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การใชเทคนิค / กระบวนการ / วิธีสอน  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติมหนาท่ีพลเมือง 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูหนาท่ีพลเมืองใหบรรลุเปาหมายตามจุดเนนท้ัง ๕ นั้น เพ่ือใหเยาวชน              
มีคุณลักษณะท่ีดีของคนไทย เห็นคุณคาความสําคัญและมีสวนรวมมือในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ดวยการดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความปรองดอง สมานฉันท  สามารถอยู ร วมกันในสังคม 
แหงความหลากหลาย มีการจัดการความขัดแยงและสันติวิธี ตลอดท้ังเปนผูมีวินัยในตนเองดวยการประพฤติตน
เปนคนซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก 
การกระทําของตนเอง 

 การจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้น ผูสอนจะตองใชกระบวนการ เทคนิค วิธีสอนท่ีมี
ข้ันตอนเนนสูการปฏิบัติจริง อีกท้ังยังตองใชกระบวนการคิดท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกดวย 
ท้ังนี้  ในการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับชั้นจะมีผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนท่ีจะนําพาผูเรียน
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ดังนั้น  ผูสอนจึงควรแสวงหาและเลือกใช กระบวนการ เทคนิค วิธีสอน 
อยางเหมาะสม  ซ่ึงตัวอยางกระบวนการ วิธีสอน วิธีคิดท่ีนําเสนอนี้เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสามารถนําไปใช 
ในการจัดการเรียนรูได 
 

๑. การจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ (Conflict Situation Skills) 

ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณเปนกระบวนการเรียนรูอยางหนึ่งท่ีฝกใหผูเรียนไดเรียนรู 
ดวยตนเอง ไดมีโอกาสสัมพันธกับสิ่งท่ีจะเรียนรู หรือมีกัลยาณมิตร  ชวยใหเกิดการเรียนรู และสามารถนํา
ประสบการณจากการเรียนรูนั้นมาเปนแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ โดยผานการวิเคราะหและประเมินคา 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 จากแนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน ไดเสนอการใชกระบวนการเผชิญสถานการณ ประกอบดวย  
๔ ข้ันตอน คือ 
 ข้ันท่ี ๑  การรวบรวม ขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ 
 ข้ันท่ี ๒  การประเมินคาและประโยชน 
 ข้ันท่ี ๓  การเลือกและการตัดสินใจ 
 ข้ันท่ี ๔  การปฏิบัติ 
 การนําทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณมาใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน สามารถดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ผูสอนอาจจะนําสถานการณท่ีเปนขาว ภาพขาวจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
จริง บทความ หรือกรณีศึกษามากระตุนใหผูเรียนไดตอบคําถามในประเด็นสําคัญท่ีผูสอนกําหนด เพ่ือใหเกิด
ความตระหนักในปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเห็นความสําคัญท่ีจะตองศึกษาในเรื่องท่ีผูสอนนําเสนอ  ซ่ึงเปนเรื่องท่ี
สอดคลองกับบทเรียน 
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 ๒. ข้ันสอน 
      ๑) การรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และหลักการ 
  ข้ันตอนนี้เปนข้ันพ้ืนฐานของการเผชิญสถานการณและการแกปญหา ผูสอนอาจจะมอบหมาย
ใหผูเรียนไดไปศึกษาคนควาหาความรู เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีศึกษา หรือขาวสารการกระทําท่ีสอดคลอง
กับเรื่องท่ีศึกษา  ซ่ึงผูสอนอาจจะหาแหลงขอมูล ความรูหรือแหลงขาวสารใหแกผูเรียน 
      ๒) การประเมินคุณคาและประโยชน 
  เม่ือผูเรียนไดศึกษาความรู  หรือขาวสารขอมูล  หรือสถานการณท่ีผูสอนมอบหมายแลว  
จะตองนํามาศึกษาวิเคราะหคุณคา หรือประโยชน ในข้ันตอนนี้จะตองฝกใหผูเรียนรูจักหลักและวิธีการคิด 
ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหไดขอคิดวาสถานการณ หรือขอมูลท่ีไดศึกษานั้นมีคุณคามากนอย หรือมีประโยชน
เพียงไร  อาจจะใชเกณฑหรือวิธีการประเมินตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจจะใชเกณฑดานคุณธรรม  จริยธรรม  
เกณฑมาตรฐานและคานิยมของสังคม หรือกรอบทฤษฎี การคิดประเมินคามีความสําคัญและมีผลตอการเลือก
การตัดสินใจ ในข้ันการประเมินคุณคานี้ ผูสอนอาจจะจัดทําเปนแบบฝกหรือมีคําถามเพ่ือฝกใหผูเรียนไดรูจัก
วิเคราะห เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการประเมินคา และประโยชนหรือโทษของเรื่องท่ีศึกษาก็ได 
       ๓) การเลือกและการตัดสินใจ 
  ข้ันตอนนี้  จะเปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องจากข้ันตอนท่ี ๒  เ ม่ือผู เรียนไดประเมินคุณคา 
และประโยชนจากขอมูลและขาวสารแลว จะมองเห็นชองทางวาถาตนเองไดประสบกับสถานการณดังกลาว
หรือสถานการณท่ีคลายคลึงกันนั้น ผูเรียนจะสามารถเลือกและตัดสินใจอยางไร จึงจะถูกตองหรือไดรับ
ประโยชนอยางแทจริง เพ่ือจะไดไมเกิดปญหาจากการตัดสินใจท่ีผิดพลาด 
   ในข้ันนี้ผูสอนอาจจะสรางสถานการณท่ีเปนกรณีตัวอยางปญหาในชีวิตจริงของผูเรียน  
อาจจะเปนปญหาในครอบครัว โรงเรียน สังคม และตั้งประเด็นคําถามใหผูเรียนไดฝกทักษะในการเลือกและ
การตัดสินใจในการแกปญหาอยางมีหลักการ 
       ๔) การปฏิบัติ 
  เม่ือผูเรียนไดฝกทักษะตั้งแตข้ันการรวบรวมขาวสาร ขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ 
ไดฝกการประเมินคุณคาและประโยชน ตลอดจนการเลือกและตัดสินใจไปแลว ข้ันตอนท่ีสําคัญ คือควรจะฝกให
ผูเรียนไดรูจักนําไปปฏิบัติ ซ่ึงในบางสถานการณ ผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง จะทําใหผูเรียนไดพิสูจนวา
การท่ีตนไดตัดสินใจเลือกนั้น เม่ือนําไปปฏิบัติจริงแลว ไดผลดีหรือไดรับประโยชนอยางไร ตัดสินใจถูกตอง
หรือไม แตในกรณีสถานการณนั้นไมเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติดวยตนเอง ผูสอนอาจจะออกแบบกิจกรรม 
ใหผูเรียนไดพิสูจนความรูในแงปฏิบัติ โดยการสัมภาษณจากบุคคล ผูท่ีมีประสบการณหรือผูมีความรู หรือ 
จากผลงานของนักวิชาการ ท่ีไดพิสูจนหรือทดลองปฏิบัติแลวเปนการยืนยันและเปนการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูเรียน  

