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บทคัดยLอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคOเพื่อนําเสนอพุทธวิธีการจัดการเรียนรูVสังคมศึกษายุคชีวิตวิถีใหม<
ใหVทราบถึงการจัดการเรียนรูVในการนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรูVแบบสมัยใหม<ใหV
สอดคลVองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหVการจัดการเรียนรูVสังคมศึกษายุค New Normal
มีประสิทธิภาพและเป]นไปตามจุดประสงคOการเรียนรูV กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรูVสังคมศึกษายุค
New Normal แบบพุทธวิธีนั้นมี 9 อย<าง คือ 1)แบบอุปมา-อุปไมย(การเปรียบเทียบ) 2)แบบปุจฉาวิสัชนา(การถาม-ตอบ) 3)แบบธรรมสากัจฉา(การสนทนา) 4)แบบอริยสัจ 4(กําหนดปcญหา ตั้งสมมุติฐาน
ทดลอง วิเคราะหO สรุป) 5)แบบไตรสิกขา(ระเบียบวินัย จิตใจแน<วแน< แกVปcญหาถูกตVอง) 6)แบบพหูสูต
(ฟcงมากๆ เขียนมากๆ ถามมากๆ คิดวิเคราะหOมากๆ) 7)แบบโยนิโสมนสิการ(การทําไวVในใจโดยแยกคาย
การใชVความคิดถูกวิธี) 8)แบบโยนิโสมนสิการ(สรVางศรัทธาและวิธีคิดใหVกับผูVเรียน) 9)แบบอิทธิบาท 4
(พอใจในสิ่งที่เรียนรูV พากเพียรต<อสิ่งที่เรียนรูVเสมอ มุ<งมั่นและเอาใจใส<ต<อสิ่งที่เรียนรูV คิด วิเคราะหO
ไตร<ตรอง ก<อนนําไปใชV) โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูVที่เนVนผูVเรียนเป]นสําคัญ ยึดหลักการสอนของ
พระพุทธเจVา คือ แจ<มแจVง จูงใจ หาญกลVา ร<าเริง และมีจุดเนVนอยู<ที่การทําใหVผูVเรียนเกิดการเรียนรูVที่มี
คุณภาพรูVเชิงลึกคือ รูVจริง รูVชัด นําไปประยุกตOใชV และสรVางสรรคOนวัตกรรมไดV
คําสําคัญ : 1. พุทธวิธี 2. การจัดการเรียนรูVสังคมศึกษา 3. ยุค New Normal

*Received: March 3, 2021; Revised: May 16, 2022; Accepted: May 16, 2022

761 |

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 11 No. 2 (July – December 2022)

ABSTRACT
This academic article The objective is to present Buddhist methods of learning
management, social studies, new life, new ways to acknowledge the learning management
in the integration of Buddhism principles with modern learning management in accordance
with the curriculum of the core of basic education. To provide effective social studies
learning management in the New Normal era and in line with the learning objectives.
The process of organizing social studies learning activities in the New Normal period,
Buddhist method, there are 9 ways: 1) A metaphor-metaphor. (Comparison) 2) The
Catechism (Question-Answer) 3) The Dharma-style (conversation) 4) The Noble Truth 4
(Define Problem, Hypothesize, Experiment, Analyze Conclusion) 5) Three studies (Discipline,
Mind Be steadfast, solve the problem correctly) 6) A scholar (listening a lot, writing a
lot, asking a lot, thinking very analyzing) 7) Yonisomnsikarn model (Doing it in the
heart by separating urgently, using thinking in a correct way) 8) Yonisomsikarn model
(Build faith and ways of thinking with the students) 9) The power of mind 4 (Satisfaction
with what is learned, always persist in what is learned, focus on and pay attention to
what is learned, think, analyze, ponder before applying.) By adhering to the learning
management principles that focus on students Adhering to the Buddha's teaching
principles: clear, motivating, courageous, cheerful, and the focus is on making
students learn quality, in-depth knowledge, knowing the truth, knowing clearly and
applying it. And can create innovation
