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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม : สิทธิ
มนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 2. ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ัน
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3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการ
คิดสร้างสรรค์ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งใน
สังคมไทย 3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบของ Sandeep Gautam และ 4. แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระต่อกัน (t – test for dependent) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
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 The purposes of this research were to: 1. compare the development of learning 
achievement of Matthayomsuksa 3 students on the social problem: human rights and the conflict 
in Thailand before and after their participation in the learning management using seminar and 
creative thinking activities, 2. study the creative thinking of Matthayomsuksa 3 students from their 
participation in the learning management using seminar and creative thinking activities, and        
3. study the opinion of Matthayomsuksa 3 students regarding their participation in the learning 
management using seminar and creative thinking activities. The sample of this research consisted 
38 Matthayomsuksa 3/1 students studying in the first semester during the academic year 2015 in 
Saint Francis Xavier Convent School under the Office of Private Education Commission, Bangkok. 
They were selected by random sampling technique.  
 The instruments employed to collect data were: 1. lesson plans, 2. a learning 
achievement test, 3. a creative thinking test based on the component of Sandeep Gautam, and  
4. a questionnaire on the opinion of the students regarding their participation in the learning 
management using seminar and creative thinking activities. The collected data were analyzed by 
mean (X̅), standard deviation (S.D.), t – test for dependent and content analysis. 
 The findings were as follows: 
 1. The learning achievement of Matthayomsuksa 3 students on the social problem: 
human rights and the conflict in Thailand gained after the participation in the learning 
management using seminar and creative thinking activities was higher than the learning 
achievement gained before the participation learning at the level of .05 significance. 
 2. The creative thinking of Matthayomsuksa 3 students after their participation in the 
learning management using seminar and creative thinking activities was at good level. 
 3. The positive opinions of Matthayomsuksa 3 students towards their participation in the 
learning management using seminar and creative thinking activities were high level.  
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สมบูรณ์ยิ่งขึน้ 
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ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลอันเป็นที่รักทุกท่านส าหรับความช่วยเหลือ ค าแนะน า
และก าลังใจที่มีให้เสมอมาจนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ี
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และขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ท่านในครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจ และให้ก าลังใจในการศึกษาเป็น
อย่างดี ท าให้ผู้วิจัยส าเร็จการศึกษาปริญญาโทดังที่มุ่งหมายไว้  

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่อง
บูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศได้ ทั้งนี้จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ซึ่งองค์ประกอบที่ถือเป็น
หัวใจส าคัญคือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ในการน าพาชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป นอกเหนือจากทางด้านความรู้แล้วยังต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงาม อันเป็นองค์ประกอบส าคัญที่เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้คนเป็นคนดีของสังคมได้ ดัง
ปรากฏในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการศึกษาและ
การเรียนรู้ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

“...การให้การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง คือ การสอนและการฝึกฝนให้
เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นไป พร้อมทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผล 
สติปัญญา และหาหลักการชีวิต เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญ
งอกงาม ทั้งทางกายและทางความคิด ผู้ท างานด้านการศึกษาจึงมี
ความส าคัญเป็นพิเศษ และได้รับความยกย่องเป็นอย่างสูงตลอดมา ใน
ฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตจิตใจตลอดจนความเจริญทุกอย่างแก่อนุชน...” 
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาการศึกษา ประสานมิตร 29 พฤศจิกายน 2514) 

จากพระบรมราโชวาทข้างต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมอง
การศึกษาในฐานะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคนและประเทศชาติ เนื่องจากการศึกษา
เป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาความรู้ ความคิด ลักษณะนิสัย รวมทั้งคุณธรรม และจริยธรรมของ
บุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม อันจะช่วยให้บุคคลน าความรู้ ความคิด และความสามารถของตนไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และตลอดชีวิตที่จ าเป็นส าหรับทุกคนในการด ารงชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2555: 170) และเพ่ือให้การ
จัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่าง 
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เป็นรูปธรรม ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2553) 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553: 2) จึงได้ก าหนดกรอบของความมุ่งหมาย 
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา ดังมาตราที่ 6 ที่ได้ก าหนดความมุ่งหมาย และหลักการไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มาตราที่ 22 ที่ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
และมาตราที่ 24 ที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 – 2559 (กรมวิชาการ, 2549: 4) ที่มีเป้าหมายให้คน
ไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิดวิ เคราะห์ และการแก้ปัญหา มีการใฝ่รู้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ 
อีกทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 มุ่ง
ส่งเสริมนักเรียน มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ และมี
ลักษณะที่พึงประสงค์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2556 :11) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาเป็น
กระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ ทั้งในด้านความรู้  ความคิด คุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า การศึกษาไทยนั้นก าลังประสบวิกฤติหลาย
ประการ อาทิ ครูยังคงใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยาย ที่มุ่งให้รายละเอียดในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการ โดยนักเรียนมิได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง อีกทั้งการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยังมิได้มุ่งให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด หรือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นผลให้นักเรียนไม่เห็นความส าคัญและประโยชน์ของวิชาที่เรียน     
(สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์, 2550: 69) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อัมมาร สยามวาลา และคณะ (2555: 
3) ที่กล่าวว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในประเทศไทย
เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก แม้จะมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปฏิรูปรอบ
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนถึงการปฏิรูปรอบที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2552 ก็ยังไม่สามารถท าให้คุณภาพ
การศึกษาของประเทศดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อพิจารณาผลการสอบมาตรฐานหรือผลการ
ประเมินของสถาบันต่าง ๆ ที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษาของไทย พบว่า ผลการศึกษาของประเทศไทย
มีระดับต่ าลง ดังเช่น ผลการประเมินของสถาบันนานาชาติเพ่ือการจัดการ ( International Institute 
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for Management Development: IMD) ที่จัดอันดับความสามารถด้านสมรรถนะการศึกษาของ
ประเทศไทย ประจ าปี 2556 อยู่อันดับที่ 54 (เปรียบเทียบ 60 ประเทศ) ลดลงจากเดิมปี 2013 ที่อยู่
อันดับที่ 51 โดยการศึกษาติดอันดับรั้งท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับอันดับด้านอ่ืน ๆ ของไทย (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 15) ซึ่งสอดคล้องกับผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนของ World Economic Forum (WEF) ประจ าปี 2556 – 2557 ได้จัดอันดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ: http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.) และผลการทดสอบของ
สถาบันทางการศึกษาแห่งชาติที่ท าการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ซึ่งผลการ
ทดสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 - 2557 ในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ดังนี้ ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.10 ปีการศึกษา 2556 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.37 และปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.79 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน): http://www.niest.or.th) 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา
สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้ผ่านการตรวจประเมินจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก แต่
เมื่อพิจารณาตามตัวบ่งชี้พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี โดยคะแนนที่
ได้รับ คือ 14.88 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ก าหนดให้
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้อยู่ในระดับดีมาก จากการตรวจประเมินของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้องร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้ตัวบ่งชี้ที่ 
5 ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่เพียงในระดับดีเท่านั้น (ส านักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน): http://www.onesqa.or.th) ซึ่งพบว่า สาเหตุหนึ่งเกิดจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2555 – 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และของสถานศึกษา คือ ร้อยละ 
70 ซึ่งรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ในมาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (รายงานประจ าปีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์, 2557: อัดส าเนา) 
ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  และการด าเนิน
ชีวิตในสังคม มาตรฐานการเรียนรู้  ส 2.1 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         
ปีการศึกษา 2555 - 2557 

