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	 ครสูถาพรจดัให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้และฝึกใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	
ผ่านกิจกรรมทีห่ลากหลาย	เริม่จากการเรยีนรู้ตนเอง	และไกลตวัออกไปสู่ชมุชน	
ในวชิา	“รษัฎาศกึษา”	ซึง่มจีดุเน้นทีค่ร	ู“ตัง้หลกั”	นกัเรยีนด้วยชดุค�าถาม	๘	ข้อ	
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	แล้วค่อยๆ	
สร้างการเรยีนรู้ให้นกัเรยีนเข้าใจความหมายและรู้จงัหวะของการปรบัใช้ค�าถาม	
แต่ละข้อ	การให้นักเรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค�าถามกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง	เป็นการตอกย�้าความเข้าใจของนักเรียน	
จนสามารถนาชุดค�าถามเหล่านี้มาใช้อย่างเป็นธรรมชาติในกิจกรรมอื่นๆ	ได้

ครูสถาพร พันธุ์ประดิษฐ 
โรงเรียนรัษฎา	

	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑

๒๒
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เรียนรู้ตนเอง

เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เห็น
คุณค่าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

เรียนรู้โรงเรียน

รัษฎาศึกษา

๑

๒

๓

เรียนรู้ชุมชน

สร้างสรรค์ชิ้นงาน

น�าเสนอชิ้นงานสู่สังคม
อย่างมีจิตอาสา

๔

๕

๖

๒๓

ท�ำไมนักเรียนจึงออกแบบ
หอคอยให้เป็นแบบนั้น

ค�าถามที่ ๑

ค�าถามที่ ๒
ตอนที่เริ่มท�ำ 

ได้วำงแผนกันอย่ำงไร 
มีขั้นตอนอย่ำงไร

เมื่อลงมือท�ำจะต้องค�ำนึง
ถึงเรื่องอะไรบ้ำง

ค�าถามที่ ๓

ค�าถามที่ ๔
 ใช้ควำมรู้เรื่องอะไร
เข้ำมำช่วยในกำรท�ำ
หอคอยครั้งนี้บ้ำง

นักเรียนพบปัญหำอะไร
บ้ำงระหว่ำงที่ท�ำงำน แล้ว

แก้ไขอย่ำงไร

ค�าถามที่ ๖

นักเรียนภำคภูมิใจ
กับกำรท�ำงำนนี้
อย่ำงไรบ้ำง

ค�าถามที่ ๘

ในระหว่ำงที่ท�ำ 
ได้ฝึกนิสัยอะไรบ้ำง

ค�าถามที่ ๗

ค�าถามที่ ๕
นักเรียนคิดว่ำได้ฝึก
ทักษะอะไรบ้ำง
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จะเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงได้ ต้องลงมือปฏิบัติ

	 จากที่ท่านผู้อ�านวยการมีนโยบายจะขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงด้านการศกึษา	ด้วยเหน็ความส�าคญัว่าหากนกัเรยีนมคีณุลกัษณะ	“อยู่อย่างพอเพยีง”	แล้ว	
นักเรียนจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์	ซึ่งจะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้	เป็นผลลัพธ์	
หนึ่งที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชน	

	 จึงเป็นโจทย์ส�าคัญที่ครูสถาพรน�ามาขบคิดร่วมกับครูจรวยพรรณ	เย่าเฉื้อง	(ครูโรงเรียนห้วยยอด		
ผู้ทีเ่คยเป็นครผูู้สอนและเป็นพีเ่ลีย้งในการเป็นคร)ู	ซึง่มแีนวคดิตรงกนัว่าการทีน่กัเรยีนจะ	“เข้าถงึ” หลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพยีงได้ นกัเรยีนจะต้องมคีวามรู้และเข้าใจความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงจากการลงมอืปฏบิตั ิและเมือ่เหน็คณุค่าจากการสมัผสัผลแล้ว จงึจะน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั 
ได้ และสามารถไปบูรณาการกับวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ได้ 

	 ประกอบกับการที่ครูสถาพรเคยเป็นนักกิจกรรม	เคยติดตามคุณทรงพล	เจตนาวณิชย์	ผู้อ�านวยการ	
สถาบนัเสรมิสร้างการเรยีนรู้เพือ่ชมุชนเป็นสขุ	(สรส.)	ลงพืน้ทีท่�ากระบวนการเรยีนรู้ในชมุชน	และมปีระสบการณ์	
การท�างานด้านเด็กและเยาวชน	ครูสถาพรจึงเห็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมเรียนปนเล่น	(Play	and	Learn)

	 และในที่สุด	ก็ได้วิชา	“รัษฎาศึกษา”	เป็นรายวิชาใหม่ของโรงเรียน	จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
ที่นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น	ม.๑	ทุกคนของโรงเรียนรัษฎาต้องผ่านวิชานี้

 ผมมีแนวคิดว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้เด็กที่เรียนวิชำนี้สำมำรถเข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงผ่ำนสิ่งที่เขำลงมือท�ำ สุดท้ำยเขำต้องสำมำรถตกผลึกให้ได้ว่ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ วิถีชีวิตที่เขำด�ำเนินอยู่

๒๔
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กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 ครสูถาพรจดักิจกรรมการเรยีนรู้	“รษัฎาศกึษา”	แบ่งออกเป็น	๖	หน่วยการเรยีนรู้	เริม่จากเรือ่งใกล้ตวัและ	
ไกลออกไปถงึชมุชน	คอื	เรยีนรู้ตนเอง	เสรมิสร้างแรงบนัดาลใจ	เรยีนรู้โรงเรยีน	เรยีนรู้ชมุชน	สร้างสรรค์ชิน้งาน	
และน�าเสนอชิน้งานสู่สงัคมอย่างมจีติอาสา	ซึง่แต่ละหน่วยจะเชือ่มร้อยต่อกนั	ปลายทางของ	๖	หน่วยการเรยีนรู้นี้	
อยู่ที่ชุมชน	นักเรียนจะน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเรียนรู้และท�างานกับชุมชนได้อย่างไร

	 สิ่งที่น่าสนใจในรายวิชา	“รัษฎาศึกษา”	คือ	การให้นักเรียนซึ่งยังเด็กอยู่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมเรียน	
ปนเล่น	ซึง่เป็นการเรยีนรู้ทีเ่หมาะสมกบัวยั	เริม่จากจดุเลก็ๆ	คอื	ตวัเองและค่อยๆ	ขยายไกลตวัออกไปเรือ่ยๆ	
สร้างการเรยีนรู้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้วยการให้ลงมอืท�างาน	เมือ่เสรจ็แล้วตัง้ค�าถามให้เรยีนรู้จาก
การกระท�าว่าได้ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงหรอืไม่	อย่างไร	ในทกุๆ	ความส�าเรจ็จะมปีรชัญาของเศรษฐกิจ	
พอเพยีงสอดแทรกอยู่	และในความไม่ส�าเรจ็เป็นเพราะเราใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอพยีงไม่ครบองค์ประกอบ	
อย่างไร	โดยครสูถาพรจะใช้ชดุค�าถาม	๘	ข้อ	ซึง่เป็นชดุค�าถามพฒันากระบวนการคดิตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงมากระตุ้นให้นกัเรยีนฝึกใช้ซ�า้ๆ	ทกุขัน้ตอนของการท�างาน	คอื	เมือ่เข้าใจความหมายแล้ว	กระตุ้นให้
นกัเรยีนตัง้ค�าถามเหล่านีก้บัตวัเองก่อนลงมอืท�างาน	และน�ามาใช้แก้ปัญหาระหว่างการท�างาน	เป็นการตอกย�า้
ซ�า้ทวนให้นกัเรยีนเข้าใจ	เหน็คณุค่า	ซมึซบัหลกัปรชัญา	และเหน็วธิกีารน�าไปใช้นัน่เอง

	 ทั้งนี้	รายวิชารัษฎาศึกษาแบ่งออกได้เป็น	๖	หน่วยการเรียนรู้	ดังนี้

หน่วยที่ ๑ เรียนรู้ตนเอง

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ตั้งใจเรียน
โตขึ้นจะเป็นครู

	 ขั้นแรกที่นักเรียนต้องเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว
ที่สุด คือ การรู้จักตนเอง นักเรียนจะต้องฝึกสังเกต
และวเิคราะห์ตนเอง เพือ่เหน็แนวทางในการพฒันา
ตนเองไปสู่เป้าหมายในการด�าเนนิชวีติทีช่ดัเจนขึน้

	 เริ่มจากให้นักเรียนคิดทบทวนตนเอง	แล้วเขียนเรื่องเล่าในรูปแบบจดหมายถึงเพื่อน	เล่าว่าตัวตน
ทีแ่ท้จรงิของตวัเองคอือะไร	มนีสิยัดอีย่างไร	ไม่ดอีย่างไร	ชอบอะไร	ไม่ชอบอะไร	ในอนาคตอยากจะเป็นอะไร	
อาชีพที่อยากจะเป็นจะต้องมีนิสัยอย่างไร	และนักเรียนมีนิสัยนั้นหรือยัง	ถ้าไม่มี	นิสัยนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร	
ต้องฝึกอย่างไร	เมือ่นกัเรยีนเขยีนเสรจ็แล้ว	ให้เล่าแลกเปลีย่นกนัในวงเลก็ๆ	ประมาณ	๕	คน	และแลกเปลีย่น
กันในวงใหญ่ทั้งห้อง	เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น
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หน่วยที่ ๒ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

	 ครูสถาพรจะให้ความส�าคัญกับหน่วยการเรียนรู้นี้มาก เพราะเป็นขั้นตอนที่ท�าให้นักเรียน 
เกิดความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูใช้กิจกรรมเรียนปนเล่น และใช้ชุดค�าถามเพื่อ 
พฒันากระบวนการคดิตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และเป็นช่วงทีค่รสูร้างแรงบนัดาลใจให้นกัเรยีน
น�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ และสามารถน�าไปปรบัใช้ได้

 เป้ำหมำยส�ำคัญของผมที่อยำกจะให้เด็กเกิดในหน่วยนี้ ก็คือว ่ำ เด็กเกิดควำมรู ้ 
ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วสำมำรถที่จะน�ำหลักปรัชญำนั้นไปใช้ได้  
ทั้งในกำรเรียน ในชีวิตประจ�ำวัน และสำมำรถที่จะน�ำไปขยำยผลสู่ผู้ปกครองได้ ในชุมชนของ 
ตัวเองได้ และผมเชื่อว่ำถ้ำนักเรียนผ่ำนหน่วยนี้ไปได้อย่ำงมีคุณภำพ เขำจะสำมำรถไปเรียน 
หน่วยที่ ๓ - ๖ อย่ำงมีคุณภำพเช่นเดียวกัน

	 ในหน่วยการเรยีนรู้นี	้ครจูะมสีถานการณ์จ�าลองให้นกัเรยีนท�า	๒	กิจกรรม	ใช้เวลาเรยีน	
๔	ครั้ง	หรือ	๔	สัปดาห์	(เรียนสัปดาห์ละครั้ง	ครั้งละ	๒	คาบติดกันรวม	ประมาณ	๑๐๐	นาที)

	 ห้องหนึ่งจะมีนักเรียนประมาณ	๓๕	คน	ครูจะให้นักเรียนเลือกจัดกลุ่มกันเอง	กลุ่มละ	๕-๖	คน		
ให้นกัเรยีนเลอืกเข้ากลุ่มจากทีเ่ขาได้ฟังเพือ่นแล้วว่า	เพือ่นคนนีม้นีสิยัอย่างไร	ด-ีไม่ดอีย่างไร	เพือ่นชอบอะไร	
ไม่ชอบอะไร	แล้วเขาคิดว่าจะสามารถท�ากิจกรรมหรือท�างานร่วมกับเพื่อนได้ในกลุ่มนั้น	เมื่อเลือกกลุ่มเสร็จ	
ครูจะตั้งค�าถามว่า	ท�าไมนักเรียนจึงเลือกอยู่กลุ่มนี้	เพราะอะไร	เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
เลือก

	 ครจูะมสีถานการณ์จ�าลองให้นกัเรยีนท�า ๒ กิจกรรม

๒๖
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กิจกรรมแรก สร้าง “หอคอยไข่”

ครัง้ที ่๑ 

ใช้เวลา	๒	ครัง้	(๔	คาบ)

