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บทคัดย่อ 
 สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนย่อมมีมาตั้งแต่เกิด เพื่อความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์
และ เพื่อให้มนุษย์ต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพ ดังนั้นหลักความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนจึงควรได้รับการช าระ
ให้ บริสุทธิ์ปราศจากอคติอันคับแคบและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเช่นเดียวกับจิตใจมนุษย์ การเป็นพลเมืองดีจะท าให้
การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสันติสุขเพราะคนในสังคมจะช่วยกันรักษาความสงบ  เรียบร้อย และ
ร่วมกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในสังคม พลเมืองที่ดีจะปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง
แก่พลเมืองที่ประพฤติไม่ดีในด้านการเสียสละต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ เทคนิคการ
สอนเรื่องสิทธิมนุษยชนและการเป็นพลเมืองดีครูให้ความรักแก่นักเรียน พร้อมๆ ไปกับเนื้อหาวิชาเรียน  
ครูควรแนะน าวิธีเรียนรู้ให้แก่เด็กแก่เยาวชน 

ค าส าคัญ : เทคนิคการสอน, สิทธิมนุษยชน, ความเป็นพลเมืองดี 
 

Abstract 
 Human right is the right of every human being since birth. It is the rights for 
equality among humans and also to enable humans to treat each other respectfully.  
So the idea of human rights should be purified from being bias, narrow minded and 
divisible, like the human mind. In order to do so, there must be good citizenship together 
with the social coexistence in peace. All people in the society will help maintain peace, 
develop better society, avoid conflicts in society. Moreover a good citizen will act as an 
example to the misbehaved citizens. They will sacrifice for the benefit of the public and 
the nation.  In Teaching techniques for human rights and good citizenship, teachers must 
give love for students along with the content of the course. Finally, teachers should teach 
children how to learn. 
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บทน า 
 โลกทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ายิ่งวัตถุเจริญขึ้นมากเท่าใดจิตใจของคนก็ต่ าลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ไม่มี
มโนธรรมและคุณธรรม เช่น ข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ นักเรียนตีกัน ฆ่ากัน หรือ การปล้นฆ่าประทุษร้ายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินทั้งๆ ที่นโยบายของรัฐบาลมีการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นรวมทัง้ปราบปรามผู้ที่ทาผดิ
กฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด มนุษย์มีอิสรภาพในการกระทาทุกอย่างบนพ้ืนฐานของกฎหมายถ้าหากว่า
มนุษย์มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะทาให้มีความสุขในชีวิต 

การที่จะท าชาติให้เจริญสิ่งที่ควรปฏิบัติคือการเคารพสิทธิผู้อ่ืนสิ่งส าคัญในการท าให้ประชากรของ
ชาติได้เข้าใจในเรื่องนี้ต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่เล็กโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยมีการน ามาจัดการ
เรียนการสอนในเร่ืองนี้อย่างจริงจังเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและเมื่อเขาเหล่านั้น
เติบโตขึ้นมาก็จะสามารถเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

เทคนิคและวิธีการสอนก็เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอนต้องรู้และเข้าใจเพื่อจะได้น าไปใช้สอนอย่างถูกต้อง
และเกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของวิธีการสอน
แบบต่างๆ ทั้งนี้เพราะ วิธีการสอน จะเป็นขั้นตอนของการด าเนินการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีทิศทาง และท าให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอนมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ วิธีสอนมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีลักษณะ มีความมุ่งหมาย ขั้นตอนการสอน ข้อดี
ข้อจ ากัด และวิธีการน าไปใช้แตกต่างกัน ผู้สอนควรเลือกใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอนเนื้อหาของ
บทเรียน ความสามารถ ความสนใจ ตามวัยของผู้เรียน เวลา และสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของ
การเรียน ในการเลือกใช้อาจใช้หลายวิธีผสมผสานกันได้ โดยค านึงถึงจุดประสงค์การสอนเป็นส าคัญเพื่อท า
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายของสิทธิมนุษยชน 

ในระยะเร่ิมแรกมนุษย์ก็คงจะไม่แตกต่างไปจากสัตว์ซึ่งต่างก็จะต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อมา
เมื่อมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น มีการอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นครอบครัว เป็นชนเผ่า เป็นรัฐตามล าดับ  
ความไม่เป็นธรรมก็เกิดมีขึ้นในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ความไม่สงบสุข  
ความเอารัดเอาเปรียบ ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นบางครั้งถึงขนาดเป็นการป่าเถื่อนไม่มีมนุษยธรรม มนุษย์ 
จึงต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองมีความปลอดภัยตลอดจนได้รับสิทธิต่างๆ ของตนอันจะพึงมีมนุษย์
จึงได้พิจารณาถึงสิทธิตามธรรมชาติ ส าหรับแนวคิดในเร่ืองสิทธิตามธรรมชาตินี้เป็นที่มาอันส าคัญยิ่งของสิทธิ
มนุษยชน1 สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ และมนุษย์จะไม่สามารถด ารงอยู่ได้โดยปราศจากสิทธิ
มนุษยชน โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติ ความไม่สงบสุขที่เกิดขึ้นในทางสังคมและทางการเมือง 
ความรุนแรงในสังคมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเป็นมูลเหตุที่ผลักดันในประเทศ
ต่างๆ รวมตัวกันเพื่อจัดท าข้อก าหนดในการให้ความคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานต่างๆ 

                                                           
1 เสน่ห์ จามริก, พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ, 2545), หน้า 37. 
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บทน า 
 โลกทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ายิ่งวัตถุเจริญขึ้นมากเท่าใดจิตใจของคนก็ต่ าลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ไม่มี
มโนธรรมและคุณธรรม เช่น ข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ นักเรียนตีกัน ฆ่ากัน หรือ การปล้นฆ่าประทุษร้ายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินทั้งๆ ที่นโยบายของรัฐบาลมีการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นรวมทัง้ปราบปรามผู้ที่ทาผดิ
กฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด มนุษย์มีอิสรภาพในการกระทาทุกอย่างบนพื้นฐานของกฎหมายถ้าหากว่า
มนุษย์มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็จะทาให้มีความสุขในชีวิต 

การที่จะท าชาติให้เจริญสิ่งที่ควรปฏิบัติคือการเคารพสิทธิผู้อ่ืนสิ่งส าคัญในการท าให้ประชากรของ
ชาติได้เข้าใจในเรื่องนี้ต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่เล็กโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยมีการน ามาจัดการ
เรียนการสอนในเร่ืองนี้อย่างจริงจังเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและเมื่อเขาเหล่านั้น
เติบโตขึ้นมาก็จะสามารถเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 

เทคนิคและวิธีการสอนก็เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอนต้องรู้และเข้าใจเพื่อจะได้น าไปใช้สอนอย่างถูกต้อง
และเกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของวิธีการสอน
แบบต่างๆ ทั้งนี้เพราะ วิธีการสอน จะเป็นขั้นตอนของการด าเนินการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีทิศทาง และท าให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอนมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ วิธีสอนมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีลักษณะ มีความมุ่งหมาย ขั้นตอนการสอน ข้อดี
ข้อจ ากัด และวิธีการน าไปใช้แตกต่างกัน ผู้สอนควรเลือกใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอนเนื้อหาของ
บทเรียน ความสามารถ ความสนใจ ตามวัยของผู้เรียน เวลา และสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของ
การเรียน ในการเลือกใช้อาจใช้หลายวิธีผสมผสานกันได้ โดยค านึงถึงจุดประสงค์การสอนเป็นส าคัญเพื่อท า
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายของสิทธิมนุษยชน 

ในระยะเร่ิมแรกมนุษย์ก็คงจะไม่แตกต่างไปจากสัตว์ซึ่งต่างก็จะต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อมา
เมื่อมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น มีการอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นครอบครัว เป็นชนเผ่า เป็นรัฐตามล าดับ  
ความไม่เป็นธรรมก็เกิดมีขึ้นในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ความไม่สงบสุข  
ความเอารัดเอาเปรียบ ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นบางครั้งถึงขนาดเป็นการป่าเถื่อนไม่มีมนุษยธรรม มนุษย์ 
จึงต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองมีความปลอดภัยตลอดจนได้รับสิทธิต่างๆ ของตนอันจะพึงมีมนุษย์
จึงได้พิจารณาถึงสิทธิตามธรรมชาติ ส าหรับแนวคิดในเร่ืองสิทธิตามธรรมชาตินี้เป็นที่มาอันส าคัญยิ่งของสิทธิ
มนุษยชน1 สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ และมนุษย์จะไม่สามารถด ารงอยู่ได้โดยปราศจากสิทธิ
มนุษยชน โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติ ความไม่สงบสุขที่เกิดขึ้นในทางสังคมและทางการเมือง 
ความรุนแรงในสังคมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเป็นมูลเหตุที่ผลักดันในประเทศ
ต่างๆ รวมตัวกันเพื่อจัดท าข้อก าหนดในการให้ความคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานต่างๆ 

                                                           
1 เสน่ห์ จามริก, พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
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นับได้ว่าเป็นแนวความคิดร่วมกันของประชาชนทุกคนและของรัฐต่างๆทุกรัฐในความปรารถนาให้มีการ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ของความเป็นมนุษยชาติอันเป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรมและ
สันติภาพในโลก 
 สิทธิมนุษยชน (Human rights) คือ แนวความคิดที่ว่าบุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติในแนวทาง
บางอย่างและมีสิทธิที่จะมีบางสิ่งบางอย่าง เพียงเพราะว่าเขาหรือเธอเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนที่เป็นขั้น
พื้นฐานที่สุด ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิต อิสรภาพแห่งการนับถือศาสนา อิสรภาพแห่งการพูด อิสรภาพแห่ง
ความคิด และสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 
 แนวความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้รับการพัฒนาในยุโรปนับแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา
และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ได้รับการยอมรับโดยสหประชาชาติในปี ค.ศ.1948 แนวความคิด
ของสิทธิมนุษยชนเติบโตมาจากแนวความคิด 3 อย่าง คือ 
 1) แนวความคิดที่ว่ากฎหมายและสถาบันทั้งหลายมนุษย์เป็นผู้สร้างหาใช่พระเจ้าเป็นผู้สร้างไม่และ
ดังนั้นก็จึงสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ 
 2) แนวความคิดที่ว่ามนุษย์ทั้งปวงมีความเท่าเทียมกัน  
 3) แนวความคิดที่ว่ามนุษย์ทั้งปวงเป็นเจ้าของคุณภาพที่เรียกว่าศักดิ์ศร ี
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาเท่าเทียมกัน มนุษย์มีสิทธิบางประการที่ติดตัว
มนุษย์มาแต่ก าเนิดจนกระทั้งถึงแก่ความตาย สิทธิดังกล่าวได้แก่สิทธิในชีวิต เสรีภาพในร่างกาย และความ
เสมอภาคซึ่งเป็นสิทธิที่ไม่อาจโอนให้แก่กันได้และใครจะล่วงละเมิดมิได้ หากมีการล่วงละเมิดก็อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตราย หรือกระทบกระเทือนเสื่อมเสียต่อสภาพของความเป็นมนุษย์2 ดังนั้นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมี
ความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการ
รับรอง ทั้งความคิดและการกระท าที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หลักการส าคัญที่สุดของสิทธิมนุษยชน คือ มนุษย์ทุกคน
มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันมีความคิดเห็นเป็นอิสระเพราะ  มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีสิทธิ
ในตัวเองมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์มีเกียรติภูมิที่เกิดมาเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนเกิดมามีฐานะไม่เท่าเทียม
กัน มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างๆดังนั้นไม่ควรล่วงละเมิดสิทธิของกัน
และกัน       
                 
