง
จากความสงสัย เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้ นักเรียนสร้างคำถาม 
กำหนดประเด็นที่จะศึกษา เมื่อมีคำถามที่น่าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ ยอมรับให้เป็นประเด็นท่ีต้องการ
ศึกษา จึงร่วมกันกำหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของ เรื่องที่จะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และมี
แนวทางท่ีใช้ไนการสำรวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 

2. ขั ้นสำรวจและค้นหา (exploration) การวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจ ตรวจสอบ 
ต้ังสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอาจทำได้หลายวิธี เช่น ทำการทดลอง ทำกิจกรรมภาคสนาม 
การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ใน
ขั้นต่อไป 

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยนำมาแปล ผล 
สรุปผล และนำเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป วาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้อาจ
เป็นไปได้หลายทาง โดยผลท่ีได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้1ได้ 

4. ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการนำความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิม หรือนำ
ข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มากก็ แสดงว่าข้อจำกัดน้อย 
ซึ่งก็จะช่วยให้เช่ือมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 



 

 

5. ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี
ความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช่ไนเรื่อง
อื่น ๆ 

 
ทักษะการคิด 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้มุ ่งเน้นความสำคัญทั ้งความรู้  
ความสามารถ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการจัดการ
เรียนรู้สภาพจริง โดยสอดแทรกการฝึกทักษะการคิด ลงในกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
          การคิดเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและส่ิงท่ีนักเรียนแสดงออกมาล้วนเป็นส่ิงท่ีนักเรียนคิดและสร้างแบบ
แผนของพฤติกรรมของตนเองออกมาให้เห็นนักเรียนบางคนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว เพราะคิดว่าการแสดง
พฤติกรรมเช่นนั้นจะสามารถเอาชนะครูหรือเพื่อนได้ หากครูต้องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เรียนควรเปล่ียนท่ี
ความคิดของผู้เรียน 
          ทิศนา   แขมมณี กล่าวถึงมิติของความคิดไว้ 6 ด้านดังนี้ 

1. มิติด้านข้อมูลท่ีใช้ในการคิด เช่นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อมและข้อมูลวิชาการซึ่ง
ในการคิดควรใช้ข้อมูลประกอบการคิดในหลายๆด้าน ประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพื่อ
การคิดตัดสินใจ 

2. มิติด้านคุณสมบัติ ท่ีเอื้ออำนวยต่อการคิด การเป็นนักคิดต้องมีองค์ประกอบท่ีส่งเสริมสนับสนุนทำ
ให้การคิดมีพลังมากขึ้น เช่น การเป็นนักฟังท่ีดี ช่างสงสัย  มีความอดทน มีเหตุผล 

3. มิติด้านทักษะการคิด เป็นส่ิงท่ีครูต้องพัฒนาผู้เรียนบนความแตกต่างของผู้เรียนจากทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐาน ผสมผสานจนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

4.  มิติด้านลักษณะการคิดเป็นเป้าหมายของการว่าต้องการคิดแบบใด คิดกว้าง คิดไกล คิดอย่างมี
เหตุผล 

5. มิติด้านกระบวนการคิด เป็นการคิดที่ต้องดำเนินการไปอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเช่นกระบวนการ
คิดแก้ปัญหา 

6. มิติด้านการควบคุม และประเมินการคิดของตนเอง เป็นการรู้เท่าทันความคิดของตนเอง และ
สามารถควบคุมความคิดของตนเอง และสามารถนำผลของการคิดของตนเองไปประเมิน
ความสามารถในการคิดพัฒนาตนเองได้ 
 

ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้กล่าวถึงกรอบทักษะการคิดโดยแบ่งเป็นทักษะการคิด
ขั้นพื้นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง ดังนี้ 
1. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

1.1 ทักษะการคิดท่ีใช้ในการส่ือสาร มี 4 ทักษะได้แก่ทักษะการฟัง ทักษะการพูด  ทักษะการ
อ่าน และทักษะการเขียน 