๓. ข้ันสรุป  เม่ือผูสอนไดดําเนินการใหผูเรียนทํากิจกรรมจนครบทุกข้ันตอนของกระบวนการเผชิญ
สถานการณแลว ผูสอนควรใหผู เรียนไดชวยกันสรุปแนวคิดหรือความรูและประสบการณท่ีตนไดรับ 
เปนการย้ําเตือนใหเกิดความกระจางชัดข้ึน 
 ๔. ข้ันการวัดและการประเมินผล  ผูสอนควรมีวิธีการวัดและการประเมินผลใหครอบคลุมท้ังดาน 
พุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย มีการกําหนดเครื่องมือวัดและประเมิน พรอมท้ังกําหนดเกณฑการวัดและ
การประเมินผลใหชัดเจน 
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ประโยชน 
 ๑. ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ อยางหลากหลาย ตลอดจน
เปนผูท่ีทันตอเหตุการณปจจุบัน ทําใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 ๒. ผู เรียนรูจักวิเคราะหสถานการณ วิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาอยางเปนผู ท่ีรู เทาทัน  
มีหลักเกณฑในการวิเคราะหสถานการณอยางหลากหลาย โดยคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานของสังคมและเกณฑ
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓. ผู เรียนรูจักการเลือกและการตัดสินใจ โดยอาศัยพ้ืนฐานจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึง 
มีหลากหลาย เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตปจจุบัน เนื่องจากผูเรียนไมอาจจะเผชิญสถานการณท่ีรุนแรง หรือ
รายแรงไดจริง แตการท่ีไดเรียนรูตัวอยางเหตุการณจริง จะทําใหผู เรียนสามารถฝกทักษะการเลือก 
และการตัดสินใจในการแกปญหาอยางมีหลักการ 
 ๔. ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนในการเผชิญสถานการณและแกปญหาชีวิตจริง ซ่ึงจะตองใชวิธีการปฏิบัติ 
โดยอาศัยหลักธรรมของศาสนามาเปนแนวทาง เพ่ือใหการปฏิบัติตนบรรลุผลโดยมีการฝกฝนตนเองใหมี
สติสัมปชัญญะ รูเทาทันปญหาและสถานการณท่ีกําลังเผชิญเพ่ือจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง การเผชิญ
สถานการณมีหลายระดับ ท้ังในบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดจนระดับโลก ซ่ึงทุกระดับจะมี
การแกปญหาโดยใชวิธีคิดอยางถูกตอง 

ขอจํากัด 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะไดผลบรรลุจุดประสงคของเรื่องท่ีจะสอนนั้น จะตองใชเวลามาก 
ผูสอนตองออกแบบกิจรรมใหผูเรียนไดศึกษาความรู และฝกปฏิบัตินอกหองเรียนบาง ซ่ึงทําใหผูสอนบางคน 
จะเห็นวาเปนเรื่องยุงยาก มองขามการเลือกนําทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณไปใชกับการเรียนการสอน 

๒. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ (Learning  Process) 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการ เปนการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามข้ันตอน  
อยางตอเนื่องจนบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ผูสอนเปนผูวางแผนนําผูเรียนผานข้ันตอนตางๆของกระบวนการ 
ทีละข้ันอยางเขาใจตรงกัน ครบวงจร ผูเรียนเขาใจและรับรูข้ันตอนของกระบวนการนั้น และยังสามารถนํา
กระบวนการนั้นไปใชในสถานการณใหมได และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย 

กระบวนการไมใชวิธีสอนแตเปนแนวทางในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีลําดับข้ันตอน
ตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ ทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการเปนทักษะท่ีจําเปน
และตองฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน ดังนั้น ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการสอนท่ีเปนข้ันตอนชัดเจน 
และควรมีหลักการจัดกิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมตองมีความนาสนใจ นาติดตาม ไมนาเบื่อหนาย 
๒. มีความเหมาะสม สามารถทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 
๓. เปนกิจกรรมท่ีสรางสรรค ทาทายความสามารถ ยั่วยุใหผูเรียนรวมกิจกรรมและสนองตอการเรียนรู

ของผูเรียน 
๔. กิจกรรมตองสอดคลองกับธรรมชาติของรายวิชา และสอดคลองกับจุดประสงค 
๕. กิจกรรมตองเนนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง คนพบการเรียนรูและสรุปผลการเรียนรู ดวย

ตนเอง ผูเรียนรูจักวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 
๖. ผูเรียนตองไดฝกทักษะรายบุคคล ฝกการทํางานเปนกลุม วิเคราะหเปน มองเห็นแนวทางในการ      

แกปญหา สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ 
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ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรู ผูสอน      
อาจใชกระบวนการหลากหลาย อาจเปน ๒ – ๓ กระบวนการก็ได 

กระบวนการท่ีสามารถนํามาใชในการเรียนรูหนาท่ีพลเมือง ไดแก 

๑. กระบวนการสรางความตระหนัก เปนกระบวนการท่ีตองการใหผูเรียนสนใจ  เอาใจใส รับรู เห็น
คุณคาของสิ่งท่ีกําหนดหรือสิ่งท่ีศึกษา และเกิดความคิดท่ีจะหาวิธีแกปญหา ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) สังเกต ผูสอนจัดสถานการณ หรือใหขอมูลท่ีเก่ียวของ ใหผูเรียนสนใจ รับรู เอาใจใส และ
เห็นคุณคา 

๒) วิเคราะหวิจารณ ใหตัวอยาง สถานการณ ประสบการณตรง เพ่ือใหผูเรียนจําแนกแจก
แจงหาสาเหตุของสถานการณท่ีกําหนด หรือสถานการณตรง พิจารณาผลเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระยะสั้น และ 
ระยะยาว 

๓) สรุป ใหผูเรียนอภิปรายหาเหตุผล ขอมูลมาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเพ่ือประเมิน
คุณคาของสิ่งท่ีศึกษา และวางเปาหมายเพ่ือพัฒนาตอไป 

๒. กระบวนการสรางคานิยม เปนกระบวนการท่ีกําหนดทิศทาง หรือแนวทางในการดํารงชีวิตท่ีถูกตอง 
เหมาะสม  มีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑) สังเกต ตระหนัก ผูสอนใหผูเรียนสังเกตภาพเหตุการณ สถานการณ แลวพิจารณาสิ่งท่ี
กําหนดใหวาคืออะไร เหมาะสมหรือไม ควรอนุรักษหรือไม  เพราะเหตุใด 

  ๒) ประเมินเชิงเหตุผล ใหผูเรียนประเมินสิ่งท่ีกําหนดใหวาคืออะไร ดีหรือไม เพราะเหตุใด 
ผูเรียนชอบหรือไมชอบ  เพราะเหตุใด 

  ๓) กําหนดคานิยม ผูเรียนแตละคนแสดงความเชื่อ ความพอใจ ในการกระทํา สถานการณ
ตาง ๆ พรอมเหตุผล 