ความหมายความส าคัญของความเป็นพลเมืองดี 

พลเมืองดี หมายถึง ประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดล่วงล้ าสทิธิและ
เสรีภาพของ บุคคลอื่น 

                                                           
2 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีแก้ปัญหาเพ่ือศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์           

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536), หน้า 30–31. 
 

พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกับสังคมอ่ืนๆ ทุกสังคมย่อม
ต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี  คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาได้  
มีประสิทธิภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติและการเป็น
พลเมืองดีนั้นย่อมต้องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอีกด้วย เพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนบุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น  
ต้องตระหนักถึง บทบาท หน้าที่  ที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และ
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีเคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรือร้น ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างสงบสุข 

 
ลักษณะของพลเมืองดีท่ีพึงประสงค์ 

การเป็นพลเมืองดีจะมีลักษณะอย่างไรนั้น สังคมจะเป็นผู้ก าหนดลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อที่จะได้
พลเมือง ที่ ดี  ต้องการังนั้นคุณสมบัติของสมาชิก ในสังคมก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ เป็นพื้นฐานและ
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้คือ คุณสมบัติพื้นฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไปของการเป็นพลเมืองดี เช่นขยัน อดทน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบอ้อมอารี มีเมตตา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมีความส าคัญเสมอ
คุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบัติเฉพาะอย่างที่สังคมต้องการให้บุคคลพึ่งปฏิบัติการพัฒนาให้เป็นพลเมืองดี
เพื่อให้รู้จักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมเพื่อปลูกฝังทักษะการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเพื่อ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมายเพื่อปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน หรือไม่กระท า
ความผิดตามที่กฎหมายก าหนดก็จะท าให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณในการป้องกัน ปราบปรามและจับกุมผู้ที่
กระท าความผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ยังท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกัน เป็นผู้มีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนทุกคนย่อมมีอิสรเสรี
ภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการรู้จักการใช้เหตุผลในการด าเนินงาน จะท าให้ช่วย
ประสานความสัมพันธ์ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกันยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ เมื่อมีความขัดแย้ง
กันในการด าเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และจ าเป็นต้องตัดสินปัญหาด้วยการใช้เสียง
ข้างมากเข้าช่วย และมติส่วนใหญ่ตกลงว่าอย่างไร ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความคิดของเรา เราก็ต้องปฏิบัติตาม 
เพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้น เป็นผู้น ามีน้ าใจประชาธิปไตย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผู้ที่มีความ
เป็นประชาธิปไตยนั้น จะต้องมีความเสียสละในเร่ืองที่จ าเป็น เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่ง
สังคมประชาธิปไตย  เป็นการส่งผลต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กร ซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์
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พลเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมของสังคมไทย เช่นเดียวกับสังคมอ่ืนๆ ทุกสังคมย่อม
ต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่ งหมายถึงความมีร่างกายจิตใจดี  คิดเป็น ท าเป็น แก้ไขปัญหาได้  
มีประสิทธิภาพเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงให้กับประเทศชาติและการเป็น
พลเมืองดีนั้นย่อมต้องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอีกด้วย เพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนบุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น  
ต้องตระหนักถึง บทบาท หน้าที่  ที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และ
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีเคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความกระตือรือร้น ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างสงบสุข 

 
ลักษณะของพลเมืองดีท่ีพึงประสงค์ 

การเป็นพลเมืองดีจะมีลักษณะอย่างไรนั้น สังคมจะเป็นผู้ก าหนดลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อที่จะได้
พลเมือง ที่ ดี  ต้องการังนั้นคุณสมบัติของสมาชิก ในสังคมก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ เป็นพื้นฐานและ
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้คือ คุณสมบัติพื้นฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไปของการเป็นพลเมืองดี เช่นขยัน อดทน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบอ้อมอารี มีเมตตา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมีความส าคัญเสมอ
คุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบัติเฉพาะอย่างที่สังคมต้องการให้บุคคลพึ่งปฏิบัติการพัฒนาให้เป็นพลเมืองดี
เพื่อให้รู้จักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมเพื่อปลูกฝังทักษะการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเพื่อ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมายเพื่อปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม 

 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน หรือไม่กระท า
ความผิดตามที่กฎหมายก าหนดก็จะท าให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณในการป้องกัน ปราบปรามและจับกุมผู้ที่
กระท าความผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ยังท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกัน เป็นผู้มีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนทุกคนย่อมมีอิสรเสรี
ภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการรู้จักการใช้เหตุผลในการด าเนินงาน จะท าให้ช่วย
ประสานความสัมพันธ์ ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกันยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ เมื่อมีความขัดแย้ง
กันในการด าเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และจ าเป็นต้องตัดสินปัญหาด้วยการใช้เสียง
ข้างมากเข้าช่วย และมติส่วนใหญ่ตกลงว่าอย่างไร ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความคิดของเรา เราก็ต้องปฏิบัติตาม 
เพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้น เป็นผู้น ามีน้ าใจประชาธิปไตย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผู้ที่มีความ
เป็นประชาธิปไตยนั้น จะต้องมีความเสียสละในเร่ืองที่จ าเป็น เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่ง
สังคมประชาธิปไตย  เป็นการส่งผลต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กร ซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์
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ดังกล่าวก็ย้อนกลับมาสู่สมาชิกของสังคม  เช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ถึงแม้ว่าเราจะมีอาชีพบางอย่างที่มี
รายได้ตลอดเวลา เช่นค้าขาย แต่ก็ยอมเสียเวลาค้าขายเพื่อไปลงสิทธิ์เลือกตั้ง บางครั้งเราต้องมีน้ าใจ
ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนร่วม  เช่น การสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง   หรือสมาคมบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นต้น 

เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ควรรูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืนเช่นบุคคลมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น  การพูด แต่ต้องไม่เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใส่ร้ายผู้ อ่ืนให้เสียหายมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมต้องมีการท างานเป็นหมู่คณะ 
จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานนั้นๆให้สมาชิกแต่ละคนน าไปปฏิบัติตามที่ได้รับหมอบหมายไว้
อย่างเต็มที่ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง การปกครองในสังคมประชาธิปไตยนั้นสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง เป็นต้นมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง ช่วยสอดส่องพฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบนัเทิงต่าง ไม่หลงเชื่อข่าวลือ
ค ากล่าวร้ายโจมตี ไม่มองผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นศัตรู รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ ด้วยสันติวิธี 

มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม ทุกคนควรมีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคลให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม ถึงแม้จะไม่มีบทลงโทษใดๆ ก็ตามคุณธรรม จริยธรรมของ
การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกคุณธรรม  จริยธรรมคือ สิ่งที่เป็นความดีควรประพฤติปฏิบตัิ 
เพราะจะน าความสุข ความเจริญ ความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติ สังคม และบุคคล  คุณธรรมจริยธรรมที่
ส าคัญๆ มีดังต่อไปนี้ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ประเทศชาติความรับผิดชอบต่อหน้าที่
หมายถึง การปฏิบัติกิจการงานของตนเอง และที่ได้รับมอบหมายด้วยความมานะพยายาม อุทิศก าลังกาย 
ก าลังใจอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้รวมไปถึงการรับผิดเมื่องานล้มเหลว พยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
โดยไม่เกี่ยงงอนผู้อ่ืนความมีระเบียบวินัยหมายถึง การเป็นผู้รู้และปฏิบัติตามแบบแผนที่ตนเอง  ครอบครัว 
และสังคมก าหนดไว้ โดยที่จะปฏิเสธไม่รับรู้กฎเกณฑ์หรือกติกาต่างๆ ของสังคมไม่ได้ความซื่อสัตย์หมายถึง 
การปฏิบัติตน ทางกาย วาจา จิตใจ ที่ตรงไปตรงมา   ไม่แสดงความคดโกงไม่หลอกลวง  ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น  ลั่นวาจาว่าจะท างานสิ่งใดก็ต้องท าให้ส าเร็จเป็นอย่างดี  ไม่กลับกลอก  มีความจริงใจต่อทุกคน จนเป็น
ที่ไว้วางใจของคนทุกคน มีความเสียสละ การปฏิบัติตนโดยอุทิศก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังปัญญา  
เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมด้วยความตั้งใจจริง  มีเจตนาที่บริสุทธิ์  คุณธรรมด้านนี้เป็นการสะสมบารมี
ให้แก่ตนเอง ท าให้มีคนรักใคร่ไว้วางใจ เป็นที่ยกย่องของสังคม   ผู้คนเคารพนับถือความอดทนหมายถึง  
ความเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆ มุ่งมั่นที่จะท างานให้บังเกิดผลดีโดยไม่ให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อน  ความอดทนมี 4 ลักษณะ คือ3 

 

                                                           
3 พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก , [ออนไลน์ ] แหล่งข้อมูล :  https://mapichatblog 

.wordpress.com [23 ก.ค. 61]. 

