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 เอกสารฉบับนี้ เป็นการน าเสนอ “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ “นักสืบน้อย”  
จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ สพฐ. เพ่ือน าเสนอเป็นผลงาน“นวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี” ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
โดยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่จัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ “นักสืบน้อย” เป็นนวัตกรรมที่ผ่านการประกวดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  

โดยรายละเอียดของนวัตกรรมประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของผลงานนวัตกรรม 
จุดประสงค์และเป้าหมายของการใช้นวัตกรรม กระบวนการผลิตนวัตกรรมหรือขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน  
ผลของการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ ปัจจัยความส าเร็จของนวัตกรรม บทเรียนที่ได้รับจาก
การใช้นวัตกรรม และการเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับจากการผลิตนวัตกรรม 

 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนส่งผลให้การด าเนินงาน ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ หาก
เอกสารฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท ายินดีรับค าแนะน าเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ครบถ้วนต่อไป  
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ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ “นักสืบน้อย” 

ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม  :  นายกิจสุพัฒ  บังวรรณ 
 โรงเรียน/หน่วยงาน  :  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
 สังกัด  :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 โทรศัพท์มือถือ  :  098-780-1457  
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ประเภทผลงาน     ด้านการบริหาร    ด้านการเรียนการสอน 

สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ 
  ความพอเพียง  
  ความกตัญญู 
  ความซื่อสัตย์สุจริต  
  ความรับผิดชอบ  
  อุดมการณ์คุณธรรม 

รายละเอียดการน าเสนอผลงานนวัตกรรม 
1. ความส าคัญของผลงานนวัตกรรม 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 54) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี            
การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจะเน้นให้
คนเป็นแกนกลางในการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) 
ก าหนดวัตถุประสงค์มุ่งให้มีการวางรากฐานให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ (ข้อ 2) เพ่ือพัฒนาสังคมไทย 
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี ร่วมผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545                
ที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) โดยยึดหลักว่าผู้เรียน           
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริม            
ให้ผู้เรียนพัฒนาตนตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) การจัดการศึกษาโดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและความถนัด ต้องค านึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นส าคัญ ฝึกกระบวนการคิด การจัดการและการเผชิญสถานการณ์ (มาตรา 24) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระ
กระบวนการเรียนรู้ที่ครูและสถานศึกษาจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้
แบบเดิมที่เน้นการท่องจ า ท าตามค าสั่ง โดยมีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลางของห้องเรียน มาเป็นกระบวนการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้
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มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาเพ่ือท าให้ศักภาพที่มีอยู่ในบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ สามารถ
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จะเห็นได้ว่าการศึกษาไทยมิได้มุ่งเพียงการศึกษาหาความรู้เท่านั้น การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
เป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดด้านอื่น ๆ ที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง              
รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่งที่เกิด เข้าใจความเป็นมาของเหตุการณ์ เพ่ือน ามาตัดสินใจแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ             
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู  
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม เพ่ือช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนลดลง และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี 
ได้อย่างยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในยุคปัจจุบันมุ่งสู่สังคมแบบดิจิตอล ส่งผลให้เยาวชนมีพฤติกรรม  
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จนอาจท าให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ต้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน เด็กและเยาวชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางออนไลน์            
การรายงานข่าวทางออนไลน์ช่วยท าให้ผู้ อ่านรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ  
ข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพความถูกต้องเนื่องจากเป็นสื่อที่ เปิดกว้าง  และ 
ข่าวที่น าเสนอผ่านโซเซียลมีเดียยังสามารถถูกส่งต่อหรือแบ่งปันให้ผู้อ่ืน อ่านต่อได้ในวงกว้าง ส่งผลท าให้เกิด 
การแพร่กระจายข่าวอย่างรวดเร็วและสร้างอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคมอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึ งเป็น 
การเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีสร้างข่าวปลอมเข้ามาปะปนกับข่าวอ่ืน ๆ บนโลกออนไลน์ จนท าให้ผู้อ่านหลงเชื่อ
ข่าวปลอม ข่าวลือ หรือข่าวบิดเบือนเพราะไม่รู้เท่าทันสื่อเหล่านี้ ดังนั้นนักเรียนในฐานะที่เป็นพลเมืองดิจิทัล
ควรมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าว มีวิจารณญาณแยกแยะได้ว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอม มีทักษะในการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบเพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการแสดงความคิดเห็น รู้จักประเมินและเลือกใช้ข้อมูลได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่ผู้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเหน็บนข้อเท็จริงและเหตุผล  

ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน             
วัดมหาวนาราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า นักเรียน 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับพอใช้ งานวิจัยหลายฉบับได้กล่าวถึงการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ว่าสามารถพัฒนาขึ้นได้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด าเนินการจัดการเรียนรู้  
ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  
ซึ่งกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้  ความเข้าใจ การน าไปใช้   
มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งค าถาม ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์  
การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและปัญหาดังกล่าว จึงสนใจศึกษาการจัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ โดยสอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ให้
นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

1.2 แนวคิดหลักการส าคัญ 
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ สามารถน ามาบูรณาการ
ร่ วมกับโครงงานคุณธรรม สพฐ.  ผ่ าน“กิจกรรมนักสืบน้อย” เ พ่ือให้นัก เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบนักเรียนมีการเรียน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งความรับผิดชอบ เพ่ือแสวงหาความรู้ให้ได้มาซึ่งค าตอบหรือข้อค้นพบต่าง ๆ ด้วยตนเอง
และกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่มบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ตนเองค้นพบ
ด้วยเหตุผล อย่างมั่นใจเพ่ือสรุปเป็นความรู้ของกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
อันจะช่วยให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น  ท าให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ 
อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรม 

2.1 จุดประสงค์ 
  เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิคกลุ่มสืบสอบ  “กิจกรรมนักสืบน้อย”               

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน 
วัดมหาวนาราม 

  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ   

  เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                         
โรงเรียนวัดมหาวนาราม โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ   
 

2.2 เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

อยู่ในระดับดี ร้อยละ 70 
  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน อยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 70 

  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 

อย่างมีเหตุและผล มองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน  
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3. กระบวนการผลิตนวัตกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 
  ความเป็นมาของนวัตกรรม 
     โครงการคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง 

พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร  
ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี 
อย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง  
โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด  
ศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง และ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชนได้อย่างยั่งยืน 

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้น ผู้สอนให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยใช้เทคนิคเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายเพ่ือที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี หรือทักษะชีวิต ผู้เรียน  
มีบทบาทในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่ตอบสนองความสนใจหรือความต้องการของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง การจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม หลากหลาย
ประกอบกัน เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง รูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือได้รับการพัฒนา
รูปแบบหรือหลายเทคนิค แต่ทุก ๆ รูปแบบของการเรียนแบบร่วมมือยังยึดหลักการพ้ืนฐานเดียวกัน คือ  
เป็นวิธีการที่เรียนที่มีการจัดกลุ่มกันในการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ
เพ่ือที่จะช่วยเหลือและเพ่ิมพูนการคิด 

  กรอบแนวคิด (Conceptual Frame Work) 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 

      ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มสืบสอบ (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม : 2554) 
“กิจกรรมนักสืบน้อย” 

1. การเลือกเรื่องที่สนใจ 
2. เลือกเข้ากลุ่ม 
3. ศึกษาข้อมูล 
4. น าเสนอผลงาน 
5. ประเมินผลงาน 

 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
- คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน          

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

(พอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม) 

คุณธรรม สพฐ. 5 ประการ 
ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบ ความอุดมการณ์คุณธรรม 
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  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม : 2554) โดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มสืบสอบ 