 ครูใช้กิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกท�างานร่วมกันภายใต้
เงื่อนไขที่ครูก�าหนด และหลังท�ากิจกรรมครูใช้ชุดค�าถาม 
ถอดบทเรียน ๘ ค�าถาม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้
เพื่อน และกระบวนการท�างานของตนเอง

	 ครูจะเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเรียนวิศวกร	โดยครูจะเตรียม
กระดาษหนังสือพิมพ์	เทปกาวย่น	ไข่ต้มและไข่สดไว้	แล้วเชิญชวน
ให้นักเรียนช่วยกันสร้าง	“หอคอยไข่”	จากอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมา		
ด้วยการกระตุ้นความสนใจนักเรียนด้วยค�าถามว่า	นักเรียนเคยรู้จัก
หอคอยไหม	เคยเห็นหอคอยไหม	

 วันนี้เรำจะมำท�ำหอคอยกัน แต่ว่ำหอคอยที่ครจูะให้นักเรียนท�ำ ท�ำจำกกระดำษหนังสือพิมพ์ 
แต่ละกลุ่มลองคิดกันดูว่ำจะท�ำอย่ำงไร ครูมีเง่ือนไขว่ำภำยในเวลำ 10 นำที นักเรียนต้องประดิษฐ์
หอคอยให้สูงที่สุด ต้องแข็งแรง และเอำไข่วำงไว้ข้ำงบนได้ เคลื่อนที่ได้โดยที่ไข่ไม่แตก ห้ำมเอำ
เทปกำวไปพันไข่ไว้ ไข่ที่ครูเตรียมไว้ มีทั้งไข่ที่ต้มแล้วและยังไม่ต้ม ดังนั้น กลุ่มจะต้องคิดให้ดี
ว่ำจะส่งใครออกมำเลือกอุปกรณ์ ไม่เช่นนั้นแล้ว ถ้ำใครท�ำไข่แตกแล้วเลอะเทอะในห้อง นักเรียน
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

	 การที่ครูเตรียมมาทั้งไข่ต้มและไข่สดนั้น	เพื่อให้เด็กระมัดระวัง	และฝึกความช่างสังเกต	รู้จักที่จะ
เปรียบเทียบว่าไข่ที่ต้มแล้วแตกต่างกับไข่สดอย่างไร”

๒๗
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	 ในขั้นตอนการท�างาน	แต่ละกลุ่มจะมีวิธีการท�าหอคอยแตกต่างกันไป	เมื่อครบ	๒๐	นาที	หอคอยที่
นกัเรยีนช่วยกนัท�าเสรจ็ออกมาจะมรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั	แต่มไีม่กีก่ลุ่มทีท่�าแล้วแขง็แรงพอทีจ่ะวางไข่ข้างบนได้	
หรือเคลื่อนที่ได้

 บำงกลุ ่มก็พับกระดำษซ้อนกัน ตำมควำมรู ้ที่เขำมี บำงกลุ ่มท�ำเป็นท่อขึ้นมำ บำงกลุ ่ม 
ท�ำเป็นกลม ๆ แล้วมีฐำนอยู ่ข ้ำงล่ำง บำงกลุ ่มก็เป็นขำสำมเหลี่ยม ค่อย ๆ สูงขึ้นไป บำงกลุ ่ม 
ก็ตั้งไม่ได้

	 หลงัจากทีน่กัเรยีนท�ากิจกรรมเสรจ็	ครกูจ็ะให้นกัเรยีนถอดบทเรยีน	โดยครจูะมชีดุค�าถาม	
๘	ข้อ	(ซึง่ปรบัมาจาก	๗	ค�าถามส�าคญัเพือ่พฒันากระบวนการคดิของ	รศ.ดร.ทศินา	แขมมณ)ี

 ผมปรับชุดค�ำถำมนี้ให้เป็นภำษำที่คิดว่ำให้นักเรียนเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ 
๑๐๐% ต้องปรับไปเรื่อยๆ 

	 นกัเรยีนจะเขยีนหรอืวาดภาพ	หรอืท�าเป็นแผงผงัความคดิ	ตอบลงมาในกระดาษ	flip	chart	
จากกิจกรรมถอดบทเรียนขั้นตอนนี้	นักเรียนส่วนใหญ่จะ	“อ๋อ”	รู้ว่าที่เขาท�าหอคอยไม่ส�าเร็จ
เพราะขาดอะไร

๒๘
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ชุดคำ ถาม ๘ ข้อ 

๒๙

บางกลุ่มบอกว่า
ท�าเป็นฐานสีเ่หลีย่ม
แบบนีน้่าจะแขง็แรง	
วางของข้างบนได้
(เหตผุล)  

เดก็บางคนบอกว่าท�าอะไร
ไม่ได้เลย	คอยช่วยงาน
เลก็ๆ	น้อยๆ	เพือ่นอกีคน
คอยดวู่าตรงหรอืยงั	แล้วก็
เอาไข่วางไว้ข้างบนหอคอย	
เราท�าอย่างมขีัน้ตอน	
เริม่จากการม้วนกระดาษ	
เอาสก๊อตเทปตดิ	แล้วเอาไข่
มาวาง	ทดลองย้ายไป
ย้ายมา	(ภมูคิุ้มกนั)

เดก็บอกว่าดวู่าสร้าง
ได้ไหม	มเีวลาอยู่	
๒๐	นาท	ีจะท�าอย่างไร
ให้ท�าเสรจ็	ใช้อปุกรณ์
ได้พอด	ี(พอประมาณ 
และความรู้)

บางกลุ่มบอกว่าใช้ความรู้
คณิตศาสตร์เรือ่งความสมดลุ
(ความรู้)

ค�าถามนี	้เดก็อาจจะงง		
ไม่เข้าใจว่า	“ทกัษะ”	ทีว่่านี้
คอือะไร	ครกูต็้องมคี�าถาม
ย่อยเข้าไปช่วย	เช่น	นกัเรยีน
ต้องท�าอย่างไรจงึจะออกแบบ
ได้	จงึจะวางแผนได้	เดก็กจ็ะ
หลดุมาว่า	ต้องคดิ...	
หมายความว่าทกัษะ
กระบวนการคดิกเ็กิดขึน้

บางกลุ่มพบปัญหา	แต่ไม่มี	
วธิแีก้	แก้ไม่ทนัเวลา	บางกลุ่ม
พบปัญหาแล้วแก้ในเวลาได้		
บางกลุ่มบอกว่า	ถ้ามเีวลา	
เพิม่ขึน้อกีสกั	๕	นาท	ีเขาจะแก้
ได้เลย	เขารู้แล้วว่าจะแก้อย่างไร	
ครจูะมคี�าถามย่อยว่า	วธิแีก้
ปัญหาของเขาต้องใช้ความรู้
อะไรเข้ามาช่วย	เพราะอะไร	...
ค�าถามย่อยเหล่านีจ้ะช่วยให้เดก็
อธบิายได้ง่ายขึน้	 (วธิกีาร 
แก้ปัญหาจะสะท้อนว่าเดก็ 
ใช้ ๓ ห่วง ๒ เงือ่นไข หรอืไม่ 
อย่างไร)

นกัเรยีนจะตอบว่า	
ต้องใจเยน็	ต้อง
ฟังเพือ่น	ต้องมี
สมาธใินการ
ท�างาน	ต้องอดทน	
ฯลฯ	(คณุธรรม)

เป็นค�าถามเพือ่ให้นกัเรยีน
เหน็คณุค่าของตนเองและ
ของงานทีท่�า	แล้วอยาก
ทีจ่ะพฒันางานให้ดขีึน้

ท�ำไมนักเรียนจึงออกแบบ
หอคอยให้เป็นแบบนั้น

ค�าถามที่ ๑

ค�าถามที่ ๒
ตอนที่เริ่มท�ำ 

ได้วำงแผนกันอย่ำงไร 
มีขั้นตอนอย่ำงไร

เมื่อลงมือท�ำจะต้องค�ำนึง
ถึงเรื่องอะไรบ้ำง

ค�าถามที่ ๓

ค�าถามที่ ๔
 ใช้ควำมรู้เรื่องอะไร
เข้ำมำช่วยในกำรท�ำ
หอคอยครั้งนี้บ้ำง

นักเรียนพบปัญหำอะไร
บ้ำงระหว่ำงที่ท�ำงำน  
แล้วแก้ไขอย่ำงไร

ค�าถามที่ ๖

นักเรียนภำคภูมิใจ
กับกำรท�ำงำนนี้
อย่ำงไรบ้ำง

ค�าถามที่ ๘

ในระหว่ำงที่ท�ำ 
ได้ฝึกนิสัยอะไรบ้ำง

ค�าถามที่ ๗

ค�าถามที่ ๕
นักเรียนคิดว่ำได้ฝึก
ทักษะอะไรบ้ำง
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กิจกรรมแรก สร้าง “หอคอยไข่”

ครัง้ที ่๒ 

(คาบที	่๓-๔)

 เพือ่เน้นย�า้ให้นกัเรยีนเหน็ความส�าคญัของค�าถามแต่ละข้อ 
ครูสถาพรจะใช้เวลา ๒ คาบเต็มกับการชวนเด็กวิเคราะห์และ
ตีความค�าถาม ๘ ข้อนี้ทีละค�าถาม แต่จะยังไม่อธิบายว่าค�าถาม
เหล่านี้เป็นชุดค�าถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ครูจะชวนนักเรียนคุยแลกเปลี่ยนกันจากค�าถาม ๘ ข้อของครู เช่น 
•	 นักเรียนคิดว่าผลงานหอคอยไข่ของนักเรียนมีความผิดพลาดอย่างไร	
•	 ข้อไหนที่นักเรียนตอบแล้วท�าให้ฉุกคิดได้ว่ายังไม่ได้เตรียมพร้อมหรือ	
	 ยังไม่ได้วางแผน	
•	 การวางแผนต้องค�านึงถึงเรื่องอะไรบ้าง	ต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง

 เด็กสะท้อนว่ำ ไม่ได้วำงแผน พอได้กระดำษหนังสือพิมพ์มำ ใครนึกจะม้วนก็ม้วน  
ใครนึกจะท�ำอะไรก็ท�ำ ไม่ได้มีกำรวำงแผน มีบำงคนบอกว่ำถือแต่ไข่อย่ำงเดียว กลัวไข่จะหล่น 
แตก ไม่ได้ช่วยเพื่อนท�ำ บำงคนบอกว่ำ เทปกำวย่นม้วน ๆ เอำมำแล้วก็ไม่พอ กระดำษ 
เหลือบ้ำง... เด็กก็จะอภิปรำยกันไป

	 ครจูะตัง้ค�าถามเพิม่ต่อว่า	ค�าถามแต่ละข้อมคีวามส�าคญัอย่างไร แล้วค�าถาม ๘ ข้อนี ้
มีความส�าคัญกับพวกเธออย่างไร ถ้าครั้งต่อไปครูจะให้ท�างานชิ้นใหม่	มีนักเรียนตอบว่า	
ถ้าเราได้คดิถงึค�าถามแต่ละข้อนีก้่อนน่าจะมปีระโยชน์	

๓๐
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กิจกรรมสอง “ห้องเรยีนน�า้ท่วม” 

ครัง้ที ่๑  ครกู�าหนดสถานการณ์จ�าลอง “ห้องเรยีนน�า้ท่วม” ให้นกัเรยีน
ได้ฝึกแก้ปัญหา และครูจะกระตุ้นให้นักเรียนค�านึงถึงการน�า 
ชดุค�าถาม ๘ ข้อจากทีเ่รยีนครัง้ก่อนมาใช้ เพือ่เปรยีบเทยีบให้เหน็
ความแตกต่างกบัการท�ากิจกรรมหอคอยไข่ทีน่กัเรยีนท�างาน โดย
ยงัไม่มคี�าถาม ๘ ข้อมาคดิตัง้แต่ต้น(คาบที	่๑-๒)

	 ครจูะเตรยีมอปุกรณ์ต่างๆ	ไว้ให้	เช่น	กระดาษหนงัสอืพมิพ์	หลอด	ลงักระดาษ	ฟิวเจอร์บอร์ดเลก็ๆ	
เชอืก	ขวดพลาสตกิ	ทีเ่ป็นของเหลอืใช้ในโรงเรยีน	และแบงค์ปลอม	(แบงค์กาโม่	)	และก�าหนดสถานการณ์
ว่า	วันนี้น�้าจะท่วมห้องเรียนสูง	๑	เมตร	แล้วฝนจะตก	ครูมีถังวิเศษอยู่	๑	ใบ	ถังวิเศษนี้โดนน�้าข้างใต้ไม่ได้		
น�้าฝนจะหยดข้างบนก็ไม่ได้	เพราะมีของวิเศษอยู่ข้างใน	ให้นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันไม่ให้น�้า	
หรอืฝนตกโดนถงัวเิศษนี	้ภายในเวลา	๒๐	นาท	ี

