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บทคัดย่อ 

นวตักรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหัวขอ้หน่ึงในรายวิชาส่ิงแวดลอ้มกบัการด าเนินชีวิต ท่ีมีจุดประสงคร์ายวิชาเพื่อให้
นิสิตไดรู้้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 เป็นรายวิชาท่ีเปิดสอนส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 ทุกหลกัสูตร 
จ านวน 1500 คนต่อภาคการศึกษา ผูส้อนใชเ้ทคนิคสอนแบบ 7อี แทนการบรรยาย เพ่ือใหนิ้สิตเกิดการเรียนรู้นวตักรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มได ้ซ่ึงขั้นตอนการสอน 7อี ประกอบดว้ย การตรวจสอบความรู้เดิม การเร้าความสนใจ การส ารวจคน้หา การ
อธิบาย การขยายความคิด การประเมินผล และการน าความรู้ไปใชนิ้สิตไดอ้อกแบบและสร้างแบบจ าลองนวตักรรมท่ีช่วย
แกปั้ญหา ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ น ้ า อากาศ ป่าไม ้และสตัวป่์า แลว้น าเสนอหนา้ชั้นเรียน ซ่ึงสร้างบรรยากาศการมีส่วน
ร่วมและปลูกฝังความคิดท่ีจะช่วยกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
ค าส าคญั: หลกัการเรียนรู้แบบ 7อี, นวตักรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
ABSTRACT 

Environmental innovation is a topic in the Environment and lifestyle course. The aim of this subject was to 
enable students to be aware of the changes that occurred in the 21st century. It is the open course for all first year students 
of 1500 students per semester. The instructors used 7E technique instead of ordinary describe. Therefor the students will 
understanding of the environmental innovations. The 7E step are elicit, engage, explore, explain, expand, evaluate and 
extend. The environmental innovation was designed and created an artifial model for solving problems of natural 
resouces such as water, air, forest and wildlife. The students were presented theire innovation in the classroom that 
creates an atmosphere of participation and instills ideas to help conserve natural resources sustainably. 
Keywords: 7E Learning Method, Environmental Innovations 
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บทน า 
ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดให้วิชาศึกษาทั่วไปเป็น

องคป์ระกอบ หน่ึงของหลกัสูตรอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรี และไดก้ าหนดค านิยามและแนวทางการจดัการเรียนการ สอน
รายวชิาศึกษาทัว่ไปดงัน้ี “หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มี โลกทศัน์
ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใชภ้าษาในการ
ติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมทั้ งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมเป็นอยา่งดี” (ประกาศกระทรวงศึกษา เร่ือง
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548) 

ดว้ยเหตุน้ีมหาวทิยาลยัทกัษิณ จึงมีการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป โดยไดจ้ดัท ารายวิชาศึกษาทัว่ไปข้ึน
ใหม่ และก าหนดเน้ือหาสาระในแต่ละรายวิชาให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง มหาวิทยาลยั กรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ ไดพิ้จารณาเน้ือหา กรอบการเรียนรู้ ทั้งการปรับกลยุ
ทธ์ิกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง รายวิชา 0000162 
ส่ิงแวดลอ้มกบัการด าเนินชีวิต จดัเป็นรายวิชาหน่ึงในหมวดศึกษาทัว่ไปเป็นวิชาบงัคบัส าหรับนิสิตชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงเร่ิมใชใ้น
เทอมตน้ ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้มา เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ ปัญหา ผลกระทบการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวทิยา และภยัพิบติั จิตส านึกและจริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ประยกุตค์วามรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรักษาดุลยภาพของส่ิงแวดลอ้ม และการใชน้วตักรรมเพ่ือการแกปั้ญหา  

จากนโยบายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การจดัการเรียนการสอนรายวชิาส่ิงแวดลอ้มกบัการด าเนินชีวติ ไดค้  านึงถึงผลสมัฤทธ์ิใน
การเรียน ซ่ึงไดย้ดึหลกัการใน ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ผูส้อนควรลดหรือหลีกเล่ียง 
การบรรยาย (Lecture) เน่ืองจากผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์น้อยกว่าร้อยละ 10 ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอนน้ีไม่บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Vickery: 2014)  