1. อดทนต่อความยากล าบาก เจ็บป่วย ได้รับทุกขเวทนาก็ไม่แสดงอาการจนเกินกว่าเหตุ 
2. อดทนต่อการตรากตร าท างาน ไม่ทอดทิ้งงาน ฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบผลส าเร็จ 
3. อดทนต่อความเจ็บใจ  ไม่แสดงความโกรธ  ไม่อาฆาตพยาบาท  อดทนต่อค าเสียดสี 
4. อดทนต่อกิเลส คือ ไม่อยากได้ของผู้อ่ืนจนเกิดทุกข์ ไม่ตอบโต้คนอ่ืนที่ท าให้เราโกรธ และไม่

ลุ่มหลงในสิ่งที่จะพาเราไปพบกับความเสียหาย 
จากที่กล่าวมาข้างต้นเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนคือสิทธิที่ทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ ทั้งสิทธิใน

การด ารงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคลและสิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม สิทธิในความเป็นมนุษย์นั้น มีทั้งสิทธิตาม
กฎหมายและสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย แต่เป็นสิทธิที่เกิดจากมาตรฐานเพื่อความ
ถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือความยุติธรรม แต่เดิมสิทธิมนุษยชนจะกล่าวถึงในชื่ออ่ืน เช่น สิทธิในธรรม สิทธิ
ในธรรมชาติ และนอกจากนี้ได้กล่าวถึงความเป็นพลเมืองดีจากเนื้อหาข้างต้นเป็น หากจะมีการปลูกฝังเรื่องที่
มีความเก่ียวข้องเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการเป็นพลเมืองดีเพราะไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ที่ไหน  มนุษย์ทุก
คนต่างมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน  สิทธิมนุษยชนจึงมีความเป็นสากล ความเป็นสากลไม่ได้หมายถึงความเป็น
ตะวันตก แต่เป็นสากลในแง่ที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ภาษาใด วัฒนธรรมใด และอยู่แห่งหนใด ย่อม
ต้องสามารถเข้าถึงและเรียกร้องสิทธิได้  สิทธิของทุกคนย่อมได้รับการปกป้องคุ้มครอง ไม่มีพรมแดนไม่มี
สัญชาติ สิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของทุกคนต้องได้รับการเคารพโดยไม่เลือกปฏิบัติ ถ้ามีการ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิเบื้องต้นก็เท่ากับว่าได้ท าหน้าที่ในการเป็นพลเมืองดีไปในตัวด้วย 

ดังนั้นคนที่เป็นครูหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนควรใส่ใจในเรื่องการสอน
เก่ียวกับในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นพลเมืองดีให้มากเพราะสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในด้านวัตถุเทคโนโลยีท าให้เยาวชนขาดการตระหนักในเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนจะเ ห็นได้จาก
ข่าวสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและนอกจากนี้เยาวชนยังไม่ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ ครูควรหาวิธีการและเทคนิคการสอนเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
และการเป็นพลเมืองดี 

การสอนที่ดีนั้นต้องมีกระบวนการหรือวิธีการที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียน ในปัจจุบันมีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากเรียกได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิต การใช้สื่อ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอน และการ
เรียนรู้ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีต้องมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันผู้สอนจะต้องมีจรรยาบรรณ
แห่งความเป็นครูวิธีการสอนคือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนจะต้องสอดคล้องเหมาะสม  
เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
การสอน เป็นการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ และที่ส าคัญคือ ต้องเป็น
วิธีการที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน
อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น 
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3. อดทนต่อความเจ็บใจ  ไม่แสดงความโกรธ  ไม่อาฆาตพยาบาท  อดทนต่อค าเสียดสี 
4. อดทนต่อกิเลส คือ ไม่อยากได้ของผู้อ่ืนจนเกิดทุกข์ ไม่ตอบโต้คนอ่ืนที่ท าให้เราโกรธ และไม่

ลุ่มหลงในสิ่งที่จะพาเราไปพบกับความเสียหาย 
จากที่กล่าวมาข้างต้นเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนคือสิทธิที่ทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ ทั้งสิทธิใน

การด ารงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคลและสิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม สิทธิในความเป็นมนุษย์นั้น มีทั้งสิทธิตาม
กฎหมายและสิทธิที่มีอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมาย แต่เป็นสิทธิที่เกิดจากมาตรฐานเพื่อความ
ถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือความยุติธรรม แต่เดิมสิทธิมนุษยชนจะกล่าวถึงในชื่ออ่ืน เช่น สิทธิในธรรม สิทธิ
ในธรรมชาติ และนอกจากนี้ได้กล่าวถึงความเป็นพลเมืองดีจากเนื้อหาข้างต้นเป็น หากจะมีการปลูกฝังเรื่องที่
มีความเก่ียวข้องเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนและการเป็นพลเมืองดีเพราะไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ที่ไหน  มนุษย์ทุก
คนต่างมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน  สิทธิมนุษยชนจึงมีความเป็นสากล ความเป็นสากลไม่ได้หมายถึงความเป็น
ตะวันตก แต่เป็นสากลในแง่ที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ภาษาใด วัฒนธรรมใด และอยู่แห่งหนใด ย่อม
ต้องสามารถเข้าถึงและเรียกร้องสิทธิได้  สิทธิของทุกคนย่อมได้รับการปกป้องคุ้มครอง ไม่มีพรมแดนไม่มี
สัญชาติ สิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของทุกคนต้องได้รับการเคารพโดยไม่เลือกปฏิบัติ ถ้ามีการ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิเบื้องต้นก็เท่ากับว่าได้ท าหน้าที่ในการเป็นพลเมืองดีไปในตัวด้วย 

ดังนั้นคนที่เป็นครูหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนควรใส่ใจในเรื่องการสอน
เก่ียวกับในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นพลเมืองดีให้มากเพราะสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในด้านวัตถุเทคโนโลยีท าให้เยาวชนขาดการตระหนักในเร่ืองการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนจะเ ห็นได้จาก
ข่าวสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและนอกจากนี้เยาวชนยังไม่ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ ครูควรหาวิธีการและเทคนิคการสอนเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
และการเป็นพลเมืองดี 

การสอนที่ดีนั้นต้องมีกระบวนการหรือวิธีการที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียน ในปัจจุบันมีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากเรียกได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิต การใช้สื่อ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอน และการ
เรียนรู้ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีต้องมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กันผู้สอนจะต้องมีจรรยาบรรณ
แห่งความเป็นครูวิธีการสอนคือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนจะต้องสอดคล้องเหมาะสม  
เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
การสอน เป็นการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในหน่วยนั้นๆ และที่ส าคัญคือ ต้องเป็น
วิธีการที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน
อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น 
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เทคนิคการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเป็นพลเมืองดี 
เทคนิคการสอน(teaching techniques)เป็นกลวิธีที่จะช่วยให้วิธีสอนแต่ละวิธีเกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น เทคนิคเป็นกลวิธีที่ใช้เสริมกระบวนการหรือขั้นตอนหรือการกระท าใดๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการ 
ขั้นตอนหรือการกกระท านั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เทคนิคการสอนจึงเป็นหมายถึง
กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นการสอนหรือการกระท าต่างๆ ในการสอนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

การที่เราจะมีทักษะในเร่ืองใดเราจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเร่ืองที่จะท าและวิธีที่จะท าให้
ได้ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั่นก็คือเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคต่างๆ ในเรื่องนั้น  
แต่การมีความรู้เท่านั้น คงไม่สามารถช่วยให้เกิดทักษะได้ หากไม่ได้มี การลงมือปฏิบัติและฝึกฝนท าบ่อยๆ 
จนสามารถปฏิบัติได้อย่างช านาญ 

เทคนิคการจัดการเรียนรู้เป็นเทคนิคที่ใช้ในการสอนนั้นจริงๆ แล้วมีจ านวนมากนับไม่ถ้วนแต่ส่วน
ใหญ่ ต าราทั่วไปจะเลือกกล่าวถึงเทคนิคส าคัญๆที่จ าเป็นต้องใช้บ่อยๆ เช่น เทคนิคการใช้ผังกราฟิก เทคนิค
การใช้ค าถามเพื่อพัฒนาลักษณะการคิดที่พึงประสงค์ เทคนิคการตั้งค าถาม เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน 
เทคนิคการสรุปบทเรียน เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคการยกตัวอย่าง เทคนิคการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์
การสอน ดังกล่าวต่อไปนี้ 
 1. เทคนิคการใช้ผังกราฟิก 

เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (graphic organizers) ผังกราฟิก เป็นแผนผังทางความคิด ซึ่งประกอบไป
ด้วยความคิดหรือข้อมูลส าคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือ
เนื้อหาสาระนั้นๆ การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ผู้ เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ 
จ านวนมาก เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและจดจ าได้นาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากเนื้อหาสาระหรือข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เรียนประมวลมานั้นอยู่ในลักษณะกระจัดกระจาย ผังกราฟิกเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายให้เข้าใจและจดจ าได้
ง่าย นอกจากใช้ในการประมวลความรู้หรือจัดความรู้ดังกล่าวแล้ว ในหลายกรณีที่ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มหรือ
สร้างความคิดขึ้น ตั้งกราฟิกยังเป็นเครื่องมือทางการคิดได้ดี เนื่องจากการสร้างความคิดซึ่งมี ลักษณะเป็น
นามธรรมอยู่ในสมอง จ าเป็นต้องมีการแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ผังกราฟิกเป็นรูปแบบของการ
แสดงออกของความคิดที่สามารถมองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจนและอย่างประหยัดเวลาด้วย4 
การใช้ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ 4 ประการ ด้วยกันคือ  

1) การแยกแยะข้อมูลเพื่อให้เห็นองค์ประกอบหลักที่เชื่อมโยงกันอยู่อย่างชัดเจน สามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ได้ง่ายขึ้น  

2) หากสมองมีการจัดโครงสร้างความรู้ไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ จะช่วยเรียกความรู้เดิมที่อยู่ใน
โครงสร้างทางปัญญาออกมาใช้เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้ง่ายขึ้น 

                                                           
4 ทิศนา แขมณี, ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, พิมพ์

ครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) หน้า 388. 