	 ครใูห้นกัเรยีนแบ่งกลุ่มกนัเอง	กลุ่มละ	๕	–	๖	คน	และแบ่งเงนิ	(แบงค์กาโม่	)	ให้กลุ่ม
ละ	๒๑,๓๐๐	บาท	เพื่อน�าไปเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์	(ที่ครูเตรียมมา)	มาท�าสิ่งประดิษฐ์		
โดยนักเรียนจะช่วยกันก�าหนดราคาอุปกรณ์ต่างๆ	ว่าควรจะขายราคาเท่าไหร่	นักเรียน	
ต้องบรหิารเงนิให้ได้ตามเงือ่นไขทีค่รกู�าหนดและอปุกรณ์ทีม่	ีและอย่าลมืน�าค�าถาม	๘	ข้อ
ทีค่ยุกนัตัง้แต่คาบทีแ่ล้วมาดวู่าจะเตรยีมการอย่างไร

 ในขั้นตอนนี้จะไม่ได้ให้เด็กเริ่มลงมือท�ำกิจกรรมเลย แต่ให้เขำหยิบ ๘ ค�ำถำมนี้มำแยกว่ำ 
ค�ำถำมไหนทีน่กัเรยีนควรจะต้องตอบก่อนทีจ่ะลงมอืท�ำ ค�ำถำมไหนทีค่วรจะตอบระหว่ำงท�ำ และค�ำถำม
ไหนที่ควรตอบหลังจำกท�ำงำนเสร็จแล้ว นักเรียนก็จะแยก ๘ ค�ำถำมนี้ออกเป็น ๓ กลุ่ม เช่น กลุ่ม 
ค�ำถำมที่ต้องถำมก่อน เขำต้องตอบให้ได้ก่อนว่ำวำงแผนอย่ำงไร ต้องค�ำนึงถึงเรื่องอะไรบ้ำง  
ทั้งเวลำ อุปกรณ์ เงินที่ครูแจกให้ไปในแต่ละกลุ่ม จะท�ำยังไงให้พอใช้ เช่น เชือกรำคำม้วนละ 
๑๕,๐๐๐ บำท ถ้ำ ๕ กลุ่มมำหำรกัน จ่ำยกลุ่มละ ๓,๐๐๐ บำท แล้วเอำเชือกแบ่งกันใช้ ในทำง
กลับกันถ้ำซื้อเชือกมำทั้งหมด ๑๕,๐๐๐ บำทก็จะเหลือเงินไม่เท่ำไร จะซื้อของอื่นไม่ได้ นักเรียน 
จึงต้องวำงแผนกันก่อนจะน�ำเงินไปซื้ออุปกรณ์และเริ่มลงมือท�ำงำน ระหว่ำงกำรท�ำงำน เขำจะต้อง 
ค�ำนึงถึงชุดค�ำถำม ๘ ข้อไปด้วย และคอยเช็คว่ำที่เขำวำงแผนไว้ได้ผ่ำนขั้นตอนไหนแล้ว

๓๑
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	 เมือ่ครบ	๒๐	นาท	ีบางกลุ่มกท็�าส�าเรจ็	บางกลุ่มกล็้มเหลวเหมอืนเดมิ	…
	 เพือ่นกัเรยีนจะได้ย้อนทบทวนกระบวนการท�างานของตนเอง ครสูถาพรจะให้นกัเรยีนถอดบทเรยีน 
หลงัท�ากิจกรรมโดยใช้ชดุค�าถาม ๘ ข้ออกีครัง้

 ครำวนีเ้ขำตอบได้ทนัทเีลยว่ำ ทีเ่ขำท�ำไม่ส�ำเรจ็เพรำะอะไร กลุม่นีท้ีส่�ำเรจ็เพรำะอะไร บำงกลุม่ 
สะท้อนว่ำ ค�ำนึงถึงเวลำว่ำ ๒๐ นำที ออกแบบได้ประมำณนี้ แล้วใช้เงินซื้อของ ซื้อเท่ำนี้ อย่ำซื้อ
มำกเกินไป บำงกลุ่มมีของเหลือที่ไม่ได้ใช้เยอะมำก เพรำะต่ำงคนต่ำงไปซื้อมำ ไม่ได้มีกำรตกลง 
กันก่อน บำงกลุ่มบอกว่ำได้มีกำรวำงแผน แต่วำงแผนไม่ละเอียด บำงกลุ่มบอกว่ำ ค�ำนึงถึงเรื่องเวลำ  
แต่ว่ำไม่ได้ค�ำนึงถึงสถำนกำรณ์ที่ครูให้ บำงกลุ่มค�ำนึงถึงสถำนกำรณ์ ค�ำนึงถึงเวลำ แต่ไม่ได้ค�ำนึงถึง
คนในกลุม่ว่ำท�ำได้ไหม บำงกลุม่ซือ้เชอืกมำ แต่ไม่ได้ซือ้สกอ็ตเทปมำ ระหว่ำงเชอืกกบัฟิวเจอร์บอร์ด
ไม่รู้จะพันกันยังไง เพรำะไม่มีสก็อตเทป

๓๒

58-09-176_022-042 LA New3-10_Y Uncoated.indd   32 10/3/15   10:03 AM



	 ในขัน้ตอนนี	้ครจูะให้นกัเรยีนน�า	flipchart	จากทีท่�ากิจกรรมทัง้	๒	สถานการณ์กลบัมาดรู่วมกนัอกีครัง้	
เพือ่วเิคราะห์เปรยีบเทยีบค�าตอบจากการถอดบทเรยีนของทัง้	๒	สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั

 สิง่ส�าคญัในช่วงนี ้คอืการเปรยีบเทยีบให้นกัเรยีนเหน็ว่า จากประสบการณ์ทีน่กัเรยีนท�ากิจกรรม 
“หอคอยไข่” โดยไม่มชีดุค�าถามเข้ามาเกีย่วข้อง เริม่ท�าโดยทีค่รไูม่ได้บอกอะไรเลย ครบูอกเพยีงเงือ่นไข
ของสถานการณ์ แล้วนกัเรยีนกล็งมอืท�าไปเลยโดยไม่ได้มกีารวางแผน เทยีบกบัเมือ่เผชญิสถานการณ์ 
“น�า้ท่วม” แล้วครนู�าชดุค�าถาม ๘ ข้อมาคลีใ่ห้นกัเรยีนเข้าใจ เพือ่เป็นหลกัให้นกัเรยีนรู้ว่าต้องเตรยีมตวั 
อย่างไร และเมือ่ลงมอืท�างานกบัสถานการณ์จรงินัน้แล้ว ได้รบัประโยชน์จากชดุค�าถาม ๘ ข้อนัน้อย่างไร 
นกัเรยีนจะร้อง “อ๋อ” ถ้าพวกเรารู้ว่าจะออกแบบอย่างไรตัง้แต่ต้น  รู้เป้าหมาย แล้ววางแผน น่าจะท�างาน
ได้ส�าเรจ็มากกว่า 

 ช่วงท้ายชัว่โมง ครจูะตอกย�า้ให้นกัเรยีนเข้าใจความหมายของค�าถามแต่ละข้อ และให้เหน็แนวทาง
การน�าค�าถามไปใช้ได้เองถกูจงัหวะ เหมาะสมกบัสถานการณ์

 นกัเรยีนสรปุได้ว่ำ ถ้ำเขำแยกชดุค�ำถำมออกเป็นค�ำถำมทีต้่องถำมก่อนท�ำ ถำมระหว่ำงท�ำ และ
ถำมหลังท�ำ แล้วค่อยๆ ตอบไปทีละขั้น ท�ำไปตอบค�ำถำมไป และจดบันทึกไว้ตลอดกำรท�ำงำน  
งำนของเขำจะได้ส�ำเร็จดีขึ้น เพรำะว่ำบำงค�ำถำมควรจะถำมก่อนท�ำ บำงค�ำถำมถ้ำตอบระหว่ำงท�ำได้ 
ก็จะดี บำงค�ำถำมต้องท�ำให้เสร็จก่อนจึงจะตอบได้ เช่น ควำมภำคภูมิใจ ถ้ำยังไม่ท�ำก็จะตอบไม่ได้ 
ว่ำเป็นอย่ำงไร
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กิจกรรมสอง “ห้องเรยีนน�า้ท่วม” 

ครัง้ที ่๒ 
 เป็นช่วงส�าคญัทีค่รจูดัการเรยีนรู้ให้นกัเรยีนเข้าใจความหมาย 
และเหน็ความส�าคญัของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และสรปุ
เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของค�าถาม ๘ ข้อกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพยีง

(คาบที	่๓-๔)

	 เริ่มจากครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนด้วยค�าถามว่า	นักเรียนเคยได้ยินค�าว่า	“ปรัชญาของ	
เศรษฐกิจพอเพยีงไหม”	นกัเรยีนส่วนใหญ่จะตอบว่า	เคยได้ยนิ	แต่นกัเรยีนจะเข้าใจว่าเป็นเรือ่งเกษตร	ดงันัน้	
ครกูจ็ะชวนคยุและอธบิายสร้างความเข้าใจใหม่ว่าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	ซึง่ประกอบด้วย	๓	ห่วง	๒	
เงือ่นไข	น�าสู่สมดลุ		๔	มติ	ิหมายความว่าอะไร	

	 เมือ่นกัเรยีนเข้าใจนยิามของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงแล้ว	ครจูะชวนนกัเรยีนวเิคราะห์ว่า	ค�าถาม 
๘ ข้อนีก้บัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเกีย่วข้องกนัอย่างไร	เช่น	ค�าถามว่า	“ท�าไมนกัเรยีนจงึออกแบบ
ชิน้งานอย่างนี”้	เพือ่ให้นกัเรยีนวเิคราะห์การกระท�าของตนเองว่ามคีวามเป็นเหตเุป็นผลหรอืไม่	การทีน่กัเรยีน
สามารถอธิบายเหตุผลของตัวเองได้ว่าหนูออกแบบอย่างนี้เพราะคิดว่าจะลอยน�้าได้	ไม่ใช้กระดาษลังเพราะ
กระดาษเปียกน�า้แล้วจะเปื่อย	จงึใช้เชอืกผกูกบัขวดน�า้เป็นแพแทน	หรอืการท�างานให้เสรจ็ภายในเวลา	๒๐	นาที	
และต้องค�านงึถงึงบประมาณทีก่ลุ่มมอียู่	ความสามารถของสมาชกิในกลุ่ม	น่าจะเป็นเรือ่งความพอประมาณ

	 ถ้านกัเรยีนวางแผนได้ด	ีจะท�างานได้ส�าเรจ็	แต่ถ้าไม่วางแผน	งานกจ็ะล้มเหลว	การวางแผนอย่างรอบคอบ	
	จะท�าให้เราสามารถประเมนิได้ว่าจะเกิดอะไรขึน้	และเราจะสามารถแก้ปัญหาได้	หากมกีารเตรยีมความพร้อม	
แสดงถงึความมภีมูคิุ้มกนัในตนเอง	
	