Keywords : 1. Buddhist Method 2. Social Studies Learning Management 3. New Normal Era
1. บทนํา
พระพุทธเจVาทรงเป]นบรมครูที่ประเสริฐของมนุษยOและเทวดาดVวย ดังพระพุทธคุณบทหนึ่งที่
พุ ทธบริ ษั ท ไดV สวดกั นทุ กเชV าทุ กเย็ นว< า อนุ ตฺตโร ปุ ริ สทั มมสารถิ สั ตถา เทวมนุ สฺ สานั ง ซึ่ งแปลว< า
เป]นครูผูVสอนของเทวดาและมนุษยOทั้งหลาย พระพุทธคุณบทนี้ ชี้ชัดถึงภารกิจหลักที่พระพุทธเจVาไดV
ทรงปฏิบัติมาตลอด พระชนมOชีพ พระองคOทรงทราบพื้นฐานทางจิตใจของแต<ละคน แลVวทรงจัดธรรมะ
มาสอนใหV อ ย<างถูก ตV องเหมาะสม เหมื อ นแพทยO ผูV ฉลาดจั ดยารั กษาผูV ป• วยอย<างเหมาะสมตามโรค
ทั้งทรงเป]นผูVตั้งอยู<ในศีลธรรมอันงดงาม จนทําใหVสาวกเอาเป]นเยี่ยงอย<างไดVอย<างดี ทรงสอนหลักการ
เรียนรูVตามแนวทางที่พระพุทธองคOไดVศึกษาเรียนรูVดVวยพระองคOเอง จนไดVตรัสรูVคือรูVความจริงที่ประเสริฐ
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ซึ่งเรียกว<า รูVอริยสัจ 4 ไดVแก< การรูVความจริงเรื่องทุกขO รูVสาเหตุทําใหVเกิดทุกขO หรือปcญหา รูVวิธีการ
แกV ปc ญหา หรื อ ดับ ทุ ก ขO และรูV แนวทางปฏิ บัติใหV พVนทุ กขO วิ ธีก ารสอนของพระองคO ท รงปรั บใหV ทั น
เหตุการณOที่เ กิดขึ้น บางครั้งทรงตรัส สอนดVวยพระวจนะ บางครั้งทรงสนทนา บางครั้ งใหVวิธีปฏิบั ติ
ภาวนาที่ เหมาะสมเป] นการเฉพาะ ก็ ทําใหV ผูV ที่ไดVรั บพระธรรมเขVาถึง ความสว<างไสวในเวลาไม<นาน
(พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ, 2558)
New Normal หรือความปกติใหม< กําลังเป]นคําพาดหัวยอดนิยมบนโลกออนไลนO การแพร<
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดVเขVามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในหลากหลายมิติของคนทั่วโลก ตั้งแต<การทํางาน
การรักษาสุขภาพ แมVแต<การศึกษาเองก็จะตVองเผชิญกับภาวะของการปรับตัวครั้งใหญ<เช<นเดียวกัน
โดยครูสังคมศึกษาตVองจัดการวางแผนการสอนและจัดตารางเวลาเรียนใหVกับผูVเรียนไดVอย<างเหมาะสม
เพิ่มความยืดหยุ<นของเวลาเรียน เพิ่มความหลากหลายของการเรียนรูV โดยคํานึงถึงพัฒนาการดVานร<างกาย
และพัฒนาการดVานสังคม ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนา เพื่อติดตามการเรียนรูV สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนัก เรียน การเรียนรูVวิถีใหม<นี้ยังมี อีก หลายมิติใหV ครูสั ง คมศึก ษาตV อ งทํ าความเขVาใจ
ในการเรียนรูVวิถีใหม<นั้น เป€าหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิม แต<ผูVเรียนสามารถใชVวิธีที่แตกต<างในการ
ไปใหVถึงจุดหมายไดV ผูVเรียนบางคนอาจเรียนรูVไดVเร็วกว<าหากไดVดูภาพหรือคลิปวิดีโอ แต<ผูVเรียนบางคน
อาจชอบการฟcงคุณครูบรรยาย เพราะรูปแบบการเรียนรูVของแต<ละคนไม<เหมือนกัน (AKSORN, 2020)
ดังนั้น การจัดการเรียนรูVสังคมศึกษายุค New Normal ครูตVองออกแบบใหVตรงตามจริตการ
เรียนรูVและความแตกต<างของผูVเรียนแต<ละคน สอดคลVองกับพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจVาพระองคO
ที่ทรงทราบพื้นฐานทางจิตใจของแต<ละคน แลVวทรงจัดธรรมะมาสอนใหVอย<างถูกตVองเหมาะสม และ
เป]นไปตามจุ ดมุ<งหมายของพระราชบั ญญัติการศึก ษาแห<งชาติ พ.ศ.2542 ว<าการจัดการศึกษาตVอ ง
เป]นไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหVเป]นมนุษยOที่สมบูรณO ทั้งร<างกาย จิตใจ สติปcญญา ความรูV และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยู<ร<วมกับผูVอื่นไดVอย<างมีความสุข หรือว<า เก<ง ดี
มีสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
2. หลักการสอนของพระพุทธเจา
พระธรรมป‚ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2554) ไดVกล<าวถึงลีลาการสอนของพระพุทธเจVาว<า เมื่อมอง
กวVางๆ การสอนของพระพุทธเจVาแต<ละครั้ง จะดําเนินไปจนถึงผลสําเร็จ โดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกไดV
ว<าเป]นลีลาในการสอน 4 อย<าง ดังนี้ 1)สันทัสสนา คือ อธิบายใหVเห็นชัดเจนแจ<มแจVงเหมือนจูงมือไปดู
เห็นกับตา 2)สมาทปนา คือ จูงใจใหVเห็ นจริงดV วย ชวนใหV คลV อยตาม จนตVองยอมรับและนําไปปฏิบั ติ
3)สมุตเตชนา คือ เรVาใจใหVแกลVวกลVาบังเกิดกําลังใจ ปลุกใหVมีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว<าจะทําใหVสําเร็จ
ไดVไม<หวั่นย<อทVอต<อความเหนื่อยยาก 4)สัมปหังสนา คือ ชโลมใจใหVแช<มชื่น ร<าเริง เบิกบาน ฟcงไม<เบื่อและ
เป„…ยมดVวยความหวังเพราะมองเห็นคุณประโยชนOที่จะไดVรับจากการปฏิบัติ
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อรรถกถาชี้แจงเพิ่มเติมว<า ขVอ 1 ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว ขVอ 2 ปลดเปลื้อง
ความประมาท ขVอ 3 ปลดเปลื้องความอืดครVาน ขVอ 4 สัมฤทธิ์ การปฏิบัติ จํา 4 ขVอนี้สั้นๆ ว<า ชี้ใหVชัด
ชวนใหVปฏิบัติ เรVาใหVกลVา ปลุกใหVร<าเริง หรือ แจ<มแจVง จูงใจ แกลVวกลVาร<าเริง
สรุปไดVว<า ลีลาในการสอนของพระพุทธเจVา 4 อย<าง ที่ทรงใชVสอนและประสบสําเร็จเป]น
อย<างดี มีองคOประกอบเป]นคุณลักษณะพิเศษ คือ แจ<มแจVง จูงใจ หาญกลVา ร<าเริง
3. จุดมุLงหมายในการสอน
จุดมุ<งหมายในการสอนหรือลักษณะอาการที่พระพุทธเจVาทรงสั่งสอนมี 3 อย<าง ไดVแก<
1. อภิญญายธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมดVวยความรูVยิ่ง คือทรงรูVยิ่งเห็นเองแลVวจึงทรง
สอนผูVอื่นใหVปฏิบัติตาม เพื่อใชVแกVไขปcญหาในชีวิตประจําวัน
2. สนิทานธัมมเทสนา ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล คือผูVฟcงตรึกตรองตามหรือเห็นจริงไดV
และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมใหVถูกตVองและเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. สัปปาฏิหาริยธัมมเทศนา ทรงแสดงธรรมใหVเห็นจริง คือผูVฟcงนําผลนั้นไปปฏิบัติตาม
พรVอมทั้งไดVรับผลแห<งการปฏิบัติตามกําลังของตนๆ
สรุป ไดV ว<า จุดมุ<ง หมายในการสอนที่ทํ าใหVคําสอนของพระพุท ธเจVา ควรแก<การประพฤติ
ปฏิบัติตาม และทําใหVเหล<าสาวกเกิดความมั่นใจเคารพเลื่อมใสในพระองคOอย<างแทVจริง 3 อย<าง คือ
ทรงแสดงธรรมดVวยความรูVยิ่ง ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล และทรงแสดงธรรมใหVเห็นจริง
4. กลวิธีและอุบายประกอบการสอนของพระพุทธเจา
1. การยกอุทาหรณO และการเล<านิทานประกอบ การยกตัวอย<างประกอบคําอธิบาย และ
การเล<านิทานประกอบการสอน ช<วยใหVเขVาใจความหมายไดVง<ายและชัดเจน ช<วยใหVจําแม<น เห็นจริง
และเกิดความเพลิดเพลิน ทําใหVการเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น
2. การเปรียบเทียบดVวยขVออุปมา คําอุปมาช<วยใหVเรื่องที่ลึกซึ้งเขVาใจยาก ปรากฏความหมาย
เด<นชัดออกมา และเขVาใจง<ายขึ้น
3. การใชVอุปกรณOการสอน ในสมัยพุทธกาล ย<อมไม<มีอุปกรณOการสอนชนิดต<างๆ ที่จัดทําขึ้นไวV
เพื่อ การสอนโดยเฉพาะเหมื อนสมัยปcจจุ บัน เพราะยัง ไม< มีการจั ดการศึ กษาเป] นระบบขึ้นมาอยาง
แพร<หลายกวVางขวางหากจะใชVอุปกรณOก็คงตVองอาศัยวัตถุสิ่งของที่มีในธรรมชาติหรือเครื่องใชVต<างๆ
ที่ผูVคนใชVกันอยู<
4. การทําเป]นตัวอย<าง วิธีสอนที่ดีที่สุดอย<างหนึ่ง โดยเฉพาะในทางจริยธรรม คือการทําเป]น
ตัวอย<าง ซึ่งเป]นการสอนแบบไม<ตVองกล<าวสอน เป]นทํานองการสาธิตใหVดู
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5. การเล<นภาษา เล<นคํา และใชVคําในความหมายใหม< การเล<นภาษาและเล<นคํา เป]นเรื่อง
ของความสามารถในการใชVภาษาผสมกับปฏิภาณ ขVอนี้ก็เป]นการแสดงใหVเห็นถึงพระปรีชาสามารถ
ของพระพุทธเจVาที่มีรอบไปทุกดVาน
6. อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเป]นอุบายสําคัญในการเผยแพร<
พระศาสนา ในการประกาศธรรมของพระพุทธเจVาที่ เรียกว<า การวางแผนที่ไดVผลยิ่ง ทรงพิจารณาว<า
เมื่อจะเขVาไปประกาศพระศาสนาในถิ่นใดถิ่นหนึ่งควรไปโปรดใครก<อน