  ๔) วางแนวปฏิบัต ิผูเรียนชวยกันกําหนดแนวทางปฏิบัติตามเหตุผลท่ีผูเรียนกําหนด โดยมี
ผูสอนรวมรับทราบกติกา การกระทํา 

  ๕) ปฏิบัติดวยความช่ืนชอบ ผูเรียนปฏิบัติตามคานิยมท่ีตนกําหนด เม่ือเกิดความชื่นชอบ  
ก็จะปฏิบัติดวยความเต็มใจและเห็นคุณคา 

๓.  กระบวนการสรางเจตคติ เปนกระบวนการท่ีแทรกอยูในทุกเนื้อหา เปนความรูสึกท่ีมีตอสิ่งท่ีเรียน 
อาจเปนความคิด หลักการ การกระทํา เหตุการณ สถานการณ เปนตน มีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑) สังเกต ผูสอนเสนอขอมูล รูปภาพ สถานการณ ใหผูเรียนพิจารณาการกระทําท่ีปรากฏวา
ผูเรียนมีความรูสึกอยางไร ดีหรือไม เชน ภาพคนท้ิงขยะลงแมน้ําลําคลอง ผูเรียนรูสึกอยางไร ชอบหรือไมชอบ
เพราะเหตุใด 

  ๒) วิเคราะห ใหพิจารณาผลท่ีเกิดข้ึน ผลท่ีตามมา แยกเปนการกระทําท่ีเหมาะสม ไดผล 
เปนท่ีนาพอใจ หรือการกระทําท่ีไมเหมาะสม ไดผลไมเปนท่ีนาพอใจ 

  ๓) สรุป ผู เรียนสรุปความรูสึก ความคิดเห็นอยางมีเหตุผลวาจะเลือกปฏิบัติอยางไร 
แนวความคิดท่ีถูกตองควรเปนอยางไร 
  ๔. กระบวนการกลุม เปนกระบวนการท่ีฝกใหทํากิจกรรมสําคัญคือ 
   ๑) มีผูนําและมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบ กระบวนการกลุมจะตองมีการรวมกลุมตั้งแต  
๒ คนข้ึนไป มีบทบาทแตกตางกันไปตามหนาท่ี คือ ผูนํากลุม และสมาชิกในกลุม ผูนํากลุมจะทําหนาท่ี 
นําในความคิด เสนอความคิด ประสานความคิด กระตุนใหสมาชิกคิดวางแผน และกําหนดภาระงาน รวมท้ัง
ติดตามประสานสัมพันธเพ่ือใหงานนั้นสําเร็จดวยดี ถาในกลุมมีบุคคลท่ีมีภาวะความเปนผูนําหลายคนก็ตอง
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ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา หรือผูตาม มีการเสนอความคิดเห็น  รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกอยางมีเหตุผล  
มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ แตตองชวยเหลือกันเม่ือมีปญหา 

  ๒) การวางแผน มีการระดมพลังสมอง วางแผนการทํางาน กําหนดจุดประสงค และข้ันตอน 
หรือวิธีการดําเนินการ 

  ๓) ปฏิบัติตามแผน เม่ือวางแผนงานดวยการพิจารณาไตรตรองจากกลุมอยางดีแลว  สมาชิก
ในกลุมจะปฏิบัติตามแผนดวยความรับผิดชอบ 

  ๔) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางการดําเนินงานตามแผน ผูนํากลุมและสมาชิกจะตอง
ติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ เพ่ือแกไขหรือปรับปรุงงานใหดีข้ึน 

  ๕) ปรับปรุงและพัฒนา มีการประเมินผลรวมและชื่นชมในผลงานของกลุม หากยังไมเปน 
ท่ีพอใจ หรือไดแนวทางท่ียังไมเหมาะสมจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
   ๕.  กระบวนการปฏิบัติ เปนกระบวนการท่ีทําใหผูเรียนฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ เกิดความชํานาญ 
จนสามารถทําไดอยางคลองแคลว มีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑) สังเกตรับรู ใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางท่ีหลากหลายจนเกิดความเขาใจและเกิดความคิด 
รวบยอด 

  ๒) ทําตามแบบ ใหผูเรียนทําตามตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นทีละข้ันตอนจากพ้ืนฐานไปสูงาน 
ท่ียุงยากซับซอนยิ่งข้ึน 

  ๓) ทําเองโดยไมมีแบบ ใหผูเรียนปฏิบัติเองโดยไมตองดูตัวอยาง เปนการฝกใหทําเองตั้งแต
ตนจนจบ 

  ๔) ฝกใหชํานาญ การฝกข้ันนี้ผูเรียนจะสามารถปฏิบัติดวยความชํานาญจากการฝกปฏิบัติ
ดวยตนเอง หรือทําไดดวยตนเองอยางอัตโนมัติจากงานชิ้นเดิม  หรืองานท่ีผูสอนกําหนดใหใหม 
  ๖. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด เปนกระบวนการท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการรับรู บอกได 
อธิบายได และเขาใจในสิ่งท่ีเรียน วาคืออะไร หมายถึงสิ่งใด มีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑) สังเกต ใหผูเรียนรับรู ศึกษา พิจารณาสิ่งท่ีผูสอนนําเสนอ วามีลักษณะอยางไร เชน 
ยกตัวอยางภาพ คํา ขอความตาง ๆ ใหผูเรียนพิจารณา 

  ๒) จําแนกความแตกตาง ใหผูเรียนบอกขอแตกตางของสิ่งท่ีสังเกตวาตางกันอยางไร 
  ๓) หาลักษณะรวม ใหผูเรียนพิจารณาภาพรวมของสิ่งท่ีสังเกต รับรู วามีอะไรท่ีเหมือนกัน

หรือคลายคลึงกัน ซ่ึงเปนแนวทางในการนําไปสรุปเปนหลักเกณฑ วิธีการ คําจํากัดความ หรือนิยามได 
  ๔) ระบุช่ือความคิดรวบยอด ใหผูเรียนระบุวาสิ่งท่ีรับรู สิ่งท่ีกําหนดใหคืออะไร เรียกวาอะไร 

หรือมีวิธีการอยางไร 
  ๕) ทดสอบและนําไปใช ใหผูเรียนนําความรูไปทดลอง ทดสอบ สังเกต ทําแบบฝกหัด ปฏิบัติ 