	 ดงันัน้ การคดิก่อนท�าโดยใช้ค�าถามเหล่านีก้ระตุ้นเตอืนตนเองจะท�าให้เราไม่ประมาท และท�าให้
การท�างานเป็นขัน้เป็นตอน เพือ่ให้นกัเรยีนเข้าใจความหมายของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงชดัเจน
ขึน้ ครจูะให้นกัเรยีนคดิและน�าค�าถาม ๘ ข้อนีไ้ปเชือ่มโยงกบัความหมายของหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงด้วยตนเอง	โดยให้นกัเรยีนวาดภาพ	๓	ห่วง	๒	เงือ่นไข	แล้วครตูัง้ค�าถามชวนคดิว่าค�าถาม	๘	ข้อนี้	
ข้อไหนบ้างทีเ่ชือ่มโยงกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้	นกัเรยีนกจ็ะวเิคราะห์เทยีบเคยีงกบัความหมาย
ของหลกัปรชัญาทีค่รอูธบิายไปแล้ว	และแลกเปลีย่นเรยีนรู้กนัว่าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงผกูอยู่กบั
วถิชีวีติได้อย่างไร	ผกูอยู่กบัการท�างานได้อย่างไร	ระหว่างนกัเรยีนชวนกนัคยุ	ครจูะสอดแทรกค�าถามย่อยๆ	
นกัเรยีนกจ็ะเริม่เข้าใจความหมายของหลกัปรชัญา	และรู้ว่าจะน�ามาใช้ได้อย่างไร	เช่น	เมือ่นกัเรยีนต้องท�างาน	
จะต้องมคีวามรู้เรือ่งอะไรเข้าไปช่วยบ้าง
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 จำกกำรถอดบทเรยีนโดยใช้ชดุค�ำถำม ๘ ข้อนี้ เดก็จะตอบได้ง่ำยขึน้ว่ำ กำรท�ำงำนให้ประสบควำมส�ำเรจ็ 
จะต้องเกิดจำกกำรคิดให้ดี วำงแผนอย่ำงรอบคอบก่อนลงมือท�ำ ค�ำถำมว่ำ “ต้องค�ำนึงถึงเรื่องอะไรบ้ำง” 
เขำต้องพิจำรณำว่ำศักยภำพของกลุ ่มเรำมีแค่ไหน อุปกรณ์ของกลุ ่มมีอะไรบ้ำง ภำยในเวลำที่ก�ำหนด 
ต้องท�ำอย่ำงไรจึงจะพอประมำณ ภูมิคุ ้มกันคือกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบ เงื่อนไขควำมรู้คือ ใช้ควำมรู้ 
เรื่องอะไรมำช่วยบ้ำง ส�ำหรับกำรฝึกนิสัย เด็กก็จะโยงไปเชื่อมกับเรื่องของคุณธรรมที่ต้องใช้ในกำรท�ำงำน เช่น 
ควำมซื่อสัตย์ กำรมีวินัย กำรรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ แล้วเขำจะตรวจสอบดวู่ำเขำใช้หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
หรือยัง เช่น บำงกลุ่มบอกว่ำใช้หลักควำมมีเหตุผลแล้ว แต่กำรวำงแผนไม่รอบคอบ งำนจึงยังส�ำเร็จไม่ดี  
แสดงว่ำเขำยังขำดภมูิคุ้มกันอยู่ เด็กจะเริ่มคิดได้ว่ำ แสดงว่ำยังไม่ได้ใช้หลักปรัชญำอย่ำงครบถ้วน

 นกัเรยีนจะเข้าใจได้ว่าการใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง แท้จรงิกค็อืการท�างานโดยทีต่้อง
ตอบค�าถาม ๘ ข้อนีใ้ห้ได้ ดงันัน้ หน่วยการเรยีนรู้นีจ้ะเป็นขัน้ตอนส�าคญัทีท่�าให้นกัเรยีนเข้าใจความหมาย
และเห็นคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการเรียนรู้นี้จึงเป็นขั้นของการเสริมสร้าง 
แรงบนัดาลใจให้นกัเรยีนน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในการท�างานขัน้ต่อไป

หน่วยที่ ๓ เรียนรู้โรงเรียน 

 เพื่อให้นักเรียนรู้จักโรงเรียน เห็นคุณค่าการมาโรงเรียนว่ามาเพื่ออะไร และเกิดความผูกพันกับ
โรงเรยีน โดยครจูะแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ขัน้ตอน คอื

 เป็นกิจกรรมทีส่�าคญัและเหมาะกบันกัเรยีนชัน้ ม.๑ ทีเ่พิง่เข้ามาใหม่ ซึง่ควรจะต้องรู้จกัโรงเรยีน 
รู้จกัคร ูและเป็นโอกาสในการสร้างปฏสิมัพนัธ์กบัครู 

	 ครใูห้นกัเรยีนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	๔-๕	คนไปศกึษาค้นคว้าข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรยีน	เช่น	ประวตัโิรงเรยีน	
จ�านวนนกัเรยีน	จ�านวนคร	ูข้อมลูบคุลากร	ชือ่ผู้บรหิาร	ครคูนไหนทีน่กัเรยีนรู้จกั	คนไหนทีย่งัไม่รู้จกั	โรงเรยีน
มีพื้นที่เท่าไร	มีอาคารอะไรบ้าง	ค�าขวัญโรงเรียน	เป็นต้น	นักเรียนจะไปค้นหาค�าตอบและสอบถามจากครู	
ในโรงเรียน	จากนั้น	แต่ละกลุ่มก็จะน�าเสนอข้อมูลที่หาได้	หากข้อมูลที่นักเรียนน�าเสนอไม่ตรงกันหรือ	
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ครูก็จะมีวิธีให้นักเรียนไปค้นหาข้อมูลใหม่	และใช้ค�าถามชี้ให้นักเรียนเห็น	
ประโยชน์ของการท�ากิจกรรมนี้

ขั้นรู้จักโรงเรียน
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 กำรให้น�ำเสนอข้อมูลด้วย flip chart หน้ำชั้นเรียน เพื่อครูจะดูว่ำแต่ละกลุ่มได้ข้อมูลตรงกัน 
หรอืไม่ ถ้ำข้อมลูไม่ตรงกนั ครจูะซกัวธิกีำรว่ำ ได้ข้อมลูมำจำกไหน อย่ำงไร กลุม่ทีไ่ปค้นหำข้อมลูด้วยตนเอง
จริงก็จะเล่ำได้ แต่กลุ่มทีล่อกเพื่อนมำก็จะเล่ำไม่ได้ สุดท้ำยก็จะสำรภำพ ครกู็จะให้ไปหำข้อมลูใหม่ และ 
ในตอนท้ำย ครูถำมต่อว่ำ นักเรียนรู้ไหมว่ำท�ำไมครูต้องให้หำข้อมูลแบบนี้ ข้อมูลเหล่ำนี้มีประโยชน์ต่อ 
ตวันกัเรยีนอย่ำงไร นกัเรยีนหลำยคนกส็ะท้อนคดิได้ว่ำ กำรสบืค้นข้อมลูโรงเรยีนท�ำให้รูจ้กัคร ูรูจ้กัสถำนที่
ต่ำง ๆ ในโรงเรยีนมำกขึน้ ถ้ำมีปัญหำหรอืต้องกำรตดิต่อครคูนไหน กจ็ะหำครไูด้ถกูคน หรอืไปได้ถกูที่

 ครมูเีป้าหมายให้นกัเรยีนเกิดแนวคดิทีจ่ะพฒันาโรงเรยีน หลงัจากส�ารวจโรงเรยีน แล้วสะท้อนด้วย
ภาพวาด

	 ครตูัง้โจทย์ให้นกัเรยีนจนิตนาการว่า	โรงเรยีนทีต่นเองอยากเหน็	หรอืโรงเรยีนรษัฎาในฝันเป็นอย่างไร	
นกัเรยีนจะไปส�ารวจโรงเรยีน	และช่วยกนัวาดภาพโรงเรยีนในจนิตนาการลงใน	flip	chart	เมือ่ครใูห้แต่ละ
กลุ่มมาน�าเสนอ	ครพูบว่านกัเรยีนจะวาดภาพสระว่ายน�า้	นกัเรยีนเล่นกฬีาในสนามทีก่ว้างใหญ่	ห้องน�า้สะอาด	
นกัเรยีนเล่นดนตร	ีเป็นต้น	ซึง่หลายเรือ่งเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้ยาก	แต่จะพบว่าสิง่ทีซ่่อนอยู่ในภาพวาด	คอื	เดก็
เริม่เหน็ปัญหาของโรงเรยีน	และมหีลายเรือ่งทีเ่ป็นสิง่ดีๆ 	แฝงอยู่	เช่น	อยากเหน็โรงเรยีนสะอาด	โรงเรยีนเป็น
สถานทีท่ีน่กัเรยีนจะท�ากิจกรรมดีๆ 	ร่วมกนั	เป็นต้น

ขั้นจินตนาการโรงเรียนในฝัน

 เพือ่สอนให้นกัเรยีนเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงจะเกิดขึน้ได้ต้องเริม่จากตนเองก่อน นกัเรยีนควรจะ
ช่วยกันคิดว่านักเรียนมีบทบาทที่จะดูแลและพัฒนาโรงเรียนได้ จะต้องท�าอย่างไร โดยเริ่มจากเรื่อง 
ใกล้ตวัก่อน และไม่ลมืทีจ่ะน�าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ 

ขั้นนำ สู่การปฏิบัติ

๓๖
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	 ครูจะถามกระตุ้นว่านักเรียนจะน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างไร	ให้
นกัเรยีนค�านงึถงึชดุค�าถาม	๘	ข้อ

หน่วยที่ ๔ เรียนรู้ชุมชน 

 เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้เรือ่งราวดีๆ  ของชมุชนตนเอง และเกิดสมัพนัธภาพทีด่กีบัชมุชน อนัน�าไปสู่
ความภาคภูมิใจและจิตส�านึกรักบ้านเกิด การเรียนรู้ในหน่วยนี้ นักเรียนจะมีโอกาสฝึกใช้ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่การเลือกโจทย์ การวางแผนก่อนออกไปส�ารวจชุมชน จนกระทั่งการลงพื้นที่
ค้นคว้าข้อมลูและเรยีนรู้จากชมุชน

	 ครูให้นักเรียนใช้กลุ่มเดิมที่เคยท�างานร่วมกันเรื่องเรียนรู้โรงเรียน	ครูตั้งโจทย์ให้นักเรียนแลกเปลี่ยน	
เรยีนรู้กนัในกลุ่มว่า	ในชมุชนของตนเองมอีะไรดีๆ 	บ้าง	ท�าไมจงึคดิว่าด	ีและสิง่นัน้ดอีย่างไร	แล้วส่งตวัแทน
กลุ่มออกมาเล่าให้เพือ่นๆ	ฟังหน้าชัน้เรยีน

๓๗

	 ครจูะชวนให้นกัเรยีนช่วยกนัคดิว่าถ้าจะท�าฝันให้เป็นจรงิ	ฝันอะไรทีน่กัเรยีนจะท�าให้เป็นจรงิได้ด้วยตนเอง	
และเราจะช่วยกนัอย่างไร	นกัเรยีนกจ็ะช่วยกนัระดมความคดิและได้ค�าตอบว่า	เรือ่งความสะอาดของโรงเรยีน	
การดูแลความสวยงามด้วยการปลูกต้นไม้	ซึ่งน�าไปสู่การแบ่งโซนกันดูแลความสะอาดและปลูกต้นไม้	
หน้าห้องเรยีน	การรกัษาความสะอาดในห้องเรยีนของตนเอง	วางรองเท้าให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย	เป็นต้น	
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	 ครูให้นักเรียนฝึกน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้วางแผน	โดยครูตั้งโจทย์
ให้ช่วยกันคิดว่าถ้าต้องไปส�ารวจชุมชน	นักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร	โดยครูจะใช้
ชุดค�าถาม	๘	ข้อมากระตุ้นให้นักเรียนคิดอีกครั้งหนึ่ง	
•	 ก่อนออกไปส�ารวจชุมชน	นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไร	
•	 ต้องมคีวามรู้อะไรเกีย่วข้องบ้าง	จะวเิคราะห์ข้อมลูอย่างไร	ต้องหาข้อมลูจากใคร	ทีไ่หน	อย่างไร	
•	 ใครจะท�าหน้าที่อะไร	ต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง	
	 ครูจะหาค�าถามย่อยๆ	มากระตุ้นและชี้แนะ	เช่น		“...อย่างนี้ใช่ไหม”	“...นักเรียนลองคิดดูซิ”		
	 ก็จะท�าให้นักเรียนคิดตามไปเรื่อยๆ	

	 เมือ่วางแผนเสรจ็แล้ว	ทกุกลุ่มน�าแผนของตนมาตดิตามผนงัห้อง		ครจูะเดนิดขูองทกุกลุ่ม		ถ้าครเูหน็ว่า
กลุ่มไหนมองดูแล้วแผนที่วางไว้น่าจะไม่ส�าเร็จ	ครูจะตั้งค�าถาม	เช่น	"ท�าไมจึงท�าแบบนี้"		และจะซักถาม	
จนนักเรียนตกผลึก	และพบข้อบกพร่องของแผน	ปรับแก้แผนใหม่	เมื่อมั่นใจแล้ว	ครูจึงอนุมัติให้นักเรียน	
ไปท�า	โดยจะให้เวลานกัเรยีน	๒	สปัดาห์ในการไปส�ารวจชมุชนในวนัเสาร์อาทติย์		