7. การรูVจักจังหวะและโอกาส ผูVสอนตVองรูVจักใชVจังหวะและโอกาสใหVเป]นประโยชนOเมื่อยังไม<
ถึงจังหวะ ไม<เป]นโอกาส เช<น ผูVเรียนยังไม<พรVอม ไม<ชิงหักหาญหรือดึงดันทํา แต<ก็ตVองตื่นตัวอยู<เสมอเมื่อถึง
จังหวะหรือเป]นโอกาส ก็ตVองมีความฉับไวที่จะจับมาใชVใหVเป]นประโยชนOไม<ปล<อยใหVผ<านเลยไปเสียเปล<า
8. ความยืดหยุ<นในการใชVวิธีการ สอนอย<างไม<มีอัตตา เมื่อสมควรก็ตVองยอมใหVผูVเรียนรูVสึกตัว
ว<าเขาเก<ง บางคราวสมควรข<มก็ข<ม บางคราวสมควรโอนอ<อนผ<อนตาม ก็ยอมตาม สมควรขัดก็ขัด สมควร
คลVอยก็คลVอย สมควรปลอบก็ปลอบ
9. การลงโทษและใหVรางวัล ในพุทธวิธีในการสอนไม<เนVนที่จุดนี้ ใชVเท<าที่จําเป]น “ทรงแสดง
ธรรมในบริษัท ไม<ทรงยอบริษัท ไม<ทรงรุกรานบริษัท ทรงชี้แจงใหVบริษัทเห็นแจVง”“พึงรูVจักการยกยอ
และการรุกราน ครั้นรูVแลVวไม<พึงยกยอ ไม<พึงรุกราน พึงแสดงแต<ธรรมเท<านั้น” ไม<ทรงใชVทั้งวิธีลงโทษ
และใหVรางวัล ใชVการชมเชยยกย<องบVาง แต<เป]นไปในรูปการยอมรับคุณความดีของผูVนั้น
10. กลวิธีแกVปcญหาเฉพาะหนVา ปcญหาเฉพาะหนVาที่เกิดขึ้นต<างครั้งต<างคราว ย<อมมีลักษณะ
แตกต<างกันไปไม<มีที่สิ้นสุด การแกVไขปcญหาเฉพาะหนVาย<อมอาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกตO
หลัก วิธีการ และกลวิธีต<างๆ มาใชVใหVเหมาะสม เป]นเรื่องเฉพาะครั้ง เฉพาะคราวไป (พระพรหมคุณาภรณO
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2556)
สรุปไดVว<า พระพุทธเจVาทรงแสดงใหVเห็นว<า ปcญญาเป]นสิ่งสรVางสรรคOขึ้นภายในตัวผูVเรียนเอง
โดยผูVสอนทําหนVาที่เป]นกัลลยาณมิตรช<วยชี้นําทางการเรียน (Coach) ทรงสอนผ<านการปฏิบตั ิ การสนทนา
โดยผ<านสื่อ ธรรมชาติ สอนใหV เขV าใจง<าย ชวนใหVผูV เรียนใคร<อ ยากเรี ยนรูV และปฏิ บัติตามดVวยตนเอง
สรVางศรัทธา และพอใจในการเรียนรูV
5. หลักการและความสําคัญในการเรียนรูสาระสังคมศึกษา
กลุ<มสาระการเรียนรูVสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว<าดVวยการอยู<ร<วมกันในสังคมที่มี
ความเชื่อมสัมพันธOกันและมีความแตกต<างกันอย<างหลากหลายไดVกําหนด สาระต<างๆ ไวV ดังนี้
1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิ บัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู<ร<วมกั น
อย<างสันติสุข มีค<านิยมที่ดีงาม รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนOต<อสังคมและส<วนรวม
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2. หนVาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปc จ จุ บั นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ต ริ ยOท รงเป] น ประมุ ข ลั ก ษณะและ
ความสําคัญ ความแตกต<างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค<านิยม ความเชื่อ ปลูกฝcงค<านิยมที่ดี
มีสิทธิเสรีภาพในการดําเนินชีวิตอย<างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
3. เศรษฐศาสตรO การผลิต การแจกจ<าย และการบริโภคสินคVาและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู<อย<างจํากัดอย<างมีประสิทธิภาพ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชVในชีวิตประจําวัน
4. ประวั ติศาสตรO เวลา และยุ คสมั ยทางประวั ติศาสตรO วิ ธี ก ารทางประวั ติศ าสตรO
พัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตถึงปc จจุบัน ความสั มพันธOและเปลี่ ยนแปลงของเหตุก ารณO ต<างๆ
ความเป]นมาของชาติไทย แหล<งอารยธรรมที่สําคัญของโลกและ
5. ภูมิศาสตรO ลักษณะของโลกทางกายภาพแหล<งทรัพยากร ภูมิอากาศของประเทศไทย
และภูมิภาคต<างๆ ของโลก การใชVแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรO ความสัมพันธOกันของสิ่งต<างๆ ใน
ระบบธรรมชาติ ความสัมพันธOของมนุษยOกับสภาพแวดลVอมทางธรรมชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
สรุป ไดV ว<า กลุ< มสาระการเรี ยนรูVสั งคมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมจัดเป]น 5 สาระ คื อ
