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บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นกลไกในการสร้างรากฐาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอาชีพที่น�ำไปสู่การขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความมั่นของประเทศ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ด้านหนึ่งในการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ เกิดสมรรถนะและมีทักษะสูง รู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เรียนรู้การด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข เป็นพลเมืองดี มีเหตุผลด้วยกุศลจิต คิดสร้างสรรค์มั่นในคุณธรรม เหมาะสม สมดุล และยั่งยืน
คุณสมบัตขิ องครูสอนสังคมศึกษา ยุค 4.0 ครูตอ้ งสอนให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมและลงมือปฏิบตั จิ ริงทุกขัน้ ตอน
จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นต่อมหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ สอนให้ผู้เรียน
มีทักษะหลายๆ ด้าน ได้แก่ ทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และผู้เรียน
มีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องสมดุลกับทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล โดยบูรณาการสอนตามหลักทางพระพุทธศาสนา
3 ประการคือ 1) การเรียนรู้ต้องเริ่มต้นที่ตนเอง (Self Learning) คือ สอนให้เกิด ฉันทะ คือ ความรู้สึก
รักในสิ่งที่เรียน เกิดวิริยะ คือ ความเพียรพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ เกิดจิตตะ คือ ความเอาใจใส่
ไม่ทอดทิ้งการเรียน และเกิดวิมังสา คือ การตรวจสอบตนเองเพื่อปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้นอยู่ 2) การเรียนรู้
ต้องควบคู่กับการปฏิบัติ (Learning by Doing) คือ ต้องการให้ผู้เรียนเกิดปัญญา ความรู้แจ้งเห็นจริง
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ในสิ่งทั้งปวง และ 3) การเรียนรู้ต้องควบคู่กับความสนุกสนาน (Enjoy Learning) ผู้เรียนมีความสุขที่ได้
หลุดพ้นจากความไม่รู้ เช่น การใช้วธิ เี ล่นเป็นเรียน (Play Way : Playing is Learning) การเล่านิทานหรือ
กรณีตัวอย่าง (Case Study) หรือการให้ลงมือปฏิบัติจริง
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา; การสอนสังคมศึกษา; การสอนตามแนวพุทธ; Thailand 4.0

Abstract
Education is an important heart to drive for the nation development. It is
mechanize for building the foundation of man resource. It is the point to begin for
making career lead to drive economic growth, stability of country. Learning management
on the social studies essential group. It is an important factor in the other characteristics
development of the learners to have the quality, capacity and high skill, to realize social
change, to learn how to live in the society and live with other people happily. To be a good
citizen, reasonable, meritorious thought, creative thinking, follow the virtues suitable,
balance and sustainable. The qualifications of teacher who teach social studies at Thailand
4.0 period. The teacher has to student participate and real practice or step until getting
knowledge by themselves, stimulate or inspire them to love in learning, teach them to have
skill in various aspect, for example, social, thinking, decision making and problem solving
skill, it is also to teach them have correct learning process, balance with life skill including
virtues and ethics, value in accordance with sufficient economic philosophy
principles, the 12 values of present government, It’s should be integrated in teaching
according to the 3 Buddhist doctrines i.e. 1. Learning begin at self learning by teaching to
has 1) Chanda; aspiration by having love to learn 2) Viriya; effort to seek the knowledge 3)
Citta; thoughtfulness by not living by doing thing, 4) Vimamsa; investigation by using wisdom
to exam the doing thing for improvement. 2. Learning has to go with practice that meant
learning by doing. It is necessary for the learner to get really wisdom in all things 3. Learning
has to go with enjoy learning. The learners must have happiness to free from ignorance i.e.
play way: playing is learning, to tell tale or case study or leaning by doing.
Keywords: Development; Teaching Social Studies; Teaching According to Buddhist;
Thailand 4.0

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

1. บทน�ำ

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย
ยุค 4.0 มี 3 ประเด็นส�ำคัญ คือ 1) เป็นจุดเริ่มต้น
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่
การเป็นปะเทศที่มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนอย่างเป็น
รูปธรรม 2) เป็น “Reform in Action” ที่มีการ
ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูป
การวิจยั พัฒนา และการปฏิรปู การศึกษาไปพร้อมๆ
กัน และ 3) เป็นการผลึกก�ำลังของทุกภาคส่วน
ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ”โดยเป็นประชารัฐที่
ผนึกก�ำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจยั
พัฒนาและบุคลากรระดับโลกภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม รู้จักพอและ
รูจ้ กั ปัน” การศึกษาจึงเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้าง
รากฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภ า พ ย ่ อ ม เ กิ ด จ า ก ก า ร ส อ น ที่ เ น ้ น
กระบวนการเรียนรู้มากกว่าการให้ท่องจ�ำผู้เรียน
ต้องเรียนรู้แบบ Active Learning และแนวทาง
การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธศาสนายุค 4.0
เป้ า หมายหลักของการพัฒนาด้านการ
ศึกษาเน้นบทบาทครูและผู้เรียน ซึ่งเป็นยุคสร้าง
นวั ต กรรม ทั ก ษะแห่ ง อนาคตใหม่ ที่ ค รู ค วรมี
เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
หรือการสอนแนวใหม่ คือจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะของผู้เรียน ได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา คิดผลิตภาพ
และการคิดออกแบบ ซึ่งครูสามารถบูรณาการ
การเรี ย นการสอนเข้ า กั บ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ในด้านศาสนาศีลธรรม และจริยธรรม
หน้ า ที่ พ ลเมื อ งวั ฒ นธรรมและการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
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เศรษฐศาสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ และภู มิ ศ าสตร์
ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกัน
อย่างหลากหลาย ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
และประเทศไทยยุค 4.0