	 ระหว่างการศึกษาลงชุมชน	ครูจะมีบทบาทเป็นที่ปรึกษา	ชวนคิดชวนคุย	
โดยใช้ชุดค�าถามกระตุ้นคิด	๘	ข้อ	และซักถามข้อมูลเพิ่มว่า	
•	 ไปท�างานแล้วเป็นอย่างไร	พบอะไรมาบ้าง	
•	 เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ไหม	
•	 มปีัญหาไหม	ถ้ามปีัญหาแล้วแก้ไขอย่างไร
•	 ต้องท�าอะไรเพิม่เตมิไหม	ต้องปรบัปรงุแก้ไข	หรอืเปลีย่นแปลงอะไรไหม	
•	 ได้ฝึกนสิยัอะไรบ้างจากการท�างาน	
•	 รู้สกึอย่างไรบ้างเวลาไปลงชมุชน	

๓๘

	 นกัเรยีนน�าเรือ่งทัง้หมดทีท่กุกลุ่มน�าเสนอมาจดักลุ่มแบ่งเป็นประเดน็	เช่น	ทรพัยากรในชมุชน	ปราชญ์
ชมุชน	สถานทีท่่องเทีย่วในชมุชน	อาชพี	และภมูปิัญญาท้องถิน่	เป็นต้น	แล้วเลอืกเพยีง	๑	ประเดน็ทีก่ลุ่มสนใจ
จะศึกษาเชิงลึก	พร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าเลือกเรื่องนี้เพราะอะไร	นักเรียนต้องคุยกันด้วยเหตุผลจนสุดท้าย	
ทุกคนในกลุ่มเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่เลือกจะศึกษา	แล้วส่งตัวแทนกลุ่มมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียน	และบอก
เหตผุลการเลอืกศกึษาเรือ่งนัน้ๆ	
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	 เมือ่นกัเรยีนได้ท�างานกลุ่ม	จากสถานการณ์ทีต่้องเผชญิกจ็ะท�าให้ได้ฝึกนสิยัของตนเองและเรยีนรู้การท�างาน	
ร่วมกบัผู้อืน่ให้ประสบความส�าเรจ็	เช่น	ความอดทน	รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา	ความรบัผดิชอบ	เป็นต้น

 ผมคดิว่ำขัน้ตอนทีน่กัเรยีนไปเรยีนรูช้มุชนนี ้ เป็นขัน้ตอนทีเ่ขำได้มโีอกำสน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ 
พอเพยีงไปใช้ได้มำก เพรำะเมือ่นกัเรยีนเข้ำชมุชนจะพบปัญหำมำกเลย คอื เดก็ไปแล้วไม่เจอปรำชญ์ชำวบ้ำนบ้ำง 
ฝนตกบ้ำง เพือ่นไปสำยบ้ำง ยกตวัอย่ำงเช่น กลุม่หนึง่มผีูช้ำย ๒ คน ผูห้ญงิ ๔ คน แล้วผูห้ญงิขยนัมำก แต่ผูช้ำย 
๒ คนนีข้ีเ้กยีจมำกเลย พอสดุท้ำยเมือ่ท�ำงำนเสรจ็แล้ว ผูห้ญงิมำเล่ำให้ฟังว่ำ มวีนัหนึง่เพือ่นผูช้ำย ๒ คนนี ้ไปสำย 
พวกผูห้ญงิโกรธมำก แต่พอเหน็ผูช้ำยขีร่ถมำถงึ ควำมโกรธหำยไป คดิว่ำด่ำไปกเ็ท่ำนัน้ ไม่มปีระโยชน์ ถ้ำด่ำก็
ไม่ได้ท�ำงำนต่อ เพรำะว่ำเขำไปศกึษำเรือ่งต�ำข้ำว ต้องใช้ก�ำลงัของผูช้ำย ถ้ำเพือ่นผูช้ำยถกูด่ำเขำจะไม่ไปท�ำงำนให้
แน่นอน สะท้อนให้เหน็ว่ำเดก็ใช้คณุธรรม เรือ่งควำมอดทน อดกลัน้ และสร้ำงภมูคิุม้กนัให้กบัตวัเองด้วย และผม
ได้สัมภำษณ์เด็กผู้ชำย ๒ คน เขำบอกว่ำตอนนั้นคิดว่ำต้องโดนเพื่อนด่ำแน่นอน พอเพื่อนไม่ด่ำมีก�ำลังใจ 
ในกำรท�ำงำนมำกขึน้ นดัครำวต่อไปเขำมำก่อนเลย ผูห้ญงิใช้ให้ท�ำอะไร ท�ำให้หมด แสดงว่ำเดก็ค่อยๆ เรยีนรู้
ไปแบบนี้

หน่วยที่ ๕ สร้างสรรค์ชิ้นงาน  

 การออกแบบและผลติสือ่ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายทีจ่ะมาเรยีนรู้ เป็นขัน้ตอนส�าคญัทีน่กัเรยีน
จะได้สอบทานความเข้าใจของตนเอง และพฒันาทกัษะการสือ่สารถ่ายทอดความรู้ รวมทัง้เป็นโอกาสที่
นกัเรยีนจะได้ฝึกการวางแผนการผลติสือ่โดยใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

	 ครตูัง้โจทย์ให้นกัเรยีนน�าความรู้ทีไ่ด้จากการลงพืน้ทีส่�ารวจชมุชนมาถ่ายทอดให้ผู้อืน่เข้าใจและประทบัใจ	
หรือท�าได้เหมือนกับที่นักเรียนไปเรียนรู้มาได้อย่างไร	โดยให้นักเรียนมีอิสระในการคิดผลิตสื่อของตนเอง	
นกัเรยีนจะช่วยกนัคดิว่าจะไปน�าเสนอกบัใคร	เช่น	สอนน้องๆ	ในชมุชน	สอนน้องโรงเรยีนประถมทีใ่กล้เคยีง	

	 นกัเรยีนจะเลอืกท�าเป็นชิน้งานอะไรกไ็ด้	เช่น	ท�าเป็น	flowchart	หรอืท�าเป็น	clip	VDO	สมัภาษณ์
คนในชมุชน		ขณะเดยีวกนั	ครกูจ็ะใช้ชดุค�าถาม	๘	ข้อกระตุ้นคดิอกีครัง้	เช่น	ท�าไมจงึออกแบบสือ่แบบนี	้จดุเด่น	
ของชมุชนคอือะไร	การผลติสือ่ให้น้องเข้าใจต้องค�านงึถงึอะไรบ้าง	เป็นต้น	เพือ่นกัเรยีนจะได้วางแผนการท�างาน	
อย่างรอบคอบ	และครูจะให้นักเรียนทดลองน�าเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆ	ดู	ครูและเพื่อนๆ	จะช่วยกัน	
เสนอแนะเพิม่เตมิ	กลุ่มกจ็ะน�าไปปรบัปรงุชิน้งานก่อนทีจ่ะเผยแพร่ต่อไป

๓๙
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 บำงกลุม่ไปสอนน้องเรือ่งทีเ่ขำไปเรยีนรูก้ำรท�ำดอกไม้จำกใบยำงมำ บำงกลุม่ทีศ่กึษำเรือ่งสถำนที่
ท่องเที่ยว บอกว่ำไม่สอนใคร แต่จะท�ำคลิปน�ำเสนอเรื่องถ�้ำพระพุทธบำทที่มีรอยเท้ำพระพุทธเจ้ำ 
มำน�ำเสนอให้เพือ่นๆ และน้องๆ ดู

หน่วยที่ ๖ นำ เสนอชิ้นงานสู่สังคมอย่างมีจิตอาสา  

 การน�าเสนอผลงาน เป็นขั้นสุดท้ายในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่นักเรียนจะได้ฝึกทักษะ 
การสือ่สาร และเป็นขัน้ทีน่กัเรยีนจะเกิดการเรยีนรู้มากทีส่ดุ จากการน�าประสบการณ์ทีไ่ด้เรยีนรู้มาสร้าง
เป็นความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจและประทับใจ นอกจากนี้  
ยงัท�าให้นกัเรยีนเกิดความภาคภมูใิจในงานของตนเอง 

	 ครูจะเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนให้เป็นห้องที่เต็มไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โดยให้แต่ละกลุ่ม
จดันทิรรศการรวมกนั	นกัเรยีนจะได้น�าเสนอผลงานสู่สงัคมอย่างมจีติอาสา	ว่าของดทีีเ่ขามใีนชมุชนเป็นอย่างไร	
และให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของเพื่อนกลุ่มอื่น	ครูจะมีเงื่อนไขว่านักเรียน	
ต้องมีเทคนิควิธีการเรียกแขก	(เพื่อน)	ให้สนใจเข้ามาเรียนรู้ให้ได้	และครูจะชวนครูแกนน�าไปช่วยประเมิน	
ผลงานนกัเรยีน	

 บำงกลุม่ศกึษำเรือ่งปุย๋หมกั เขำกน็�ำเอำปุย๋ไปใส่ต้นไม้รมิโรงเรยีน เพรำะคดิว่ำท�ำแล้วเกบ็ไว้ 
จะไม่มปีระโยชน์ ฉะนัน้ จะเหน็ว่ำเดก็เกดิกำรแบ่งปันจำกสิง่ทีเ่ขำท�ำ แต่ถำมว่ำเดก็เกดิแบบนี ้๑๐๐% 
ไหม ก็ไม่ ๑๐๐% เด็กเขำค่อยๆ เกิด ผมคิดว่ำถ้ำผมเตรียมเด็กแบบนี้จนเขำขึ้น ม.๒ ครูที่รับ 
ช่วงต่อไปกจ็ะมคีวำมสขุทีเ่ดก็มกีระบวนกำรคดิแบบนี้
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กัมหย๋ปุ

 เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและวิเคราะห์ว่าในขั้นตอนการผลิตสื่อและน�าเสนอผลงาน นักเรียน 
ได้ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท�างานหรือไม่ อย่างไร ครูจะชวนนักเรียนถอดบทเรียน 
การท�างานของตนเอง ด้วยชดุค�าถาม ๘ ข้ออกีครัง้  

 ในช่วงท้าย ครสูถาพรจะสรปุบทเรยีนเชือ่มโยงให้เหน็ว่านกัเรยีนได้ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงหรอืไม่ อย่างไร เป็นการตอกย�า้ความเข้าใจและให้นกัเรยีนเหน็คณุค่า เพือ่นกัเรยีนน�าไปปรบั
ใช้เป็นเครือ่งมอืสร้างความส�าเรจ็ในการท�างานได้ต่อไป

ประเมินผลตนเองและอ้างอิงจากเพื่อน  

	 เมื่อนักเรียนท�างานเสร็จแล้ว	ครูจะแจกใบประเมินพฤติกรรมให้นักเรียนได้เขียนประเมินตนเองว่า	
เขาได้ฝึกนสิยัอะไรบ้าง	สมมตุวิ่านกัเรยีนตอบว่าได้ฝึกนสิยัอดทน	เขาจะต้องให้คะแนนตวัเอง	ก่อนท�า	ระหว่าง
ท�า	และหลงัท�าว่า	ถ้าคะแนนเตม็	๕	นกัเรยีนจะให้คะแนนความอดทนของตนเองเท่าไร	พร้อมบอกเหตผุลว่า
ท�าไมเขาถงึให้เท่านัน้		

	 ทั้งนี้	 ในการออกแบบกิจกรรมนี้	ครูได้วางแผนไว้อยู่ก่อนแล้วว่าต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้หรือ	
ฝึกทกัษะอะไรบ้าง	ดงันัน้	ครจูะกรอกในใบประเมนิพฤตกิรรมไว้ก่อนว่าจะประเมนิคณุลกัษณะอะไร	แต่เมือ่
นักเรียนได้ท�ากิจกรรม	อาจจะเกิดผลที่เกินจากที่ครูคาดไว้ได้	ครูจึงมีช่องว่างให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง	
เพิม่เตมิ	
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 ตอนที่ผมคิดให้นักเรียนท�ำแต่ละกิจกรรม ผมจะเขียนในแผนกำรสอนว่ำจะวัดอะไรบ้ำง 
จำกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ ผมจะใส่ไว้ก่อนเลย และผมจะใส่ช่องว่ำงไว้ สมมุติว่ำ 
ผมวัดจำกกิจกรรมนี้ ๕ ข้อ ผมจะใส่ในใบประเมินแค่ ๕ ข้อ แล้วก็มีช่องว่ำงให้เขำ เผื่อเขำจะ 
เพิ่มเติมอะไรของเขำไป... ถำมว่ำครูจะเชื่อได้อย่ำงไรว่ำเด็กตอบจริงหรือไม่จริง เรำต้องมีควำมเชื่อ 
ว่ำเดก็ตอบจรงิ แล้วครกูส็งัเกตประกอบ