หรือตรวจสอบคําตอบดูวาใชหรือไม นําไปใชตามคุณลักษณะท่ีผูเรียนรับรูมาหรือไม เพ่ือประเมินความรู 
  ๗. ทักษะกระบวนการ ๙ ประการ เปนกระบวนการปฏิบัติหรือกระบวนการทํางานท่ีครบข้ันตอน
ตั้งแตแรกเริ่มจนแลวเสร็จอยางดีมีคุณภาพเปนท่ีนาพอใจ ทักษะกระบวนการเปนวิธีการทํางานท่ีผูเรียนควรฝก
ปฏิบัติจนเปนนิสัย ไมวาปฏิบัติงานใดๆ ก็สามารถปฏิบัติไดจนสําเร็จเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ ผูสอนจะใช
ทักษะกระบวนการ ๙ ประการ หรืออาจเรียกสั้น ๆ วา ทักษะกระบวนการ สอดแทรกในการสอนได ข้ันตอน
ของทักษะกระบวนการ ๙ ประการ มีดังนี้ 
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1) ตระหนักในปญหาและความจําเปน ผูสอนยกสถานการณตัวอยางใหผูเรียนเขาใจและ
ตระหนัก 
ในปญหาและความจําเปนของเรื่องท่ีจะศึกษา หรือเห็นประโยชน  เห็นความสําคัญของเรื่องท่ีจะศึกษานั้น ๆ 
หรืออาจยกกรณีตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นสภาพท่ีเปนปญหาความขัดแยงของเรื่องท่ีศึกษาโดยใชสื่อประกอบ 
เชน รูปภาพ วีดิทัศน สถานการณจริง ขาว กรณีตัวอยาง สไลด การอภิปราย การซักถาม การพาไปดู
สถานการณท่ีเปนจริง ฯลฯ กระตุนใหผูเรียนเห็นสภาพปญหา เห็นความจําเปนดวยตนเอง 

 ๒) คิดวิเคราะห วิจารณ ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห วิจารณ ตอบคําถาม หรือ 
ทําแบบฝก โดยการแสดงความคิดเห็นเปนกลุม หรือรายบุคคล เพ่ือใหผูเรียนเห็นสาเหตุของปญหานั้น ๆ 

 ๓) สรางทางเลือกอยางหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหา
อยางหลากหลาย โดยรวมกันวิเคราะหขอดี ขอเสีย หรือขอจํากัด 

 ๔) ประเมินและเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ใหผูเรียนวิเคราะหและตัดสินทางเลือก โดย
พิจารณาขอดีขอเสีย ขอจํากัด ปจจัย วิธีดําเนินงาน ผลผลิตตางๆ เปนตน และเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด
จากการอภิปรายหรือระดมพลังสมองของกลุม 

 ๕) กําหนดและลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ ใหผูเรียนรวมกันวางแผนปฏิบัติงานดังนี้ 
o  การศึกษาขอมูลข้ันพ้ืนฐาน 
o  กําหนดวัตถุประสงค 
o  กําหนดข้ันตอนการทํางาน 
o  กําหนดผูรับผิดชอบ 
o  กําหนดระยะเวลาการทํางาน 
o  กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล 

๖) ปฏิบัติดวยความช่ืนชอบ เม่ือกําหนดข้ันตอนการทํางานแลว ผูเรียนก็จะปฏิบัติงาน 
ตามแผน ผูสอนจะติดตาม ดูแล ชวยเหลือ เม่ือมีปญหา หากไมมีปญหาขณะปฏิบัติงานนั้น ผูเรียนก็จะทํางาน
ดวยความสนใจ กระตือรือรน และเพลิดเพลินในการทํางาน ผูสอนควรชมเชยเพ่ือใหขวัญกําลังใจ 

๗) ประเมินระหวางปฏิบัติ ในระหวางทํางานนั้นอาจมีปญหา และอุปสรรคบางใหผูเรียน
ประเมินผลการทํางานวามีปญหาอยางไร มีอุปสรรคอะไร ควรหาทางแกปญหาอยางไร นําไปปรับปรุงในการ
ทํางานข้ันตอนตอไป 

 ๘) ปรับปรุงใหดีข้ึนอยูเสมอ ใหผูเรียนนําผลการประเมินมาแกไขปญหาเพ่ือปรับปรุงงานให
ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๙) ประเมินผลรวมเพ่ือใหเกิดความภูมิใจ เม่ือผูเรียนปฏิบัติงานตามแผนจนแลวเสร็จ ผูเรียน
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม เปรียบเทียบกับสภาพผลงานกอนดําเนินการและหลังการดําเนินการ หรือ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดวาไดผลเปนท่ีนาพอใจหรือไม  มีผลพลอยไดอ่ืน ๆ อยางไร มีผลกระทบ
อยางไร ผูเรียนมีความพอใจ ภูมิใจในผลงานของตนหรือกลุมเพียงใด และควรเผยแพรใหผูอ่ืนรับรูดวย 

ในการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการ ๙ ประการนี้ บางข้ันตอนผูสอนอาจรวมข้ันตอนก็ได  
แมจะเขียนไมครบ ๙  ข้ัน แตในการปฏิบัติจริงจะตองครบวงจรของการทํางาน คือ มีการวางแผน มีการปฏิบัติ
และมีการประเมินผล ก็ถือวาเปนทักษะกระบวนการได  

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ผูสอนควรศึกษากระบวนการตาง ๆและสอนกระบวนการควบคูกัน
ไปกับเนื้อหา เพ่ือไมใหหลงกระบวนการ ผูสอนอาจเขียนข้ันตอนของกระบวนการกํากับไวหนาขอก็ได 
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๓.  การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 

 โมเดลซิปปา (CIPPA Model) เปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน ของ ทิศนา แขมมณี ซ่ึงมาจาก
แนวคิดทางการศึกษาของ จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ซ่ึงเปนผูคิดเรื่องการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning 
by Doing)  ผูเรียนเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ ผูสอนเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียน 
มีสวนรวม (Active Participation) โดยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน มีใจจดจอผูกพันกับสิ่งท่ีทํา ศึกษา 
คนควา รวบรวมขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางกัน ผูเรียนรูจักสรางองคความรูดวย
ตนเอง ไดเรียนรูกระบวนการคูกับการปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนรู CIPPA Model มาจากแนวคิดหลัก ๕ แนวคิด ซ่ึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษาไดแก 

1. แนวคิดการสรางความรู (Constructivism) 
๒. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุมและการเรียนแบบรวมมือ (Group Process and Cooperative 

Learning) 
๓.  แนวคิดเก่ียวกับความพรอมในการเรียนรู (Learning Readiness) 
๔.  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูกระบวนการ (Process Learning) 
๕.  แนวคิดเก่ียวกับการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ตามรูปแบบของทิศนา แขมมณี 

(๒๕๔๘: ๒๘๓ – ๒๘๔) มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 
ข้ันท่ี ๑ การทบทวนความรูเดิม 
ข้ันนี้เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องท่ีจะเรียน เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยง

ความรูใหมกับความรูเดิมของตน ผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ ไดอยางหลากหลาย เชน ผูสอนอาจใชการสนทนา
ซักถามใหแกผูเรียนเลาประสบการณเดิม หรือใหผูเรียนแสดงโครงความรูเดิม (Graphic Organizer)  ของตน 

ข้ันท่ี ๒ การแสวงหาความรูใหม  
ข้ันนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูล หรือแหลงความรูตางๆ ซ่ึงผูสอน

อาจจัดเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได ในข้ันนี้
ผูสอนควรแนะนําแหลงความรูตางๆ ใหแกผูเรียนตลอดท้ังจัดเตรียมเอกสารสื่อตางๆ 