2. หลักการและความส�ำคัญในการเรียนรู้
สาระสังคมศึกษา

ในยุคที่ความรู้ คือ อ�ำนาจ แต่ขาดจรรยา
มารยาท ทางพระพุทธศาสนาจะมีบทบาทอย่างไร
ในการจั ด การเรี ย นการสอนสาระการเรี ย นรู ้
สั ง คมศึ ก ษา กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�ำหนด
องค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส�ำคัญที่เป็น
จุดเน้นในการพัฒนาผูเ้ รียน คือ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม : การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสขุ การเป็นพลเมืองทีด่ ี ศรัทธา
ในหลั ก ธรรมของศาสนา การเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมความรักชาติและความ
ภูมใิ จในความเป็นคนไทย (Phra Witespromkhun
and Wongsuwan, 2017 : 267)
ดังนั้น การจัดการศึกษาสังคมศึกษาจึงมี
ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ
ของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีเหตุผลด้วยกุศลจิต
คิดสร้างสรรค์มั่นในคุณธรรม และยังเป็นกลุ่มวิชา
มุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้
การด�ำรงชีวิตในสังคม เรียนรู้ตลอดชีวิต และอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วย
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน
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และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายได้กำ� หนด
สาระต่างๆ ไว้ ดังนี้ 1) ศาสนา ศีลธรรมและ
จริ ย ธรรม แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรม
ของพระพุ ท ธศาสนาหรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ
การน�ำหลักธรรมค�ำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีค่านิยม
ที่ ดี ง าม รวมทั้ ง บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม
และส่วนรวม 2) หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด�ำเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ลักษณะและความ
ส�ำคัญ ความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี
มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ า งสั น ติ สุ ข
ในสั ง คมไทยและสั ง คมโลก 3) เศรษฐศาสตร์
การผลิ ต การแจกจ่ า ย และการบริ โ ภคสิ น ค้ า
และบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และการน�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
4) ประวั ติ ศ าสตร์ เวลา และยุ ค สมั ย ทาง
ประวัตศิ าสตร์ วิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์
และเปลีย่ นแปลงของเหตุการณ์ตา่ งๆ ความเป็นมา
ของชาติไทย แหล่งอารยธรรมที่ส�ำคัญของโลก
และ 5) ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ
แหล่ ง ทรั พ ยากร ภู มิ อ ากาศของประเทศไทย
และภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของโลก การใช้ แ ผนที่ แ ละ
เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ความสั ม พั น ธ์ กั น
ของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
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3. แนวทางและแนวโน้มในการสอนสังคม
ศึกษาในยุค Thailand 4.0