สาระศาสนา ศี ล ธรรม จริ ยธรรม สาระหนV าที่ พ ลเมื อง วั ฒ นธรรม และการดํ าเนิ นชี วิ ตในสั ง คม
สาระเศรษฐศาสตรO สาระประวัติศาสตรO และสาระภูมิศาสตรO มีจุดมุ<งจัดการเรียนรูVใหVผูVเรียนเกิดทักษะ
เขV าใจการดํ ารงชีวิตของมนุษยO และการอยู<ร< วมกั นกั บคนในสัง คม การปรั บตั วตามสภาพแวดลV อ ม
การจัดการทรัพ ยากรที่มี อยู<อ ย<างจํากัดใหVเ กิดประโยชนO สูง สุด เรียนรูV และเขVาใจถึ งการพั ฒนาการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและกาลเวลา ทําใหVผูVเรียนเกิดความเขVาใจในตนเอง และผูVอื่น มีความอดทน
อดกลั้น ยอมรับในความแตกต<าง มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําความรูVไปปรับใชVในการดําเนินชีวิต
เป]นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
6. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรูใน New normal
การออกแบบการเรียนรูVใน New normal มีจุดเนVนอยู<ที่การทําใหVผูVเรียนเกิดการเรียนรูVที่มี
คุณภาพที่เป]นการเรียนรูVเชิงลึกคือ รูVจริง รูVชัด นําไปประยุกตOใชV และสรVางสรรคOนวัตกรรมไดV การออกแบบ
การเรียนรูVที่จะตอบสนองจุดเนVนดังกล<าวควรดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหO Passion ของผูVเรียน ว<าอะไรที่สามารถกระตุVนผูVเรียนใหVมี Passion ในการเรียนรูV
ซึ่งผูVเรียนแต<ละคนจะมีสิ่งกระตุVนแตกต<างกัน หากผูVสอนคVนพบสิ่งกระตุVน Passion ดังกล<าวจะเป]น
จุดเริ่มตVนของพฤติกรรมการเรียนรูVอันพึงประสงคOของผูVเรียน เช<น ความกระตือรือรVน การแสวงหาความรูV
การแลกเปลี่ยนเรียนรูV เป]นตVน
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2. วิเคราะหOสาระและกิจกรรมการเรียนรูVที่สอดคลVองกับ Passion ของผูVเรียน กล<าวอีกนัย
หนึ่งคื อ สาระและกิจกรรมการเรียนรูVที่ ตอบสนองความความสงสัยใคร< รูVของผูVเ รียน กิจ กรรมการ
เรียนรูVที่สอดคลVองกับ Passion จะช<วยทําใหVผูVเรียนใชVพื้นที่การเรียนรูVของตนเองอย<างต<อเนื่อง ตรงกัน
ขVามหากกิจกรรมการเรียนรูVไม<สอดคลVองกับ Passion ผูVเรียนจะมีพฤติกรรมไม<อยากเรียนรูV
3. วิเคราะหO Platform และวิธีการเรียนรูVที่เหมาะสมกับผูVเรียน การวิเคราะหOในขั้นตอนนี้
ช<วยทําใหVผูVเรียนมีทางเลือกที่จะเรียนรูVดVวยวิธีการต<างๆ สอดคลVองกับวิถีชีวิตของตนเอง(หลายเสVนทาง
เป€าหมายเดียวกัน)
4. เตรียมทรัพ ยากรการเรียนรูV สําหรั บการเรี ยนรูVในแต< ละ Platform และวิธีก ารเรียนรูV
ขั้นตอนนี้จะช<วยทําใหVผูVเรียนมีโอกาสเลือกพื้นที่การเรียนรูVของตนเองในลักษณะการเรียนรูVส<วนบุคคล
(Personalized learning) หรือการเรียนรูVที่ตอบสนองความตVองการส<วนบุคคลของผูVเรียน ช<วยใหV
ผูVเรียนมีจิตใจจดจ<อและมุ<งมั่นอยู<กับการเรียนรูVของตนเอง
5. จัดกิจกรรมการเรียนรูVในลักษณะเป‚ดพื้นที่การเรียนรูV ทั้ง 5 ประการ ไดVแก< 1)เป‚ดโอกาส
ใหVผูVเรียนกําหนดเป€าหมายในการเรี ยนรูVของตนเอง 2)เป‚ดโอกาสใหVผูV เรียนออกแบบและใชVวิธีการ
เรียนรูVของตนเอง 3)เป‚ดโอกาสใหVผูVเรียนประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง 4)เป‚ดโอกาสใหVผูVเรียนนําสิ่งที่ไดV
เรียนรูVไปใชVประโยชนOต<อส<วนรวม และ 5)เป‚ดโอกาสใหVผูVเรียนสะทVอนคิดตนเอง เพื่อนําไปสู<การเรียนรูV
ครั้งใหม<หากผูVสอนเป‚ดพื้นที่การเรียนรูVใหVกับผูVเรียนไดVมากเท<าใด การเรียนรูVเชิงลึกจะเกิดขึน้ ไดVมากเท<านัน้
6. ประเมินประสิทธิภาพของ Platform และวิธีการเรียนรูVที่ผูVสอนไดVใชVในการจัดการเรียนรูV
ว<าสามารถตอบสนองความตVองการของผูVเรียนไดVมากนVอยเพียงใด ซึ่งผลการประเมินในส<วนนี้จะนําไปสู<การ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูVใหVผูVเรียนมีพื้นที่การเรียนรูVมากขึ้น (วิชัย วงษOใหญ, มารุต พัฒผล, 2563)
สรุปไดVว<า การออกแบบการเรียนรูVใน New normal มีจุดเนVนอยู<ที่การทําใหVผูVเรียนเกิดการ