ข้ันท่ี ๓ การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  
ข้ันนี้เปนข้ันท่ีผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูท่ีหาได ผูเรียนสรางความหมายของ

ขอมูล / ประสบการณใหม โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุม
ในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเก่ียวกับขอมูลนั้นๆ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

ในข้ันนี้ผูสอนควรใชกระบวนการตางๆ ในการจัดกิจกรรม เชน กระบวนการคิด กระบวนการกลุม 
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการแกปญหา กระบวนการสรางลักษณะนิสัย กระบวนการทางสังคม 
เพ่ือใหผูเรียนสรางความรูข้ึนมาดวยตนเอง 

ข้ันท่ี ๔  การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกลุม 
ข้ันนี้เปนข้ันท่ีผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมท้ัง 

ขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางข้ึน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอ่ืน 
และไดรับ ประโยชนจากความรูความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอม ๆ กัน  ผูเรียนแตละคนในกลุมจะชวยเหลือกัน 
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ข้ันท่ี ๕  การสรุปและการจัดระเบียบความรู 
ข้ันนี้เปนข้ันของการสรุปความรูท้ังความรูเดิมและความรูใหม  และจัดสิ่งท่ีเรียนใหเปนระเบียบ เพ่ือ

ชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย 
ผูสอนควรใหผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญประกอบดวยมโนทัศนหลักและมโนทัศนยอยของความรูท้ังหมด 

แลวนํามาเรียงใหไดสาระสําคัญครบถวน ผูสอนอาจใหผูเรียนจดเปนโครงสรางความรู จะชวยสรางความรูและ
จดจําขอมูลไดงาย 

ข้ันท่ี ๖  การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน 
ข้ันนี้จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนเองใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยให

ผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตนเอง และชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหาก
ตองมีการปฏิบัติตามขอมูลท่ีได ข้ันนี้จะเปนข้ันปฏิบัติและมีการแสดงผลงานท่ีไดปฏิบัติดวย ในข้ันนี้ผูเรียน
สามารถแสดงผลงานดวยวิธีตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ เรียงความ  
วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดใหมีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑท่ีเหมาะสม 

ข้ันท่ี ๗  การประยุกตใชความรู 
ข้ันนี้เปนข้ันการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนเองไปใชในสถานการณ 

ตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ือความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําเปนในเรื่อง 
นั้น ๆ เปนการใหโอกาสผูเรียนใชความรูใหเปนประโยชน เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

หลังจากประยุกตใชความรู  อาจมีการนําเสนอผลงานจากการประยุกตอีกครั้งก็ได หรือไมมี 
การนําเสนอผลงานในข้ันท่ี ๖ แตนํามารวมแสดงในตอนทายหลังข้ันการประยุกตใชก็ไดเชนกัน 

ข้ันท่ี ๑ – ๖ เปนกระบวนการของการสรางความรู (Construction  of  Knowledge) 
ข้ันท่ี ๗  เปนข้ันตอนท่ีชวยใหผูเรียนนําความรูไปใช (Application) จึงทําใหรูปแบบนี้มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามหลัก CIPPA 
ประโยชน 
๑.  ผูเรียนรูจักการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริงจากแหลงการเรียนรูตางๆ และสามารถเชื่อมโยง           

ความรูใหมกับความรูเดิมเพ่ือนํามาใชในการเรียนรู 
๒.  ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดท่ีหลากหลาย เปนประสบการณท่ีจะนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
๓.  ผูเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ขอจํากัด 
ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกับกลุม จึงจะทําใหผลงานบรรลุเปาหมาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.  การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) 

การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดสืบคน
เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และคนคว าดวยวิธีการตาง ๆ จนเกิดความเขาใจและรับรู ความรูนั้ น 
อยางมีความหมาย เปนการพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงใหแกผูเรียน ฝกใหสังเกต การถาม – ตอบ การสื่อสาร
เชื่อมโยงบูรณาการการนําเสนอ สรางองคความรู โดยมีผูสอนเปนผูกํากับ ควบคุม ใหคําปรึกษา ชี้แนะ ชวยเหลือ 
กระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น และสืบเสาะหาความรูจากการถาม พยายามหาคําตอบ หรือสรางองคความรู
ใหมดวยตนเองผานกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ๑. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement)  เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยนําเรื่องท่ีสนใจ อาจมาจาก
เหตุการณท่ีกําลังเกิดข้ึนอยูในชวงเวลานั้น หรือเชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ีเรียนมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียน
สรางคําถามเปนแนวทางท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบอยางหลากหลาย 
 ๒. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration)  เม่ือทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามท่ีสนใจ มีการ
กําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนดทางเลือกท่ีเปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง กิจกรรม
ภาคสนาม การศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ 
 ๓. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เม่ือไดขอมูลเพียงพอ จึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 
แปรผล สรุปผล นําเสนอผลท่ีไดในรูปแบบตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลอง หรือรูปวาด 
 ๔. ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม แนวคิด 
ท่ีไดจะชวยเชื่อมโยงกับเรื่องตางๆ ทําใหเกิดความรูกวางข้ึน 
 ๕. ข้ันประเมิน (Evaluation)  เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียน 
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากนั้นจะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืน ๆ 

ประโยชน 
กระบวนการสืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท้ังเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี ตลอดจน 

การลงมือปฏิบัติเพ่ือใหไดความรู 
  ขอจํากัด 
 ผูสอนจะตองลดบทบาทของการเปนผูอธิบายในข้ันท่ี ๓ ผูสอนจะเปนเพียงผูเสนอแนะ ใหคําแนะนํา
และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน 

๕.  วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา (The Use of Dhammasakaccha) 

วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา เปนวิธีสอนท่ีใชหลักการสนทนาเปนสําคัญ เปนการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและอภิปรายรวมกัน ซ่ึงอาจจะเปนการสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน หรืออาจเปนการสนทนา
อภิปรายรวมกันในหมูผูเรียน วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉาเปนวิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงใชบอย วิธีหนึ่ง 
พระพุทธเจามักทรงใชถามนําคูสนทนาเขาสูความเขาใจธรรมะ ทรงสงเสริมใหมีการสนทนากันในหมูสาวก
ปจจุบันนักการศึกษาไดนําหลักการสอนแบบธรรมสากัจฉามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู โดยแทรกวิธีคิด
ตามหลักพุทธธรรมเขาไปในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิธีคิดตามหลักพุทธธรรมท่ีพระพรหมคุณาภรณ 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดอธิบายวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว ๑๐ วิธี คือ วิธีคิด แบบสืบสาวปจจัย วิธีคิดแบบ
แยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา วิธีคิดแบบอริยสัจหรือแบบแกปญหา วิธีคิดตามหลักการ
และความมุงหมาย (วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  วิธีคิดแบบคุณคาแทและคุณคา
เทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม วิธีคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน และวิธีคิดวิเคราะหในลักษณะตาง ๆ  
(วิธีคิดแบบวิภัชชวาท) 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 สุมน อมรวิวัฒน และ สุคนธ  สินธพานนท  ไดเสนอหลักการในการจัดระบบการเรียนการสอน 
แบบธรรมสากัจฉาไววา ผู เรียนจะตองรูจักแสวงหาความรู เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห 
และประเมินคาความรู รวมสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน วิจารณ พูดโตตอบกัน และซักถาม 
กันอยางมีเหตุผล และสามารถนําผลการคิดวิเคราะหไปพิสูจนความรูดวยการปฏิบัติ ผูเรียนตองปฏิบัติตน 
เปนกัลยาณมิตร 
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๑. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
      ผูสอนนําขาว หรือสถานการณตาง ๆ มาเสนอผูเรียน เพ่ือใหเห็นปญหาและหาแนวทางในการ