3) ผังกราฟิกที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักของเรื่อง มีลักษณะเป็นภาพ ซึ่งง่ายต่อการที่สมอง
จะจดจ ามากกว่าข้อความที่ติดต่อกันยืดยาว  

4) การใช้ผังกราฟิก ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งภาพและข้อความ สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้อย่าง
ตื่นตัว (active learning) เนื่องจากผู้เรียนจะต้องมีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน คิด จึงจะ สามารถจัดท าผัง
กราฟิกออกมาได้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

รูปแบบผังกราฟิก ผังกราฟิกที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีจ านวนมากและจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากมีการค้นพบกราฟิกแบบใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานอยู่เสมอในที่นี้จะขอเสนอตัวอย่างผังกราฟิกที่
น่าสนใจ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในงานลักษณะต่างๆ กันได้ดังนี้ 

แผนผังความคิด (Mind Mapping หรือ Mind Map) แผนผังความคิดหรือแผนที่ความคิด เป็น
รูปแบบที่ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ระหว่างการคิด กระบวนการคิด และ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการคิดตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งจะช่วยท าให้มองเห็นภาพรวมของความคิดและโครงสร้าง
ของความคิดในเร่ืองที่ก าลังคิดมองเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน แผนผังความคิด หรือแผนที่ความคิดนี้ใช้ได้หลายกรณี อาทิ ใช้ในการระดมสมอง ใช้ใน
การสร้าง องค์ความรู้ วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่างๆ ใช้ในการจัดระบบความคิ ดและช่วยให้จ าได้ดี 
นอกจากนี้ ยังใช้ในการน าเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนอีกด้วย  
 2. เทคนิคการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาลักษณะการคิดที่พึงประสงค์ 

การใช้ค าถามพัฒนาการคิดเป็นรูปแบบของการสื่อสาร ที่ครูหรือผู้สอนสามารถตรวจสอบระดับการ
เรียนรู้ด้านปัญญาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยหากใช้ทฤษฎีการแบ่งเป้าหมายของการศึกษาด้านพุทธิพิสัย
ของบลูมมาพิจารณาลักษณะของค าถามก็จะสามารถแบ่งค าถามได้ถึง 6 ระดับอย่างไรก็ตามครูสามารถที่จะ
แบ่งค าถามด้วยเกณฑ์อย่างง่ายออกเป็น 2 กลุ่ม คือค าถามแบบปิด (convergent question) คือจะสามารถ
ตอบสนองได้ด้วยค าตอบซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงตามที่ถามเพียงสิ่งเดียว  เช่น ผู้แต่งไตรภูมิพระร่วงเป็น
ใคร เหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้สุนทรภู่ขัดแย้งกับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นต้นและค าถามอีกประเภทหนึ่งคือ
ค าถามปลายเปิด (divergent  question) คือค าถามที่สามารถตอบด้วยความคิดเห็น สมมติฐาน และการ
ประเมินค่าต่างๆ ที่หลากหลายตามเหตุผลที่ใช้อ้าง  นักวิชาการในต่างประเทศ ได้เสนอเทคนิคการใช้
ค าถาม และได้กล่าวถึงข้อแนะน าในการใช้ค าถามเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพการคิดของผู้ เรียน   
ซึ่งประกอบด้วยเทคนิค 4 เทคนิค สรุปได้ดังนี้    

1) การปรับเปลี่ยนการจ่ายค าถามไปยังผู้เรียนคนต่างๆ (redirecting) คือ เทคนิคนี้เป็นการถาม
ค าถามหนึ่งค าถามกับผู้เรียนจ านวนมากเพื่อให้เกิดการตอบสนอง  เทคนิคนี้เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน ค าถามที่ใช้จึงต้องเป็นค าถามปลายเปิด หรือค าถามประเมิน
ค่า ในบางกรณีอาจมุ่งถามเฉพาะรายบุคคล และจึงหันไปถามผู้เรียนคนอ่ืนๆ ต่อเนื่องเป็นล าดับ หากเกิด
ประเด็นใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่ต้องการแสดงออกมากนักได้ตอบด้วย   

2) การรอเวลา (wait  time) การถามคือการสร้างปัญหาอย่างหนึ่งให้กับผู้เรียนแก้ไข ดังนั้นผู้เรียน
จะต้องใช้เวลาส าหรับคิด หรือเวลาส าหรับการพิจารณาไตร่ตรองว่า ตนเองควรจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
ค าถามในลักษณะใดการรอเวลาของครูมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรกจะรอเวลาให้ผู้เรียนคนหนึ่งตอบเสร็จ
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3) ผังกราฟิกที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักของเรื่อง มีลักษณะเป็นภาพ ซึ่งง่ายต่อการที่สมอง
จะจดจ ามากกว่าข้อความที่ติดต่อกันยืดยาว  

4) การใช้ผังกราฟิก ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งภาพและข้อความ สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้อย่าง
ตื่นตัว (active learning) เนื่องจากผู้เรียนจะต้องมีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน คิด จึงจะ สามารถจัดท าผัง
กราฟิกออกมาได้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

รูปแบบผังกราฟิก ผังกราฟิกที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีจ านวนมากและจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากมีการค้นพบกราฟิกแบบใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานอยู่เสมอในที่นี้จะขอเสนอตัวอย่างผังกราฟิกที่
น่าสนใจ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในงานลักษณะต่างๆ กันได้ดังนี้ 

แผนผังความคิด (Mind Mapping หรือ Mind Map) แผนผังความคิดหรือแผนที่ความคิด เป็น
รูปแบบที่ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ระหว่างการคิด กระบวนการคิด และ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการคิดตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งจะช่วยท าให้มองเห็นภาพรวมของความคิดและโครงสร้าง
ของความคิดในเร่ืองที่ก าลังคิดมองเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน แผนผังความคิด หรือแผนที่ความคิดนี้ใช้ได้หลายกรณี อาทิ ใช้ในการระดมสมอง ใช้ใน
การสร้าง องค์ความรู้ วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่างๆ ใช้ในการจัดระบบความคิ ดและช่วยให้จ าได้ดี 
นอกจากนี้ ยังใช้ในการน าเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนอีกด้วย  
 2. เทคนิคการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาลักษณะการคิดที่พึงประสงค์ 

การใช้ค าถามพัฒนาการคิดเป็นรูปแบบของการสื่อสาร ที่ครูหรือผู้สอนสามารถตรวจสอบระดับการ
เรียนรู้ด้านปัญญาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยหากใช้ทฤษฎีการแบ่งเป้าหมายของการศึกษาด้านพุทธิพิสัย
ของบลูมมาพิจารณาลักษณะของค าถามก็จะสามารถแบ่งค าถามได้ถึง 6 ระดับอย่างไรก็ตามครูสามารถที่จะ
แบ่งค าถามด้วยเกณฑ์อย่างง่ายออกเป็น 2 กลุ่ม คือค าถามแบบปิด (convergent question) คือจะสามารถ
ตอบสนองได้ด้วยค าตอบซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงตามที่ถามเพียงสิ่งเดียว  เช่น ผู้แต่งไตรภูมิพระร่วงเป็น
ใคร เหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้สุนทรภู่ขัดแย้งกับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นต้นและค าถามอีกประเภทหนึ่งคือ
ค าถามปลายเปิด (divergent  question) คือค าถามที่สามารถตอบด้วยความคิดเห็น สมมติฐาน และการ
ประเมินค่าต่างๆ ที่หลากหลายตามเหตุผลที่ใช้อ้าง  นักวิชาการในต่างประเทศ ได้เสนอเทคนิคการใช้
ค าถาม และได้กล่าวถึงข้อแนะน าในการใช้ค าถามเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพการคิดของผู้ เรียน   
ซึ่งประกอบด้วยเทคนิค 4 เทคนิค สรุปได้ดังนี้    

1) การปรับเปลี่ยนการจ่ายค าถามไปยังผู้เรียนคนต่างๆ (redirecting) คือ เทคนิคนี้เป็นการถาม
ค าถามหนึ่งค าถามกับผู้เรียนจ านวนมากเพื่อให้เกิดการตอบสนอง  เทคนิคนี้เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน ค าถามที่ใช้จึงต้องเป็นค าถามปลายเปิด หรือค าถามประเมิน
ค่า ในบางกรณีอาจมุ่งถามเฉพาะรายบุคคล และจึงหันไปถามผู้เรียนคนอ่ืนๆ ต่อเนื่องเป็นล าดับ หากเกิด
ประเด็นใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่ต้องการแสดงออกมากนักได้ตอบด้วย   

2) การรอเวลา (wait  time) การถามคือการสร้างปัญหาอย่างหนึ่งให้กับผู้เรียนแก้ไข ดังนั้นผู้เรียน
จะต้องใช้เวลาส าหรับคิด หรือเวลาส าหรับการพิจารณาไตร่ตรองว่า ตนเองควรจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
ค าถามในลักษณะใดการรอเวลาของครูมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรกจะรอเวลาให้ผู้เรียนคนหนึ่งตอบเสร็จ
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แล้วจึงถามคนต่อไป ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รอเวลาให้ผู้เรียนทุกคนที่ประสงค์จะตอบตอบให้หมด โดยครู
ต้องตระหนักเสมอว่าการอดทนโดยเพิ่มระยะเวลาในการรอค าตอบค าถามเพียง 3 ถึง 5 วินาทีจะท าให้
ผู้เรียนมีโอกาสที่จะคิดค าตอบของตนเองได้มากข้ึน 

3) การพักเวลาชั่วคราว (halting  time) มีความคล้ายกับเทคนิคการรอเวลา แต่จะแตกต่างที่เป็น
การที่ครูหยุดการด าเนินกิจกรรม เช่นหยุดพูดเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาส าหรับคิด ซึ่งในขณะนั้นครูจะไม่ถาม
ค าถามอ่ืนๆ เพิ่มเติมเข้ามาหรือจะไม่มีการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน  การพักเวลาส าหรับให้คิดนี้มี
ประโยชน์อย่างมากเมื่อครูสอนเร่ืองที่มีความซับซ้อนหรือเป็นวิธีการ ซึ่งในขณะที่เด็กก าลังหยุดคิดนั้น ครูควร
สังเกตและตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเร่ืองที่สอนไปหรือไม่หากผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าเข้าใจ
จึงจะเร่ิมเข้าสู่กิจกรรมต่อไป แต่ในทางตรงกันข้ามหากเห็นว่าผู้เรียนไม่เข้าใจครูก็ควรใช้ค าถามหรืออธิบาย
วิธีการนั้นๆ ซ้ าอีกครั้ง 