 

หน่วยงาน 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
ปีการศึกษา  

2555 
ปีการศึกษา  

2556 
ปีการศึกษา  

2557 
ผลการ
ประเมิน 

เป้าหมายของ สช. 
และสถานศึกษา 

70 69.34 67.89 68.01 ไม่ผา่นเกณฑ ์

 
จากตารางพบว่า ในปีการศึกษา 2555 วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน

สังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม            
ในมาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม
และธ ารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ
สุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 69.34 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.89 และปีการศึกษา 2557 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.01 ตามล าดับ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) และของสถานศึกษาก าหนด คือร้อยละ 70 (รายงานประจ าปีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์, 2557: อัดส าเนา) แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความจ าเป็นที่ต้องเติมเต็มความรู้และความ
เข้าใจในบทเรียน ซ่ึงมีแนวโน้มว่าคะแนนเฉลี่ยของมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2.1 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีจ านวน
มากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนสาระที่ 2 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อบทเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนที่ไม่น่าสนใจ โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคมทางด้าน
สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย เนื่องจากนักเรียนเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่
ไม่สามารถเกิดกับตนเองได้ อันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง ปัญหาสังคม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจประเมินจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 ที่ได้คะแนน 14.88 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  

นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาที่เกิดควบคู่กับปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ คือ ปัญหาในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ยังไม่เป็นไปตาม
คุณภาพการประกันภายในของโรงเรียนที่ก าหนดในมาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อด าเนินการประเมิน
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นักเรียนตามตัวบ่งชี้ที่ 4.4 พบว่า ปีการศึกษา 2555 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.22 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.14 และปี
การศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.87 ตามล าดับ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนที่ก าหนด คือร้อยละ 70 (รายงานประจ าปีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์, 2557: 
อัดส าเนา) ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศ พบว่า 
ประชากรไทยมีค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 66.2 โดยประชากรส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า 
ประชากรไทยไม่ชอบคิดนอกกรอบ ชอบเลียนแบบคนอ่ืน ขาดผู้สนับสนุนและต่อยอดทางความคิด 
ในขณะที่ร้อยละ 33.8 ระบุว่ามีความคิดสร้างสรรค์ โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ประชากรไทยชอบอะไร
แปลก ๆ อยู่แล้ว มีศักยภาพในตัวเอง ประชากรสมัยใหม่กล้าคิดกล้าท า เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าแม้ว่าประชากรไทยส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันการศึกษา
จึงบทบาทมากถึงมากที่สุดในการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้เห็นเป็นรูปธรรม และน ามาสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง (ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ: http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในประเทศไทย ประจ าปี 2556 พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนไทย ร้อยละ 41 ระบุว่ามาจากระบบการศึกษา
ปัจจุบันที่ไม่ได้มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 31 ระบุว่าอุปสรรคส าคัญที่สุดที่ขัดขวาง
ความคิดสร้างสรรค์ก็คือระบบที่พ่ึงพาการทดสอบและการประเมินผลมากเกินไป และร้อยละ 28 ระบุ
ว่าเกิดจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Adobe Education 
Leadership Forum in Thailand: http://www.hardwarezone.co.th/features/view/1864) 
และยังสอดคล้องกับ ผลการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2557 ณ 
โรงแรมออชาร์ด ประเทศสิงคโปร์ (คุรุสภา: http://www.ksp.or.th/ksp2013/gallery/view.php) 
ที่มีการกล่าวช่วงท้ายของการประชุมว่า การประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 31 ในปี 2558 ในหัวข้อ 
“Creative and Productive Role of Teachers for ASEAN Community” ซึ่งเน้นเกี่ยวกับการ
เตรียมครูที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน ทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูรู้เทคนิคการสอน สร้างเด็กท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ ให้พร้อมต่อโลกในศตวรรษที่ 21 ขณะที่ส่วนกลางจะต้องให้
อ านาจบริหารจัดการแก่ครู เพ่ือให้ครูมีสิทธิออกแบบการเรียนการสอน ให้เข้ากับบริบทของภูมิภาค
และโลก ในยุคปัจจุบัน รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะของผู้เรียน ที่จ าเป็นต่อการเป็น
พลเมืองโลก อีกท้ังรัฐบาลจะต้องส่งเสริมหลักสูตรการฝึกอบรมครูที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์และความก้าวหน้า
ของสังคมโลก จะเห็นว่าการกระท าใด ๆ ก็ตาม ถ้าจะมีการพัฒนาย่อมต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
จนอาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ชีวิตมนุษย์เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นในทุกด้าน โดยใน
ระดับปัจเจกนั้น ความคิดสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับงานและชีวิตประจ าวัน ส่วนในระดับสังคม
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ความคิดสร้างสรรค์น าไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะ การ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556: 33) 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ และเป็นปัจจัยที่จ าเป็นยิ่งในการ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหา พัฒนา และดึงเอา
ศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของพลเมืองประเทศชาติออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
พัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น (อารี พันธ์มณี , 2557: 1) ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็น
กระบวนการทางความคิดท่ีมีความส าคัญต่อเด็กท าให้เด็กสามารถสร้างความคิด จินตนาการ ไม่จนต่อ
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ก าหนดไว้ ความคิดสร้างสรรค์คือพลังทางความคิดที่เด็ก  ๆ ทุกคนมี
มาแต่ก าเนิด หากได้รับการกระตุ้นการพัฒนาแห่งการสร้างสรรค์จะท าให้เด็กเป็นคนมีอิสระทาง
ความคิด มีความคิดที่ฉีกกรอบและสามารถหาหนทางในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ ได้เสมอ ดังนั้น
การสอนความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนให้เด็กสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
กระตุ้นคุณภาพในตัวเด็กให้มั่นใจในตนเอง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมาก และสามารถจัดการ
ปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดจากการขาดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
แตกต่างกันทั้งในความคิดและพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิ ริ ยะ  ฤาชั ยพาณิ ชย์  (https://blog.eduzones.com/GlobalAcademyLadphrao/142255 : 
online) ที่กล่าวว่า การท างาน และการใช้ชีวิตในสังคมมีความต่างจากเดิมมาก โลกขณะนี้ต้องการคน
ที่มีทักษะการคิดมากกว่าเดิม สังคมต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศที่ขาดคน
คิดสร้างสรรค์ จะพัฒนาได้ช้าและต้องขายทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพ่ือน ารายได้มาพัฒนาประเทศ 
ส่วนประเทศที่มีคนคิดสร้างสรรค์จ านวนมากจะมีการคิดค้นนวัตกรรม และขายความคิดน ารายได้มา
พัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และยังสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558: 13) ที่กล่าวว่า ทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ของไทยที่ควรพัฒนาทักษะหนึ่ง คือ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
เนื่องจากสังคมไทยมีการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม และถ้าเราเพียงวิเคราะห์ เราไม่สร้าง
อะไรใหม่ข้ึนมา ก็ยากท่ีจะพัฒนาได้เต็มที่และเราก็ยังเป็นผู้ซื้อของต่างประเทศตลอด จึงมีความจ าเป็น
ที่เราต้องส่งเสริมคนของเราให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการไปในอนาคต คิดไปจนถึงจุดที่ไม่รู้
เพ่ือน าปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ให้แก่โลกได้ 