แกไขปญหา และเห็นคุณคาของการแกปญหาอยางถูกตอง 
๒. ข้ันสอน 
  ๑) แสวงหาความรู  ผูสอนออกแบบกิจกรรมหรือกําหนดประเด็น เพ่ือใหผูเรียนแสวงหา

ความรูดวยการคนควาหาความรูจากเอกสาร ตํารา หนังสือประเภทตาง ๆ ปายนิเทศ สื่ออุปกรณตาง ๆ
ตลอดจนแหลงความรูดานเทคโนโลยี แลวนํามาแลกเปลี่ยนความรูและชวยกันสรุป โดยมีผูสอนคอยชวยชี้แนะ
อยางมีเมตตา 

  ๒) คนพบความรู / สนทนาแลกเปล่ียนความรู ขณะท่ีผูเรียนแสวงหาความรูดวยวิธีการ 
ตาง ๆ อยางหลากหลาย ผูเรียนก็ยอมคนพบความรูไปดวย ซ่ึงถาจะใหคนพบความรูท่ีตรงประเด็นผูสอน 
ควรจัดทําใบงานกําหนดหัวขอ หรือตั้งประเด็นคําถามเพ่ือเปนการกํากับผูเรียนใหศึกษาขอมูลความรูไดตรงตาม
เปาหมาย 
   ๓) การวิเคราะหและประเมินคาความรู  ผูสอนควรไดนําวิธีคิดรูปแบบตาง ๆ แทรกเขามา  
เพ่ือใหผูเรียนไดรูจักวิเคราะหและประเมินคาความรูอยางมีเหตุผล ผูสอนอาจนํากรณีตัวอยางมาใหผูเรียนไดฝก
คิดหาสาเหตุของปญหา หรือคิดวิธีแกปญหาโดยใชวิธีคิดวิเคราะหแบบใดแบบหนึ่ง เชน วิธีคิดตามหลัก 
พุทธธรรม คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ ฯลฯ ตอจากนั้นใหผูเรียนไดฝกการสรุปประเด็น
ของขอมูลความรูและประเมินคาโดยวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม และเสนอตอชั้นเรียน 
   ๔) พิสูจนความรูหรือข้ันปฏิบัติ เปนข้ันท่ีผูสอนไดจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติ พิสูจนความรู  
ใหผูเรียนทุกคนไดวางแผนการปฏิบัติตนและเลือกแนวปฏิบัติ เพ่ือนําไปปฏิบัติจริงท้ังในเวลาเรียนและ 
นอกเวลาเรียน โดยจะใหผูเรียนเลือกแนวทางปฏิบัติตนท่ีคลายคลึงกันในกลุมของตน  เพ่ือจะไดรูถึงปญหาและ
สาเหตุของปญหาในการปฏิบัติ และนํามาอภิปรายรวมกันเพ่ือหาแนวทางแกไข 
 ในข้ันปฏิบัตินี้ผูสอนควรใหเวลาผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติจริงตามแนวทางท่ีกลุมของตนไดเลือกไว ซ่ึง
อาจจะใชเวลาสัก ๑ – ๒ สัปดาห เปนอยางนอย 
 ๓.  ข้ันสรุป 
                   ๑) ใหผู เรียนทุกคนสรุปผลการปฏิบัติการและพิสูจนความรู ตามทางเลือกของผู เรียน 
แตละกลุม  โดยสมาชิกแตละกลุมนําผลการสรุปมาเลาสูกันฟง ใหทราบถึงผลการปฏิบัติวาเปนอยางไร  
มีเรื่องใดท่ีเปนปญหาอุปสรรค หาสาเหตุของปญหา และชวยกันเสนอแนวทางแกไข ถาบุคคลใดไดผลดีจาก 
การปฏิบัติ ใหชวยกันหาสาเหตุของผลการปฏิบัตินั้น ซ่ึงอาจใชวิธีคิดแบบท่ีผูเรียนคิดวาเหมาะสม 
  ๒) ใหนําผลการสรุปของแตละกลุมมาแลกเปลี่ยนกันดวยวิธีการตาง ๆ เชน พูด เขียน ฯลฯ  
เพ่ือแสดงความม่ันใจวาขอมูลท่ีไดรับการพิสูจนดวยการปฏิบัตินั้นเปนไปได มีคุณคา และปฏิบัติไดผลจริง 

ประโยชน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉานี้ ผูเรียนจะไดมีสวนรวมในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ือมาเปน
พ้ืนฐานในการสนทนา อภิปรายรวมกัน ใชกระบวนการคิดซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจปฏิบัติ  

ขอจํากัด 
 การฝกใหผูเรียนใชทักษะการคิดในข้ันวิเคราะหและประเมินคาความรู อาจตองใชเวลานานถาผูสอน 
ยังไมเคยฝกใหผูเรียนใหรูจักคิดมากอน 
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๖.  วิธีสอนแบบแกปญหา (Problem Solving) 

  
 วิธีสอนแบบแกปญหา เปนวิธีสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  เพ่ือใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน 
และแกปญหาเปน  ซ่ึงมีรากฐานมาจากความจริงในชีวิตของมนุษยท่ีตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ ทุกขณะ ดังนั้น   
ถามนุษยรูจักแกปญหาไดก็จะสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่น นอกจากนั้นยังเปนวิธีสอนท่ีเปนไป
ตามหลักจิตวิทยาแหงการเรียนรูท่ีวา “การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดเม่ือมีปญหาเกิดข้ึน” 
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันท่ี ๑ ตั้งปญหา ผูสอนสามารถดําเนินการใหผูเรียนเกิดปญหาหรือขอสงสัย เชน การใชคําถามนําสู
ปญหา การเลาประสบการณหรือเหตุการณในชีวิตประจําวัน หรือการสรางสถานการณใหเกิดปญหา ใหผูเรียน
คิดคําถาม หรือปญหา 

ข้ันท่ี ๒ ตั้งสมมุติฐาน เปนข้ันตอนท่ีใชเหตุผลในการคิดวิเคราะหปญหาและคาดคะเนคําตอบ 
พิจารณาแยกปญหาใหญออกเปนปญหายอย แลวคิดอยางเปนระบบ โดยนําความรูความเขาใจ ขอมูล และ
ประสบการณเดิมท่ีเคยศึกษามาแลวมาคิดแกปญหา คาดคะเนคําตอบ 