 งานวจิยัของ Siribunnam, R and Tayraukham, S. (2009) ไดน้ าเทคนิคการสอนแบบ 7 อี ท าใหน้กัเรียนสามารถคิด
วเิคราะห์และทศันคติต่อการเรียนรู้ทางเคมีมากกวา่การเรียนดว้ยชั้นเรียนธรรมดา เพราะรูปแบบการเรียนรู้ใหใ้หน้กัเรียน
สร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขั้นตอน การส ารวจและการลงมือปฏิบติั   
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ในรายวชิาน้ี จึงไดข้อ้สรุปการสอนโดยก าหนดใหส้อนแบบเชิงรุก (Active Learining) ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นหลกั การเรียน
การสอนทั้งหมด 15 สัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่มหัวขอ้ท่ีเรียงล าดบั ตามความส าคญัเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ มลพิษและความเส่ือมโทรม ภยัพิบติั กฎหมายและนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ผูน้ าส่ิงแวดลอ้ม จิตส านึก
ส่ิงแวดลอ้ม และหวัขอ้การใชน้วตักรรมเพ่ือการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม เป็น 3 สปัดาห์สุดทา้ยของรายวิชา ถือวา่เป็นประเด็น
ท่ีมีความส าคญั ท่ีผูส้อนจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดทกัษะการเรียนรู้ และประเมินผลได ้ให้เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เป็น
ผูส้ร้างนวตักรรม (นวตักร) ตลอดจนใหเ้ป็นผูมี้สมรรถนะ หรือผูเ้รียน ยคุ4.0 ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

จากการศึกษางานวิจยัพบวา่ การเรียนการสอนแบบ 7อี (Eisenkraft. 2003: 56-59)น้ี มีความเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการ
สอนหวัขอ้นวตักรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากผูเ้รียนจะไดรั้บการน ากลไกการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เพื่อหาค าตอบและ
เขา้ใจเน้ือหาไดม้ากกวา่การบรรยาย เป็นการสอนท่ีเนน้การถ่ายโอนการเรียนรู้และ ให้ความส าคญัเก่ียวกบั การตรวจสอบ
ความรู้เดิมของผูเ้รียน เช่นเดียวกบัในงานวจิยัของ (ณฐักา: 2556) ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ การ
สอนตามแบบ 7 อี หรือ 7 ขั้นตอน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 แสดงรายละเอียดของการสอนแบบ 7อี  

การสอนแบบ 7E รายละเอยีด 

Elicitation Phase   ตรวจสอบความรู้เดิม  ตั้งค  าถามเพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรู้เดิมออกมา 
Engagement Phase  เร้าความสนใจ ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นความสนใจ 
Exploration Phase  ส ารวจและคน้หา  ผูเ้รียนวางแผนก าหนดแนวทางควรส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมุติฐาน 

ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบติัเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
Explanation Phase  อธิบาย น าขอ้มูล วเิคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผล 
Expansion Phase/Elaboration Phase 
ขยายความคิด 

น าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้
ค้นควา้เพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปท่ีไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ 

Evaluation Phase   ประเมินผล ประเมินการเรียนรู้ 
Extension Phase    น าความรู้ไปใช ้ ผูเ้รียนไดน้ าส่ิงท่ีไดเ้รียนมาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 
สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนดว้ยวงจรการเรียนรู้ 7  E คือ การด าเนินการปฏิบติัการสอนอยา่งมีระบบขั้นตอน

ทั้งหมด 7 ขั้นตอน โดยเร่ิมจากส ารวจความรู้เดิมของผูเ้รียนเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผูเ้รียนแต่ละคน จากนั้นน าเขา้
สู่บทเรียนดว้ยการเร้าความสนใจ แลว้ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัสืบคน้ สืบเสาะคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง ผูส้อนมีหนา้ท่ีช้ีแนะ
หรืออธิบายเพ่ิมเติมและวดัประเมินผลนั้นเรียนทั้งก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน เพ่ือท่ีผูเ้รียนจะน าความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้
ไปประยกุตใ์ชห้รือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีถูกตอ้ง น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

วตัถุประสงค์ 
บทความวิชาการน้ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอแนวทางในการสอนในยคุศตวรรษท่ี 21 การใชห้ลกัการเรียนรู้ 7อี ส าหรับการ

สอนเร่ืองนวตักรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Delors :1998) ได้แก่ การมีความคิด
สร้างสรรค ์ใส่ใจนวตักรรม มีวจิารณญาณ แกปั้ญหาเป็น ส่ือสารดี และเตม็ใจร่วมมือ  
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วธีิการด าเนินการ 
รายวิชาน้ีจะมีผูส้อนท่ีไดป้ระชุมหารือร่วมกนั ในแผนการสอน ในแต่ละสัปดาห์ฝ่ายทะเบียนจะจดัให้มีการเรียนการ