สังคมโลกแห่งการเรียนรู้ยุค 4.0 เป็นยุค
ของการเปลี่ ย นแปลงของระบบการเรี ย นรู ้
ซึ่งเป็นยุคใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ มาเป็นหลักในวิถีการด�ำรงชีวิต
ของมนุษย์ในสังคม เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาไป
อย่างก้าวหน้าและก้าวไกล เช่น ระบบการใช้
ประโยชน์ของข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ขนาดใหญ่
จากคอมพิวเตอร์จะเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึง
และรวดเร็ว ระบบการเชื่อมโยงสิ่งของกิจกรรม
และการสื่อสารทุกมุมโลกผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย (Internet of Things)
ระบบการติดตามก�ำกับกิจกรรมเหตุการณ์ต่างๆ
สามารถบูรณาการอยูบ่ นเวที (Platform) เดียวกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ส�ำหรับการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์
มาท�ำหน้าที่ต่างๆ เป็นต้น จากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ทพี่ ฒ
ั นาไปอย่าง
รวดเร็ว จึงท�ำให้เกิด “สิ่งแวดล้อมใหม่” และ
“สังคมใหม่” เป็นสังคมนิเวศดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
จะเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนชีวิตคน คือ ชีวิตคนจะ
อยู ่ กั บ คนด้ ว ยกั น น้ อ ยลง แต่ จ ะใช้ ชี วิ ต อยู ่ กั บ
เครื่ อ งจั ก รอั จ ฉริ ย ะและการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง
มากขึ้ น วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คมก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งบทบาทของสถานศึกษา
ครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องด้วย ระบบการเรียนรู้
ในยุ ค ใหม่ น ่ า จะเป็ น การผสมผสานโมเดลการ
จั ด กิ จ กรรมบรรยายแบบดั่ ง เดิ ม กั บ การจั ด การ
องค์ความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
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(Innovation–Driven Learning) โดยใช้สื่อการ
เรียนรูแ้ บบอิเลคทรอนิกส์ทม่ี กี ารสร้างปฏิสมั พันธ์
โดยตรงกับผู้สอน (Kanjanavasi, 2018 : 31)
การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social
Studies) คือ การถ่ายทอด อบรม การแลกเปลีย่ น
กระบวนการปรั บ การสอน หรื อ การถ่ า ยทอด
ความรู้ของครูสู่ผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรับวิธีคิด
เปลี่ยนวิธีการสอน โดยครูออกแบบการเรียนรู้
จากการตั้ ง ค� ำ ถามเพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นคิ ด และสื บ ค้ น
ข้อมูล เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แล้วให้ผู้เรียน
สะท้อนความคิด ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้
โดยให้ผเู้ รียนได้เรียนรูร้ ว่ มกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็น
ส�ำคัญ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติที่น่าสนใจ 6 วิธีคือ 1) จัดการเรียนรู้
แบบใช้ปญั หาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
2) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Projectbased Learning) 3) การจัดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) 4)
การเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเป็นฐาน (Action-based
Learning) 5) การเรียนรูต้ ามสภาพจริง (Authentic
Learning) และ 6) การจัดการเรียนรู้แบบ Brianbased Learning : การใช้สมองเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (BBL) รวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทีแ่ จ๊ก หม่า เสนอว่า ครูตอ้ งเปลีย่ นวิธกี ารสอนจาก
เดิมที่เน้นความรู้เป็นหลัก (Knowledge-based)
มาเป็ น สอนแนวทางใหม่ เพื่ อ ให้ มี ก ารเรี ย นรู ้
สิง่ ต่อไปนี้ ความช�ำนาญ (Skills) ค่านิยม (Values)
ความศรัทธา (Believing) คิดอิสระ (Independent
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Thinking) ท�ำงานเป็นทีม (Team Work) แคร์คนอืน่
(Care for other) กีฬา (Sports) ดนตรี (Music)
ศิลปะ (Art) สอนสิ่งที่ท�ำให้เป็นคน (Human)
สอนสิ่งที่โดดเด่นเฉพาะ (Unique)
บทบาทของครูผู้สอนสังคมศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn
More : TLLM ผู้สอนต้องสอนให้น้อยลงหรือ
Teach Less แต่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
มากขึน้ หรือ Learn More นัน่ คือผูส้ อนต้องกระตุน้
ให้ เ รี ย นสามารถสร้ า งความรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเอง
สรุปเป็นประเด็น คือ 1) ผู้สอนควรตระหนักว่า
ในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนนั้น ควรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีก�ำลังในการเรียนรู้
ไม่ ใ ช่ เ น้ น แต่ เ พี ย งเนื้ อ หาหรื อ ความรู ้ ที่ จ ะสอน
เท่านัน้ 2) ผูส้ อนควรสอนให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ มโนทั ศ น์ แ ละแนวคิ ด ที่ ส� ำ คั ญ มากกว่ า
การท่ อ งจ� ำ ได้ 3) ผู ้ ส อนควรกระตุ ้ นให้ ผู ้ เ รี ย น
เห็นคุณค่า มีทัศนคติที่ดี และสามารถน�ำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มากกว่าที่จะน�ำความรู้
ไปใช้ในการสอบเท่านั้น 4) ผู้สอนควรส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยการใช้คำ� ถาม
กระตุ ้ น มากกว่ า การให้ ผู ้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง
เท่ า นั้ น และควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้นและเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มากกว่าการ
ที่ผู้เรียนเรียนรู้จากการท�ำแบบฝึกหัดและท่องจ�ำ
5) ผูส้ อนควรเป็นผูแ้ นะน�ำ สร้างบรรยากาศและจัด
สถานการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มากกว่าการเรียนจากค�ำบอกของผู้สอน
และควรค� ำ นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ของผูเ้ รียน และ 6) ผูส้ อนควรใช้วธิ กี ารประเมินผล
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ที่หลากหลายและเป็นการประเมินตามสภาพจริง
ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและพัฒนาการของผูเ้ รียน
มากกว่าการประเมินผู้เรียนจากการสอบเท่านั้น
การสอนสังคมศึกษากับการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เป็นการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการด�ำรงชีวิต ความสามารถและ
ความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งมีหลักการที่ส�ำคัญ คือ 1) ให้ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการแสวงหา
ข้อมูล ศึกษาท�ำความเข้าใจคิดวิเคราะห์ ตีความ
แปลความ สร้ า งความหมายแก่ ต นเอง สรุ ป
ข้อความรู้ได้ 2) ให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด 3) ให้ผู้เรียนมี
ปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน และได้เรียนรูจ้ ากกันและ
กัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์แก่กันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ 4) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ "กระบวนการ" ควบคู่
ไปกับ "ผลงาน/ข้อความรู้ที่สรุปได้" และ 5) ให้ผู้
เรียนน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งแนว
ความคิ ด ในการจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น
ส�ำคัญในการเรียนรู้ โดยผสมผสานแนวคิดทางการ
ของนักการศึกษาชาวตะวันตกเข้ากับแนวคิดใน
ทางพระพุทธศาสนา โดยสรุปเป็นหลักการได้ 3
ประการ (Sirimahasakorn, 2002 : 3) คือ
1. การเรียนรู้ต้องเริ่มต้นที่ตนเอง (Self
Learning) จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามแนวคิด
ของเบ็น เอ็ม แฮริส (Ben M. Haris) มีอยู่ 4
ประการคือ “KUSA” (คูซา่ ) ได้แก่ 1) การถ่ายทอด
ความรู้ (Knowledge Transmission) 2) ฟื้นฟู
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ความเข้าใจ (Improve Understanding) 3)
ให้ทักษะ (Skill Development) 4) เปลี่ยนแปลง
เจตคติ (Changing Value Attitude) มีค�ำถามที่
น่าคิดอยู่ว่า จุดมุ่งหมายในข้อใดมีความส�ำคัญ
ต่อผู้เรียนมากที่สุด ค�ำตอบคือ การเปลี่ยนแปลง
เจตคติของผู้เรียน ด้วยความเชื่อในทางพระพุทธ
ศาสนาใช้ค�ำว่า สอนให้เกิดฉันทะคือ ความรู้สึกรัก
ในสิ่ ง ที่ เ รี ย น เพราะถ้ า มี ฉั น ทะจะเกิ ด วิ ริ ย ะ
ความเพี ย รพยายามที่ จ ะเสาะแสวงหาความรู ้
เพิ่ ม เติ ม เกิ ด จิ ต ตะความเอาใจใส่ ไ ม่ ท อดทิ้ ง
การเรียน และเกิดวิมังสา คือการตรวจสอบตนเอง
เพือ่ ปรับปรุงการเรียนให้ดขี นึ้ ดังนัน้ ถ้าครูสามารถ
สอนให้ นั ก เรี ย นเกิ ด เจตคติ ที่ ดี ใ นการเรี ย นได้
นั ก เรี ย นก็ จ ะแสวงหาความรู ้ (Knowledge)
เพือ่ ฟืน้ ฟูความเข้าใจ (Understanding) และฝึกฝน
ให้มีทักษะ (Skill) ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
อย่างครบถ้วน
2. การเรียนรู้ต้องควบคู่กับการปฏิบัติ
(Learning by Doing) การเรียนรูต้ อ้ งควบคูก่ บั การ
ปฏิบตั ิ ถ้าจะเปรียบเทียบจุดมุง่ หมายทางการศึกษา
กับจุดมุ่งหมายของการศึกษาในพระพุทธศาสนา
จะพบข้ อ ความรู ้ ที่ น ่ า สนใจ อั น จะน� ำ ไปสู ่
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการสอน
ของครูทส่ี ามารถดึงเอาศักยภาพของผูเ้ รียนออกมา
เพือ่ พัฒนาความเจริญงอกงาม จุดมุง่ หมายของการ
ศึกษาในพระพุทธศาสนา คือ ต้องการให้ผเู้ รียนเกิด
ปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ได้แก่
รูจ้ กั ทุกข์ (ปัญหา) รูส้ าเหตุของปัญหา (สมุทยั ) รูว้ ธิ ี
แก้ปญ
ั หา (นิโรธ) และรูถ้ งึ ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ ใช้วธิ ี
แก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นๆ (มรรค) ปัญญาที่ว่านี้มีอยู่ 3
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ประการ ได้แก่ สุตมยปัญญา คือ ปัญญาที่ได้จาก
การฟังหรือการอ่าน จินตมยปัญญา คือ ปัญญาที่
ได้ จ ากการน� ำ เรื่ อ งที่ ฟ ั ง หรื อ เรื่ อ งที่ อ ่ า นมาคิ ด
พิจารณาจนมีความรู้ลึกซึ้งแตกฉานในเรื่องนั้น
มากขึ้น และภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิด
จากการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง เป็ น ปั ญ ญาสู ง สุ ด
ในพระพุทธศาสนา
3. การเรี ย นรู ้ ต ้ อ งควบคู ่ กั บ ความ
สนุกสนาน (Enjoy Learning) หมายถึง การเรียนรู้
ที่ เ น้ น ความสนุ ก สาน มี ค วามสุ ข ไม่ เ ครี ย ด
ในการเรียน เป็นลักษณะการเรียนรู้แบบเล่นปน
เรียน (Play and Lean) เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้
เกิ ด ความเข้ า ใจมากที่ สุ ด แบบยึ ด ผู ้ เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ และเข้ากับการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมเป็นฐาน จึงท�ำให้ไม่เบื่อหน่าย
และเกิดเจตคติที่ดีหรือมีฉันทะ ความพอใจต่อ
การเรียน ความสนุกสนานมิได้หมายถึง การสร้าง
ความตลกขบขันหรือท�ำให้ผู้เรียนหัวเราะอย่างมี
ความสุ ข เท่ า นั้ น แต่ ห มายรวมถึ ง บทเรี ย นนั้ น
มีความน่าสนใจ ผูเ้ รียนมีความสุขทีไ่ ด้หลุดพ้นจาก
ความไม่รู้ เช่นกับพระพุทธเจ้าที่ได้เสวยวิมุติสุข
การท�ำให้เด็กชอบในวิชาที่เรียนนั้น มีหลายวิธี
เช่น การใช้วิธีเล่นเป็นเรียน (Play Way : Playing
is Learning)