																															
															

	 หลงัจากประเมนิตนเองแล้ว	ก่อนทีจ่ะส่งใบประเมนิกลบัมาทีค่ร	ูครจูะให้นกัเรยีนส่งให้เพือ่นแลกกนัดู	
ซึง่กระบวนการนี	้นอกจากนกัเรยีนจะได้ทบทวนตนเองแล้ว	จะยงัได้เหน็แนวคดิการประเมนิตนเองของเพือ่นด้วย

 ยอมรับว่ำตอนแรก บำงคนให้คะแนนตัวเองเต็ม แต่พอเขำเห็นคะแนนของเพื่อนแล้วมำ 
ขอปรับลดลง ครูถำมเหตุผลว่ำ ท�ำไม เด็กตอบว่ำหนูคิดกันไปเอง เพื่อนท�ำ หนูท�ำไม่ได้เลย  
เพือ่นนั่งท�ำ แตห่นอูดทนท�ำไม่ได้ หนมูคีวำมอดทนนอ้ยกว่ำเพือ่น เพือ่นยังให้ตวัเอง ๓ แล้วหนู 
จะให้ตัวเองมำกกว่ำ ๓ ได้ไง เพรำะหนูอดทนน้อยกว่ำเขำอีก คือ มันจะเกิดกำรเปรียบเทียบ  
โดยเดก็จะเปรยีบเทยีบกนัเองแล้วจะย้อนกลบัมำมองตวัเอง

	 ส�าหรบัการประเมนิสมรรถนะ	ครจูะสงัเกตจากชิน้งานทีอ่อกมา	แล้วดวู่าถ้ากลุ่มท�างานออกมาได้ด	ีแสดงว่า	
นกัเรยีนมทีกัษะชวีติ	มกีารแก้ปัญหาได้	ถ้าเขาออกแบบงานออกมาได้แล้ว	แสดงว่าเขาเกิดทกัษะกระบวนการคดิ	

	 ครสูถาพรเน้นว่ากระบวนการ “รษัฎาศกึษา” นี ้จะท�าให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้และเข้าใจปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงชดัขึน้ นกัเรยีนทีผ่่านกระบวนการนีอ้าจจะยงัไม่เกิดหลกัคดิได้ทัง้ ๑๐๐% แต่นกัเรยีน
จะค่อยๆ ซึมซับ ดังเช่นกิจกรรมห้องเรียนน�้าท่วมที่ครูพาเด็กคิดและท�าเป็นกิจกรรมที่ ๒ แม้ครูจะ 
ตั้งค�าถามให้นักเรียนคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือท�า แต่ก็มีบางกลุ่มที่ยังท�างานไม่ส�าเร็จเหมือนเดิม  
นัน่คอื การเรยีนรู้อาจจะยงัไม่เกิดขึน้ทนัทหีรอืนกัเรยีนยงัไม่เกิดทกัษะ ยงัไม่เกิดความเชีย่วชาญ ดงันัน้ 
ครจูงึต้องจดัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย เพือ่ให้นกัเรยีนได้ฝึกคดิและลงมอืท�าบ่อยๆ ประสบการณ์จะช่วย 
ให้นกัเรยีน form concept ได้ด้วยตวัเขาเอง
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          เรียกได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบได้เยี่ยมยอดมาก คือมีทั้งสอนและมีทั้งให้ปฏิบัติ 
มียุทธวธิีให้เด็กเรียนรู้จากกจิกรรม เด็กจะได้มากได้น้อยอยู่ที่กระบวนการถอดบทเรียน

          แต่ถ้าต้องการจะทำให้ดีขึ้นอีกก็สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ครูสถาพรจัดบทเรียนเป็น ๒ หน่วย 
หน่วยท่ี ๑ ให้รู้จักตัวเอง วัตถุประสงค์คือ ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าตัวเองมีนิสัยอย่างไร มีดี มีเสียอย่างไร หน่วยท่ี ๒ 
สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการลงมือทำกจิกรรม ๒ กจิกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เข้าใจว่าหลักปรัชญา 
คืออะไร และเราสามารถนำมาใช้ในวถิีชีวติของเราได้อย่างไร 

¢ŒÍÊÑ§à¡µ¢Í§ ÃÈ.´Ã.·ÔÈ¹Ò á¢ÁÁ³Õ

      ถ้าเราออกแบบกลับกัน คือ เราให้เด็กเรียนรู้เร่ืองหลักปรัชญาในหน่วยท่ี ๒ ก่อน เด็กก็ 
จะรู้แล้วว่าหลักปรัชญาคืออะไร ดีอย่างไร แล้วครูสอนต่อด้วยการให้เด็กมาเรียนรู้ตนเอง 
ว่ามีข้อดี มีข้อเสียอะไร แล้วให้นำปรัชญามาใช้ในการพัฒนาตนเอง จากนั้น อาจต่อด้วย 
เรื่องโรงเรียน โรงเรียนมีข้อดีข้อเสียอะไร แล้วเราจะคิดวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างไร 
ต่อไปก็ไปถึงชุมชน มีอะไรในชุมชนที่เราพอใจไม่พอใจ เราจะช่วยพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
เพราะฉะนั้น เด็กจะได้ใช้ปรัชญาทั้งหมดนี้ ทั้งในการพัฒนาตนเอง โรงเรียน และชุมชน
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     ครูยุพินจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นประถมใช้กระบวนการ
ทำโครงงานแบบง่ายๆ ในการเรียนสำนวนสุภาษิตไทย เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ 
ความหมายของสำนวนไทย และนำข้อคิดไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
และที่สำคัญนักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 
กระบวนการทำงานกลุ่ม โดยครูใช้ชุดคำถามเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำโครงงาน 
เพื่อให้นักเรียนซึมซับและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปปรับ 
ใช้เป็น 

๔๔

 ไขความรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
พชิติ

โรงเรียนดาราวทิยาลัย
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

¤ÃÙÂØ¾Ô¹ ªÑÂÃÒªÒ
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๔๕

กระตุ้นความสนใจโดยใช้สื่อรูปภาพ
และใช้คำถามเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน

๑

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหมาย
และที่มาของสำนวนไทย

๒

๓ วาดภาพและวเิคราะห์สำนวนไทย
ที่ชอบมากที่สุด ๑ สำนวน

นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

¾ÔªÔµÊÓ¹Ç¹ä·Â ä¢¤ÇÒÁÃÙŒ
ÊÙ‹ËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ 

๖

นักเรียนแบ่งกลุ่มไปค้นคว้า
เรื่องสำนวนสุภาษติล้านนา๔

สะท้อนคดิและเขียนสิ่งที่เรียนรู้
จากการทำงานกลุ่ม

๕
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           ครูยุพิน ในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จึงออกแบบการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมถอดรหัส 
(วิเคราะห์) สำนวนไทยที่สามารถสอดแทรกและพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้ โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ สืบค้นหาความรู้และทำงาน 
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และครูใช้ชุดคำถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระตุ้นคิดทั้งก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน 
วิชาภาษาไทย 

        เพราะสำนวนสุภาษิตไทยมีคุณค่า บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ความเช่ือ  ค่านิยม และรากเหง้าของคนไทย 
เป็นถ้อยคำที่กลั่นกรองขึ้นด้วยภาษาสละสลวย แยบคาย มักจะใช้คำคล้องจอง หรือเปรียบเปรยกับส่ิงรอบตัว 
ทำให้ผู้ฟังได้ข้อคิดดีๆ เข้าใจได้ง่าย และเห็นภาพท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน  ทำให้ครูยุพินเห็นว่าการศึกษาสำนวนไทยไว้ 
เพื่อใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะสำหรับเยาวชนไทยที่จะเป็นผู้อนุรักษ์การใช้ภาษาไทย 
ให้เป็นมรดกสืบทอดต่อคนรุ่นต่อไปได้

¹ŒÍ§»ÃÐ¶ÁàÃÕÂ¹ÊÓ¹Ç¹ä·ÂãËŒäÁ‹¹‹Òàº×èÍ

   ÊÁÑÂ¡‹Í¹àÁ×èÍä´Œ¿˜§¤¹à²‹Ò¤¹á¡‹¹Ñè§¤ØÂ¡Ñ¹ ·‹Ò¹¾Ù´¡Ñ¹´ŒÇÂ¶ŒÍÂ¤ÓÊÓ¹Ç¹ä·Âæ 
ÁÕ¤ÇÒÁä¾àÃÒÐã¹¶ŒÍÂ¤Ó·Õè¹ÓÁÒàÃÕÂºàÃÕÂ§à»š¹ÀÒÉÒ·ÕèÊÅÐÊÅÇÂ ¿˜§Ã× è¹ËÙ äÁ‹¹‹Òàº×èÍ 
áµ‹»˜¨¨ØºÑ¹  ¡ÒÃãªŒÊÓ¹Ç¹ÊØÀÒÉÔµä·Âä´ŒÅ´¹ŒÍÂÅ§  ÍÒ¨¾ºä´ŒºŒÒ§ã¹ºÒ§ËÁÙ‹ºŒÒ¹ª¹º· 
«Öè§¹‹ÒàÊÕÂ´ÒÂ... 

     ¶ŒÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¡Ô´¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡  àËç¹¤Ø³¤‹ÒáÅÐª‹ÇÂ¡Ñ¹Í¹ØÃÑ¡É�ÊÓ¹Ç¹ä·ÂäÇŒãËŒ 
ÍÂÙ‹Â×¹ÂÒÇä»ä´Œ ¡çàÊÁ×Í¹Ë¹Öè§àÃÒä´Œª‹ÇÂ¡Ñ¹ÃÑ¡ÉÒàÍ¡ÅÑ¡É³�¤ÇÒÁà»š¹ä·Â «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ 
àÍÒäÇŒä´Œ 

äÁŒµŒ¹à´ÕÂÇº‹à»¹¡Í
»ÍµŒ¹à´ÕÂÇº‹à»¹àËÅ‹Ò

àÃÒ¤ÇÃÊÒÁÑ¤¤Õ¡Ñ¹
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         ในการออกแบบการจัดกิจกรรมของครูยุพินเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และบรรลุตามเป้าหมาย 
แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนหลัก คือ

ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละช่วง มีรายละเอียด ดังนี้

กระตุ้นความสนใจ 
และสร้างความเข้าใจ

ความหมายของสำนวนไทย

ค้นคว้าหาความรู้
เรื่องสำนวน 

สุภาษิตล้านนา

ถอดบทเรียน
จากการทำงาน 

และสื่อสาร

๑ ๒ ๓

          ครูใช้ภาพการ์ตูนเก่ียวกับสำนวนไทยเป็นส่ือกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความสนใจ ขณะเดียวกัน ใช้คำถามชวนคิดชวนคุย เพ่ือให้นักเรียน 
เกิดจินตนาการ อยากรู้อยากเห็น และฝึกสังเกต เช่น “นักเรียนลองดูภาพน้ี 
มีอะไรบ้าง” “นักเรียนคิดว่าสำนวนไทยท่ีสอดคล้องกับในภาพมีอะไรบ้าง” 
และเพ่ือให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิม ครูให้นักเรียนคิดว่าสำนวน สุภาษิต 
และคำพังเพย มีความแตกต่างกันอย่างไร และในท้ายช่ัวโมง ครูจะเป็นผู้สรุป 
เน้ือหาความรู้ให้ชัดเจนข้ึน 