(Group Investigation : GI) มาประยุกต์ให้เข้ากับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยลักษณะของการเรียน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มสืบสอบเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงเน้น             
การจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากการเผชิญสถานการณ์จริงและจากการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติและการฝึกทักษะ การเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู้ตามหลักประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูล ค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รอบตัวที่มิใช่
เฉพาะในห้องเรียนหรือหนังสือเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดนิสัยรักในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง เทคนิค 
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มสืบสอบประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มละ 3 -4 คน ซึ่งจะคละกัน 
ตามระดับความสามารถ (เรียนเก่ง เรียนปานกลาง เรียนอ่อน) และมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน นักเรียนจะ
ร่วมมือกันวางแผนการศึกษา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ช่วยกันสังเคราะห์สรุปข้อค้นพบ และ
น าเสนอสิ่งที่ค้นพบให้กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน โดยจะต้องปลูกฝังเรื่องของความเสียสละเพ่ือส่วนรวม เพราะ
ผลงานของกลุ่มก็คือผลงานของสมาชิกทุกคน ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสมาชิกภายในกลุ่ม 
ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนหากนักเรียนแต่ละคนย่อมรับซึ่งกันและกัน มีการ
ฝึกกระบวนการท างานเป็นทีม นอกจากนี้บทบาทของผู้สอนจะเป็นลักษณะของผู้ประสานงาน คอยดูแล 
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ในการก าหนดเรื่องย่อยที่จะศึกษาให้กับนักเรียน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียน 
ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

3.2 การด าเนินงานตามกิจกรรม 

  ขั้นเตรียมการ 
วิเคราะห์สภาพปัญหา 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ 

- การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ 
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
- กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5 ประการ  
- ออกแบบจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ “กิจกรรมนักสืบน้อย”               

ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
 

  ขั้นด าเนินการ 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ "นักสืบน้อย"ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอนตาม
แนวคิดของ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม : 2554 
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“กิจกรรมนักสืบน้อย” 
                  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ 

ขั้นตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การเลือกเรื่องที่สนใจ 2) เลือกเข้ากลุ่ม 
3) ศึกษาข้อมูล 4) น าเสนอผลงาน และ 5) ประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  เลือกเรื่องที่สนใจ โดยผู้สอนน าเสนอเนื้อหาสาระหรือปัญหาที่ต้องการให้นักเรียนคิดหา
ค าตอบ ในการเสนอปัญหานั้นผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหา จากนั้นให้นักเรียนสามารถเลือกปัญหาได้ตามความสนใจและตั้งค าถามที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ตนสนใจ  

ขั้นตอนที่ 2  เลือกเข้ากลุ่ม นักเรียนพิจารณาปัญหาว่า จากข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับจากผู้สอนนั้น
ตนเองเกิดความคิดสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง ควรที่จะศึกษาความรู้เรื่องใดเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูลมาตอบ
ค าถามนั้น นักเรียนอาจจ าแนกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย หลายประเด็นที่ผู้สอนต้องคอยกระตุ้นและช่วยให้
กลุ่มนักเรียนเลือกปัญหาที่อยากจะศึกษา และมีความส าคัญมีประโยชน์กับนักเรียนและเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่
เรียน โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 3-4 คน ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน นักเรียนเลือก
เข้ากลุ่มตามความสนใจและตามความสามารถของตนเอง โดยให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
อ่อนเป็นผู้เลือกเข้ากลุ่มก่อน จากนั้นจึงเป็นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางและเก่ง
ตามล าดับ สมาชิกจะร่วมกันวางแผนการเรียน ก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาหรือกิจกรรม แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือไปศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลมาเป็นค าตอบ ขณะเดียวกันก็จะร่วมกันพิจารณา
สื่อทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ ก าหนดเวลาที่ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นแล้วพูดคุยอภิปรายเพ่ือเสนอแผนปฏิบัติ โดย
บทบาทผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและจัดระเบียบในการปฏิบัติงานเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการรวบรวมข้อมูลและ
การท ากิจกรรมของนักเรียน  
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ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาข้อมูล ในขั้นนี้นักเรียนด าเนินการศึกษาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามแผนที่ร่วมกันวางไว้ ตัดสินพิจารณาข้อมูลร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม โดยผู้สอนคอย
ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัดสินใจพิจารณาประโยชน์ของข้อมูลร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม  

 