เรียนรูVที่มีคุณภาพที่เป]นการเรียนรูVเชิงลึกคือ รูVจริง รูVชัด นําไปประยุกตOใชV และสรVางสรรคOนวัตกรรมไดV
โดยมีขั้นตอนคือการวิเคราะหO Passion ของผูVเรียน วิเคราะหOสาระและกิจกรรมการเรียนรูทV สี่ อดคลVอง
กับ Passion ของผูVเรียน วิเคราะหO Platform และวิธีการเรียนรูVที่เหมาะสมกับผูVเรียน เตรียมทรัพยากร
การเรียนรูV จัดกิจกรรมการเรียนรูVในลักษณะเป‚ดพื้นที่การเรียนรูV และประเมินประสิทธิภาพของ Platform
7. กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรูสังคมศึกษาตามหลักพุทธวิธี 9 อยLาง
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูVพุทธวิธีแบบอุปมา-อุปไมย(การเปรียบเทียบ) ประกอบดVวย
1)ขั้นสืบคVน-ขั้นเชื่อมโยง เปรียบเทียบนามธรรมกับรูปธรรมใหVผูVเรียนเห็นชัดเจน ครูผูVสอนและผูVเรียน
มีส< วนร< วม, ความแตกต< างระหว< างสิ่ ง ที่ เ ป] นนามธรรมกั บ รู ป ธรรม 2)ขั้ นฝ‹ ก ยกตั วอย< างสิ่ ง ที่ เ ป] น
นามธรรมและรูปธรรม, ผูVเรียนแต<ละรูปหรือแต<ละกลุ<มร<วมอภิปรายหรือนําเสนอสิ่งที่เป]นนามธรรม
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หรือรูปธรรม, หาขVอสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป]นนามธรรม-รูปธรรม และ 3)ขั้นประยุกตO คVนควVาสิ่งที่เป]น
นามธรรมกับรูปธรรมในเนื้อหาอื่นๆ นอกเหนือจากเนื้อหาที่กําหนดใหV
2. การจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรูV พุ ท ธวิ ธีแบบปุ จ ฉา-วิ สั ชนา(การถาม-ตอบ) ประกอบดV วย
1)ขั้นสืบคVน-ขั้นเชื่อมโยง การทําหนVาที่เป]นผูVถาม-ตอบที่ถูกตVองเหมาะสมแก<กาลเทศะ, วิธีถาม-ตอบ
(ตอบทันทีเมื่อมีผูVถาม, ตอบแบบมีเงื่อนไข, ยVอนถามผูVถามก<อนแลVวจึงตอบ, นิ่งเสียไม<ตอบ เป]นตVน)
2)ขั้นฝ‹ก ตัวอย<างการถาม-ตอบ, ถาม-ตอบแบบคนต<อคน, ถาม-ตอบแบบกลุ<มต<อกลุ<ม ถาม-ตอบแบบ
กลุ<มต<อคน เป]นตVน, หาขVอสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการถาม-ตอบ และ 3)ขั้นประยุกตO คVนควVาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเนื้อหาที่กําหนดไวVในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูV
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูVพุทธวิธีแบบธรรมสากัจฉา(การสนทนา) ประกอบดVวย 1)ขั้นสืบคVนขั้นเชื่ อ มโยง ครู ผูVส อนเสนอสถานการณO ที่ เ ป] นปc ญ หาหรื อจํ าลองสถานการณO 2)ขั้ นฝ‹ ก ผูV เ รี ยน/
ครูผูVสอน-อภิปรายในประเด็นที่เป]นปcญหา หัวขVอ หรือสถานการณO ตามเนื้อหาที่กําหนด, หาขVอสรุปใน
ประเด็นที่เป]นปcญหา หัวขVอหรือสถานการณOจากการสนทนาอภิปราย และ 3)ขั้นประยุกตO ศึกษาเพิ่มเติม
การสนทนา-อภิปรายของบุคคล กลุ<มคน ละคร องคOกร เป]นตVน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูVพุทธวิธีแบบอริยสัจ 4(กําหนดปcญหา, ตั้งสมมุติฐาน, ทดลอง,
วิเคราะหO สรุป) ประกอบดVวย 1)ขั้นสืบคVน(ทุกขO) กําหนดปcญหา, ที่มาของปcญหา, การเกิดปcญหา
(ตามเนื้อหาที่กําหนด) 2)ขั้นเชื่อมโยง(สมุทัย) ตั้งสมมุติฐาน, การอนุมาน, การคาดคะเน, ความน<าจะเป]น,
ปcจจัยเสี่ยง 3)ขั้นฝ‹ก(นิโรธ) ทดลอง, เก็บขVอมูล, วิเคราะหO, สรุปผล และ 4)ขั้นประยุกตO(มรรค) การนําไป
ประยุกตOใชVกับสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนรูV
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูVพุทธวิธีแบบไตรสิกขา(ระเบียบวินัย, จิตใจแน<วแน<, แกVปcญหา
ถูกตVอง)ประกอบดVวย 1)ขั้นสืบคVน(ศีล) สรVางความมีระเบียบวินัย ความมีศรัทธา ความตระหนัก ความ
เรVาใหVเกิดกับผูVเรียนพรVอมที่จะเรียน 2)ขั้นเชื่อมโยง(สมาธิ) ใหVผูVเรียนรวมพลังจิตใจ ความคิดอันแน<ว
แน<ในการตั้งใจฟcง ตั้งใจดู ตั้งใจจดจําและเห็นความสําคัญต<อเนื้อหาที่จะนําเสนอ 3)ขั้นฝ‹ก(ปcญญา)
ใชVสมาธิ จิตใจอันแน<วแน<ทําความเขVาใจกับปcญหา, คVนหาสาเหตุที่ม าที่ไปของปcญหา, แกVไขปcญหา