4) การฟัง (listening)ครูจะต้องฟังผู้เรียนพูดหรือตอบค าถามกระทั่งจบ จากนั้นจึงจะถามค าถาม
อ่ืนหรือให้ข้อเสนอแนะต่อค าตอบของผู้เรียน โดยส่วนมากครูมักมัวแต่ยุ่งกับตัวเองในขณะที่ผู้เรียนก าลัง
พูด หรือไม่สนใจค าตอบของผู้เรียนอย่างแท้จริง จากนั้นจึงรีบถามค าถามอ่ืนๆ การอธิบายเรื่องใหม่และการ
ท ากิจกรรมใหม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ครูควรเอาใจใส่ต่อการน าเสนอไม่ควรรบกวนหรือปิดกั้นผู้เรียน
ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการตอบค าถามและเมื่อฟังผู้เรียนตอบครบถ้วนแล้วควรเว้นให้เกิดเวลาเงียบ (silent 
times)เพื่อให้ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ได้ครุ่นคิดในประเด็นที่ได้ตอบค าถามไปซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการ
“ตกผลึกความคิด”ก็ได้การใช้ค าถามค าถามเพื่อพัฒนาการคิดขอผู้ เรียน   มีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของค าถาม ดังต่อไปนี้ 

 1) ถามค าถามที่ชัดเจนค าถามนั้นควรที่จะถามถึงบางสิ่งที่สามารถระบุได้ง่ายภาษาที่ใช้
ถามต้องชัดเจนและผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจได้ หลีกเลี่ยงข้อความที่ก ากวม มีโครงสร้างที่ยุ่งยากและการใช้
ถ้อยค าที่ฟุ่มเฟือยหรือเยิ่นเย้อเกินความจ าเป็น 

 2) ครูควรถามค าถามก่อนที่จะก าหนดผู้ตอบครู ควรถามค าถามน าไปก่อนแล้วรอให้ทั้งชั้น
เรียนได้คิดเก่ียวกับค าถามนั้น  จากนั้นจึงขอผู้เรียนสักคนหนึ่งเป็นอาสาสมัครที่จะตอบค าถามในกรณีนี้อาจมี
ข้อยกเว้นส าหรับผู้เรียนที่ ไม่ใส่ใจเรียนครูควรเรียกชื่อก่อนเป็นล าดับแรกแล้วจึงจะใช้ค าถาม หรือส าหรับ
ผู้เรียนที่ค่อนข้างช้าหรือขี้อาย ก็ควรที่จะเรียกชื่อเพื่อให้พวกเขาสามารถที่  จะเตรียมตัวเองเสียก่อน ทั้งนี้  
ครูจะต้องพิจารณาด้วยว่า ค าถามส าหรับผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าหรือค่อนข้างขาดความมั่นใจไม่ควรเป็นค าถามที่
ยากเกินไปนัก และพวกเขามีโอกาสที่จะตอบได้ง่าย ทั้งนี้ก็เพื่อ ท าให้ผู้เรียนรู้สึกไม่กลัวค าถาม การตอบ
ค าถามและมีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถที่จะตอบได้ 

 3) ถามค าถามที่ เหมาะสมกับจุดประสงค์ของเนื้อหาที่เรียน  ค าถามที่ใช้ในกิจกรรม  
การเรียนการสอนนั้นต้องมุ่งหาข้อเท็จจริงที่ต้องการ ถามค าถามที่ตอบได้ตามความจริงและสามารถที่ 
จะพิสูจน์ได้ เมื่อต้องการให้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดควรที่จะใช้ค าถามแบบการสร้างผลผลิต  หรือค าถามแบบ
ประเมินค่า ทั้งนี้ ครูพึงตระหนักด้วยว่าควรใช้ค าถามที่มีระดับทางปัญญาในการตอบที่แตกต่างกันออกไป 

 4) แจกค าถามให้กับทั้งชั้นเรียนอย่างยุติธรรมครูจะต้องพยาพยามหลีกเลี่ยงที่จะให้ค าถาม
กับผู้เรียนที่ฉลาดคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  และที่ส าคัญจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงที่จะ

พัฒนาการวางระบบอย่างใดอย่างหนึ่งในการเรียกผู้เรียนขึ้นตอบ (หมายถึงการถามแบบสร้างระบบ เช่น 
เรียกตอบตามเลขที่ไล่ล าดับลงไป หรือ เรียกตอบตามแถวที่นั่งเรียงกันไป) เพราะผู้เรียนจะสนใจแต่เฉพาะ
การเรียกถามที่จะก าลังเข้าใกล้หรือก าลังจะย้อนกลับมา ซึ่งจะสร้างความเครียดและวิตกกังวลมากกว่าการ
คิดเรื่องค าตอบ 

 5) ถามค าถามให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับความสามารถในห้องเรียนค าถามบาง
ค าถามบ้างก็เป็นค าถามที่ง่ายและบางค าถามก็เป็นค าถามที่ยากดังนั้นผู้เรียนทุกคนควรจะได้รับโอกาสที่จะ
ตอบค าถามอย่างถูกต้องตามระดับความสามารถของตนเอง 

 6) ถามค าถามเพียงค าถามเดียวในเวลาครั้งหนึ่งๆ หากครูถามค าถามมากกว่า 1 หรือ 2
ค าถามในห้วงเวลาเดียวกันก็อาจมีโอกาสที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนเพราะคิดตามไม่ทันเพราะค าถาม
จ านวนมากจะท าให้ผู้เรียนไม่มีเวลาคิดและเมื่อครูใช้ค าถามจ านวนมากผู้เรียนก็ไม่อาจแน่ใจว่าควรที่จะตอบ
ค าถามใดก่อน 

 7) หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่ตอบได้เร็วมากเกินไปค าถามที่ตอบได้เร็วในที่นี้เช่นค าถามเติม
ค า  หรือค าถามที่ลงท้ายว่า“ใช่หรือไม่”หรือ“ใช่ไหม”การใช้ค าถามที่ดีครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เนื้อหาหรือสนทนากันก่อนในบางประเด็นเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานก่อนการเร่ิมรับชุดค าถามที่ต่อเนื่องของครู 

 8) ควรเว้นช่วงห่างระหว่างค าถามแต่ละค าถามประมาณ 3-5 วินาที เวลาดังกล่าวควร
หยุดไว้ส าหรับผู้เรียนที่ควรจะได้คิดหรือเรียบเรียงค าตอบของตนเอง 

 ไม่มีวิธีใดที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีเท่ากับการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาการคิดของ
ครู นักเรียนจะเกิดความแจ่มแจ้งทางปัญญาได้หาได้เกิดจากฟังข้อมูลที่ครูเล่า บอก อธิบายเสนอ ฯลฯ แต่
เพียงอย่างเดียวไม่ จ าจะต้องอาศัยกลไกทางปัญญาในการวิเคราะห์ไตร่ตรองข้อมูลให้ถ้วนถี่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็
ต้องอาศัยการที่ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้คิด ถามให้วิเคราะห์หาเหตุผลถามความรู้สึกถามเพื่อวิพากษ์ ถามเพื่อ
วิจารณ์ เป็นต้น ครูที่ไม่มีค าถามใดๆ เลยในการสอน หรือคิดว่าสิ่งที่ตนเองสอนไม่น่าจะเกิดปัญหาหรือ
ค าถามใดๆ เลย เขาเหล่านี้ย่อมน าพาผู้เรียนไปสู่ความจริงแท้ของการศึกษาได้ล าบากนัก5 
 3. เทคนิคการตั้งค าถาม 

1) การตั้งค าถามเพื่อความรู้ความจ า เป็นการตั้งค าถามที่มีค าตอบแน่นอน ถามในเนื้อหาที่สอน 
ความหมาย กฎ กติกา ใช่ ไม่ใช่ ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร6 เช่น สิทธิมนุษยชน หมายถึงอะไร ความเป็น
พลเมืองดีคืออะไร จงยกตัวอย่างหลักสิทธิมนุษยชนและการเป็นพลเมืองดี มา 3 ข้อ 

2) การตั้ งค าถามเพื่ อความเข้าใจ  เป็นการอธิบาย เปรียบเทียบ แบ่ง  ย่อความ จ าแนก  
ความแตกต่าง จากความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาก่อนหน้า ถ่ายทอดผ่านด้วยการเขียน การพูด โดยเกิดจาก

                                                           
5 เฉลิมลาภ ทองอาจ, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: https://thailanguageinstruction.wordpress.com เข้าถึงข้อมูล, [23 
ก.ค.61]. 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ , [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล:  http://wiwatmee.blogspot 
.com/2013/09/blog-post_16, html เข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 
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พัฒนาการวางระบบอย่างใดอย่างหนึ่งในการเรียกผู้เรียนขึ้นตอบ (หมายถึงการถามแบบสร้างระบบ เช่น 
เรียกตอบตามเลขที่ไล่ล าดับลงไป หรือ เรียกตอบตามแถวที่นั่งเรียงกันไป) เพราะผู้เรียนจะสนใจแต่เฉพาะ
การเรียกถามที่จะก าลังเข้าใกล้หรือก าลังจะย้อนกลับมา ซึ่งจะสร้างความเครียดและวิตกกังวลมากกว่าการ
คิดเรื่องค าตอบ 

 5) ถามค าถามให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับความสามารถในห้องเรียนค าถามบาง
ค าถามบ้างก็เป็นค าถามที่ง่ายและบางค าถามก็เป็นค าถามที่ยากดังนั้นผู้เรียนทุกคนควรจะได้รับโอกาสที่จะ
ตอบค าถามอย่างถูกต้องตามระดับความสามารถของตนเอง 

 6) ถามค าถามเพียงค าถามเดียวในเวลาครั้งหนึ่งๆ หากครูถามค าถามมากกว่า 1 หรือ 2
ค าถามในห้วงเวลาเดียวกันก็อาจมีโอกาสที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนเพราะคิดตามไม่ทันเพราะค าถาม
จ านวนมากจะท าให้ผู้เรียนไม่มีเวลาคิดและเมื่อครูใช้ค าถามจ านวนมากผู้เรียนก็ไม่อาจแน่ใจว่าควรที่จะตอบ
ค าถามใดก่อน 

 7) หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามที่ตอบได้เร็วมากเกินไปค าถามที่ตอบได้เร็วในที่นี้เช่นค าถามเติม
ค า  หรือค าถามที่ลงท้ายว่า“ใช่หรือไม่”หรือ“ใช่ไหม”การใช้ค าถามที่ดีครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เนื้อหาหรือสนทนากันก่อนในบางประเด็นเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานก่อนการเร่ิมรับชุดค าถามที่ต่อเนื่องของครู 

 8) ควรเว้นช่วงห่างระหว่างค าถามแต่ละค าถามประมาณ 3-5 วินาที เวลาดังกล่าวควร
หยุดไว้ส าหรับผู้เรียนที่ควรจะได้คิดหรือเรียบเรียงค าตอบของตนเอง 