ขั้นตอนที่ 4  น าเสนอผลงาน หลังจากที่นักเรียนแยกไปค้นคว้าความรู้แล้วนักเรียนจะกลับเข้ากลุ่ม 
เพ่ือรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลร่วมกัน แล้วน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมใหญ่ โดยแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจาก
ผลการศึกษาของกลุ่มทั้งด้านข้อมูลที่ได้รับ ข้อสรุปของกลุ่ม และวิธีการสืบเสาะหาความรู้ของกลุ่ม โดยผู้สอน
จะเป็นผู้ประสานงานการเสนอรายงานทั้งหมดทุกกลุ่ม   

ขั้นตอนที่ 5  ประเมินผลงาน ผู้สอนและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน โดยผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมในสิ่ง
ที่นักเรียนไม่เข้าใจและร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่ม เพ่ือพิจารณาถึงข้อบกพร่องและข้อควรปรับปรุง
แก้ไขในการปฏิบัติงานกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น 

  ขั้นสรุปผลการด าเนินการ 
 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบบันทึกคะแนนได้แก่ แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินสมรรถนะและ
ประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

3.3 ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
การด าเนินงานพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ เป็นการท างานที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และด าเนินการเสร็จ
ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด บรรลุจุดประสงค์และได้คุณภาพ 

3.4 การใช้ทรัพยากร 
-  คอมพิวเตอร์ แทปเล็ท สมาร์ทโฟน 
-  วัสดุ/อุปกรณ์ การท าบัตรภาพ บัตรค า คีย์เวิร์ด 
-  เอกสารประกอบกิจกรรม “นักสืบน้อย” 

4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์ 
  ครูผู้สอนได้พัฒนาจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ “กิจกรรมนักสืบน้อย”               

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน                      
วัดมหาวนาราม  

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชา               
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80 

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมหาวนาราม มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80 

  นักเรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างมีเหตุและผล มองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อการรับข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการค้นคว้า ตลอดจนสามารถน า
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาวิเคราะห์สรุปเป็นความคิดรวบยอดของตนเอง และน าเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีเหตุและผล สามารถมองปัญหา           
ที่ เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงลักษณะของการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี มีคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน                      
คือ พอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม 

5. ปัจจัยความส าเร็จ 
5.1 การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ ตามความสนใจของตนเอง โดยผู้สอน
ต้องคอยชี้แนะให้นักเรียนเป็นผู้วางแผนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการท างานเป็นทีม มีจิตอาสา  
ยึดหลักประชาธิปไตยในการด าเนินกิจกรรม ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการท างานอย่างเป็นระบบ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะล้มเหลวและกล้าที่จะประสบผลส าเร็จ 

5.2 การสนับสนุนจากคณะครูและผู้บริหารครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเข้าใจ ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  

5.3 การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมและส่งเสริมนักเรียน 
ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามศักยภาพของตน ไม่ทิ้งให้เป็นเพียงภาระหน้าที่ของครูผู้สอน  
เพียงฝ่ายเดียว 

5.4 การบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมและน ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
6.1 การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิตและการน านวัตกรรมไปใช้ 
  นัก เรียนทุกคนล้วนมีศักยภาพที่ สามารถพัฒนา ให้สู งขึ้น ได้  หากครูผู้ สอนออกแบบ 

การจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการแสดงศักยภาพในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ย่อมท าให้นักเรียนมีโอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพท่ีมีอยู่ 

  ความส าเร็จในการใช้นวัตกรรมนักสืบน้อย เกิดจากความร่วมมือของนักเรียนทุก ๆ คน 
  การที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการสร้างทักษะ 

ในการด าเนินชีวิตของนักเรียนในด้านการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน การเสียสละ ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนการยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง 

  การช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี สมาชิกในกลุ่มทุกคนกล้าถามค าถามที่ไม่เข้าใจ  
มีการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ท าให้บรรยากาศเป็นกันเองและเปิดเผยซึ่งจะ
น าไปสู่การอภิปรายซักถามทั้งในและนอกชั้นเรียน  

  การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยก่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มอย่างชัดเจน คนที่เรียนเก่งสามารถ
ช่วยเหลือเพ่ือนที่อ่อนกว่า นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพูดคุย ซักถาม จนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน  

  ช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของทั้งห้องเรียน นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือ
นักเรียนทีเ่รียนอ่อนให้มีความเข้าใจ และมีแนวคิดท่ีเรียนรู้ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น  
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  การส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ท างานและแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระที่จะเลือกวิธีการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