ข้ันท่ี ๓ วางแผนแกปญหา  หรือออกแบบวิธีการหาคําตอบจากสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยศึกษาถึงสาเหตุ 
ท่ีเกิดปญหาข้ึน และใชเหตุผลในการคิดหาวิธีการแกปญหาไดตรงกับสาเหตุ ซ่ึงจะตองสรางทางเลือก หรือ
วิธีการแกปญหาใหหลากหลาย แลวใชเหตุผลในการพิจารณาเลือกวิธีแกปญหาท่ีดีท่ีสุด มีความเปนไปไดมาก
ท่ีสุด พรอมท้ังเตรียมอุปกรณ เครื่องมือท่ีจะใชใหพรอม 
  ข้ันท่ี ๔ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  เม่ือกําหนดหรือวางแผนแกปญหาแลวผูเรียน 
ลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว จดบันทึกขอมูลท่ีไดเพ่ือนําเสนอขอมูล ผานการวิเคราะหและการตรวจสอบ 
ความถูกตองของขอมูล จัดกระทําขอมูล แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีเขาใจไดงาย 
 ข้ันท่ี ๕ สรุปผล   เปนข้ันท่ีนําขอมูลมาพิจารณา แปลความหมายระหวางสาเหตุกับผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
หาคําตอบตามสมมติฐานแลวจึงสรุปเปนหลักการกวาง ๆ 
 ข้ันท่ี ๖ การตรวจสอบและการประเมินผล   เม่ือไดขอสรุปเปนหลักการกวาง ๆ แลวนํามาพิจารณา
อีกครั้งวาขอสรุปนาเชื่อถือหรือไม 

ประโยชน                                                                                                                                             
วิธีสอนแบบแกปญหามีประโยชนตอผูเรียน ทําใหไดคิดแกปญหาดวยตนเอง ฝกการสังเกต วิเคราะห 

การหาเหตุผล ใชขอมูลในการตัดสินใจ ทําใหมีประสบการณตรงดวยการลงมือปฏิบัติ 
ขอจํากัด 

 ปญหาท่ีเสนอตองนาสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ผูสอนตองมีความสามารถในการชวยให
คําแนะนําในการแกปญหาใหผูเรียน มีการฝกทักษะการคิดในการแกปญหาอยางเปนระบบ 
 

๗. วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration  Method) 

 วิธีสอนแบบสาธิตเปนวิธีการท่ีผูสอนเปนผูถายทอดความรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ 
พรอมท้ังแสดงกระบวนการปฏิบัติประกอบคําอธิบายตามข้ันตอนการสาธิตนั้นๆ แลวใหผูเรียนซักถาม อภิปราย 
และสรุปผลการเรียนรูจากการสาธิต 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสาธิต 
 การสาธิต  แบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑. การสาธิตสําหรับผูเรียนท้ังหอง (Class Demonstration)   
 ๒. การสาธิตสําหรับกลุมยอย (Group Demonstration)   
 ๓. การสาธิตเปนรายบุคคล (Individual Demonstration ) 

การสาธิต  มีรูปแบบการสาธิตหลายแบบ เชน ผูสอนเปนผูสาธิต  ผูสอนและผูเรียนรวมกันสาธิต  
ผูเรียนสาธิตเปนกลุม  ผูเรียนสาธิตเปนรายบุคคล วิทยากรสาธิต   
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 
 ๑. ข้ันเตรียมการสาธิต  กําหนดจุดประสงคของการสาธิตใหชัดเจน ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน 
อยางละเอียด กําหนดข้ันตอนในการสาธิต จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณสําหรับสาธิต จัดเตรียมสถานท่ีสาธิต 
กอนการสาธิตในชั้นเรียนทุกครั้งผูสอนจะตองทดลองกระบวนการสาธิตทุกข้ันตอน จัดเตรียมเอกสารและ
วิธีการวัดประเมินผลท่ีชัดเจน กําหนดเวลาในการสาธิตใหเหมาะสม 
 ๒. ข้ันสาธิต 
 ๑) บอกจุดประสงคการสาธิตและเรื่องท่ีจะสาธิตใหผูเรียนทราบ  
 ๒) บอกข้ันตอนของกิจกรรมท่ีผูเรียนตองปฏิบัติ เชน ตําแหนงท่ีผูเรียนนั่ง การจดบันทึก  
การสังเกต การตั้งคําถาม การสรุปข้ันตอน การสาธิต 
 ๓) แนะนําสื่อการเรียนใหผูเรียนทราบ วาจะใชสื่อประเภทใดและแหลงการเรียนรูท่ีจะศึกษา
คนควาเพ่ิมเติมมีอะไรบาง 
 ๔) ดําเนินการสาธิตอยางชาๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นข้ันตอนอยางละเอียด แมการสาธิตจะตอง
อาศัยทักษะการทํางานท่ีรวดเร็ว แตผูสอนตองทําการสาธิตครั้งแรกอยางชาๆ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจข้ันตอน 
การสาธิต หลังจากท่ีสาธิตครบทุกข้ันตอนแลว ผูสอนอาจยอนกลับมาสาธิตใหเร็วข้ึน เพ่ือใหเห็นธรรมชาติของ
การทํางานท่ีตอเนื่อง หรืออาจกลับมาสาธิตเฉพาะบางข้ันตอนท่ีเห็นวาซับซอน 
 ๕) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการสาธิต ผูสอนอธิบายใหผูเรียนฟงไปดวยระหวางการสาธิตแตละ
ข้ันตอน โดยเนนใหผูเรียนสังเกตข้ันตอนการทํางานแตละข้ันตอนท่ีผูสอนสาธิตในขณะท่ีมีการสาธิตนั้น         
ผูสอนอาจตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมท่ีดี เพราะการซักถามจะทําให
ผูเรียนเขาใจและมีความม่ันใจยิ่งข้ึนวาจะสามารถทําดวยตนเองได 
 ๓. ข้ันสรุปการสาธิต 
 ๑) สรุปข้ันตอนหรือสิ่งท่ีสําคัญ คือ ผูสอนใหผูเรียนสรุปผลจากท่ีเห็นตามลําดับข้ันตอนตาง ๆ         
จากการสาธิต เพ่ือประเมินวาผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนนั้นๆ มากนอยเพียงใด 
 ๒) ผูสอนสรุปดวยการตั้งคําถาม เพ่ือใหผูเรียนพิจารณาจากข้ันตอนตาง ๆ ท่ีสาธิต หรือ
กระบวนการสาธิต 

๔. ข้ันวัดและประเมินผล                                                                                                                             
ผูสอนอาจใชวิธีการตางๆ เพ่ือประเมินวาผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีสาธิต ถามี