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า
ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการที่ครูใช้การจัดการเรียนรู้เน้นการบรรยายและอธิบาย
เนื้อหามากกว่าการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ท าให้นักเรียนไม่สามารถพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น ทักษะการค้นคว้าข้อมูล การรวบรวม วิเคราะห์ การสรุปองค์ความรู้ การ
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ท างานร่วมกันกับผู้อื่น ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจน าการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2553) ที่มุ่งให้ครูจัดการเรียนรู้ที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สามารถประสานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เข้าไว้ด้วยกัน ดังที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2553) ในมาตราที่ 24 (4) ที่
ระบุว่าการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาขา 

ส าหรับสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เป็นสาระหนึ่งที่ถูก
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งหวังให้นักเรียนมุ่งพัฒนา
ความเป็นพลเมืองดี อันมีกรอบของมาตรฐานดังนี้ มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข และมาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 117) ดังนั้นการจัดเนื้อหาสาระเพ่ือ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดี จึงต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ 
โดยเฉพาะสังคมไทย เข้าใจวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เข้าใจ
หน้าที่ของความเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองของประเทศ รวมทั้งประเทศอ่ืน ๆ ในโลก ตลอดจนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการใช้กฎหมาย เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องให้นักเรียนฝึกฝนทักษะ
และความสามารถที่จ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองดี เช่น รู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นต้น (สิริวรรณ 
ศรีพหล, 2552: 36 – 37) ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตใน
สังคม ต้องมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามในด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยต้องจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2557: 2) ที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาไทยในประเด็น
ของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญในการเตรียมพลเมืองของ
ชาติไปสู่การเป็นพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสอนหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาความรู้  และ
ความคิดสร้างสรรค์ได้นั้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบสัมมนา เป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้ แนวคิด และ
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ประสบการณ์โดยอาศัยการประชุม พูดคุย บรรยาย ซักถาม อภิปรายอย่างอิสระ และยังเป็นการระดม
ความคิดเห็นทั้งผู้น าเสนอ วิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้ฟังต่างมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นหนทางของการหาข้อสรุปจากการสัมมนา และน าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมมนาไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา (2555: 146 – 
150) ที่ระบุว่าการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคมใน
ปัจจุบันต้องมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนมากกว่าการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีจุดหลักในการ
เรียนได้แสวงหาความรู้ การใช้ความคิด หรือการใช้ความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับตนในการ
ท าประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน รักการท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
หลักสูตรและการพัฒนาความสามารถแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 

จากการค้นคว้า และรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียน
เป็นส าคัญโดยเน้นการผสมผสานความรู้และทักษะต่าง ๆ ซึ่ง ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 97) ได้
กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยเน้นการผสมผสานความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ว่ามีหลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบสัมมนา การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มแก้ปัญหา         
การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญา และการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการท างาน เป็นต้น การสอน
แบบต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปสามารถน ามาใช้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามแนวการจัดการศึกษาของ
ไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนจึงควรกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดอย่าง
อิสระ เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแสวงหาค าตอบได้อย่างหลากหลาย ครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและมี
บรรยากาศในการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสัมมนา เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้หนึ่งที่สามารถฝึกให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแสวงหาข้อมูลในการน ามาอภิปรายในการสัมมนาได้อย่างอิสระ โดย
การจัดการเรียนรู้แบบสัมมนามีแนวคิดบนพ้ืนฐานทางจิตวิทยาที่เชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดภายในตนเองหรือได้รับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน และสาเหตุส าคัญประการ
หนึ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา คือปัญหาที่มนุษย์เผชิญทั้งในแง่ของการด าเนินชีวิต 
การท างาน และการศึกษาเล่าเรียน จึงท าให้มนุษย์คิดวิธีการที่จะน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือหา
วิธีปัญหาร่วมกัน โดยร่วมกันปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาข้อสรุปจากเรื่องที่
น ามาหารือร่วมกัน ดังที่ ผล ยาวิชัย (2553: 1) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรียนการสอนแบบสัมมนา
ว่า เป็นกลวิธีการหล่อหลอมแนวความคิด ในรูปแบบของการประชุมกลุ่มอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยกลุ่ม
ร่วมหาทิศทางการพัฒนาแนวคิดสู่เป้าหมายที่ปราศจากปัญหา หรือประสบกับปัญหาน้อยที่สุด 
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โดยทั่วไปผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนา จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ มาประชุมเพ่ือศึกษา
ปัญหาวิเคราะห์ สรุปแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ตามหลักการของการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 98) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสัมมนาเป็นการสอนที่
ครูและนักเรียนก าหนดเรื่องด้วยกัน แล้วให้นักเรียนไปศึกษา ค้นคว้าโดยอิสระ โดยไม่ถูกครอบง า ถูก
จ ากัด หรือถูกบีบรัดโดยคร ูเมื่อศึกษาได้เนื้อหามาแล้วจึงมาเสนอผลกันในชั้นเรียน การแบ่งประเด็นที่
จะศึกษานั้นจะแบ่งเป็นรายบุคคล หรือแบ่งเป็นรายกลุ่มก็ได้ เช่นเดียวกับการไปศึกษาจากเอกสาร 
จากการวิจัย หรือจากเอกสารวิจัยก็ได้ แต่หลักใหญ่อยู่ที่การเลือกประเด็นการไปศึกษา การรายงาน 
และการแสดงความคิดเห็นให้ เป็นไปโดยอิสระ ครูท าหน้าที่หลักในการส่งเสริม ติดตาม ให้
ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการประเมินตอนสุดท้าย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ นิรันดร์   
จุลทรัพย์ (2554: 365) ที่ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบสัมมนาเป็นการจัดการเรียนที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในการแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นของตนตลอดจนรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน บทบาทของนักเรียนในการเรียนด้วยวิธีการสัมมนา จึงเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ ในฐานะ
ผู้ให้ นักเรียนควรเตรียมความพร้อมในการศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้มีข้อสนเทศเพียงพอที่จะน ามาร่วม
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในกลุ่มอย่างแข็งขัน และในฐานะผู้รับ นักเรียนควรจะตั้งใจฟังและเคารพ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่งหากนักเรียนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในการจัดการเรียนรู้แบบสัมมนา
ก็อาจท าใหน้ักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

แนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ร่วมกับการสัมมนาได้ คือ การใช้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์ เนื่องจากเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถคิดแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างอิสระ ด้วยการระดมความคิดของนักเรียนจนเกิดเป็นความคิดที่หลากหลาย และ
นอกกรอบ ดั งที่  De Bono (อ้างถึงใน Fisher, 2005: 44 – 51) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกความคิดอย่างอิสระ ฝึกให้ผู้เรียนใช้จินตนาการ 
ความรู้สึกที่ได้สัมผัสจริง ฝึกการท างานด้วยตนเอง สร้างสมาธิ ฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทั้ง
ทางความคิดและการกระท า สอดคล้องกับแนวคิดของ บุบผา เรืองรอง (http://taamkru.com/th) 
ที่กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กเพ่ือพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ 
การรับรู้ความงาม ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
จินตนาการโดยใช้ศิลปะส าหรับเด็กหลากหลายแบบ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ การตัดปะ 
การพิมพ์ภาพ การปั้น การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีอ่ืน ๆ ที่เด็กสามารถจะคิดสร้างสรรค์ได้และมี
ความเหมาะสมตามวัยของเด็ก กิจกรรมสร้างสรรค์ยังสามารถพัฒนาจิตเด็กได้อย่างมีคุณภาพ คือให้
เป็นผู้มีความอดทนเพราะต้องสร้างสรรค์ผลงานของตนจนส าเร็จ จะสร้างความภูมิใจต่อตนเองหรือ
สร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองได้ เนื่องจากการเปิดโอกาสให้เด็กพ่ึงตนเองในการท าสิ่งต่าง ๆ ตาม
ความสามารถ เป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความมีคุณค่าในตนเอง เด็กจะเป็นผู้มีความม่ันใจและ



10 

 

กล้าที่จะผจญปัญหา ในขณะเดียวกัน เด็กจะได้รับการพัฒนาทางสังคม เพราะเด็กจะได้มีโอกาส
ท างานร่วมกับเพ่ือน เด็กจึงเรียนรู้การแก้ปัญหาการท างาน รู้จักปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่ง
เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคม เมื่อเด็กสร้างผลงานสิ้นสุดแล้ว การชักชวนให้เด็กชื่นชม
ผลงานของตนเอง เป็นการปลูกจิตส านึกเด็กให้เห็นคุณค่าของศิลปะที่ตนสร้างขึ้น และฝึกฝนการ
แสดงความชื่นชมในความสวยงาม สร้างความเพลิดเพลินและความสุขจากสิ่ง ใกล้ ๆ ตัวเด็กเอง โดย
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ได้ถูกก าหนดในมาตรฐานด้านคุณภาพของนักเรียน มาตรฐานที่ 4 นักเรียน
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ (แผนพัฒนาโรงเรียน, 2556: 14) ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้น ามาตรฐานด้านคุณภาพของนักเรียนของโรงเรียนที่
เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ มาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

นอกจากนี้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ยังพบว่า 
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังที่ อารี พันธ์มณี (2557: 5) ได้กล่าวว่า การสอนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒธรรม มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือฝึกให้นักเรียนดึงเอาศักยภาพ
เชิงสร้างสรรค์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงหากใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเท่าใดยิ่งมีโอกาสพัฒนา
และเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น ด้วยการใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมรูปภาพ (Picture) กิจกรรมเรื่องเล่า (Story) กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) 
กิจกรรมการออกแบบ (Designing) กิจกรรมการวาดภาพ (Drawing) และกิจกรรมการเล่นค า (Word 
play) De Bono (อ้างถึงใน Fisher, 2005: 39 – 51) และยังสอดคล้องกับ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ 
(อ้างอิงจาก De Bono, 2556: 250) ที่กล่าวถึงเครื่องมือที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ อันเป็น
กิจกรรมที่ช่วยน าทางความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรม PMI กิจกรรม APC กิจกรรม CAF กิจกรรม 
C&S กิจกรรม AGO กิจกรรม OPV กิจกรรม HV และกิจกรรม LV ดังนั้นการจัดกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์สามารถใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ ซึ่งครูควรเลือกใช้กิจกรรมที่มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู้และช่วงอายุของนักเรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากสภาพปัญหาและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูสอนวิชาสังคมศึกษา จึงได้น า
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการ   
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยการจัดระเบียบข้อมูล และเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้การคิดอย่างเป็นระบบ
อย่างมีอิสระทางความคิด อันน าไปสู่การได้ข้อสรุปและแนวทางที่มีความเป็นไปได้เพ่ือใช้ในการแก้ไข
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ปัญหาตามสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ที่ เป็นการจัดมวล
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความอย่างอิสระและมีความนอกกรอบทางความคิด 
โดยผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาและกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือจะได้น าข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ผู้วิจัยจึงได้น าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ทั้งนี้มีนักการศึกษา 
และนักวิชาการที่ ได้น าเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรคไ์ว้ดังนี้ 