  การเรียนแบบร่วมมือช่วยเตรียมนักเรียนให้ออกไปใช้ชีวิตบนโลกที่ต้องอาศัยการร่วมมือมากกว่า 
การแข่งขันเพ่ือตัดสินแพ้ชนะ  

  ผู้สอนอาจรู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผล ถ้าผู้สอนไม่เคร่งครัดในขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมืออาจจะ
เป็นเพียงการเข้ากลุ่มธรรมดาเท่านั้น ดังนั้นหากจะให้การเรียนรู้แบบร่วมมือได้ผลดี ผู้สอนจะต้องเคร่งครัด
ปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

  นักเรียนที่เรียนเก่งจะเรียนรู้ได้เร็วท าให้รู้สึกเสียเวลา เพราะส่วนมากต้องคอยช่วยเหลือนักเรียนที่
เรียนอ่อนกว่าในกลุ่ม ผู้สอนจึงควรชี้แจงให้นักเรียนที่เรียนเก่งรู้จักเข้าใจและรู้จักแบ่งปันแก่ผู้อ่ืน 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
  ควรมีการศึกษา และสอดแทรกิจกรรมที่ส่งผลแก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ความคงทนในการ

เรียนรู้ การเสริมสร้างทักษะการคิดแบบวิจารณญาน การคิดแบบบูรณาการ หรือทักษะอ่ืน ๆ โดยมีการเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมแก่นักเรียน 

  ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ในเนื้อหาอ่ืนและในระดับชั้นอื่น ๆ โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐานผสมผสานกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
7.1 การเผยแพร่ 

         น า เสนอผ่ านประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน/วิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ                   
(Best Practice) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
         น าเสนอผลงานเพ่ือรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
            เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัดมหาวนาราม/เพจFacebookโรงเรียน 

7.2 รางวัลที่ได้รับ 
            รางวัลของโรงเรียน 
           รางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับภูมิภาค  
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
           ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว  

    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ประจ าปี
การศึกษา 2564 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 

                  รางวัลของครู 
    ได้รับรางวัลประกวดการ Best Practice การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รางวัลระดับดีเยี่ยม

เหรียญเงิน ประจ าปีการศึกษา 2563 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
    เป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประเภทครูผ้สอน การน าเสนอ

นวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Infographic ปีงบประมาณ 2563 จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
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    ผ่านการพิจารณาเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจ าปีการศึกษา 2564 
ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
                 รางวัลเชิดชูเกียรติ ครูที่ปรึกษาดีเด่น การสร้างสัมพันธ์ห้องเรียนสู่ครอบครัวคุณธรรม “อยู่บ้านสร้าง
เด็กด”ี จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

                  รางวัลของนักเรียน  
    รางวัลกิจกรรมโครงงานคุณธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับยอดเยี่ยม “เหรียญทอง” 
    รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รบัรางวัลดีเด่น “เหรียญเงิน” ในการประกวดคลิปวีดิโอครอบครัวคุณธรรม  

“อยู่บ้านสร้างเด็กด”ี 
 เด็กหญิงนภัสนันท์ เพชรภู่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

    รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ได้รบัรางวัล “เหรียญทองแดง” ในการประกวดคลิปวีดิโอครอบครัวคุณธรรม 
“อยู่บ้านสร้างเด็กด”ี 

 เด็กชายกมลภพ ทีบ ารุง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ ได้รับ รางวัลชมเชย ในการประกวดคลิปวีดิโอครอบครัวคุณธรรม                     

“อยู่บ้านสร้างเด็กด”ี 
 เด็กชายศิริมงคล เนื้อไม ้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   เด็กหญิงภูริชญา อู่เงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา สังคมศึกษา 6 ชั้น ป.6 เวลา   3   ชั่วโมง    
ภาคเรียนที่    1    หน่วยการเรียนรู้ที่    2     ชื่อหน่วย      สังคมดีชีวีมีสุข      เรื่อง    ข้อมูลข่าวสาร      .           
 