เวลาอาจใหผูเรียนคนใดคนหนึ่งออกมาสาธิตใหดู 
ประโยชน 

       วิธีสอนแบบสาธิตทําใหผูเรียนมีความเขาใจกระจางชัดในสิ่งท่ีเรียนรู สามารถปฏิบัติตามข้ันตอน
ของการสาธิตได ผูเรียนมีประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติตามแบบ 
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     ขอจํากัด 
     ผูสอนตองใชเวลาในการเตรียมการสาธิต ขณะทําการสาธิตผูสอนจะตองใชเทคนิคในการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเพ่ือใหผูเรียนติดตามการสาธิตอยางตอเนื่อง ถาผูเรียนกลุมใหญเกินไปอาจทําใหผูเรียน 
ไมสามารถมองเห็นการสาธิตไดท่ัวถึง 

การนํากระบวนการคิดมาใชในการจัดการเรียนการสอนหนาท่ีพลเมือง 
 การคิดเปนกระบวนการทางสมอง หรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสมองท่ีมีการคนหาหลักการ หรือ 
ความจริง แลววิเคราะหเนื้อหา ขอสรุป ซ่ึงการคิดนั้นอาจจะเกิดจากสิ่งเรา หรือความจริงท่ีไดรับรวมกับ
ประสบการณเดิมท่ีมีอยู ในการจัดการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมือง นอกจากจะเนนการจัด 
การเรียนรูท่ีลงสูการปฏิบัติจริงแลว ครูผูสอนพึงนํากระบวนการคิดในรูปแบบตาง ๆ มาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามผลการเรียนรู กระบวนการคิดมีมากมายหลายวิธี และนักการศึกษา 
แตละทานก็เสนอข้ันตอนการคิดท่ีแตกตางกันไป แตในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางบางวิธี ดังนี้ 

๑. การคิดวิเคราะห (Analyzing)    

ทิศนา  แขมมณี และคณะ  ไดใหความหมายและข้ันตอนการคิดวิเคราะห ดังนี้ 
 การคิดวิเคราะหเปนการจําแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง / เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือคนหาองคประกอบ 
และความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้น 
 ข้ันตอนการคิด 
 ๑. ศึกษาขอมูล 
 ๒. ตั้งวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล 
 ๓. กําหนดเกณฑในการจําแนกแยกแยะขอมูล 
 ๔. แยกแยะขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดเพ่ือใหเห็นองคประกอบของสิ่งท่ีวิเคราะห 
 ๕. หาความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ และความสัมพันธของขอมูลในแตละองคประกอบ 
 ๖. นําเสนอผลการวิเคราะห 
 ๗. นําผลการวิเคราะหมาสรุปตอบคําถามตามวัตถุประสงค 

๒. การคิดสังเคราะห (Synthesizing)   

 ทิศนา  แขมมณี และคณะ ไดใหความหมายและข้ันตอนการคิดสังเคราะหไววา การคิดสังเคราะหเปน
การนําความรูท่ีผานการวิเคราะหมาผสมผสานสรางสิ่งใหมท่ีมีลักษณะตางจากเดิม 
 ข้ันตอนการคิดสังเคราะห 
 ๑.  กําหนดวัตถุประสงคของสิ่งใหมท่ีตองการสราง 
 ๒.  ศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 ๓.  เลือกขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 ๔.  นําขอมูลมาทํากรอบแนวคิดสําหรับสิ่งใหม 
 ๕.  สรางสิ่งใหมตามวัตถุประสงคโดยอาศัยแนวคิดท่ีกําหนด รวมกับขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓.  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking) 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการคิดท่ีใชเหตุผลโดยมีการศึกษาขอเท็จจริง หลักฐาน และ
ขอมูลตาง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ แลวนํามาพิจารณาวิเคราะหอยางสมเหตุผล กอนตัดสินใจวาสิ่งใด 
ควรเชื่อ หรือไมควรเชื่อ ผูท่ีมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ จะเปนผูมีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
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อยางมีเหตุผล ไมยึดถือความคิดเห็นของตนเอง กอนจะตัดสินใจในเรื่องใดก็จะตองมีขอมูลหลักฐานเพียงพอ
และสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองใหเขากับผูอ่ืนได ถาผูนั้นมีเหตุผลท่ีเหมาะสมถูกตองกวา เปนผูท่ีมี
ความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลและความรู กลาวไดวาผูท่ีมีความคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนผูมีเหตุผล 
 บลูมและกาเย   ไดใหแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเปนกระบวนการท่ีเริ่มจาก
สัญลักษณทางภาษา จนโยงมาเปนความคิดรวบยอด เปนกฎเกณฑ และนําเกณฑไปใช โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. สังเกต ใหผูเรียนสังเกต รับรู และพิจารณาคํา ขอความ หรือภาพเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ใหทํากิจกรรม
การรับรู เขาใจ ไดความคิดรวบยอดท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ สรุปเปนใจความสําคัญครบถวน  
ตรงตามหลักฐานขอมูล 
 ๒. อธิบาย ใหผูเรียนอธิบายหรือตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับสิ่งท่ี
กําหนด เนนการใชเหตุผลดวยหลักการ กฎเกณฑ อางหลักฐานขอมูลประกอบใหนาเชื่อถือ 
 ๓. รับฟง ใหผูเรียนไดฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางจากความคิดเห็นของตน ไดฟงและตอบคําถาม 
ตามความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน เนนการปรับเปลี่ยนความคิดอยางมีเหตุผล ไมใชอารมณ หรือถือความคิดเห็น
ของตนเองเปนใหญ 
 ๔. เชื่อมโยงความสัมพันธใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความแตกตางและความคลายคลึงของสิ่งตาง ๆ  
จัดกลุมท่ีเปนพวกเดียวกัน หาเหตุผล หรือกฎเกณฑมาเชื่อมโยงในลักษณะอุปมาอุปไมย 
 ๕. วิจารณ จัดกิจกรรมใหผูเรียนวิเคราะหเหตุการณ คํากลาว แนวคิด หรือการกระทําท่ีกําหนด แลว
ใหจําแนกหาขอดี ขอดอย สวนดี สวนดอย สวนสําคัญ หรือสวนท่ีไมสําคัญจากสิ่งนั้น ดวยการยกเหตุผล 
และหลักฐานมาประกอบ เชน บอกวาการกระทํานั้นไมเหมาะสม เพราะอะไร ทําถูกตองเพราะอะไร 
 ๖. สรุป ใหผูเรียนพิจารณาการกระทํา หรือขอมูลตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงเก่ียวของกัน แลวสรุปผล 
อยางตรงไปตรงมาตามหลักฐานขอมูล เชน การกระทํานั้นผูเรียนเห็นวาเปนการกระทําท่ีถูกตอง ควรประพฤติ
ปฏิบัติอยางไร มีเหตุผลสนับสนุนอยางไร ขอความท่ีกลาวมานั้นเชื่อถือไดหรือไมอยางไร 
 กลาวไดวา การฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิดโดยใชวิธีการคิดตาง ๆ นั้น จะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีนําไปสู
การตัดสินใจอยางถูกตองเหมาะสม เปนทักษะหนึ่งตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญในดานความสามารถในการคิด เนนความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปน
ระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม  ดังนั้น  ครูผูสอนจึงตองศึกษาหาความรูเก่ียวกับกระบวนการคิดตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการพัฒนา
ผูเรียน 
 