 ไม่มีวิธีใดที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีเท่ากับการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาการคิดของ
ครู นักเรียนจะเกิดความแจ่มแจ้งทางปัญญาได้หาได้เกิดจากฟังข้อมูลที่ครูเล่า บอก อธิบายเสนอ ฯลฯ แต่
เพียงอย่างเดียวไม่ จ าจะต้องอาศัยกลไกทางปัญญาในการวิเคราะห์ไตร่ตรองข้อมูลให้ถ้วนถี่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็
ต้องอาศัยการที่ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้คิด ถามให้วิเคราะห์หาเหตุผลถามความรู้สึกถามเพื่อวิพากษ์ ถามเพื่อ
วิจารณ์ เป็นต้น ครูที่ไม่มีค าถามใดๆ เลยในการสอน หรือคิดว่าสิ่งที่ตนเองสอนไม่น่าจะเกิดปัญหาหรือ
ค าถามใดๆ เลย เขาเหล่านี้ย่อมน าพาผู้เรียนไปสู่ความจริงแท้ของการศึกษาได้ล าบากนัก5 
 3. เทคนิคการตั้งค าถาม 

1) การตั้งค าถามเพื่อความรู้ความจ า เป็นการตั้งค าถามที่มีค าตอบแน่นอน ถามในเนื้อหาที่สอน 
ความหมาย กฎ กติกา ใช่ ไม่ใช่ ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร6 เช่น สิทธิมนุษยชน หมายถึงอะไร ความเป็น
พลเมืองดีคืออะไร จงยกตัวอย่างหลักสิทธิมนุษยชนและการเป็นพลเมืองดี มา 3 ข้อ 

2) การตั้ งค าถามเพื่ อความเข้าใจ  เป็นการอธิบาย เปรียบเทียบ แบ่ง  ย่อความ จ าแนก  
ความแตกต่าง จากความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาก่อนหน้า ถ่ายทอดผ่านด้วยการเขียน การพูด โดยเกิดจาก

                                                           
5 เฉลิมลาภ ทองอาจ, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: https://thailanguageinstruction.wordpress.com เข้าถึงข้อมูล, [23 
ก.ค.61]. 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ , [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล:  http://wiwatmee.blogspot 
.com/2013/09/blog-post_16, html เข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 
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การประมวลผลของตนเอง เช่น จงอธิบายคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี จงบอกความแตกต่างระหว่าง 
สิทธิ กับ สิทธิมนุษยชน 

3) การตั้งค าถามเพื่อการน าไปใช้เป็นการถ่ายทอดหรือน าความรู้ ความเข้าใจของตนเองไปใช้เพื่อ
การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข วางแผน ตีความ น าไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้ เช่น ท่านมีวิธีการประยุกต์ใช้
แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร ท่านน าหลักสิทธิพื้นฐานมาด าเนินชีวิตอย่างไร
อย่างไร การเป็นพลเมืองดีมีวิธีการอย่างไร 

4) การตั้งค าถามเพื่อการวิเคราะห์เป็นการตั้งค าถามเพื่อให้เกิดการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณา
ออกเป็นส่วนย่อย แสดงความสัมพันธ์กัน เพื่อท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ แต่ละส่วนให้แจ่ม
แจ้ง ส่วนประกอบต่างๆ สามารถเข้ากัน สัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันได้หรือไม่ อย่างไร  โดยอาศัยหลักการทฤษฎี 
แนวคิดที่ได้เรียนรู้น ามาใช้ประโยชน์ เช่น สาเหตุส าคัญที่ท ามนุษย์ถูกล่วงละเมิดสิทธิมีอะไรบ้าง มีปัจจัย
ใดบ้างที่ส่งเสริมให้การส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีมากข้ึน 

5) การตั้งค าถามเพื่อการสังเคราะห์  เป็นการตั้งค าถามเพื่อให้แสดงการสรุป การออกแบบ  
การพัฒนา วางแผน วิธีการรวบรวมจากกระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ได้จาก
การวิเคราะห์แล้ว น ามารวมกันเข้าเป็นหนึ่ง ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นเป็นความรู้ใหม่ เครื่องมือใหม่ทางความคิด 
ให้เหลือเพียงสิ่งที่ส าคัญที่สุด เช่น จงสรุปหลักการ หรือแนวคิด ของการเป็นพลเมืองดีและการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 

6) การตั้งค าถามเพื่อการประเมิน เป็นการตั้งค าถามเพื่อแสดงให้เห็นการตีความ โดยสรุปอย่างมี
หลักเกณฑ์ อาจเป็นการตีความคิดเห็น แสดงเหตุผล หรือความรู้สึก ด้วยอภิปราย เลือก ตัดสิน ประเมิน
คุณค่า ที่มีการก าหนดเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบในการประเมินให้เกิดการยอมรับผลการประเมินอย่างถูกต้อง 
 4. เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน 

เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน หมายถึง วิธีที่ครูจะโน้มน้าวผู้เรียนสนใจในบทเรียนอย่างแนบเนียน
วิธีการน าเข้าสู่บทเรียนมีหลายวิธี เช่น ใช้อุปกรณ์ เช่น ให้ดูของจริง รูปภาพ ฉายภาพยนตร์การเล่าเร่ือง เช่น 
การเล่านิทาน การเล่าเหตุการณ์  การร้องเพลง การสนทนาซักถาม บททวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับ
บทเรียนใหม่ การสาธิต การทายปัญหา การแสดงบทบาท 
       มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติส าหรับการน าเข้าสู่บทเรียนคือ การน าเข้าสู่บทเรียนควรใช้เวลาสั้นๆ ประมาณ 
5-15 นาที สิ่งที่จะใช้น าเข้าสู่บทเรียนไม่ว่าวิธใีด ต้องเอ้ือกับบทเรียน หรือสอดคล้องกับบทเรียนการจูงใจเพื่อ
น าเข้าสู่บทเรียนต้องกระท าให้กระชับพอเหมาะพอดีเมื่อผู้เรียนมีความสนใจครูต้องรีบขึ้นบทเรียนใหม่ทันที  
การน าเข้าสู่บทเรียน ครูจ าเป็นต้องเลือกใช้วิธีใหม่ๆ และเหมาะสมอย่าใช้วิธีซ้ าซาก พยายามศึกษาความ
ต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และเลือกวิธีการน าเข้าสู่บทเรียนให้เหมาะสม  กับผู้เรียน ครูต้องศึกษา
เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียนแต่ละวิธีให้เข้าใจและฝึกฝนจนเกิดความช านาญ7  
 

                                                           
7 หลักการและวิธีการสอน, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล:  http://transistors-tet57.blogspot.com/p/blog-

page_5.htmlเข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 

 5. เทคนิคการสรุปบทเรียน 
เทคนิคการสรุปบทเรียน หมายถึง กลวิธีในการรวบรวมใจความหรือเนื้อเรื่องที่ส าคัญๆ ที่ผู้สอน

ต้องการจะให้ผู้เรียนทราบเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนตามล าดับขั้นตอน ที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์ขึ้น โดยทั่วๆ ไปการสรุปบทเรียนจะท าทุกครั้งหลังจากที่สอนจบบทเรียนแล้ว เพื่อผู้เรียนจะได้
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างของความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับ ได้แนวคิดที่ถูกต้องในบทเรียนนั้น และ
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในเนื้อหาต่อไป 
 วิธีการสรุปบทเรียนอาจท าได้หลายวิธี 

1) การสรุปทบทวนบทเรียน ครูไม่จ าเป็นต้องทบทวนสรุปเองทั้งหมด ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
โดยครูอาจจะใช้ค าถามและพยายามให้มีแต่ละสาระส าคัญ และเรียบเรียงอย่างเหมาะสมอาจจะให้นักเรียน
รวบรวมการสรุปลงในสมุด 

2) สรุปจากการปฏิบัติ เช่น ให้นักเรียนสังเกตการสาธิตการทดลองและพยายามชี้ให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของวิชาความรู้เดิม หรือบทเรียนที่เพิ่งเรียนจบกับบทเรียนที่จะเรียนในอนาคต 

3) สรุปจากการสร้างสถานการณ์ โดยครูสร้างสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบทเรียนและให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นออกมา 

4) สรุปจากการใช้อุปกรณ์ โดยครูอาจจะใช้อุปกรณ์การสอนมาช่วยให้การสรุปบทเรียนให้ง่ายขึ้น 
เช่น เม่ือน าเครื่องมือทางเกษตรมาให้นักเรียนดู นักเรียนสามารถสรุปข้อควรระวังในการใช้ได้ 

5.1 ความส าคัญของการสรุปบทเรียน 
1) เมื่อผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาสาระส าคัญของบทเรียนมาแล้ว ความคิด ความเข้าใจยังกระจัด

กระจาย หรือมีความสับสน การสรุปบทเรียนจะช่วยรวบรวมความคิด ความเข้าใจให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง จนเกิด
ความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง 

2) เนื้อหาสาระในบทเรียนมักมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันทั้งภายในเรื่องเดียวกัน และเรื่องอ่ืนๆ 
ดังนั้นการสรุปบทเรียนในลักษณะโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหัวข้อต่างๆ ภายในเรื่องเดียวกัน หรือ
ระหว่างบทเรียนเก่ากับใหม่ จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างชัดเจน 

3) จุดมุ่งหมายของการศึกษาหาความรู้อยู่ที่การสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
การสรุปบทเรียนจะช่วยชี้น าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 5.2 ข้อควรค านึงในการสรุปบทเรียน 

1) การสรุปทบทวนโดยการใช้ค าถามต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและจุดประสงค์ของบทเรียน 
2) วิธีการสรุปต้องสอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน 
3) การสรุปต้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วไปยังสิ่งที่ยังไม่รู้ 
4) การสรุปต้องสามารถใช้ประเมินบทเรียนว่ามีสาระและผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
5) การสรุปจะต้องเป็นการแนะแนวกาเรียนในครั้งต่อไป 

 5.3 ประโยชน์ของการสรุปบทเรียน 
1) ประมวลเร่ืองราวที่ส าคัญ ที่ได้เรียนไปแล้วเข้าด้วยกัน 
2) เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน 
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 5. เทคนิคการสรุปบทเรียน 
เทคนิคการสรุปบทเรียน หมายถึง กลวิธีในการรวบรวมใจความหรือเนื้อเรื่องที่ส าคัญๆ ที่ผู้สอน