 

สาระส าคัญ 
การติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การเลือกรับ

และใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองและสังคม 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

ตัวช้ีวัด 
ป.6/5 ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสาร 

ในการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
1.  บอกแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวันได้ (K) 
2.  วิเคราะห์ประโยชน์ของแหล่งข้อมูลข่าวสาร (P) 
3.  ตระหนักและเห็นความส าคัญของแหล่งข้อมูลข่าวสาร (A) 

สาระการเรียนรู้  
 ข้อมูลข่าวสารจาก โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จดหมายเหตุ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่  
และประโยชน์ของข่าวสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้      มุ่งม่ันในการท างาน 

คุณธรรมอัตลักษณ์  
ความพอเพียง   ความกตัญญู    ความซื่อสัตย์สุจริต   ความรับผิดชอบ   อุดมการณ์คุณธรรม 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการคิด   
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

 

 

 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
“กิจกรรมนักสืบน้อย” 
 

ขั้นน า 
1. ผู้สอนน าบัตรค าที่ระบุเนื้อหาสาระหรือปัญหาที่ต้องการให้ผู้เรียนคิดค้นหาค าตอบ ในการเสนอ

ปัญหานั้นผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหรือ
แก้ปัญหา ตัวอย่างข้อความในบัตรค า เช่น ถ้ านาคา คดีหวย 30 ล้าน คดีน้องชมพู่ บอส อยู่วิทยา เป็นต้น 
จากนั้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกปัญหาได้ตามความสนใจและตั้งค าถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตนสนใจ  

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนพิจารณาปัญหาว่า จากข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับจากผู้สอนนั้นตนเองเกิดความคิด
สงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับอะไร ควรที่จะศึกษาความรู้เรื่องใดเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูลมาตอบค าถามนั้น ผู้เรียนอาจ
จ าแนกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยหลายประเด็นที่ผู้สอนต้องคอยกระตุ้นและช่วยให้กลุ่มผู้เรียนเลือกปัญหา  
ที่อยากจะศึกษาและมีความส าคัญมีประโยชน์กับผู้เรียนและเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียน 
 

ขั้นสอน 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 3-4 คน ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน จากนั้นผู้เรียนเลือก

เข้ากลุ่มตามความสนใจและตามความสามารถของตนเอง โดยให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
อ่อนเป็นผู้ เลือกเข้ากลุ่มก่อน จากนั้นจึงเป็นผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางและ 
เก่งตามล าดับ  

4. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนการเรียน ก าหนดขอบข่ายของเนื้อหาหรือกิจกรรม แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มเพ่ือไปศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลมาเป็นค าตอบ ขณะเดียวกันก็จะร่วมกันพิจารณา
สื่อทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ ก าหนดเวลาที่ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นแล้วพูดคุยอภิปรายเพ่ือเสนอแผนปฏิบัติ               
โดยบทบาทผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและจัดระเบียบในการปฏิบัติงานเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการรวบรวมข้อมูล
และการท ากิจกรรมของผู้เรียน 

5. ผู้สอนให้ผู้เรียนด าเนินการศึกษาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หอสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ค เป็นต้น ตามแผนที่ร่วมกันวางไว้ ตัดสินพิจารณาข้อมูลร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม  
โดยผู้สอนคอยช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัดสินใจ พิจารณาประโยชน์ของข้อมูลร่วมกับผู้เรียน  

6. ผู้สอนให้ผู้เรียนแยกไปค้นคว้าความรู้แล้ว จะกลับเข้ากลุ่มเพื่อรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลร่วมกัน  
 

ขั้นสรุป 
7. ผู้เรียนน าเสนอผลงานต่อที่ห้องเรียน โดยแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานจากผลการศึกษาของกลุ่ม  

ทั้งด้านข้อมูลที่ได้รับ ข้อสรุปของกลุ่ม และวิธีการสืบเสาะหาความรู้ของกลุ่ม โดยผู้สอนจะเป็นผู้ประสานงาน
การเสนอรายงานทั้งหมดทุกกลุ่ม   

8. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน โดยผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมในสิ่งที่ผู้เรียนไม่เข้าใจและร่วมกัน
ประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่ม เพ่ือพิจารณาถึงข้อบกพร่องและข้อควรปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานกลุ่ม  
ให้ดียิ่งขึ้น 