1.2 ทักษะการคิดท่ีเป็นแกน มี 18 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต  ทักษะการสำรวจ  ทักษะ
การสำรวจค้นหา ทักษะการตั้งคำถาม  ทักษะการระบุ ทักษะการคิดแยก ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการแยกประเภท ทักษะการเรียงลำดับ ทักษะ
การแปลความ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการนำความรู้ไปใช้ ทักษะการตีความ ทักษะ



 

 

การสรุปย่อ ทักษะการสรุปอ้างอิง และทักษะการให้เหตุผล 
2. ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการคิดซับซ้อน มี 18 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการให้ความกระจ่าง  ทักษะการสรุปลง
ความเห็น  ทักษะการให้คำจำกัดความ ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการจัดโครงสร้าง 
ทักษะการปรับโครงสร้าง ทักษะการหาแบบแผน ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการหา
ความเช่ือพื้นฐาน ทักษะการต้ังสมมติฐาน ทักษะการตั้งเกณฑ์ ทักษะการประเมิน 

2.2 ทักษะการพัฒนาลักษณะการคิด มี 9 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดคล่อง ทักษะการคิด
หลากหลาย ทักษะการคิดละเอียด ทักษะการคิดชัดเจน ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
ทักษะการคิดถูกทาง ทักษะการคิดกว้าง ทักษะการคิดไกล ทักษะการคิดลึกซึ้ง 

2.3 ทักษะกระบวนการคิดมี 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการวิจัย 
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
( Https:/ / sites. google. com/ siye/ thinkcon3unit1/ titie1 / title1/  hnwy- 1- 
Reuxng-thi-3-1) 
 

การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3ห่วง 
          ห่วงท่ี 1 คือพอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปโดย
ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 
        ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่าง
รอบคอบ 
         ห่วงที่ 3 คือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้
และไกล 
2 เงื่อนไข 
          เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่สงรอบด้าน ความ
รอบคอบท่ีจะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ขั้นตอนปฏิบัติคุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มี
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
          เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน 
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
4 มิติ (ความสมดุล ด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม) 

จะเห็นได้ว่า ความข้างต้นนั้น เป็นแค่องค์ความรู้ การจะทราบว่านักเรียนรู้ไม่รู้ก็ถามนักเรียนว่า คืออะไร  
มีอะไร ใช่ หรือไม่ใช่ ป็นต้นดังนั้นนอกจากการให้ความรู้แล้วส่ิงท่ีครูต้องทำต่อคือ การพานักเรียนถอดบทเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจและมีแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการดำเนิน
ชีวิตของตัวนักเรียน โดยการยกสถานการณ์ที่เป็นวิถีชีวิตของนักเรียน มาเป็นพฤติกรรมนำ เช่น การซักผ้า  

https://sites.google.com/siye/thinkcon3unit1/titie1%20/title1/%20hnwy-1-%20Reuxng-thi-3-1
https://sites.google.com/siye/thinkcon3unit1/titie1%20/title1/%20hnwy-1-%20Reuxng-thi-3-1


 

 

การทำอาหาร การอาบน้ำ การเดินทางมาโรงเรียน การเล่นเกมส์ การเดินซื้อของตลาดนัด เป็นต้น 
 
อุปนิสัยพอเพียง 
        อุปนิสัยพอเพียง คือ  การแสดงออกที่รู ้จักการวิเคราะห์ตนเอง การตัดสินใจ และการกระทำอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอเหมาะพอดี กับอัตภาพ และศักยภาพของตนเองไม่มากเกินความสามารถของตนเอง 
และไม่น้อยเกินจนไม่พัฒนาความสามารถ มีความรอบคอบ วางแผนการดำเนินชีวิต ไม่ประมาท คิดถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการกระทำที่ไม่ก่อนให้เกิด
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น ต้องไม่เบียดเบียนตนเองคือใช้ให้พอดีกับท่ีต้องกิน ต้องอยู่  
4.วิธีดำเนินการพัฒนานวัตกรรม 
 ในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปรึกษา  
     ขอคำแนะนำ จากสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้ขั้นตอนต่างๆดังนี้  

1. กำหนดหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม  
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่จะจัดการเรียนรู้ โดยสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาตามตัวชี้วัดของ
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และกำหนดหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม 

2. สรรหาสมาชิกทีม PLC และประกาศจัดต้ัง  
การสรรหาสมาชิกทีมPLC และประกาศจัดต้ัง ดำเนินการดังนี้ 
2.1 สรรหาสมาชิกเพื่อนครู(Buddy  Teacher :BT) ไม่น้อยกว่า 3 คน สมาชิกเพื่อนครูท่ีร่วมกลุ่ม

มีปัญหาและสาเหตุของการจัดทำนวัตกรรมรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
2.2 ทำบันทึกข้อความขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน คือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็น

ครูพี่เล้ียง (School  Administrators  Teacher : SA) 
2.3 ทำหนังสือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 1 ท่าน (Senior Educator  :SE ) 
2.4 นำรายช่ือสมาชิกทีม PLC เสนอให้โรงเรียนออกประกาศแต่งต้ัง 

3. ออกแบบนวัตกรรม 
3.1 จัดทำร่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5  รายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เรื่องพุทธประวัติ  เวลา  2   ช่ัวโมง 
3.2 นำร่างแผนการจัดการเรียนรู้ที ่จัดทำตามข้อ 3.1 เสนอสมาชิกทีม PLC เพื ่อพิจารณา
รายละเอียดดังนี้ 
 - วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด 

-จัดทำคำอธิบายรายวิชา 
- จัดทำโครงสร้างรายวิชา 
- จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 2) ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3) สาระการเรียนรู้ 
 4) สมรรถนะสำคัญผู้เรียน 
 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

 

 6) กิจกรรมการเรียนรู้ 
 7) การวัดและประเมินผล 
 8) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 4. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
  หลังจากออกแบบนวัตกรรมและเสนอสมาชิกทีม PLC เพื่อพิจารณาแล้ว ดำเนินการดังนี้ 
           4.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 รายวิชาสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/1  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่องพุทธประวัติ  เวลา 2  ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5E บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 4.2 จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  บทเรียน
สำเร็จรูป บัตรภาพพุทธประวัติ ใบความรู้ท่ี 1 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใบ
ความรู้ท่ี 2 ตัวอย่างการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การรับประทานอาหารพอเพียง) 
 4.3 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบในบทเรียนสำเร็จรูป แบบฝึกหัดในบทเรียน
สำเร็จรูป แบบประเมินการถอดบทเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4.4 จัดทำแบบสังเกตช้ันเรียน 
 4.5 เตรียมการสอน กำหนดวันเวลา สถานท่ี ท่ีจะทำการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
และเชิญสมาชิกกลุ่ม PLC สังเกตช้ันเรียน 
 5. ลงมือสอนและวัดผลนักเรียน ทีมเข้าสังเกตช้ันเรียน บันทึก VDO การจัดการเรียนรู้ 
 6. จัดประชุมสะท้อนผลการสังเกตช้ันเรียน 
               เชิญสมาชิกกลุ่ม PLC ประชุมเพื่อสะท้อนผลการสังเกตช้ันเรียน ดังนี้ 
 6.1 ข้อดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีควรเป็นแบบอย่างหรือรักษามาตรฐานไว้ 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือการ 
                เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ เช่น การพูด การเขียน  
                การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรม 
นั่นคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ได้ถอดบทเรียนกิจกรรมทีทำในชีวิตประจำวัน 

  3. การใช้ส่ือบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนเข้าใจได้ 
                 รวดเร็วขึ้น และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
  4. ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนท่ีดี เช่น เตรียมส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยี 
  5. ครูเตรียมเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ีเรียน 
  6. การเตรียมใบงาน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
  7.มีการกำกับติดตามดูแลนักเรียนครบทุกกลุ่ม 
  8. มีการใช้คำถามในการกระตุ้นการคิดของนักเรียน 
  9. ครูมีการสุ่มให้นักเรียนตอบคำถามตามกรอบในบทเรียนสำเร็จรูป 
  10. ครูเตรียมบรรยากาศช้ันเรียนให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน 
  11. ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
  12. ครูพูดเสียงดังฟังชัด 
 