ต้องการจะให้ผู้เรียนทราบเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนตามล าดับขั้นตอน ที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์ขึ้น โดยทั่วๆ ไปการสรุปบทเรียนจะท าทุกครั้งหลังจากที่สอนจบบทเรียนแล้ว เพื่อผู้เรียนจะได้
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างของความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับ ได้แนวคิดที่ถูกต้องในบทเรียนนั้น และ
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ในเนื้อหาต่อไป 
 วิธีการสรุปบทเรียนอาจท าได้หลายวิธี 

1) การสรุปทบทวนบทเรียน ครูไม่จ าเป็นต้องทบทวนสรุปเองทั้งหมด ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
โดยครูอาจจะใช้ค าถามและพยายามให้มีแต่ละสาระส าคัญ และเรียบเรียงอย่างเหมาะสมอาจจะให้นักเรียน
รวบรวมการสรุปลงในสมุด 

2) สรุปจากการปฏิบัติ เช่น ให้นักเรียนสังเกตการสาธิตการทดลองและพยายามชี้ให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของวิชาความรู้เดิม หรือบทเรียนที่เพิ่งเรียนจบกับบทเรียนที่จะเรียนในอนาคต 

3) สรุปจากการสร้างสถานการณ์ โดยครูสร้างสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบทเรียนและให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นออกมา 

4) สรุปจากการใช้อุปกรณ์ โดยครูอาจจะใช้อุปกรณ์การสอนมาช่วยให้การสรุปบทเรียนให้ง่ายขึ้น 
เช่น เม่ือน าเครื่องมือทางเกษตรมาให้นักเรียนดู นักเรียนสามารถสรุปข้อควรระวังในการใช้ได้ 

5.1 ความส าคัญของการสรุปบทเรียน 
1) เมื่อผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาสาระส าคัญของบทเรียนมาแล้ว ความคิด ความเข้าใจยังกระจัด

กระจาย หรือมีความสับสน การสรุปบทเรียนจะช่วยรวบรวมความคิด ความเข้าใจให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง จนเกิด
ความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง 

2) เนื้อหาสาระในบทเรียนมักมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันทั้งภายในเรื่องเดียวกัน และเรื่องอ่ืนๆ 
ดังนั้นการสรุปบทเรียนในลักษณะโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหัวข้อต่างๆ ภายในเรื่องเดียวกัน หรือ
ระหว่างบทเรียนเก่ากับใหม่ จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างชัดเจน 

3) จุดมุ่งหมายของการศึกษาหาความรู้อยู่ที่การสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
การสรุปบทเรียนจะช่วยชี้น าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 5.2 ข้อควรค านึงในการสรุปบทเรียน 

1) การสรุปทบทวนโดยการใช้ค าถามต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและจุดประสงค์ของบทเรียน 
2) วิธีการสรุปต้องสอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน 
3) การสรุปต้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วไปยังสิ่งที่ยังไม่รู้ 
4) การสรุปต้องสามารถใช้ประเมินบทเรียนว่ามีสาระและผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
5) การสรุปจะต้องเป็นการแนะแนวกาเรียนในครั้งต่อไป 

 5.3 ประโยชน์ของการสรุปบทเรียน 
1) ประมวลเร่ืองราวที่ส าคัญ ที่ได้เรียนไปแล้วเข้าด้วยกัน 
2) เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน 
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3) รวบรวมความสนใจของผู้เรียนเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบบทเรียน 
4) สร้างความเข้าใจในบทเรียนให้ดีขึ้น 
5) ช่วยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน ถ้าผู้สอนรู้จักให้ผู้เรียนคิดต่อไปว่าจะน าสิ่งที่

เรียนไปประยุกต์ใช้ หรือน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง 
 5.4 ข้อเสนอแนะในการสรุปบทเรียน 

1) การสรุปบทเรียนสามารถสรุปได้ทุกระยะ คือเมื่อสอนจบหัวข้อ จบตอน จบเรื่อง หรือเมื่อจบ
บทเรียน ในการสอนและครั้งผู้สอนอาจจะสรุปบทเรียนเป็นระยะๆ แล้วสรุปรวมตอนท้ายอีกครั้ง จะช่วยให้
นักเรียนเข้าใจและสามารถติดตามบทเรียนได้โดยตลอด ถ้าไม่เข้าใจตอนใดก็สามารถแก้ไขได้ทันทีก่อนที่  
จะเรียนต่อไปจะช่วยให้การเรียนราบรื่นไปตลอด ดีกว่าที่ผู้สอนจะสรุปเมื่อจบบทเรียนครั้งเดียว 

2) สรุปบทเรียนให้ครอบคลุมสาระส าคัญครบถ้วนและสรุปได้ชัดเจน ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ สามมารถสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน และน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆได้ 

3) ผู้สอนพยายามให้ผู้เรียนสรุปด้วยตอนเองก่อน เพื่อดูว่าผู้เรียนมีความเข้าใจถูกต้องหรือไม่ แล้ว
ผู้สอนช่วยแก้ไขและส่งเสริมให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน โดยให้สรุปเป็นรายบุคคล หรือแบ่งกลุ่มช่วยกันสรุป 

4) ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป โดยผู้สอนเป็นผู้ถามแล้วให้ผู้เรียนตอบจนสามารถได้สาระส าคัญ
ครบถ้วน 

5) ผู้สอนเป็นผู้สรุป ซึ่งควรจะท าเมื่อใช้วิธีให้ผู้เรียนสรุป หรือผู้สอนกับผู้เรียนช่วยกันสรุปมาแล้ว 
หรือเมื่อบทเรียนนั้นยากและสลับซับซ้อน หรือเมื่อต้องการจะโยงให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียน
ที่เรียนไปแล้วกีบบทเรียนใหม่ หรือจะโยงให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องของหัวข้อต่างๆในบทเรียนเดียวกัน 
 6) การสรุปต้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่นักเรียน เรียนรู้แล้ว ไปสู่สิ่งที่นักเรียนยังไม่รู้ 
 7) การสรุปบทเรียนที่ดี ควรสรุปเพื่อเป็นการแนะแนวส าหรับการเรียนในบทเรียนต่อไปด้วย8 
 5.5 เทคนิคการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน 
          การใช้สื่อการเรียนการสอน ย่อมจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น
ลักษณะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละประเภท กลุ่มผู้เรียน ผู้สอน สถานที่ ความพร้อมของอุปกรณ์และ
เครื่องมือประกอบตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น แต่หลักการส าคัญที่จะต้องค านึงถึงอยู่เสมอก็คือ
“เงื่อนไขการเรียนรู้” คินเตอร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สื่อการเรียนการสอนไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1) ไม่มีวิธีการสอนหรือวัสดุประกอบการสอนชนิดใด ที่จะสามารถใช้กับผู้เรียนและบทเรียนทั่วไปได้
วิธีสอนและวัสดุประกอบการสอนแต่ละประเภทย่อมมีจุดมุ่งหมายเฉพาะของมันเอง 
 2) ในบทเรียนหนึ่งๆ ไม่ควรใช้สื่อการเรียนการสอนมากเกินไป ควรใช้เพียงแต่เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น
ในบางครั้งก็ไม่ควรใช้สื่ออย่างเดียวตลอด 
 3) สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ควรจะต้องสอดคล้องกับบทเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

                                                           
8 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ , [ออนไลน์ ] แหล่ งข้อมูล : http://makoree1.blogspot. 

com/p/blog-page_4074.htmlเข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 

 4) สื่อการเรียนการสอนควรสร้างให้เกิดโอกาสที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมและการใช้ 
อันก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ลืมง่าย 
 5) ก่อนใช้สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนควรทดลองใช้ก่อนเพื่อความแน่ใจว่าจะใช้ได้ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบให้พร้อมทุกอย่าง 
 5.6 การวัดผล 
         การวัดก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน 3 ค านี้มีความเก่ียวเนื่องกันแต่ต่างกันที่ระยะเวลาและ
จุดประสงค์ของการวัดและประเมิน มีความหมายทั้งในมิติที่กว้างและแคบดังนี้9 

1) ก่อนเรียนการวัดและประเมินก่อนเรียนมีจุดประสงค์เพื่อมทราบสภาพของผู้เรียน ณ เวลาก่อนที่
จะเรียน เช่น ความรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ก่อนเรียนอาจจะหมายถึง 

2) ระหว่างเรียน จุดประสงค์ของการวัดและประเมินระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
หรือพัฒนาการของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการเรียนรู้และ
การร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรียน  การวัดและประเมินระหว่างเรียน
จะท าให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน  ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูด้วย ข้อมูลจากการวัดและประเมินระหว่างเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เรียน ครูผู้สอน สถานศึกษา และผู้ปกครอง สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่แตกย่อยมาจากมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

3) หลังเรียนจุดประสงค์ของการวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียน
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของ
ผู้เรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรียนและระหว่างเรียน การวัดและประเมินหลังเรียนจะท า
ให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูด้วยครูผู้สอน สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์10 

  
บทสรุป 

หลักสิทธิมนุษยชน นับได้ว่าเป็นแนวคิดแห่งศตวรรษที่เกิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมที่
มนุษย์อยู่ร่วม เคารพซึ่งกันและกันอย่างสงบสุข ไม่ข่มเหงทารุณ หรือเลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างของแต่
ละคนหลายประเทศมีการปลูกฝังอย่างจริงจัง ถึงกับมีการสอนเป็นเรื่องเป็นราวทั้งในแนวคิดและการปฏิบัติ
จริงสอนกันตั้งแต่เด็กที่เข้าสู่วัยที่สามารถรู้ผิดชอบชั่วดีได้ แต่เร่ืองสิทธิมนุษยชนได้อยู่ในระบบการสอนตาม
                                                           

9 ทิวัตถ์  มณี โชติ , การวัดและประเมิ นผลการเรียน รู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน , 
(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549) หน้า 11-12. 
           10 มนชิดา เรืองรัมย์, “การพัฒนาแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556) หน้า 45.  
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 4) สื่อการเรียนการสอนควรสร้างให้เกิดโอกาสที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมและการใช้ 
อันก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ลืมง่าย 
 5) ก่อนใช้สื่อการเรียนการสอน ผู้สอนควรทดลองใช้ก่อนเพื่อความแน่ใจว่าจะใช้ได้ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบให้พร้อมทุกอย่าง 
 5.6 การวัดผล 
         การวัดก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน 3 ค านี้มีความเก่ียวเนื่องกันแต่ต่างกันที่ระยะเวลาและ
จุดประสงค์ของการวัดและประเมิน มีความหมายทั้งในมิติที่กว้างและแคบดังนี้9 