อย<างถูกตVองและถูกวิธี และ 4)ขั้นประยุกตO(ปcญญา) ผูVเรียนเกิดการเรียนรูV, เกิดปcญญาและมีมโนทัศนO
ในเรื่องนั้นๆ ถูกตVอง
6. การจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรูV พุ ท ธวิ ธีแบบพหู สู ต(ฟc งมากๆ, เขี ยนมากๆ, ถามมากๆ, คิ ด
วิเคราะหOมากๆ) ประกอบดVวย 1)ขั้นสืบคVน-ขั้นเชื่อมโยง(การสรVางศรัทธา) การจัดบรรยากาศในการ
นําเขVาสู<บทเรียน, การสรVางแรงจูงใจในการนําเขVาสู<บทเรียน, บุคลิกภาพตลอดถึงการวางตัวที่เหมาะสม
ของผูVสอน, การสรVางความสัมพันธOระหว<างผูVเรียนกับผูVสอน 2)ขั้นฝ‹ก(การฝ‹กทักษะ) กิจกรรมกลุ<ม/
รายบุคคล, การปฏิบัติ/การนําเสนอ/การแสดงออก, ฝ‹กการเขียน, การฟcง, การถาม, และการคิดวิเคราะหO
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และ 3)ขั้นประยุกตO(การประเมิน) การประเมินตนเอง, การประเมินของกัลยาณมิตร,การศึกษาคVนควVา
เพิ่มเติมและการนําไปประยุกตOใชV
7. การจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรูV พุ ท ธวิ ธีแบบโยนิโสมนสิก าร(การทํ าไวVในใจโดยแยกคาย,
การใชV ความคิ ดถู ก วิ ธี) แบบที่ 1 ประกอบดV วย 1)ขั้ นสื บ คV น-ขั้ นเชื่ อ มโยง ผูV เ รี ยนรูV จั ก คิ ด คิ ดเป] น
คิดอย<างมีระบบ, ผูVเรียนรูVจักมอง รูVจักพิจารณา ไตร<ตรอง วิเคราะหO สังเคราะหO 2)ขั้นฝ‹ก ฝ‹กการคิดหา
เหตุผล, ฝ‹กการสืบคVนถึงตVนเคVา, ฝ‹กการสืบสาวใหVตลอดสาย, ฝ‹กการแยกแยะสิ่งนั้นๆ ปcญหานั้นๆ
ตามสภาวะแห<งเหตุและปcจจัย และ 3)ขั้นประยุกตO ผูVเรียนนําการใชVความคิดอย<างถูกวิธีไปประยุกตOใชV
กับเหตุการณOปcจจุบัน
8. การจัดกิจ กรรมการเรียนรูVพุ ท ธวิ ธีแบบโยนิโ สมนสิ ก าร(สรVางศรั ทธาและวิ ธีคิดใหV กั บ
ผูVเรียน) แบบที่ 2 ประกอบดVวย 1)ขั้นสืบคVน-ขั้นเชื่อมโยง ครูผูVสอนสรVางเจตคติที่ดีต<อผูVเรียน, ครูผูVสอน
เสนอปcญหาที่เป]นสาระสําคัญ หัวเรื่อง ครูผูVสอนแนะแหล<งวิทยาการ แหล<งขVอมูล 2)ขั้นฝ‹ก ผูVเรียนฝ‹ก
การรวบรวมขVอมูล, ครูผูVสอนจัดกิจกรรมใหVเกิดกระบวนการคิดแก<ผูVเรียน เช<น คิดสืบคVนตVนเคVา คิดสืบสาว
ตลอดสาย คิดสืบคVนตVนปลาย และคิดโยงสายสัมพันธO, ฝ‹กการสรุปประเด็น เปรียบเทียบ ประเมินค<า
โดยวิธีอภิปราย ทดลอง ทดสอบ,ดําเนินการเลือกและตัดสินใจ, กิจกรรมฝ‹กปฏิบัติเพื่อพิสูจนOผลการ
เลือกและตัดสินใจ และ 3)ขั้นประยุกตO สังเกตวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง, อภิปรายและสอบถาม,
สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูV, วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูVพุทธวิธีแบบอิทธิบาท 4(พอใจในสิ่งที่เรียนรูV, พากเพียรต<อสิ่งที่
เรียนรูVเสมอ, มุ<งมั่นและเอาใจใส<ต<อสิ่งที่เรียนรูV, คิด วิเคราะหO ไตร<ตรอง ก<อนนําไปใชV) ประกอบดVวย
1)ขั้นสืบคVน(ฉันทะ) สรVางความพอใจและความสําคัญต<อสิ่งที่เรียนรูV และสิ่งที่ไดVรับ 2)ขั้นเชื่อมโยง
(วิริยะ) ฟcงใหVหมด จดใหVมาก ปากตVองไว ใจตVองคิด(หัวใจบัณฑิต สุ จิ ปุ ลิ) 3)ขั้นฝ‹ก(จิตตะ) มุ<งมั่น โดยฝ‹กฟcง
มากๆ ฝ‹กคิดมากๆ ฝ‹กถามมากๆ และฝ‹กเขียนมากๆ และ 4)ขั้นประยุกตO (วิมังสา) พิจารณา ไตร<ตรอง แยกแยะ
อธิบาย นําเสนอ และประยุกตOใชV (คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, 2558)
สรุปไดVว<า กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรูVสังคมศึกษาแบบพุทธวิธี 9 อย<าง เป]นการนําหลักธรรม
และวิธีการสอนของพระพุทธเจVามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนใหVบรรลุผลสําเร็จตามเป€าหมายสูงสุดต<อไป มี 4 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นสืบคVน คVนควVาสืบ
สาวราวเรื่อง 2)ขั้นเชื่อมโยง เชื่อมโยงความรูVใหม<กับความรูVเดิม 3)ขั้นฝ‹ก ลงมือปฏิบัติเพื่อใหVเกิดความรูVความ
เขVาใจจนเป]นหรือมีความชํานาญ และ 4)ขั้นประยุกตO นําความรูVที่ไดVมาปรับใชVใหVเกิดประโยชนO
8. สรุป