4. การจั ด การเรี ย นของครู ใ นยุ ค 4.0
ในสถานศึ ก ษากลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูในการ
สอนสังคมศึกษายุค 4.0 นัน้ เป้าหมายหลักของการ
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พัฒนาบทบาทครูและผู้เรียน ในสถานศึกษาของ
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษาให้ เ ป็ น คนที่ มี
คุณภาพนั้น ต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดีมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุค 4.0 เป็นทักษะ
แห่งอนาคตใหม่ทคี่ รูควรมีทกั ษะและมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่ดีเพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียน
รู้แนวใหม่ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณส�ำหรับผู้เรียนในยุค 4.0 ต้อง
เน้ น พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก ารยอมรั บ ใน
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง หน้ า ที่ ข องครู ใ น
ห้องเรียน 4.0 ไม่ใช่การสอนส่งต่อเพียงข้อมูลความ
รู้แก่ผู้เรียน แต่คือการหล่อหลอมให้เกิด “ทักษะ”
ที่คงอยู่และมีพัฒนาการเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง” ครูจึงมีหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ หรือเรียกว่ากระบวนกร (Facilitator)
การเปลี่ ย นครู แ ละห้ อ งเรี ย นไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น เพี ย ง
ชัว่ ข้ามคืน แต่เกิดจากการทีค่ รูมพี นื้ ทีเ่ ล็กๆ ในหัวใจ
ทีพ่ ร้อมจะเปลีย่ นแปลงการท�ำงานของตน (Phinla,
2016 : 2)
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
หรื อ สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมจึงต้องใช้วธิ กี ารสอนทีจ่ ะช่วยสร้างเสริม
เติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ ค่านิยม
และเจตคติท่ีดี ตลอดจนต้องจัดให้เหมาะสมกับ
วัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนให้มีส่วนร่วมจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดของ
ตนเองจากความรู้ที่ได้เรียน โดยมีกระบวนการ
(Phinla, 2016 : 4) ดังนี้ 1) การพัฒนาทักษะทาง
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ปัญญา เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้
ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระของวิชาอันประกอบด้วย เครื่องมือช่วยคิด
กระบวนการคิ ด ทั ก ษะการคิ ด เช่ น การคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดแก้ปญ
ั หา และคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความรูท้ ี่
ได้จากการบูรณาการที่เชื่อมโยงเป็นสาระเรือ่ งราว
ต่างๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตัว 2) การพัฒนา
ทักษะทางสังคม กระบวนการการจัดการเรียนรู้
ที่ มุ ่ ง ให้ ผู ้ เ รี ย นมี ทั ก ษะที่ เ น้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง
เพือ่ สร้างผูเ้ รียนให้มที กั ษะชีวติ พืน้ ฐาน เช่น ทักษะ
การรู้จักตนเอง ทักษะการคิด การตัดสินใจและ
การแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสารและ
สร้างสัมพันธภาพ ทักษะการวางแผน การจัดการ
และทักษะการท�ำงานเป็นทีม และ 3) การพัฒนา
เจตพิสัยและคุณลักษณะ เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการพัฒนา ค่านิยม
เจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เช่น
ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์อดทน โดยน�ำมาใช้
เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตของผู้เรียน เป็นต้น