 



 

 

 6.2 ข้อควรปรับปรุงแก้ไข 
1. การใช้ส่ือบทเรียนสำเร็จรูปควรให้นักเรียนจับคู่จะได้ปรึกษากันช่วยกันทำช่วยกันคิด 

  2. ครูควรให้นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปไปพร้อมๆกัน เช่นสุ่มให้นักเรียนอ่านกรอบ 
     คำถามช่วยกันตอบ  ครูอธิบายเพิ่มเติม  

  3. ควรมีการสรุปเนื้อหาโดยให้นักเรียนหรือตัวแทนสรุปความรู้  ครูผู้สอนสรุปเพิ่มเติม 
 6.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 
  1. การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนบางคนยังพบว่านักเรียนยังไม่กล้าตอบคำถามเพราะกลัวจะ 

ตอบผิด ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนกล้าท่ีจะส่ือสารพูดคุย เป็นรูปแบบหนึ่งในการกระตุ้นให้
นักเรียนที่ไม่กล้า  ได้เกิด  Active  Learning  ต่อไปและกล่าวคำชมเชยนักเรียนที่ตอบ
คำถามได้ถูกต้องเพื่อเป็นกำลังใจ 

2.นักเรียนบางคนยังศึกษาด้วยตนเองไม่ได้เพราะอ่านหนังสือไม่ออก บางคนอ่านหนังสือช้า  
ครูควรให้นักเรียนที่อ่านเก่งแล้วสุ่มให้อ่านให้เพื ่อนฟัง ครูถามคำถาม-นักเรียนตอบ ตาม
กรอบในบทเรียนสำเร็จรูป 

  3. วัยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จะชอบเล่นปนเรียนครูอาจทำส่ือประเภทเกม 
  4. ควรยกกิจกรรม 1 กิจกรรมแล้วให้นักเรียนช่วยกันถอดบทเรียน เช่นเงื่อนไขความรู้  
                         มีอะไรบ้าง ครูเขียนบนกระดาษ  เงื่อนไขคุณธรรมมีอะไรบ้าง จนครบ  ครูอธิบายเพิ่มเติม 

 5.ควรให้นักเรียน(ตัวแทน)3-5 คนประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
                          ในคาบเรียนนั้นด้วย 
 
7. วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นนวัตกรรม 

7.1 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร     
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)สอดคล้องกับบริบทของ
นักเรียนและสถานศึกษา 
 7.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ถอดบทเรียนบูรณาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะกระบวนการคิด และสร้างลักษณะนิสัยพอเพียง      
อย่างเป็นรูปธรรม 
 7.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นการส่งเสริมและ 
 พัฒนาทักษะการคิด นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการปฏิบัติจริง ทักษะการทำงานเป็นทีมและ 
 ทักษะการแก้ปัญหา 
 7.4 มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
 7.5 การใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นบทเรียนสำเร็จรูป รูปภาพ และการใช้เทคนิคการตั้งคำถามกระตุ้น 
                ความคิด และใบความรู้  ตัวอย่างการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าท่ีคาดหวัง 
 
8. ซ่อมเสริม เติมเต็มและสรุปผลการซ่อมเสริมเติมเต็ม 
 เพิ่มเติมในส่วนท่ีนักเรียนทำบทเรียนสำเร็จรูปไม่ทันตามเวลา และเพิ่มเติมในส่วนท่ีนักเรียนขาดทักษะ
การคิด นักเรียนถอดบทเรียนไม่ได้ ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด 
 



 

 

 9. จัดทำเอกสารรูปเล่มรายงานนวัตกรรม 
 รายงานนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดด้วยการใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
    การสร้างลักษณะนิสัยพอเพียงด้วยการบูรณาการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
    เสนอกลุ่ม PLC  และเผยแพร่ 
 
10. เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม 
 เตรียมหัวข้อการพัฒนานวัตกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สำหรับภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564  ต่อไป 
 
5.สรุปผลการพัฒนา 

1. ใช้นวัตกรรมเป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง พุทธประวัติ 
จำนวน  2  ช่ัวโมง 

2. ใช้นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดด้วยการใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
และการสร้างลักษณะนิสัยพอเพียงด้วยการบูรณาการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบสำคัญคือ 

2.1วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดด้วยการใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา 
ความรู้ การสร้างลักษณะนิสัยพอเพียง ด้วยการบูรณาการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.2 ส่ือการเรียนรู้ ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป รูปภาพพุทธประวัติ หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ใบความรู้ที่ 1 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใบความรู้ที่ 2 
ตัวอย่างการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 เครื่องมือวัดผล ได้แก่ แบบทดสอบในบทเรียนสำเร็จรูป แบบฝึกหัดในบทเรียนสำเร็จรูป  
แบบประเมินการถอดบทเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.4 วิธีการซ่อมเสริม เติมเต็ม คือ มอบหมายภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีค่าเฉลี่ย 3.58 
สูงกว่าท่ีคาดหวัง ไม่มีนักเรียนติด 0,ร,มส นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 4. การเผยแพร่นวัตกรรมนี้เผยแพร่ด้วยช่องทาง ดังนี้ 
 4.1 ส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน 
 4.2 เผยแพร่ทาง WWW.htpk.ac.th 
 

6. การอภิปรายผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ และการสร้างนิสัยพอเพียงด้วยการบูรณาการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีการกระตุ้นความสนใจนักเรียน สำรวจค้นหา อธิบายความรู้  
ขยายความเข้าใจ  ตรวจสอบผล ใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
ใช้เทคนิคการมอบหมายภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติในการซ่อมเสริมเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นให้นักเรียนนำสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายมาวิเคราะห์วางแผนการทำงาน 

http://www.htpk.ac.th/


 

 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและประเมินผลการปฏิบัติงาน นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยตรง ทำให้เกิดทักษะการคิด 
การใช้เทคโนโลยี การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญที่นักเรียนจะสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  

นอกจากการใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ทำให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์แล้ว 
ยังมีมีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการถอดบทเรียน มีการถอดบทเรียน เรื่อง2 
เงื่อนไข คือเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 3 หลักการคือ ความพอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
นำไปสู่ 4 มิติ คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม  มิติด้านวัตถุ มิติด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม นำไปสู่ 3 ศาสตร์ คือ 
ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล ศาสตร์ภูมิปัญญา ให้นักเรียนเดินทางสายกลาง เป็นการสร้างลักษณะนิสัย
พอเพียงให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมเป็นการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิคการตั้ง
คำถาม ยังเป็นการกระตุ้นความคิด ฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ
การร่วมกันคิดตัดสินใจแก้ปัญหาในการทำงาน นำองค์ความรู้ที ่ได้มาเขียนสรุปความและพูดสื่อสารได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์พ ันธ ์ เตชะคุปต์ และพเยา ว ์  ย ินดีส ุข.(2560) Dewey.(1933:306) 
Hudgins.(1977:173-206) และประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ.(2556:9-10) 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนำวิธีสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด และการสร้างลักษณะนิสับพอเพียง  ด้วยรูปแบบการ 

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้บูรณาการการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้กับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯหรือต่างกลุ่มสาระ 

2. สามารถนำรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC วิธีสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด การสร้าง 
ลักษณะนิสัยพอเพียง ไปปรับใช้กับรูปแบบหรือวิธีการสอนอื่นได้ เช่น การเขียนแผนที่ความคิด กระบวนการ
เรียนรู้แบบCoding การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น 
 

3. การมอบหมายภาระงานหรือช้ินงาน ควรคำนึงถึงระดับช้ันท่ีสอนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 