1) ก่อนเรียนการวัดและประเมินก่อนเรียนมีจุดประสงค์เพื่อมทราบสภาพของผู้เรียน ณ เวลาก่อนที่
จะเรียน เช่น ความรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ก่อนเรียนอาจจะหมายถึง 

2) ระหว่างเรียน จุดประสงค์ของการวัดและประเมินระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
หรือพัฒนาการของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการเรียนรู้และ
การร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรียน  การวัดและประเมินระหว่างเรียน
จะท าให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน  ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูด้วย ข้อมูลจากการวัดและประเมินระหว่างเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เรียน ครูผู้สอน สถานศึกษา และผู้ปกครอง สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่แตกย่อยมาจากมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

3) หลังเรียนจุดประสงค์ของการวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียน
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของ
ผู้เรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรียนและระหว่างเรียน การวัดและประเมินหลังเรียนจะท า
ให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูด้วยครูผู้สอน สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์10 

  
บทสรุป 

หลักสิทธิมนุษยชน นับได้ว่าเป็นแนวคิดแห่งศตวรรษที่เกิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมที่
มนุษย์อยู่ร่วม เคารพซึ่งกันและกันอย่างสงบสุข ไม่ข่มเหงทารุณ หรือเลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างของแต่
ละคนหลายประเทศมีการปลูกฝังอย่างจริงจัง ถึงกับมีการสอนเป็นเรื่องเป็นราวทั้งในแนวคิดและการปฏิบัติ
จริงสอนกันตั้งแต่เด็กที่เข้าสู่วัยที่สามารถรู้ผิดชอบชั่วดีได้ แต่เร่ืองสิทธิมนุษยชนได้อยู่ในระบบการสอนตาม
                                                           

9 ทิวัตถ์  มณี โชติ , การวัดและประเมิ นผลการเรียน รู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน , 
(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549) หน้า 11-12. 
           10 มนชิดา เรืองรัมย์, “การพัฒนาแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556) หน้า 45.  
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โรงเรียนของไทยแล้วหรือยัง หรือถ้าเข้าไปในหลักสูตรแล้ว มีความก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อต้องเผชิญความท้าทายของบริบทสังคมแบบไทยๆ คนที่รับผิดชอบต่อตัวเองและต่อส่วนรวม  
ซึ่งฟังดูดี ยกตัวอย่างที่โครงการจิตอาสา ให้นักศึกษาออกไปรับผิดชอบต่อสังคม และกระท าในรูปแบบของ
การบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับมโนทัศน์ของสังคมไทยเกี่ยวกับคุณค่าแบบไทยๆ บนฐานของพุทธ
ศาสนาโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมที่ครอบสังคมไทยไว้ ไม่ได้มองปัญหาบนโครงสร้าง แต่เป็นเรื่องปัจเจกที่ต้อง
ไปแก้ปัญหากันเอง การแก้ไขมักเป็นการแก้ไขที่พฤติกรรมของแต่ละคน หรือช่วยในระดับบุคคล11                       

เทคนิคและวิธีการสอน ให้ความรักแก่นักเรียน พร้อมๆไปกับเนื้อหาวิชาเรียน ครูควรแนะน าวิธี
เรียนรู้ให้แก่เด็ก ดูแลและเอาใจใส่นักเรียน เหมือนกับการสร้างงานฝีมือขึ้นสักชิ้นที่เต็มไปด้วยอารมณ์และ
ความรู้สึก ท าให้การเรียนการสอนนั้นมีความหมายขึ้นมาจนเกิดเป็นความผูกพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์สอนให้
นักเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และฝึกให้นักเรียนคิดให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ผู้เรียนเข้าใจว่าความรู้
ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในเฉพาะหนังสือเท่านั้น ครูยังควรเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ ท าให้นักเรียน
เกิดความช านาญในเร่ืองที่นักเรียนสนใจ โดยครูให้ค าปรึกษาช่วยเหลือในการปฏิบัติ และเชื่อมโยงสภาพชีวิต
ในชุมชนของนักเรียนกับความรู้ที่ศึกษาในโรงเรียนตั้งใจฟังนักเรียน ครูต้องรู้จักตั้งค าถาม สามารถตอบข้อ
สงสัยแก่นักเรียนได้ และควรระลึกอยู่เสมอว่านักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนมีความแตกต่างกัน ครูควรกระตุ้น
การตอบสนองการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่นักเรียนด้วยไม่จ าเป็นต้องมีแผนการสอน
ตายตัว  

มีอารมณ์ขัน พยายามอย่าท าตัวให้เครียด ครูควรเล่าเร่ืองตลกให้นักเรียนฟังบ้าง การมีอารมณ์ขัน
จะช่วยทลายก าแพงระหว่างครูกับนักเรียนได้ ครูควรเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายบรรยากาศในห้องเรียน และต้อง
ระลึกเสมอว่า ครูก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับนักเรียน ที่มีข้อบกพร่องและสามารถกระท าผิดได้เหมือนกัน 
เตรียมตัวให้พร้อม มีความเอาใจใส่ และอุทิศเวลาให้แก่การค้นคว้าหาวิธีถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้แก้
นักเรียน ครูดีต้องมีการเตรียมการสอนมาอย่างดี มีสื่อการสอนที่พร้อมและวิธีการสอนที่น่าสนใจ ทั้งหมดนี้
หมายความว่าครูจะต้องท างานหนักนอกเวลาด้วย ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ทั้งใน
ด้านทรัพยากร และบุคลากร ผู้บริหารควรให้การเสริมแรงครูอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และสามารถท างานได้อย่างปราศจากอุปสรรคปัญหามีจินตนาการ จะเป็นครูที่ดีได้จะต้องรู้จัก
จัดใช้จินตนาการบ้าง เพราะจะมีผลต่อความคิดริเริ่มใหม่ๆ ลองจ้องไปที่นักเรียนแถวหลังสุด นึกถึง
เส้นประสาทที่เชื่อมต่อกันและประกอบกันเป็นรูปร่างรวมตัวเป็นมนุษย์การเรียนรู้ของคนเราคงจะพัฒนาไป
เร่ือยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง หากครูไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของทั้งตนเองและนักเรียนไป
พร้อมๆกัน ครู คือ วิศวกรสังคมที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่สมบูรณ์ข้ึนมา 
 
 

                                                           
11 มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันท่ี 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561  รายงานพิเศษ : “สิทธิมนุษยชนศึกษา” 

ก้าวไปถึงจุดไหน? ในระบบการศึกษาและสังคมไทย [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล:  https://www.matichonweekly 
.com เข้าถึงข้อมูล [30 กรกฎาคม 2561]. 

บรรณานุกรม 
เฉลิมลาภ ทองอาจ, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย [ออนไลน์ ] แหล่งข้อมูล: https://thailanguageinstruction.wordpress.com 
 เข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://makoree1.blogspot. com/p/blog-
 page_4074.htmlเข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 
ทิ วั ตถ์   มณี โชติ . การวัดและป ระเมิ น ผลการเรียน รู้ ต ามหลั กสู ต รการศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ าน .

 กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549. 
ทิศนา แขมณี . ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.

 พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
 กรณราชวิทยาลัย, 2536. 
พล เมื องดี ของป ระ เทศชาติ และสั งคม โลก , [ออน ไลน์ ] แหล่ งข้ อมู ล :  https://mapichatblog 
 .wordpress.com [23 ก.ค. 61]. 
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561  รายงานพิเศษ : “สิทธิมนุษยชนศึกษา” ก้าว
 ไป ถึ ง จุ ด ไห น ? ใน ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ สั ง ค ม ไท ย  [อ อ น ไล น์ ]  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล :  
 https://www.matichonweekly .com เข้าถึงข้อมูล [30 กรกฎาคม 2561]. 
มนชิดา เรืองรัมย์. “การพัฒนาแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
 พื้นฐานพุทธศักราช 2551”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร. 2556) หน้า 45.  
รองศาสตราจารย์  ดร.วิ วัฒน์  มีสุ วรรณ์ , [ออนไลน์ ] แหล่ งข้อมูล :  http://wiwatmee.blogspot 
 .com/2013/09/blog-post_16, html เข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 
เสน่ห์ จามริก . พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน . (กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
 มนุษยชนแห่งชาติ, 2545. 
หลักการและวิธีการสอน , [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล:  http://transistors-tet57.blogspot.com/p/blog-
 page_5.htmlเข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 



การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0

Research and Innovation for Sustainable Mental and Social Development in Thailand 4.0 167

บรรณานุกรม 
เฉลิมลาภ ทองอาจ, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย [ออนไลน์ ] แหล่งข้อมูล: https://thailanguageinstruction.wordpress.com 
 เข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล: http://makoree1.blogspot. com/p/blog-
 page_4074.htmlเข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 
ทิ วั ตถ์   มณี โชติ . การวัดและป ระเมิ น ผลการเรียน รู้ ต ามห ลั กสู ต รการศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ าน .

 กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2549. 
ทิศนา แขมณี . ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.

 พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
 กรณราชวิทยาลัย, 2536. 
พล เมื องดี ของป ระ เทศชาติ และสั งคม โลก , [ออน ไลน์ ] แหล่ งข้ อมู ล :  https://mapichatblog 
 .wordpress.com [23 ก.ค. 61]. 
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561  รายงานพิเศษ : “สิทธิมนุษยชนศึกษา” ก้าว
 ไป ถึ ง จุ ด ไห น ? ใน ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ สั ง ค ม ไท ย  [อ อ น ไล น์ ]  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล :  
 https://www.matichonweekly .com เข้าถึงข้อมูล [30 กรกฎาคม 2561]. 
มนชิดา เรืองรัมย์. “การพัฒนาแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
 พื้นฐานพุทธศักราช 2551”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร. 2556) หน้า 45.  
รองศาสตราจารย์  ดร.วิ วัฒน์  มีสุ วรรณ์ , [ออนไลน์ ] แหล่ งข้อมูล :  http://wiwatmee.blogspot 
 .com/2013/09/blog-post_16, html เข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 
เสน่ห์ จามริก . พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน . (กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
 มนุษยชนแห่งชาติ, 2545. 
หลักการและวิธีการสอน , [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล:  http://transistors-tet57.blogspot.com/p/blog-
 page_5.htmlเข้าถึงข้อมูล, [23 ก.ค.61]. 