¤ÃÙãªŒÊ×èÍÃÙ»ÀÒ¾áÅÐãªŒ¤Ó¶ÒÁàª×èÍÁâÂ§à¢ŒÒÊÙ‹º·àÃÕÂ¹àÃ×èÍ§ÊÓ¹Ç¹ä·Â

¡ÃÐµØŒ¹¤ÇÒÁÊ¹ã¨ áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ÊÓ¹Ç¹ä·Â

ครูคาดหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้อะไร

     นักเรียนสามารถวิเคราะห์สำนวนไทย ให้เข้าถึงแก่นแท้และที่มาของความหมาย 
มีความเข้าใจความหมายของสำนวนไทยอย่างลึกซ้ึง สามารถอธิบายความหมายของสำนวน 
ได้ถูกต้อง คือได้ความรู้และนำความรู้น้ีไปใช้ในการแต่งประโยคได้อย่างถูกต้อง และสามารถ 
เขียนสะท้อนคิดกระบวนการทำงาน (โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ให้ผู้อื่น 
เข้าใจได้ นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของสำนวนไทย สุภาษิตล้านนา นำไปใช้ในชีวิต 
และฝึกให้นักเรียนมีความรับผดิชอบในการทำงาน 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

๔๗
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          การให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนถึงความหมายของสำนวนไทยที่ตนเองรู้จัก และ 
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมถึงที่มาของสำนวนไทย เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการค้นหา 
ความรู้ด้วยตนเอง และทำให้เข้าใจความหมายของสำนวนลึกซึ้งขึ้น ไม่ต้องท่องจำ 

áÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ·ÕèÁÒ¢Í§ÊÓ¹Ç¹ä·Â 

        ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกสำนวนท่ีตัวเองรู้จักมา ๑ สำนวน แล้วครูถามว่า นักเรียนคิดว่าสำนวนน้ัน 
มีความหมายว่าอย่างไร แล้วจับคู่คุยแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนว่าสำนวนของตนเองมีความหมายว่าอย่างไร จากน้ัน 
ให้นักเรียนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๔ - ๕ คน เพ่ือนักเรียนจะได้มีข้อมูลเก่ียวกับสำนวนไทย 
และความหมายที่ตนเองได้เรียนรู้มาจากเพื่อน แล้วลองจัดกลุ่มว่าสำนวนที่เพื่อนๆ นำเสนอมา น่าจะมี 
ที่มาจากอะไรบ้าง อาจจะแบ่งได้เป็นสำนวนที่มาจากการดำเนินชีวิต มาจากนิทาน จากสภาพแวดล้อม หรือ
ท่ีมาจากพฤติกรรมต่างๆ ของคน ระหว่างท่ีนักเรียนทำกิจกรรม ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่านอกจากท่ี 
เราได้ข้อมูลตรงนี้ นักเรียนคิดว่าน่าจะมีสำนวนที่มาจากที่อื่นๆ อีกไหม ถ้านักเรียนอยากรู้จะไปหาความรู้ 
เพิ่มเตมิ นักเรียนจะสามารถหาได้จากที่ไหนบ้าง อย่างไร แล้วให้นักเรียนวางแผนการไปหาความรู้เพิ่มเตมิกัน 
ในกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการค้นหาความรู้ และนำข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่มว่าสำนวนเหล่านี้มีที่มาจาก 
ตรงไหนบ้าง โดยสรุปเป็นแผนผังความคดิของกลุ่ม  

          เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
ความหมายของสำนวนไทยที่ตนเองชื่นชอบ 
และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ 

          ครูจะให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและวิเคราะห์
ความหมายของสำนวนไทยท่ีชอบมากท่ีสุดคนละ ๑ สำนวน

ÇÒ´ÀÒ¾áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÓ¹Ç¹ä·Â·ÕèªÍºÁÒ¡·ÕèÊØ´ ñ ÊÓ¹Ç¹ áÅÐ¹ÓàÊ¹Í

    เด็กหญิงสุดารัตน์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÍØ»¹ÔÊÑÂ “¾Íà¾ÕÂ§”๔๘
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      ครูยุพินเริ่มกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยการใช้คำถามว่า นักเรียนคิดว่าควรจะเรียนรู้สำนวน 
สุภาษติล้านนาหรือไม่ เพราะอะไร ถ้านักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องนี้จะแสวงหาความรู้ได้จากที่ไหนบ้าง 

    ครูจะมีเทคนิคในการแบ่งกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการ 
แบ่งกลุ่มคละตามความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน เนื่องจากครูจะรู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถ 
อย่างไร ดังน้ัน ครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ก่อนและต้ังช่ือกลุ่มเป็นช่ือผลไม้เพ่ือไม่ให้นักเรียน 
เกดิความรู้สึกว่าถูกแบ่งแยก คือ กลุ่มเก่ง (มะม่วง) ปานกลาง (ส้ม) และอ่อน (มะละกอ) แล้วให้นักเรียนเลือก 
จัดกลุ่มของตนเอง กลุ่มละ ๓ - ๔ คน โดยครูมีเง่ือนไขว่าแต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกมาจาก ๓ กลุ่มใหญ่ 
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเข้ากลุ่มตามความสมัครใจ และคละนักเรียนตามความสามารถ 

¤Œ¹¤ÇŒÒËÒ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ÊÓ¹Ç¹ÊØÀÒÉÔµÅŒÒ¹¹Ò

     ขั้นตอนการแบ่งกลุ่มนี้ ครูยุพินใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเตรียมความพร้อม 
ของครู จากการรู้จักเด็กเป็นรายคน  แล้วจัดการให้นักเรียนเลือกเข้ากลุ่มคละความสามารถด้วยความ 
ระมัดระวังในความรู้สึกของเด็ก เพื่อเด็กเก่งจะได้ช่วยเหลือเด็กอ่อน และทำงานกลุ่มร่วมกันได้สำเร็จ  

¹Ñ¡àÃÕÂ¹áº‹§¡ÅØ‹Áä»¤Œ¹¤ÇŒÒàÃ×èÍ§ÊÓ¹Ç¹ÊØÀÒÉÔµÅŒÒ¹¹Ò

¨Ñº»ÅÒ ๒ Á×ÍáÅŒÇ
·Óä´ŒäÁ‹´ÕàÅÂ

   ¡ÒÃ·Õèà ḉ¡ä Œ́ä»¤Œ¹¤ÇŒÒËÒ¢ŒÍÁÙÅÁÒáÅŒÇ¹ÓàÊ¹Í à ḉ¡ÁÕ 
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·ÕèÅÖ¡«Öé§à¡ÕèÂÇ¡Ñº·ÕèÁÒ¢Í§ÊÓ¹Ç¹ µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ 
ÁÕà´ç¡¤¹Ë¹Öè§¹ÓàÊ¹ÍÇ‹Ò Ë¹ÙªÍºÊÓ¹Ç¹ ¨Ñº»ÅÒÊÍ§Á×Í 
«Öè§ÁÕ·Õ èÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§¤¹ÊÁÑÂ¡‹Í¹ã¹àÃ× èÍ§¢Í§ 
¡ÒÃ¨Ñº»ÅÒ ¡ÒÃ¨Ñº»ÅÒµÑÇãËÞ‹¢ŒÒ§ÅÐµÑÇ ·Ñé§ÊÍ§Á×Í ¨Ð¨Ñº 
»ÅÒä´ŒäÁ‹á¹‹¹ ¶ŒÒ»ÅÒ´Ôé¹¢Öé¹ÁÒ »ÅÒ·Ñé§ÊÍ§µÑÇ¨ÐËÅØ´Á×Í 
µ¡¹éÓä» ÊØ´·ŒÒÂà¢Ò¨ÐäÁ‹ä´ŒÍÐäÃÊÑ¡ÍÂ‹Ò§ 

     ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¢ÒãËŒàËµØ¼Å·ÕèªÍºÊÓ¹Ç¹¹Õéà¾ÃÒÐ¤¹àÃÒ
¶ŒÒ¨Ð·ÓÍÐäÃËÅÒÂæ ÍÂ‹Ò§ËÃ×ÍÇ‹ÒÊÍ§ÍÂ‹Ò§ã¹àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
ÊØ´·ŒÒÂàÃÒ¨ÐäÁ‹ä´ŒÍÐäÃàÅÂ ËÃ×Í·Óä´ŒäÁ‹´Õ áÅÐà¢Ò¨Ð 
¹Óä»ãªŒã¹ªÕÇÔµÍÂ‹Ò§äÃ à¢ÒºÍ¡Ç‹Ò Ë¹Ù̈ ÐäÁ‹·Ó§Ò¹ÊÍ§ÍÂ‹Ò§ 
ã¹àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹ àª‹¹ àÃ×èÍ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ Ë¹Ù¨ÐÃÙŒ¨Ñ¡áº‹§àÇÅÒ 
ãËŒ¶Ù¡µŒÍ§ ¶ŒÒ¨ÐµŒÍ§·ÓÊÍ§ÍÂ‹Ò§ã¹àÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¨ÐµŒÍ§ 
¨Ñ´ÅÓ´Ñº¡‹Í¹Ç‹Ò ÍÑ¹äË¹ÊÓ¤ÑÞ¨Ð·ÓÊÔè§¹Ñ é¹¡‹Í¹...¹Õè¤×Í
ÊÔè§·Õèà´ç¡àËç¹¤Ø³¤‹ÒáÅŒÇ¹Óä»ãªŒä´ Œ 

๔๙
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          ครูจะให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องสำนวนสุภาษิตล้านนา ในช่วงเวลา ๑ สัปดาห์  และ
ให้นักเรียนวางแผนการทำงานร่วมกัน  ในช่วงนี้  ครูจะตั้งคำถามเป็นการชวนนักเรียนนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก่อนลงมือทำงาน โดยการทบทวนถึงเหตุผลในการตัดสินใจทำโครงงานเรื่องนี้ 
ให้นักเรียนประเมินความสามารถของกลุ่ม และแบ่งงานตามความเหมาะสม และเตรียมการหาความรู้ 
จากแหล่งต่างๆ ให้เพียงพอ

             การแบ่งกลุ่มทำงานคละความสามารถและมีเด็กพิเศษเรียนร่วม โดยมีครูคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด 
เป็นการฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม นักเรียนเรียนรู้ที่จะเข้าใจในความแตกต่าง มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อน 

          เพื่อให้นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน ตั้งแต่ก่อนทำ ระหว่างทำและหลังการทำงาน 
เป็นการถอดบทเรียนตนเอง และให้นักเรียนเขียนส่ิงท่ีเรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม ครูมีประเด็นคำถามให้นักเรียน
ยกตัวอย่างและอธบิาย

          การถอดบทเรียนหลังการทำงาน ครูใช้ชุดคำถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิดตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้นักเรียนได้มองย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ เห็นกระบวนการทำงาน 
ของตนทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จว่าเกิดจากอะไร 

ครูตั้งคำถามให้เด็กคิดก่อนที่นักเรียนจะไปศึกษาหาความรู้ 
• ทำไมนักเรียนตองไปศึกษาเรื่องนี้ นักเรียนมีแรงบันดาลใจอะไร 
• การที่นักเรียนจะไปศึกษาเรื่องนี้ นักเรียนมีความรูเพียงพอหรือยัง   
  นักเรียนจะไปหาความรู้เพิ่มเตมิจากใคร จากแหล่งความรู้อะไร ท่ีไหนบ้าง 
• นักเรียนจะวางแผนการทำงานอย่างไร มีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างไรให้สำเร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 

ÊÐ·ŒÍ¹¤Ô´áÅÐà¢ÕÂ¹ÊÔè§·ÕèàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡ÅØ‹Á

¶Í´º·àÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹áÅÐÊ×èÍÊÒÃ

     âÃ§àÃÕÂ¹´ÒÃÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáººàÃÕÂ¹Ã‹ÇÁ ÁÕà´ç¡¾ÔàÈÉËÃ×Íà´ç¡ÍÍ·ÔÊµÔ¡ 
àÃÕÂ¹¤ÅÐÍÂÙ‹ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹à´ÕÂÇ¡Ñºà´ç¡»¡µÔ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡· Ã§àÃÕÂ¹¨ÐÁÕÃÐºº buddy 
à¾×èÍ¹·ÕèÁÕ¨ÔµÍÒÊÒ¤ÍÂ´ÙáÅ  à»š¹¾ÕèàÅÕ éÂ§ãËŒà´ç¡¾ÔàÈÉáÅŒÇ  ÊÓËÃÑºã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹¤ÃÙãªŒ 
¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹ãËŒà´ç¡ä´Œ·Ó§Ò¹¡ÅØ‹ÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ à¾×èÍ¹ã¹¡ÅØ‹Á¨Ðà¢ŒÒã¨à¾×èÍ¹·Õèº¡¾Ã‹Í§·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ 
áÅÐ¤ÍÂª‹ÇÂàËÅ×Í ¤ÃÙ¨Ðà¢ŒÒä»Â×¹ã¡ÅŒæ ãËŒ¡ÓÅÑ§ã¨     