สอนจ านวน 10 หอ้ง ๆละ ประมาณ 150 -200 คน ในแต่ละห้อง ประกอบดว้ย ผูส้อนหลกัท่ีเป็นคนขบัเคล่ือนกิจกรรมและ
ควบคุมเวลา และผูช่้วยสอนอีก 2 คน เพ่ือกระจายกนัใหค้  าปรึกษาและคอยควบคุมชั้นเรียน การเรียนการสอนจะยดึตามแผน
ท่ีก าหนดไว ้มีการเตรียมเอกสารและอุปกรณ์สนบัสนุนการสอนอยา่งครบครัน ซ่ึงลกัษณะการสอนจะในหัวขอ้นวตักรรม
จะเป็นไปดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 แสดงแผนการสอนในหวัขอ้ นวตักรรมเพ่ือการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคลอ้ง 

        กบัเน้ือหาในรายวชิา 
สัปดาห์

ที ่
การสอนแบบ 7อ ี ลกัษณะของกจิกรรม 

นวตักรรมเพ่ือการปัญหาส่ิงแวดล้อม 

1 Elicitation Phase    
ตรวจสอบความรู้เดิม  

ผูส้อน น าเขา้สู่เน้ือหา มีขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบันวตักรรม ความแตกต่างระหวา่งนวตักรรม
กับเทคโนโลยี ตรวจสอบความเข้าใจ และเกร่ินน าถึงนวตักรรมด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติ (เลือกจากเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองมาจากหัวขอ้ท่ีเรียนไปแลว้) 
ไดแ้ก่  ป่าไม ้ อากาศ  สตัวป่์า  และ น ้ า 
ผูเ้รียน  มีการเสวนากลุ่ม ชมวดีีโอนวตักรรม และเล่นเกมส์ทดสอบความจ า 

Engagement Phase   
เร้าความสนใจ 

ผูส้อน สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนเล็งเห็นความส าคญัของนวตักรรมท่ีจะช่วย
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม และมอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถ 
ผูเ้รียน  ปรึกษาหารือ น าความคิดสร้างสรรค์ท่ีตอ้งการจะท าแบบจ าลองนวตักรรมเพื่อ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มมารายงานผูส้อน และวิเคราะห์ร่วมกนัถึงความส าคญัของช้ินงาน 
ประโยชน์และความเป็นไปได ้ 

2 Exploration Phase   
ส ารวจและคน้หา  

ผูส้อน  เป็นพ่ีเล้ียงและคอยใหค้  าแนะน า 
ผูเ้รียน วางแผนและก าหนดขั้นตอนในการท าแบบจ าลองนวตักรรม และลงมือปฏิบติั  

Explanation Phase   
อธิบาย 

ผูส้อน ตรวจตราและใหค้  าแนะน าเพ่ิมเติม 
 ผูเ้รียน แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มเก่ียวกบัหนา้ท่ี การท างาน ตลอดจนประโยชน์ของ
แบบจ าลองนวตักรรมท่ีไดร่้วมกนัท า 

3 Expansion Phase 
ขยายความคิด 
Evaluation Phase 
ประเมินผล 
Extension Phase 
น าความรู้ไปใช ้

ผูส้อน รับฟังและมีขอ้สรุปให้แต่ละช้ินงาน ร่วมประเมินผล โดยตั้งกติกาว่าช้ินใดท่ีมี
คุณค่า มีความเป็นไปได ้ทีมผูส้อนก็จะซ้ือ  
ผูเ้รียน น าผลงานมาขาย มีการตั้ งราคา โฆษณาช้ินงานและอธิบายการท างานเพ่ือ
ถ่ายทอดความคิดของนวตักรรมตนเองใหส้มาชิกในหอ้งไดรั้บทราบ  
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การเรียนรู้ในห้องเรียน 7อ ีเร่ืองนวตักรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

 
 

ภาพที ่2 ตวัอยา่งภาพกิจกรรมในหอ้งเรียนรายวชิา 0000162 ในหวัขอ้ นวตักรรมเพ่ือการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 การน าเสนอและเผยแพร่ แบบจ าลองนวตักรรมทางส่ิงแวดลอ้มทางส่ือออนไลน์ 

ตารางที ่3 ตวัอยา่งแบบจ าลองนวตักรรมท่ีมีการน าเสนอในชั้นเรียน 
ทรัพยกรธรรมชาต ิ รายละเอยีด 