การจัดการเรียนรูVสังคมศึกษายุค New Normal นั้นมีจุดเนVนอยู<ที่การทําใหVผูVเรียนเกิดการ
เรียนรูVที่มีคุณภาพที่เป]นการเรียนรูVเชิงลึกคือ รูVจริง รูVชัด นําไปประยุกตOใชV และสรVางสรรคOนวัตกรรมไดV
เป€าหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิม แต<ผูVเรียนสามารถใชVวิธีที่แตกต<างในการไปใหVถึงจุดหมายไดV ครูตVอง
คํานึงว<ารูปแบบการเรียนรูVของแต<ละคนไม<เหมือนกัน ครูจึงตVองออกแบบใหVตรงตามจริตการเรียนรูVและ
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ความแตกต<างของผูVเรียนแต<ละคน ซึ่งสอดคลVองกับพุทธวิธีการสอนของพระพุทธเจVาพระองคOที่ทรงทราบ
พื้นฐานทางจิตใจของแต<ละคน แลVวทรงจัดธรรมะมาสอนใหVอย<างถูกตVองเหมาะสม เป]นไปตามจุดมุ<งหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห<งชาติ พ.ศ.2542 ว<าการจัดการศึกษาตVองเป]นไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหV
เป]นมนุษยOที่สมบูรณO ทั้งร<างกาย จิตใจ สติปcญญา ความรูV และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยู<ร<วมกับผูVอื่นไดVอย<างมีความสุข หรือว<า เก<ง ดี มีสุข การจัดการเรียนรูVแบบพุทธวิธีจึง
เป]นฐานแห<งความสําเร็จในการเรียนรูVของพุทธบริษัท และสามารถถือเป]น “Innovation” นวัตกรรมสุด
ยอดยุคไทยแลนดO 4.0 เพราะมีการทดลองใชVและพัฒนาต<อเนื่องมาโดยตลอด ฉะนั้น กระบวนการกิจกรรม
การเรียนรูVพุทธวิธีการสอนจึงเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุค New Normal เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนใหVบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคOการเรียนรูVต<อไป ซึ่งพุทธวิธีการจัดการเรียนรูสV งั คม
ศึกษายุค New Normal สามารถสรุปเป]นแผนภาพองคOความรูVไดV ดังนี้
กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรูสังคมศึกษา
ตามหลักพุทธวิธี 9 อยLาง
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูVพุทธวิธีแบบอุปมา-อุปไมย
(การเปรียบเทียบ)
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูVพุทธวิธีแบบปุจฉา-วิสัชนา
(การถาม-ตอบ)
3. การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรูV พุ ทธวิ ธี แบบธรรมสากั จฉา
(การสนทนา)
4. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรูV พุ ท ธวิ ธี แ บบอริ ย สั จ 4
(กําหนดปcญหา, ตั้งสมมุติฐาน, ทดลอง, วิเคราะหO สรุป)
5. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรูV พุ ท ธวิ ธี แ บบไตรสิ ก ขา
ระเบียบวินัย, จิตใจแน<วแน<, แกVปcญหาถูกตVอง)
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูVพุทธวิธีแบบพหูสูต (ฟcงมากๆ,
เขียนมากๆ, ถามมากๆ, คิดวิเคราะหOมากๆ)
7. การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรูV พุทธวิ ธี แบบโยนิ โสมนสิ การ
(การทําไวVในใจโดยแยกคาย, การใชVความคิดถูกวิธี)
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูVพุทธวิธีแบบโยนิโสมนสิการ
(สรVางศรัทธาและวิธีคิดใหVกับผูVเรียน)
9. การจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรูV พุท ธวิ ธี แ บบอิ ท ธิ บ าท 4
(พอใจในสิ่งที่เรียนรูV, พากเพียรต<อสิ่งที่เรียนรูVเสมอ, มุ<งมั่น
และเอาใจใส< ต<อสิ่ ง ที่ เรี ย นรูV , คิ ด วิ เ คราะหO ไตร< ต รอง

จุดเนนการออกแบบการเรียนรู
ในยุค New normal
1. รูVจริง
2. รูVชัด
3. นําไปประยุกตOใชV
4. สรVางสรรคOนวัตกรรมไดV

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สังคมศึกษาตามหลักพุทธวิธี
ยุค New Normal
1. ขั้นสืบคVน คVนควVาสืบสาวราวเรื่อง
2. ขั้ นเชื่ อมโยง เชื่ อมโยงความรูV
ใหม<กับความรูVเดิม
3. ขั้ นฝ‹ก ลงมือปฏิ บัติเ พื่อใหVเกิ ด
ความรูV ค วามเขV า ใจจนเป] นหรื อ มี
ความชํานาญ
4. ขั้นประยุกตO นําความรูVที่ไดVมา
ปรับใชVใหVเกิดประโยชนO
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