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÍØ»¹ÔÊÑÂ “¾Íà¾ÕÂ§”๕๐
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๕๑

• นักเรียนมีแรงบันดาลใจอะไรจึงศึกษาเร่ืองน้ี 
• นักเรียนไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากท่ีไหนบ้าง 
• มีการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ 
• การทำงานมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
• นักเรียนใช้คุณธรรมอะไรบ้างในการทำงานกลุ่มคร้ังน้ี
  ให้ประสบความสำเร็จ 
• มีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างไรให้ทำงานเสร็จทันตามเวลาท่ีครูกำหนด 
• นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำงานคร้ังน้ี 
• นักเรียนจะสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¤Ô´¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹

• ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡ÅØ‹ÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¨ÐµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ ãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í äÁ‹¢Ñ´áÂŒ§¡Ñ¹   
  ÁÕ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂË¹ŒÒ·Õè ºÍ¡ãËŒà¾×èÍ¹·ÃÒºË¹ŒÒ·Õè¢Í§áµ‹ÅÐ¤¹ ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§·Ø¡¤¹áÅÐ 
  µÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅ¢Í§·Ø¡¤¹ áÅŒÇ¨Ö§àÃÕÂºàÃÕÂ§áÅÐ¹ÓàÊ¹Í ãËŒà¾×èÍ¹æ ª‹ÇÂ¡Ñ¹·Ó§Ò¹·Ø¡¤¹ 
  äÁ‹ÁÕã¤ÃàÍÒà»ÃÕÂºã¤Ã

¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹Ë¹ŒÒªÑé¹àÃÕÂ¹
áÅÐ¤ÃÙÊÃØ»¡ÒÃãªŒËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

     การนำเสนอผลงานนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนนำงานเขียนสะท้อนความคิดมาเล่าให้เพื่อนฟัง 
หน้าชั้นเรียน ให้เห็นถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ ซึ่งขั้นตอนนี้ครูจะรู้ว่านักเรียนได้ 
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ตรงไหน อย่างไร และครูก็จะชวนคิดชวนคุยต่อ เพื่อ 
เพิ่มเติมและเชื่อมโยงให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า จากกระบวนการค้นหาข้อมูลของนักเรียน นักเรียน 
ได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานแล้วหรือไม่ อย่างไร 

• ÊÒÁÒÃ¶¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒä»ãªŒä´Œ àª‹¹ ¡ÒÃÊ¹·¹Ò¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ ¤×Í ÊÁÁØµÔÇ‹Òà¾×èÍ¹äÁ‹Ê‹§§Ò¹ ¤ŒÒ§§Ò¹  
  ¡ç¨ÐºÍ¡à¾×èÍ¹Ç‹Ò ·ÓäÁà¸Í “ ´Ô¹¾Í¡ËÒ§ËÁÙ” Å‹Ð à»š¹µŒ¹ à»š¹¡ÒÃàµ×Í¹à¾×èÍ¹â´Â¡ÒÃãªŒÊÓ¹Ç¹ 
  áººÊØÀÒ¾

• ¶ŒÒã¹¡ÅØ‹ÁÁÕ»˜ÞËÒäÁ‹ÊÒÁÑ¤¤Õ ·ÐàÅÒÐàºÒÐáÇŒ§¡Ñ¹ ¨ÐµŒÍ§¾ÂÒÂÒÁ»ÃÑº¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡Ñ¹
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   ในช่วงนี้ หากครูยุพินทำให้นักเรียนเห็นว่าชุดคำถามต่างๆ ที่ครูใช้เหล่านี้ เป็น 
คำถามนำให้นักเรียนได้ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่รู้ตัวผ่านการทำงาน 
และโยงให้นักเรียนเห็นว่าแต่ละคำถาม ครูต้องการให้นักเรียนคำนึงถึงอะไรในหลัก  ๓ ห่วง 
๒ เง่ือนไข ก็จะสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ชัดเจนข้ึน 
และนักเรียนเห็นแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้ โดยการ
ต้ังคำถามเหล่าน้ีกับตนเองก่อนจะตัดสินใจทำอะไร  

           ทั้งนี้ ครูพบว่า สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาจากกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม คือ นักเรียนได้เห็น
คุณค่าของตนเองและของเพื่อนจากการทำงานร่วมกัน

ในช่วงท้ายครูจะซักถามเพิ่มเตมิเพื่อให้นักเรียนทบทวน 
การเรียนรู้ และเกดิข้อคดิที่จะนำกระบวนการทำงานเช่นนี้ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันว่า  

นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานนี้ 
นักเรียนคิดว่าในการทำงานครั้งนี้
มีประโยชน์อย่างไรต่อชีวิตของตนเอง 
นักเรียนสามารถจะนำกระบวนการตรงนี้ไปใช้ 
ในการทำงานเรื่องอื่นๆ อย่างไรบ้าง

     ¢Ñé¹áÃ¡ÊØ´ ¡ÒÃàÅ×Í¡àÃ×èÍ§·Õè¨Ð·Ó¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¤ÃÙ¨Ð¶ÒÁÇ‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒÇÔà¤ÃÒÐË�µ¹àÍ§äËÁÇ‹Ò 
àÃÒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§·Õè¨Ð·Ó¹Õé¾ÍËÃ×ÍÂÑ§ ¶ŒÒÂÑ§äÁ‹¾Í ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐËÒ¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁÍÂ‹Ò§äÃ à»š¹àÃ×èÍ§¢Í§ 
à§×èÍ¹ä¢¤ÇÒÁÃÙŒ áÅŒÇ¤ÃÙµÑé§¤Ó¶ÒÁµ‹ÍÇ‹Ò¡‹Í¹¨Ð·Ó§Ò¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÓÍÐäÃ¡‹Í¹à»š¹ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 
µÍºÇ‹Ò ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹  áÅÐáº‹§Ë¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡Ñ¹µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ  ã¤ÃÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 
ã¹´ŒÒ¹äË¹¡çáº‹§Ë¹ŒÒ·Õè¡Ñ¹ä» áµ‹·Ø¡¤¹¨ÐµŒÍ§ä»ª‹ÇÂ¡Ñ¹ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒáÅŒÇàÍÒÁÒÃÇÁ¡Ñ¹ à»š¹·Ñé§¤ÇÒÁ 
¾Í»ÃÐÁÒ³áÅÐà»š¹àËµØà»š¹¼Å·Õè¨ÐµŒÍ§áº‹§§Ò¹µÒÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ º¹à§×èÍ¹ä¢¤ÇÒÁÃÙŒ·Õèà¾×èÍ¹ã¹¡ÅØ‹Á 
µŒÍ§ÃÙŒÇ‹Òã¤Ãà¡‹§àÃ×èÍ§ÍÐäÃ áÅÐ¤Ø³¸ÃÃÁ·Õè·Ø¡¤¹¨ÐµŒÍ§ª‹ÇÂàËÅ×Í¡Ñ¹ äÁ‹àÍÒà»ÃÕÂº¡Ñ¹ 
ÊÃŒÒ§ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹ ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËŒÊÓàÃç¨´ŒÇÂ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÃÍº¤Íº ...

     ÊÓËÃÑº¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í§Ò¹  ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÐ·ŒÍ¹Ç‹ÒµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÇÒ§á¼¹ÍÕ¡  áÅÐàÅ×Í¡Ç‹Ò¨Ð
¹ÓàÊ¹Í¡Õè¤¹ ã¤Ã¨Ðà»š¹¤¹¹ÓàÊ¹Í ¤ÃÙ¡ç¨Ð¶ÒÁµ‹ÍÇ‹Ò ·ÓäÁ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ö§àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¹Õé à»š¹¡ÒÃ¶ÒÁËÒ 
àËµØ¼Å à¾×èÍ´ÙÇ‹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹µÑ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡ÍÂ‹Ò§à»š¹àËµØà»š¹¼Å ¾ÍàËÁÒÐ¾Í»ÃÐÁÒ³ áÅÐÁÕÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹ 
ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÍØ»¹ÔÊÑÂ “¾Íà¾ÕÂ§”๕๒
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         ครูยุพนิมีการประเมนิผลการเรียนรู้เรื่องทักษะในการทำงาน โดยใช้การสังเกตจากพฤตกิรรมระหว่าง 
ที่นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน และจากการถอดบทเรียนหลังทำกิจกรรม ที่นักเรียนเขียนสะท้อนคิด 
กระบวนการทำงาน และการนำเสนอผลงานรายงานสำนวนสุภาษิตล้านนา ด้วยวาจาหน้าช้ันเรียน และประเมินผล 
เร่ืองความรู้และความรับผิดชอบในการทำงาน จากคุณภาพของช้ินงานและการส่งงานทันภายในเวลาท่ีกำหนด

          จากการสังเกตพฤตกิรรมในการทำงานกลุ่ม ครูยุพนิพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการแบ่งหน้าที่กันตาม 
ความสามารถของแต่ละคน นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
โดยเฉพาะการยอมรับในความสามารถของเด็กพิเศษ ซ่ึงครูยุพินเน้นว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กพิเศษเห็นคุณค่า 
ในตนเอง 

          ครูยุพินเน้นย้ำว่าครูต้องมีบทบาทในการสรุปบทเรียนให้นักเรียนเห็นว่า จากท่ีนักเรียนได้ทำงาน 
กลุ่ม แล้วประสบความสำเร็จอย่างดีน้ัน นักเรียนได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร 
ซ่ึงในส่วนของนักเรียนประถม ครูต้องใช้การต้ังคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนให้มากๆ และถ้าครูให้นักเรียน 
ได้ฝึกใช้บ่อยๆ นักเรียนก็จะ “อ๋อ” และนำ ไปปรับใช้ในชีวิตเป็น

à¹Œ¹ÊÑ§à¡µ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡ÅØ‹Á 

     ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÐ·ŒÍ¹Ç‹Ò¶ŒÒãËŒ·Ó§Ò¹à´ÕèÂÇ¡ç¨Ðà»š¹¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§Ë¹Ù¤¹à´ÕÂÇ áµ‹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¡ÅØ‹Á  àÃÒÊÒÁÒÃ¶·Õè¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÒÁ¤Ô´¨Ò¡à¾×èÍ¹æ ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í 
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃÇÒ§á¼¹  áÅÐÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´·Õè·ÓãËŒ§Ò¹¡ÅØ‹Á»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨  ¤×Í 
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºã¹Ë¹ŒÒ·Õ è  ¶ŒÒ¤¹Ë¹Öè§¤¹ã´äÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº  áº‹§§Ò¹¡Ñ¹áÅŒÇäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº 
äÁ‹ÁÕ·Ò§·Õè§Ò¹¨ÐÊÓàÃç¨ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¤ÃÙ¡ÓË¹´äÇŒ

    ÊÔè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¤×Í à´ç¡à¡Ô´¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¡Ñ¹ â´Âà©¾ÒÐ 
ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ à´ç¡·Õèà»š¹à´ç¡¾ÔàÈÉ àÃÒàËç¹Ç‹Òà´ç¡ ๒ ËŒÍ§·ÕèµÑÇàÍ§ 
ÊÍ¹  à´ç¡¾ÔàÈÉËŒÍ§Ë¹Öè§¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾ 
à¾× èÍ¹¨ÐãËŒà¢ÒÊ× èÍ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§à¢ÒÍÍ¡ÁÒâ´Â¡ÒÃÇÒ´ÃÙ» 
ÊÐ·ŒÍ¹ãËŒà¾×èÍ¹ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ Ê‹Ç¹à´ç¡ÍÕ¡¡ÅØ‹ÁË¹Öè§¨Ðà»š¹à´ç¡ 
·ÕèäÁ‹¤‹ÍÂ¨ÐÍÂÙ‹¹Ô è§ªÍº¾Ù´ ªÍº¹ÓàÊ¹Í ã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹ 
¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í à¾×èÍ¹æ ¡çãËŒà´ç¡¤¹¹Õéà»š¹¼ÙŒ¹ÓàÊ¹Í

๕๓
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