ป่าไม ้ การสร้างแอปปลิเคชนัพทิกัษป่์า  สวนป่าติดเซนเซอร์ป้องกนัไฟ 
อากาศ หนา้กากอนามยัดูดควนัพษิจากสมุนไพร ท่ีกรองอากาศประหยดัพลงังาน  
น ้า เคร่ืองบ าบดัน ้ าเสียแบบประหยดั เคร่ืองรดน ้ ารุ่นประหยดัพลงังาน  

เคร่ืองเปล่ียนน ้ าทะเลเป็นน ้ าจืด การออกแบบท่อน ้ าครบวงจรในบา้นประหยดั
พลงังาน ท่ีกรองน ้ าพกพา  

สตัวป่์า การท าเซนเซอร์ป้องกนัสตัวบุ์กรุก  บา้นนกยคุดิจิตอล  
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ขอ้สังเกตของการออกแบบนวตักรรม ส่วนใหญ่จะเน้นเร่ืองการประหยดัพลงังาน การประดิษฐ์ท่ีอาศัยพลงังาน
ทางเลือก  มกัจะใชว้สัดุท่ีมีในประเทศ เพ่ือลดการน าเขา้ รวมทั้งการน าของเก่ามาใชใ้หม่ recycle และมีช้ินงานท่ีซ ้ ากนัใน
เร่ืองหนา้ท่ีหรือประโยชน์ในการใชง้าน  

 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการใชห้ลกัการเรียนรู้ 7อี ส าหรับการสอนเร่ืองนวตักรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้กิจกรรมท่ีส่งเสิรมทกัษะการ

เรียนรู้และนวตักรรมท่ีครบถว้นไดแ้ก่ ท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดคิ้ดสร้างสรรค ์ใส่ใจนวตักรรม มีวิจารณญาณ แกปั้ญหาเป็น 
ส่ือสารดี และเตม็ใจร่วมมือ อยา่งไรก็ตาม การปรับปรุงกลยทุธ์ิในการสอนจะมีข้ึนภายหลงัการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียน ซ่ึงรายละเอียดจะมีการบนัทึกไวใ้น แบบฟอร์ม มคอ5  

ขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนในบางกลุ่มผูเ้รียนไดแ้ก่ ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนมาจากต่างคณะ ท าให้ไม่สะดวกการนดัเวลาท่ี
จะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายส่ง และในมุมมองของผูส้อนเช่ือวา่ แนวคิดท่ีจะพฒันานวตักรรมของผูเ้รียนจ ากดั เน่ืองจากยงั
ไม่เคยประสบปัญหามลพิษหรือภยัพิบติั ส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน ท่ีชดัเจนเม่ือมีการสอนแบบ 7อีไดแ้ก่ 
ในขั้นตอนแรก การตรวจสอบความรู้เดิม Elicitation Phase จะมีปัญหาส าหรับนิสิตท่ีเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
นิติศาสตร์ คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ เน่ืองจากเป็นเน้ือหาท่ีนิสิตกลุ่มท่ีเนน้สังคม ไม่คุน้เคย แต่เม่ือผูเ้รียนคิด
ไอเดียท่ีสร้างสรรคต์ามโจทย์ไดแ้ลว้ จะสามารถสร้างโมเดลหรือแบบจ าลองไดอ้ย่างสวยงามและประณีต  ส าหรับการ
วางแผนเร่ืองเวลา มีการปรับวธีิน าเสนอ เน่ืองจากการใหเ้วลาในการท างานกลุ่มแลว้เก็บช้ินงานไปน าเสนอในสปัดาห์ถดัไป 
จะท าให้ผูเ้รียนขาดความต่อเน่ือง ในเทอมปลายปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมา ทีมออกแบบหัวขอ้นวตักรรมจึงไดป้รับให้
ผูเ้รียน อดัวดีีโอเพ่ือน าเสนอ โดยส่งใหผู้ค้วบคุมชั้นเรียนตรวจสอบคุณภาพของวีดีโอทั้งเร่ืองภาพและเสียง  เม่ือแต่ละกลุ่ม
ในแต่ละชั้นเรียนน าเสนอ 3 ทีมท่ีดีท่ีสุด ช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มไดดี้ท่ีสุดจะไดรั้บรางวลั ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและ
บอกต่อถึงรุ่นถดัไปท่ีจะตอ้งมาเรียนในรายวชิาน้ี 
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