5. การสอนสั ง คมศึ ก ษาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา

ปรั ช ญาพื้ น ฐานการสอนของพระพุ ท ธ
ศาสนา มีลกั ษณะส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีต่ า่ งจากศาสนา
ทั่วไป โดยมีปัญญาเป็นส�ำคัญ ไม่บังคับศรัทธา
ให้เสรีภาพทางความคิด ไม่เรียกร้องและบังคับ
ความเชือ่ ไม่กำ� หนดข้อปฏิบตั ทิ บี่ งั คับแก่ศาสนิกชน
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แต่ให้พิจารณาเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง เรียกว่า
ศาสนาแห่งปัญญา และสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
คือ การศึกษาหรือสิกขา เป็นสาระส�ำคัญของการ
สอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
โดยสอดคล้องกับองค์ประกอบและการด�ำเนินชีวติ
ของมนุษย์ที่มี 3 ด้าน คือ พฤติกรรมจิตใจและ
ปัญญา มีสาระส�ำคัญ (Phra Dhammapitaka
(P.A. Payutto), 1997 : 9-10) คือ 1) ศีล คือ
การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม ทางกาย วาจา
อย่างถูกต้องมีผลดี 2) สมาธิ คือ การฝึกฝนพัฒนา
ด้ า นจิ ต ใจ มี ความส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง เพราะจิ ตใจ
เป็ น ฐานของพฤติ ก รรม เนื่ อ งจากพฤติ ก รรม
ทุกอย่างเกิดขึน้ จากความตัง้ ใจหรือเจตนา และเป็น
ไปตามเจตจ� ำ นงหรื อ แรงจู ง ใจที่ มี อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง
ถ้าจิตใจได้รบั การพัฒนาดีงามแล้ว ก็จะควบคุมและ
น�ำพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามได้ และ 3) ปัญญา
คือ พัฒนาปัญญาช่วยให้การด�ำเนินชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบความส�ำเร็จในชีวิตและช่วย
ให้บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม
หลั ก การสอนของพระพุ ท ธเจ้ า ค� ำ ว่ า
การสอน (Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, 2012 : 8) ตรงกับค�ำบาลีวา่ อนุสาสนี
คือ การพร�ำ่ สอน การสอนบ่อยๆ จัดเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ของพระพุทธศาสนา เรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริยะ
การสอนคือกรรมวิธีส�ำหรับเร้าให้ผู้เรียนเกิดความ
รูใ้ นระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับต�ำ่ สุดถึงสูงสุด การสอน
ที่จะมีผลดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น
สติปัญญาและความเอาใจใส่ของนักเรียน ความรู้
ความสามารถและความเอาใจใส่ของครู ตลอดถึง
วิธกี ารสอนทีด่ ดี ว้ ย พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูชนั้ ยอด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