สื่อการเรียนรู้ 
-  บัตรภาพ บัตรค า  
-  คอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน อ่ืน ๆ 
-  เอกสารประกอบกิจกรรม “นักสืบน้อย” 
 
 
 



การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด/ประเมิน วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์ 
ด้านความรู้ 
   บอกแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตรวจ 
ใบงาน 

แบบบันทึก
คะแนน 

ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 70 ขึ้นไป  
   - รอ้ยละ 80 ขึ้นไป ได้ระดับคุณภาพ 4  
   - รอ้ยละ 70-79 ขึ้นไป ไดร้ะดับคุณภาพ 3  
   - รอ้ยละ 60-69 ขึ้นไป ไดร้ะดับคุณภาพ 2  
   - รอ้ยละ 50-59 ขึ้นไป ไดร้ะดับคุณภาพ 1 

ดา้นทักษะการคิด 
    วิเคราะห์ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
   - ค่าเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ไดร้ะดับ ดี 
   - ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 ไดร้ะดับ พอใช้ 
   - ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 ไดร้ะดับ ปรับปรุง 

ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  1. มีวินัย  
  2. ใฝ่เรียนรู้  
  3. มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ได้ระดับคุณภาพ 2  
     ทุกรายการขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะของผู้เรียน 
  1. ความสามารถในการคิด 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบประเมิน
สมรรถนะ 

ได้ระดับคุณภาพ 2  
     ทุกรายการขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 
การวัดและประเมินพฤติกรรมบ่งชี้กับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 
 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี วิธีการ 
1. ความพอเพียง -  ผู้เรียนมีการบริหารจัดการเวลาอย่างคุ้มค่า  

-  ผู้เรียนปฏิบัติงานโดยค านึงถึง ผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้น 

-  จัดกิจกรรมกลุ่มนักสืบน้อย 
-  น าเสนอผลงานร่วมกัน 
-  จัดท า Mind Mapping  
 2. ความกตัญญู -  ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของความกตัญญู 

-  ผู้เรียนเคารพในความถูกต้อง 
3. ความซื่อสัตย์สุจริต -  ผู้เรียนยอมรับการตัดสินผลงาน 

-  ผู้เรียนยอมรับการแสดงความคิดเห็น 
อย่างมีเหตุผล 

4.  ความรับผิดชอบ -  ผู้เรียนมีวินัยในการท างาน 
-  ผู้เรียนปฏิบัติตามข้ันตอน 
-  ผู้เรียน มีความละเอียดถี่ถ้วน  
-  ผู้เรียนมีความสามัคคีในกลุ่ม การท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มในการคิดแก้ปัญหาในการท างาน 

5. อุดมการณ์คุณธรรม -  ผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
-  ผู้เรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
-  ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการท างาน 



13. กิจกรรมเสนอแนะ  
 ให้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องแหล่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องท าเป็นใบความรู้น ามาจัดบน
ป้ายนิเทศให้เพ่ือน ๆ อ่าน                                                                                                    . 
 

14. ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
          (นายสนั่น  ยุรมาส) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม 
 

 

 

 

 

  



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักสืบน้อย



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักสืบน้อย



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักสืบน้อย



การเผยแพร่นวัตกรรมนักสืบน้อย



รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว



รางวัลหนึ่งโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจ าปี 2564



Infographic นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

“นักสืบน้อย” ในการจัดการเรียนการสอน



เกียรติบัตรการน าเสนอนวัตกรรมการบรหิารและการจัดการเรียนรู้

ภาพกิจกรรมน าเสนอผลงาน Best Practices 

นวัตกรรม นักสืบน้อย บูรณาการโรงเรียนคุณธรรรม



ผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ภาพการรับรางวัล Best Practices นวัตกรรม นักสืบน้อย 

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน



ผ่านการพิจารณาเพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” 

ประจ าปกีารศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก



เกียรติบัตรกิจกรรมโครงงานคุณธรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 

การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียน



รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอครอบครัวคุณธรรม

“อยู่บ้านสร้างเด็กดี”