พระองค์หนึ่ง ทรงสามารถสอนให้คนเกิดความรู้
ถึงขั้นวิชชุญาณ และสัมโพธิญาณได้ด้วยการพูด
ธรรมดา และสามารถให้ผฟู้ งั รูถ้ งึ ขัน้ อริยะสัจจะเกิด
การเปลีย่ นแปลงถึงขัน้ จากปุถชุ นเป็นอริยบุคคลได้
การศึ ก ษาถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ก ารสอนของ
พระพุทธเจ้าเท่ากับเป็นการศึกษาถึงวิธีสอนตาม
หลักพุทธศาสตร์ และสามารถน�ำหลักการบางอย่าง
มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้ หลักการสอนของ
พระพุทธเจ้านั้น (Phra Dhammapitaka (P.A.
Payutto) and Wannapok, 2003 : 28-30)
ได้สรุปแบ่งเนื้อหาเป็น 3 หมวด ดังนี้
1. เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาหรื อ เรื่ อ งที่ ส อน
เรื่ อ งที่ จ ะท� ำ ให้ ก ารสอนมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง
คนที่ จ ะสอนคนอื่ น ต้ อ งรู ้ ว ่ า จะเอาเรื่ อ งอะไร
มาสอน ต้ อ งรู ้ เ นื้ อ หาที่ จ ะสอนให้ เ ข้ า ใจอย่ า ง
กระจ่างแจ้งเสียก่อน และต้องคิดก่อนว่าจะเอา
อะไรไปสอน ดังนั้นผู้สอนควรได้ค�ำนึงถึงหลักการ
สอนของพระพุทธเจ้า และน�ำมาเป็นแนวทางใน
การสอนได้ ดังนี้ 1) สอนจากสิง่ ทีร่ ทู้ เี่ ห็นเข้าใจง่าย
หรือรู้เห็นเข้าใจแล้วไปหาสิ่งที่เห็นเข้าใจได้ยาก
เนื้อหาต้องเป็นเนื้อหาที่คนฟังเข้าใจง่าย ค่อยสอน
โยงไปหาเนื้อหาที่เข้าใจยากหรือยังไม่เข้าใจตาม
ล�ำดับ เช่น การสอนตามหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์
เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ หนทางปฏิบตั ใิ ห้เกิด
ความดับทุกข์ 2) สอนเนื้อหาที่ลุ่มลึกลงไปตาม
ล�ำดับ หรือสอนเนื้อเรื่องที่ค่อยลุ่มลึกยากลงไป
ตามล�ำดับชั้น 3) ถ้าสิ่งที่สอนเป็นสิ่งที่แสดงได้
ก็สอนด้วยของจริง ให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้ฟัง
หรือได้ทดลองปฏิบัติจริงอย่างที่เรียกว่า สอนด้วย
ประสบการณ์ตรง 4) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง
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ตรงประเด็น หรือที่เรียกว่าสอนตรงเนื้อหานั่นเอง
สอนมีเหตุผล ตรงตามเห็นได้จริง 5) สอนเท่าที่
จ�ำเป็นพอดีสำ� หรับให้เกิดความเข้าใจ ให้การเรียนรู้
ได้ผล ไม่ใช่สอนเท่าที่ตนรู้ หรือสอนแสดงภูมิว่า
ผู้สอนมีความรู้มาก 6) สอนสิ่งที่มีความหมาย
ควรที่เขาจะเรียนรู้และเข้าใจ เป็นประโยชน์แก่ตัว
เขาเอง และการสอนสิง่ ทีม่ คี วามหมายนัน้ เห็นควร
เที ย บเคี ย งกั บ พระพุ ท ธด� ำ รั ส ของพระพุ ท ธเจ้ า
ในข้อหนึง่ ทีว่ า่ “ วาจาใดจริงถูกต้อง เป็นประโยชน์
เป็นทีช่ อบใจของผูอ้ นื่ พระองค์เลือกตรัสวาจานัน้ ”
(Wannapok, 1999 : 62-63)
2. เกี่ยวกับตัวผู้เรียน สิ่งที่ผู้สอนต้อง
ค�ำนึงถึงตัวผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนย่อมมี
ความแตกต่างกัน ทัง้ ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
เพศ สติปัญญา ที่เรียกว่า “ความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คล” จึ ง จะท� ำ ให้ ก ารสอนเกิ ด ประโยชน์ ต ่ อ
ผู้เรียนมากที่สุด สิ่งที่ผู้สอนควรยึดเป็นแนวทาง
ในการสอน ดังนี้ 1) พระพุทธเจ้าจะทรงสอนใคร
พระองค์จะทรงพิจารณาดูบคุ คลผูร้ บั การสอนก่อน
ว่าบุคคลนัน้ ๆ เป็นคนประเภทใด มีพนื้ ความรูเ้ ข้าใจ
มากน้อยเพียงใด 2) ปรับวิธีสอนผ่อนให้เหมาะกับ
บุคคล ไม่สอนเรือ่ งเดียวกันแต่ตา่ งบุคคล อาจใช้วธิ ี
การต่างกัน และค�ำนึงถึงความพร้อมของบุคคล
พิจารณาผูเ้ รียนเป็นรายๆ ไป 3) สอนโดยให้ผเู้ รียน
ลงมือท�ำด้วยตนเอง และ 4) การสอนด�ำเนินไป
ในรูปแบบที่ให้รู้สึกว่าผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาท
ร่วมกันในการแสวงหาความจริง
3. เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสอน คื อ กรรมวิ ธี
ส�ำหรับเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในระดับต่างๆ
และการสอนที่จะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพนั้น
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ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ เช่น สติปญ
ั ญาความสามารถ
ของนักเรียน ความเอาใจใส่ของครู และสภาพ
แวดล้อม สิ่งที่ผู้สอนสามารถน�ำมาเป็นแนวทาง
ในการสอนได้ 1) การเริ่มต้นที่ดีในการสอนนั้น
เป็นจุดส�ำคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะการเริ่มต้นที่ดี
มี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ก ารสอนส� ำ เร็ จ ผลเป็ น อย่ า งมาก
อย่างน้อยก็เป็นเครือ่ งดึงดูดความสนใจ และน�ำเข้า
สู่เนื้อหาได้ 2) สร้างบรรยากาศในการสอนให้เป็น
กันเอง ไม่ให้เกิดความอึดอัดใจและให้เกียรติแก่
ผู้เรียน 3) สอนมุ่งเนื้อหา มุ่งให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งที่สอนเป็นส�ำคัญ 4) สอนโดยเคารพ
คือ ตั้งใจสอน ท�ำจริง ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มี
ค่า และ 5) ใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะสม

6. วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า

พระพุ ท ธเจ้ า ทรงสั่ ง สอนพุ ท ธสาวก
พุทธะสาวิกา โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ลักษณะของบุคคลทีจ่ ะรับการเทศนา
สั่งสอน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ซึง่ วิธกี ารสอนของพระพุทธเจ้าองค์มลี กั ษณะ ดังนี้
1) อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ์ เป็ น การสอนที่ อ าศั ย ความ
สามารถพิเศษเฉพาะตัวของผู้สอนจะใช้กับผู้ที่ดื้อ
หัวแข็งอย่างมีมจิ ฉาทิฏฐิ เพือ่ ปราบให้สยบยอมรับฟัง
2) อาเทศนาปาฏิหาริย์ คือ การดักใจ ทายใจจาก
สภาพจิตของบุคคล โดยพูดเป็นค�ำสั้นๆ ที่กินใจ
และประทับใจช่วยกันขายปริศนาธรรม และ 3)
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เป็นการกระท�ำที่พระพุทธเจ้า
ทรงใช้มากที่สุดและได้ผลมากที่สุดแม้จะใช้วิธีที่ 1
ถึง 2 แต่ต้องใช้วิธีที่ 3 ด้วยทุกครั้ง พุทธวิธีสอนนี้
มีผรู้ วบรวมไว้หลายวิธี เช่น พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า
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พระพุทธองค์ทรงพูดด้วยปากท�ำให้ดู อยู่ให้เห็น
(Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto) เขียนไว้
ในพุทธวิธีในการสอน ดังนี้
1. การสอนแบบบรรยาย มีวิธีการสอน
ดังนี้ 1) ขั้นเสนอหลักการหรือข้อเท็จจริง เช่น
เรือ่ งการสอนเบญจศีลเบญจธรรม ผูส้ อนจะอธิบาย
ข้องดเว้น 5 ข้อ และข้อปฏิบัติ 5 ข้อ พร้อมเสนอ
สื่อประกอบในแต่ละข้อ 2) ขั้นซักไซ้ไล่เรียงผู้สอน
จะสนทนากับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์
หาเหตุผลว่าเหตุผลใดจึงต้องงดเว้น (ศีล 5) และ
เหตุใดจึงต้องปฏิบัติตาม (ธรรม 5) และ 3) ท่าน
สรุปใจความส�ำคัญเป็นขั้นที่ผู้สอน
2. การสอนแบบไตรสิกขา คือ การสอน
ทีผ่ า่ นกระบวนการ 3 ขัน้ ตอนของศีล สมาธิ ปัญญา
1) อธิศีลสิกขา คือ การควบคุมกาย วาจา ใจให้คิด
ดีท�ำดี พูดดี 2) อธิจิตสิกขา คือ การฝึกอบรมจิตให้
มัน่ คงแน่วแน่จดจ่อปลอดโปร่งตัง้ ใจทีจ่ ะรับรูส้ งิ่ ดีๆ
3) อธิปัญญาสิกขา คือการฝึกอบรมให้เกิดความรู้
ที่สูงขึ้น เริ่มจากความเห็นถูก ความคิดถูกมวิธีการ
สอนนี้ ผู้สอนน�ำกระบวนการไตรสิกขาไปฝึกให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยใช้ร่วมกันกับวิธีสอนอื่นๆ
ด้วยผู้สอนก็ควบคุมให้ผู้เรียนส�ำรวมกาย วาจา ใจ
ให้ตั้งใจและบันทึกซักถามให้เกิดปัญญา
3. วิธสี อนแบบธรรมสากัจฉา คือ วิธสี อน
ที่ใช้หลักการสนทนาเป็นส�ำคัญ เป็นการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน
วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา เป็นวิธีการสอน
ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อยวิธีหนึ่ง ทรงใช้ถามน�ำคู่
สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรม ส่งเสริมให้มีการ
สนทนาธรรมกั น ในหมู ่ ส าวก วิ ธี ก ารสอนแบบ
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ธรรมสากัจฉานี้ โดยก�ำหนดขั้นตอนให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ของนักเรียน
4. วิธสี อนแบบอริยสัจ 4 มีกระบวนการ
สอน ได้แก่ การก�ำหนดปัญหา (ทุกข์) การตัง้ สมมุติ
ฐานของปัญหา (สมุทยั ) การทดลองเก็บข้อมูลท�ำให้
แจ้งด้วยตนเอง (นิโรธ) และขัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลสรุป
ผล (มรรค) 1) ก�ำหนดปัญหา ทุกข์เพราะมีอายตน
จริงหรือ 2) สาเหตุปัญหา ตากระทบรูป ท�ำให้เกิด
ทุกข์ 3) ทดลองเก็บข้อมูล น�ำเสนอภาพให้นกั เรียน
ดูหลายภาพ ทัง้ น่าดูและไม่นา่ ดู 4) วิเคราะห์ขอ้ มูล
การกระทบท�ำให้เกิดการปรุงแต่ง ตากระทบรูป
บางครั้งเป็นทุกข์ บางครั้งเป็นสุข
5. วิธีสอนแบบปุจฉา-วิสัชนา วิธีการ
สอนแบบนีจ้ ะมีปรากฏในพระไตรปิฎกจ�ำนวนมาก
คือเป็นลักษณะถามตอบระหว่างผู้สอน ผู้เรียน
ผู้สอนไม่ต้องตอบค�ำถามเอง แต่ผู้สอนจะกระตุ้น
เร้าด้วยค�ำถามให้ผู้เรียนช่วยกันหาค�ำตอบ ผู้เรียน
จะเกิดปัญญาด้วยตัวเอง
6. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เป็นวิธี
สอนที่ เ น้ น กระบวนการหาความจริ ง ด้ ว ยการ
ตัง้ ค�ำถามเพือ่ น�ำไปสูแ่ นวทางในการหาค�ำตอบ ดังนี้
1) การเห็นปัญหา และการวิเคราะห์ปญ
ั หา 2) การ
เสนอเหตุแห่งปัญหาในรูปของการตั้งสมมุติฐาน
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การทดลอง/ทดสอบ
สมมุติฐานด้วยข้อมูล และ 5) การสรุปผล

7. ลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า

จากการศึกษาหลักการสอนและวิธีสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้ว พบว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้วธิ ี
การสอนอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ศิลปะวิธี
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สอนหรือลีลาการสอน และ 2) กลวิธีสอนและ
อุ บ ายประกอบการสอน ซึ่ ง วิ ธี ก ารสอนทั้ ง สอง
ลักษณะดังกล่าว อธิบายได้ว่าเมื่อมองในภาพรวม
การสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้ง จะทรงมี
ลี ล าการสอนที่ เ รี ย กว่ า ศิ ล ปะวิ ธี ห รื อ วาทศิ ล ป์
อั น หมายถึ ง การสอนที่ ท� ำ ผู ้ ฟ ั ง ได้ รั บ รส มี 4
คุณลักษณะคือ ลีลาที่ 1 สันทัสนา อธิบายให้เห็น
ชันเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา
หรือจริงด้วยใจเหมือนตาเห็น พระพุทธเจ้าเมื่อจะ
ทรงสอนอะไร พระองค์ก็จะทรงชี้แจง จ�ำแนก
แยกแยะ อธิบาย และแสดงเหตุผลชัดเจนจนผู้ฟัง
เข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงเห็นจัง คล้ายกับว่าเห็นด้วย
ตา ลีลาที่ 2 สมาทปนา ชักจูงใจให้เห็นจริง ชวนให้
คล้อยตาม จนต้องยอมรับและน�ำไปปฏิบตั กิ จ็ ะทรง
แนะน� ำ หรื อ อธิ บ ายให้ ผู ้ ฟ ั ง ซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า
ให้มองเห็นความส�ำคัญที่จะต้องฝึกฝนหรือน�ำไป
ปฏิบัติ ลีลาที่ 3 สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า
บังเกิดก�ำลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะเข้มแข็งมั่นใจว่า
จะท�ำให้สำ� เร็จได้ ไม่หวัน่ ระย่อต่อความเหนือ่ ยยาก
สอนเร้าใจผู้ฟังให้มีความกล้าหาญในการปฏิบัติ
ตาม เมือ่ ทรงชีแ้ จงให้ผฟู้ งั เข้าใจได้ชดั เจนจนอยาก
จะน�ำไปปฏิบัติแล้วพระองค์ก็จะทรงปลุกเร้าใจให้
เขากระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะมีก�ำลังใจที่จะ
ปฏิบัติให้เกิดผลให้จงได้ และลีลาที่ 4 สัมปหังสนา
ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และ
เปี่ยมด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์
ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัตินั้น
พระพุทธเจ้านอกจากจะทรงยึดหลักการ
สอนให้ผู้ฟังเข้าใจในเหตุผลซาบซึ้งในคุณค่าและ
ปลุกเร้าให้อาจหาญแกล้วกล้าแล้ว พระองค์ยงั ทรง
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สอนให้เขาเกิดความแช่มชื่นเบิกบานไม่เหนื่อย
หน่ายหรือท้อแท้ ให้มีความหวังในผลของการที่ได้
ปฏิบัติตาม

8. สรุป

แนวทางการสอนสั ง คมศึ ก ษายุ ค 4.0
ตามแนวพุทธศาสนานั้น เป้าหมายหลักของการ
พัฒนาบทบาทครู และผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0
คือ ยุคสร้างนวัตกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สั ง คมศึ ก ษาให้ เ ป็ น การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพนั้ น
ต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้
มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
โดยเฉพาะในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่ดี
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เพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
หรือการสอนแนวใหม่ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะของผูเ้ รียนทัง้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปญ
ั หา คิดผลิตภาพ และการ
คิดออกแบบ ครูต้องสามารถบูรณาการกลุ่มสาระ
วิชาสังคมศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านศาสนาศีลธรรมและจริยธรรม หน้าที่พลเมือง
วั ฒ นธรรมและการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประวั ติ ศ าสตร์
และภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี ค วามเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ กั น และ
มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ การเรียนรูต้ อ้ งเริม่ ต้นทีต่ นเอง
การเรียนรู้ต้องควบคู่กับการปฏิบัติ ตามจุดมุ่ง
หมายของการศึ ก ษาในพระพุ ท ธศาสนา คื อ
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดปัญญา
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