การจัดการเรี ยนรู้ โดยการสัมมนามีหลักการในการจัดการเรียนรู้ ที่ ประกอบด้วย                
1. หลักการแก้ปัญหาเชิงระบบ 2. หลักกระบวนการกลุ่ม 3. หลักการสร้างแรงจูงใจ 4. หลักการสร้าง
วิธีคิด และ 5. หลักการสืบค้นข้อมูล (ไพพรรณ เกียรติโชติชัย, 2545: 19 – 37) โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
แนวคิดของการเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self – Directed Learning) ที่เป็นหลักการจัดการเรียนรู้
โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง อันมีแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้โดยให้นักเรียนน าตนเอง สามารถช่วย
ฝึกฝนให้นักเรียนพ่ึงพาตนเอง และพัฒนาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายในที่
สามารถกระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ และช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดหมาย และช่วยให้
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งการ
ตั้งเป้าหมาย การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมทั้งการประเมินตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2555: 125 – 126) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการถ่ายโยง
การเรียนรู้ (Transfer of Learning) ที่มีหลักการพ้ืนฐานที่ว่าเมื่อบุคคลรับรู้และเกิดการเรียนรู้แล้ว 
พฤติกรรมที่ตามมาคือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละบุคคลจะเกิดการถ่ายโยงการเรียนแตกต่างกัน
ทั้งการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative 
Transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นศูนย์ (Zero Transfer) (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2554: 31 – 33) 
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ส าหรับขั้นตอนของการจัดการเรียนโดยการสัมมนา สมคิด บางโม (2545: 94) ได้แบ่ง
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นบรรยายให้ความรู้พ้ืนฐานในประเด็นการ
สัมมนา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในปัญหาต่าง ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาทีของเวลาสัมมนา
ทั้งหมด ขั้นที่ 2 ขั้นแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข ท าได้  2 วิธี คือ   
2.1 ทุกกลุ่มอภิปรายปัญหาเดียวกัน และ 2.2 ให้ทุกกลุ่มอภิปรายปัญหาไม่เหมือนกัน ขั้นที่ 3 ขั้น
รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ และเสนอแนวความคิด อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง การตัดสินหรือเพ่ิมเติม
รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งสามารถท าได้ในช่วงนี้ แล้วสรุปเป็นความคิดเห็นของที่ประชุม และขั้นที่ 4 ขั้น
รวบรวมข้อสรุปของที่ประชุมใหญ่ โดยการพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้ผู้เข้าสัมมนาทุกคน และเผยแพร่ใน
โอกาสต่อไป ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 99 – 102) ได้แบ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนโดยการ
สัมมนาไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ครูเตรียมหัวข้อที่สัมมนา และจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เหมาะแก่การสัมมนา ขั้นที่ 2 ขั้นการด าเนินการ ได้แก่ 2.1 วางกรอบของเรื่องที่จะ
สัมมนา โดยร่วมมือกันทั้งนักเรียนและครู โดยวางกรอบของเรื่องที่จะสัมมนาให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ 2.2 นักเรียนแต่ละคนศึกษาเรื่องที่จะสัมมนาด้วยวิธีการต่าง ๆ     
2.3 นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ อภิปรายร่วมกัน และ 2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการสัมมนา 
และขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล โดยครูประเมินการสัมมนา และสถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2557: 6 – 
7) ได้แบ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนโดยการสัมมนาไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ
สัมมนา ไดแก่ 1.1 เตรียมหัวข้อและรูปแบบการอภิปรายให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 1.2 เตรียมผู้
สัมมนาล่วงหน้าในทุก ๆ ด้าน 1.3 จัดรูปแบบโต๊ะ เก้าอ้ี  ให้เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย        
1.4 เตรียมสื่อประกอบการสัมมนา ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสัมมนา ได้แก่ 2.1 บอกหัวข้อหรือปัญหาที่
จะสัมมนา 2.2 ระบุจุ ดประสงค์ ในการสัมมนา 2.3 บอกเงื่อนไข หลักเกณฑ์การสัมมนา               
2.4 ด าเนินการสัมมนา โดยครูเป็นผู้ช่วยก าเนินการสัมมนา กระตุ้น ให้ก าลังใจ และให้ค าแนะน า และ
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป ได้แก่ 3.1 สรุปผลการสัมมนา โดยผู้แทนกลุ่มสรุปและน าเสนอผลการต่อที่ประชุม 
และ 3.2 ประเมินผลการสัมมนา ครูประเมินผลการสัมมนา 

ผู้วิจัยได้น าขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาจากนักการศึกษาดังกล่าวมา
สังเคราะห์เป็นขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 
ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหาการสัมมนา ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมูล และค้นคว้า
ประเด็นการสัมมนา ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอ
ข้อค้นพบใหม ่

จากการศึกษาขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนามีความสัมพันธ์และความ
สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาเป็นการสอนที่ให้
นักเรียนค้นหาข้อมูลและอภิปรายข้อมูลอย่างมีอิสระในการสัมมนาแต่ละครั้ง ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ 
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สามารถเกิดแก่นักเรียนได้โดยน ากิจกรรมการคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) ของ De Bono (อ้างถึงใน Fisher, 2005: 39 – 51) 
กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) และกิจกรรมผลที่ตามมา
และผลที่สืบเนื่อง (Consequence and Sequel: C&S) ของ De Bono (อ้างถึงใน กานต์สุดา มาฆะ
ศิรานนท์, 2556: 250) ซึ่งเป็นกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์รูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ 
(2544: 145 – 146) ที่กล่าวว่า การระดมสมองเป็นการกระตุ้นให้คิดถึงหรือแสดงความคิดในการ
แก้ปัญหาออกมาให้มากและกว้างขวางที่สุด วิธีนี้เชื่อว่าการเริ่มแก้ปัญหาด้วยค าถามกว้าง ๆ จะท าให้
ได้ค าตอบที่ตามปกติคนจะนึกไม่ถึง ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Osborn (1957: 33) ที่กล่าวถึงหลักการระดมสมองโดยให้เกณฑ์ไว้  4 
ประการ ดังนี้ 1. ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของสมาชิกที่แสดงออกมาเพราะความคิด
สร้างสรรค์อาจหายไปถ้าคิดว่าคนอ่ืนคงเห็นว่าความคิดของตนไม่ส าคัญและไม่มีคุณค่าจึงท าให้ระงับ
กระแสความคิดของตนไว้เสีย 2. มีการเสนอความคิดไปเรื่อย ๆ อย่างอิสระยิ่งได้ความกว้างขวางมาก
เท่าใดยิ่งดีเท่านั้น 3. ปริมาณมากเป็นสิ่งที่ต้องการยิ่งมีความคิดหลากหลายเท่าไรศักยภาพในการ
แก้ปัญหาจะมีมากขึ้นเท่านั้น และ 4. พยายามรวมความคิดที่คล้ายกันหรือเหมือนกันให้เป็นอัน
เดียวกัน และพยายามที่จะปรับปรุงความคิดบางความคิดให้ดีขึ้นสมาชิกอาจจะช่วยแนะน าว่าความคิด
นั้นจะดีขึ้นอย่างไร และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (อ้างอิงจาก De 
Bono, 2556: 250) กล่าวว่า กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) 
เป็นเครื่องมือที่ฝึกให้คิดถึงตัวเลือกหรือความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ไม่จ ากัดเฉพาะกรณีใดก็กรณีหนึ่ง 
ท าให้ไม่คิดแคบ เป็นการฝึกฝนการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ๆ แทนที่จะติดอยู่กับทางเลือกเดิม และ
กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence and Sequel: C&S) เป็นบทเรียนฝึกให้
ผู้เรียนคิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังการตัดสินใจ ผลกระทบที่ตามมาอาจเป็นแบบรวดเร็ว 
(ภายใน 1 – 5 ปี) หรือในเวลาอันสมควร (5 – 25 ปี) หรือแบบผลระยะยาว (มากกว่า 25 ปี) การคิด
นี้จะท าให้ผู้คิดมองทั้งในแง่บวกและแง่ลบ และผลกระทบที่จะเกิด 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยการสัมมนาและน ากิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์มาใช้เป็นกิจกรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ประกอบด้วย กิจกรรมการ
ระดมสมอง (Brainstorming) ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นการส ารวจปัญหา 
(Exploring the Problem) ขั้นที่ 2 และขั้นการสร้างความคิด (Generating Ideas) กิจกรรมหาทาง
เลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 
1 ขั้นทางเลือก (Alternatives: A) ขั้นที่  2 ขั้นสิ่งที่ เป็นไปได้ (Possibilities: P) และขั้นที่  3 ขั้น
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ตัวเลือก (Choices: C) และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence and Sequel: 
C&S) ประกอบด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นกิจกรรมผลที่ตามมา (Consequence: C) 
และขั้นที่ 2 ขั้นผลที่สืบเนื่อง (Sequel: S) ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นได้  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนามาใช้ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้
สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังกรอบแนวคิดการวิจัยตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 

1. กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) 
2. กิ จ ก รรม ห าท าง เลื อ ก  (Alternatives 

Possibilities and Choices: APC) 
3. กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง 

(Consequence and Sequel: C&S) 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎ ี
 

1. หลักการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
2. แนวคิดของการเรียนรู้แบบการน าตนเอง  

(Self – Directed Learning) 
3. ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้  

(Transfer of Learning) 
 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

 

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ข้ันก าหนดประเด็นปัญหาการสัมมนา 
3. ขั้นรวบรวม และค้นคว้าประเด็นการ 

สัมมนา 
4. ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล (กิจกรรม

การระดมสมอง (Brainstorming)) 
5. ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ 

(กิ จกรรมหาท างเลื อก  (Alternatives 
Possibilities and Choices: APC แ ล ะ 
กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง 
(Consequence and Sequel: C&S)) 

 

ตัวแปรตาม 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: 
สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย 

 

ความคิดสร้างสรรค ์
 

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา

ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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ค าถามการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับใด 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 140 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       

http://www.opec.go.th/
http://www.opec.go.th/
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ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 38 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
ด้วยวิธีการจับสลาก (Sample Random Sampling) 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้ 

  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค ์

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ

ขัดแย้งในสังคมไทย 
2.2.2 ความคิดสร้างสรรค ์
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 16 คาบเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงก าหนดความหมายค าศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัย 
ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมให้
นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยการจัดระเบียบข้อมูล และเป็นการฝึกให้
นักเรียนใช้การคิดอย่างเป็นระบบ อันน าไปสู่การได้ข้อสรุปและแนวทางที่มีความเป็นไปได้เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์นั้น ๆ โดยมีครูท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

2. การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์  หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยการ
จัดระเบียบข้อมูลที่ค้นคว้า และเป็นการฝึกให้นักเรียนมีวิธีการคิดอย่างเป็นขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหาการสัมมนา ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวม และค้นคว้า
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ประเด็นการสัมมนา ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล และ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอ
ข้อค้นพบใหม่ โดยใช้กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives 
Possibilities and Choices: APC) และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence and 
Sequel: C&S) เป็นแนวทางร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อันน าไปสู่การได้ข้อสรุปและ
แนวทางใหม่ที่มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อการใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้น ๆ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัด
ระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl ประกอบด้วย จ า เข้าใจ 
น าไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ซึ่งเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน จ านวน 40 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น  

4. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางความคิดของนักเรียนที่เกิดจากการหลอม
รวมประสบการณ์เก่าและใหม่ จนเกิดเป็นแนวความคิดใหม่ ที่มีความนอกกรอบ และเป็นประโยชน์
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน ได้แก่     
1. ความทึ่ง – แปลก (Surprise) เป็นการผสมผสานแนวคิดเดิมให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งวัดได้จาก
การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบันในการสัมมนา และการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่น ามาสัมมนา       
2. ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) เป็นการคิดหรือการผลิตที่ไม่ซ้ า และมีความ
แปลกใหม่ วัดได้จากการอธิบายเนื้อหาที่มีมุมมองใหม่ หลากหลายประเด็นขณะการสัมมนา 3. ความ
งดงาม (Beauty) เป็นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงบวก วัดได้จากการนิยามอุปสรรค (Adversity) 
การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิงบวก (Belief) การน าเสนอผลที่ตามมา (Consequence) และ
การประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา และ 4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) วัดได้จากความ
ประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ และก่อให้เกิดผลที่ดีต่อตนเอง  และ
สังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางของ Sandeep Gautam โดยเป็นแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์แบบอัตนัย จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาที่ใช้ใน
การสัมมนา โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น 

5. ความคิดเห็น  หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ในด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ 
Likert ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการใช้เกณฑ์ในการวัด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด  

http://www.creativitypost.com/authors/profile/122/sgautam
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6. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จากการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 2. นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์  

3. ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ที่
สามารถใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียนได ้ 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. แนวทางการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
3. การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
4. กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
ตามแนวทางของ Benjamin S. Bloom (Bloom's taxonomy revised) 
 6. ความคิดสร้างสรรค์ 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์: กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรักชาติ มีความเป็น
ประชาธิปไตย ด ารงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  ศรัทธาในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด าเนินชีวิตปัจจุบันอย่างดีมีสุขทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ก้าวสู่การพัฒนาพร้อมกับประชาคมอาเซียน และสังคมโลก โดยมีเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือสู่ความเป็นสากล ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่ ได้ด าเนินตามเป้าหมายของโรงเรียน  ดังปรากฏใน
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนที่เน้นการอยู่

ร่วมกันในสังคม ที่ต้องเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความเข้าใจความแตกต่างที่หลากหลาย เพ่ือช่วยให้
นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ ดังนี้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์ และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นสาระที่เน้นเรื่อง
ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

สังคมศึกษาจึงต้องให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ทางสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา อันจะน าไปสู่การช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งใน
ฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น 
ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ และสังคมโลก 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนิน
ชีวิตในสังคม ในมาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดี
งาม และธ ารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก
อย่างสันติสุข ซึ่งมีตัวชี้วัด และสาระส าคัญดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระส าคัญมาตรฐานที่ 2.1 
 

ตัวชี้วัดและสาระส าคัญ มาตรฐานที่ 2.1 

ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผดิ
ระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 

การกระท าความผดิทางอาญาและทางแพ่งมีความ
แตกต่างกันในลักษณะของการกระท าความผดิและ
บทลงโทษ 

ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลัก
สิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชนมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้อื่นตาม
หลักสิทธิมนุษยชน โดยเป็นไปตามบทบัญญตัิของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาส
ที่เหมาะสม 

ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากลที่เหมาะสม 

วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ดังนั้นทุกคนจึงต้องร่วมมือกันอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย
และ เลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม 

ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกดิปัญหาความขดัแย้งใน
ประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขดัแย้ง 

การขัดแย้งในประเทศส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกคนควรให้ความร่วมมือกันหา
แนวทางเพื่อลดความขัดแย้ง ม.3/5 เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขใน

ประเทศและสังคมโลก 

 
จากตัวชี้วัดและสาระส าคัญของมาตรฐานที่ 2.1 ที่ระบุไว้ในหลักการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผู้วิจัยจึงได้เลือกตัวชี้วัดและสาระส าคัญ
ของมาตรฐานที่ 2.1 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 
 

1.2 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก วิเคราะห์พุทธประวัติ
จากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรือประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง วิเคราะห์สังฆคุณ 
และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมที่ตนนับถือ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่
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ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต พัฒนาแก้ปัญหาของตนและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ  

ศึกษา วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และการเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ระบอบ
การปกครองต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ตลอดจนปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เรียนรู้การปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมตามคุณค่าพระวรสารและน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาเชื่อมั่น ประกอบกิจส าคัญด้วย การภาวนา การไตร่ตรอง 
ความพอเพียงเรียบง่าย ยึดมั่นมโนธรรม ความกล้าหาญ มีวิจารณญาณ ให้ความส าคัญต่อสถาบันทาง
สังคมของตนเป็นชุมชนหนึ่งเดียวก้าวไปกับประชาคมโลกอย่างสันติ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/10    
ส 1.2  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 
ส 2.1 ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3  ม.3/4   ม.3/5  
ส 2.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4   
 
รวมทั้งหมด 24 ตัวช้ีวัด 
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1.3 หน่วยการเรียนรู้ 
 รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 มีหน่วยการเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 หน่วยการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 

1 ประวัติศาสนา พุทธ
ประวัติ พระสาวก 
ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ชาดกและ
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม. 3/1  
        ม. 3/2     
        ม. 3/4 
        ม. 3/5     
 

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ส่งผลใหม้ีการนับถืบพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางใน
หลายประเทศโดยเฉพาะดินแดนในภูมิภาคเอเชีย 
พระพุทธศาสนามีความส าคัญในการสร้างสรรค์ อารย
ธรรมและความสงบสุขแก่ชาวโลก การศึกษาพุทธประวัติ 
ประวัตสิาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
ย่อมท าให้ได้ข้อคดิและแบบอย่างการด าเนินชีวิตไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน 

4 

2 หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 
พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1 ม. 3/6 
        ม. 3/7     
 

พัฒนาตน เตรียมพร้อมส าหรับการท างานและมี
ครอบครัว โดยมีพระสงฆเ์ป็นผู้ที่มคีวามส าคญัในการเผย
แผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

5 

3 หน้าท่ีชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธ 
การบริหารจิตและ
การเจรญิปัญญา 
และวันส าคัญทาง 
พระพุทธศาสนา 
และศาสนพิธ ี

ส 1.2 ม. 3/1 
        ม. 3/2 
        ม. 3/3  
        ม. 3/4 
        ม. 3/5 
        ม. 3/6 
        ม. 3/7     

ชาวพุทธทุกคนพึงปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก 
และบุคคลต่าง ๆ ตามมารยาทชาวพุทธ ปฏิบัติหน้าที่
ของศาสนิกชนท่ีดี แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เสนอ
แนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา การปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี พิธีกรรม อย่างถูกต้องเป็นการแสดง
ความเคารพในหลักค าสอนและธ ารงรักษาไว้ซึ่งศาสนาท่ี
นับถือ การบริหารจิตและการเจรญิปัญญาด้วยอานา-
ปานสติ การน าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบอรยิสัจ 
และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตปุัจจัย มีผลต่อการพัฒนาจติ
เพื่อการเรยีนรู้และการด าเนินชีวิตอย่างมีสต ิ

4 
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ตารางที่ 3 หน่วยการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
(ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา 

4 พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหา และ
ศาสนากับการอยู่
ร่วมกันในประเทศ
ไทย 
 

ส 1.1 ม. 3/3 
       ม. 3/10 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เป็นหลักส าคัญของแนวความคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมี
คุณภาพ การยอมรับในความแตกต่างทางความเชื่อและ
หลักธรรมของศาสนาอ่ืน ย่อมท าให้เกิดการยอมรับในวิถี
การด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันของศาสนิกชน 

3 

5 กฎหมายแพ่ง และ
อาญา  

ส 2.1 ม. 3/1 
        ม. 3/5 
 

การกระท าความผดิทางแพ่งและทางอาญามีความ
แตกต่างกันในลักษณะของการกระท าความผดิและ
บทลงโทษ  

12 

6 วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล 

ส 2.1  ม. 3/3 
 

วัฒนธรรมมีความส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ดังนั้นทุกคนจึงต้องร่วมมือกันอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทยและ 
เลือกรับวัฒนธรรมสากลอยา่งเหมาะสม 

4 

7 ปัญหาสังคม: สิทธิ
มนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทย 

ส 2.1 ม. 3/2 
        ม. 3/4 
              

สิทธิมนุษยชนมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้อื่นตาม
หลักสิทธิมนุษยชน โดยเป็นไปตามบทบัญญตัิของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาส
ที่เหมาะสม การขัดแย้งในประเทศส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกคนควรให้ความ
ร่วมมือกันหาแนวทางเพื่อลดความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค ์

16 

8 การเมืองการ
ปกครองในยุค
ปัจจุบัน 

ส 2.2 ม. 3/1 
        ม. 3/2 
        ม. 3/3     
        ม. 3/4 
 

การปกครองระบอบเผด็จการ และระบอบประชาธิปไตย
เป็นระบอบการปกครองที่ใช้อยู่ในยุคปัจจุบัน ประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มคีวาม
คล้ายคลึงและแตกต่างกับประเทศอื่น โดยมีรัฐธรรมนญู
เป็นกฎหมายสูงสดุในการปกครองประเทศ มีบทบญัญัติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมสี่วนร่วม การตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐเป็นไปตามรัฐธรรมนญู  

12 

รวม 60 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยเลือกท าการวิจัยในครั้งนี้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปัญหา
สังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ประกอบด้วย เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 
จ านวน 4 คาบเรียน ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี จ านวน 4 คาบเรียน ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติ จ านวน 4 คาบเรียน และปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ จ านวน 4 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 
16 คาบเรียน ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และปัญหาความขัดแย้งที่เป็นสาระการ
เรียนรู้ในการวิจัย 
 

2. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 

 
จากหน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยเลือกท าการวิจัยในครั้งนี้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปัญหา

สังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อยู่ในสาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระ
ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม อันเป็นสาระส าคัญสาระหนึ่งในหลักสูตร
ที่ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้นปี คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 – 6 โดยสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เป็นสาระที่มุ่ง
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551: 2) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับสาระที่  2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ไว้ดังนี้ มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ
การเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข และมาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าในรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
ได้แก่ ความหมายของหน้าที่พลเมือง ลักษณะของพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย หลักเกณฑ์ใน
การสร้างคนให้เป็นพลเมืองดี ทักษะที่ควรพัฒนาส าหรับความเป็นพลเมืองดีของโลก การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็นพลเมืองดี และการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
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2.1 ความหมายของหน้าที่พลเมือง 
 หน้าที่พลเมืองเป็นสาระที่มุ่งพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
ตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีและเข้าใจระบบการเมือง การปกครองในสังคมปัจจุบัน ดังที่
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของหน้าที่พลเมือง ไว้ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2535: 61) กล่าวว่า หน้าที่พลเมือง หมายถึง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งมั่นในการท าประโยชน์
ให้กับสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544: 91) กล่าวว่า หน้าที่พลเมือง หมายถึง การศึกษาเพ่ือความเป็น
พลเมืองดีของสังคมนั้น ๆ ให้นักเรียนสามารถด ารงตนตามบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อครอบครัว ต่อ
สังคม ทุกระดับอย่างปกติสุข และสอนให้เข้าสู่สังคมในทางการเมือง ให้รู้จักระเบียบแบบแผนทางการ
ปกครอง มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความยั่งยืนของ
ระบอบการปกครองนั้น ๆ การให้การศึกษาเรื่องความเป็นพลเมืองดี เป็นที่สนใจในทุกประเทศ ไม่ว่า
จะมีการปกครองระบอบใด ก็มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือโน้มน้าวประชาชนให้เห็นพ้องกับวิธีการ
ปกครองของประเทศนั้น ๆ ไว้ให้ยั่งยืน และส าหรับสังคมประชาธิปไตยจะเน้นปลูกฝังให้แสดงออก 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นตัวของตัวเอง ไม่เคร่งครัดในระเบียบวินัยมากเกินไป ให้โอกาสที่จะ
ท าอะไรที่แตกต่างไปจากแนวคิดที่เคยปฏิบัติ เพ่ือฝึกให้คนรู้จักคิด รู้จักเลือก รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 
 จากความหมายของหน้าที่พลเมืองที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หน้าที่พลเมือง
หมายถึง การพัฒนาตนเพ่ือเป็นก าลังของประเทศ และเตรียมเยาวชนให้ด ารงชีวิตในสังคม ด้วยความ
มุ่งมั่นในการท าประโยชน์ให้กับสังคม ด ารงตนตามบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ แสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักเลือก รู้จักตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 
 
2.2 ลักษณะของพลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย  
 การจัดการเรียนการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งเป็น
สาระที่  2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้นนอกจากจะมุ่งให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีแล้ว การพัฒนา
คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดี คือสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง ดังที่ สุมน อมรวิวัฒน์ (มปป .: 238) 
ได้กล่าวถึงลักษณะของพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ไว้ดังนี้ 

1. มีความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่การปฏิบัติตนตามกฎหมาย
ของบ้านเมือง 
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 2. เป็นผู้มีคุณธรรม มีความภาคภูมิใจ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถที่จะ
ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ 
 3. เป็ นผู้ที่ จั ดระบบชีวิตของตนได้อย่ างเหมาะสม รู้จั กจับจ่ ายใช้สอย รู้จั กรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพของสังคมได้ 
 4. มีความเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 5. มีทัศนคติที่ดีตอ่ผู้อื่น รักความสงบ มีวิจารณญาณท่ีตัดสินว่าอะไรดี อะไรไม่ดี 
 6. เป็นผู้ใฝ่ใจศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิตย์ เพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 จากลักษณะของพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ า 
ลักษณะของพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ประกอบด้วย เข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รู้จัก
สิทธิและหน้าที่ของตน มีคุณธรรม มีความภาคภูมิใจ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี รู้จักจับจ่ายใช้
สอย รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  เทิดทูน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  รักความสงบ                
มีวิจารณญาณ และใฝ่ใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอโดยสามารถท่ีจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกหลานได้ 
 
2.3 หลักเกณฑ์ในการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดี 
 ในสังคมประชาธิปไตย มีหลักเกณฑ์ในการสร้างและฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองไปสู่
ระบอบประชาธิปไตยได้ ดังที่ วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544: 93) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 1. สอนให้นักเรียนน าไปปฏิบัติจริง ด้วยการใช้ประสบการณ์ตรงให้มากที่สุด เช่น การปฏิบัติ
ตามกฎจราจร การเสียภาษี การเคารพกฎระเบียบ และวินัย ฯลฯ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น เพราะผล
การปฏิบัตินั้นเป็นประโยชน์ 
 2. สอนให้นักเรียนเกิดเจตคติ ค่านิยมที่ดี ได้แก่ ความรู้สึกเห็นพ้อง เชื่อถือและศรัทธา ซึ่ง
เป็นรากฐานส าคัญอันจะน าไปสู่การปฏิบัติและการสร้างค่านิยมที่ดีด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
กระบวนการกลุ่ม นักเรียนจะซึมซับความเป็นประชาธิปไตย หากฝึกฝนบ่อย ๆ ก็จะติดเป็นนิสัย 
 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก รู้จักอภิปรายแสดงความคิดเห็น รู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ 
 4. สอนให้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง โดยใช้ข่าวเหตุการณ์ หรือให้ศึกษากรณีตัวอย่าง น า
ปัญหาเหล่านี้มาให้นักเรียนวิเคราะห์จากทฤษฎีเป็นหลักเกณฑ์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา และ
เกิดประสบการณ์สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 5. ฝึกให้เกิดกิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ เคารพผู้อาวุโส ตลอดจนรู้จักการวางตนให้
เหมาะสมกับสถานภาพ 
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 6. ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานของไทย และเป็นค่านิยมที่เป็นประโยชน์ เช่น ความอดทน ความ
อุตสาหะ ความสุขในการท างาน ฯลฯ ต้องพัฒนาตามกระบวนการของ Merry Smith ได้แก่ 
ความรู้สึก ความคิดเห็น     การสื่อสารและถ่ายทอด การเลือกเชื่อและศรัทธา 
การปฏิบัติ 
 7. ฝึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการอบรมหลักธรรมทางศาสนา 
 จากหลักเกณฑ์ในการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
หลักเกณฑ์ในการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีที่ครูต้องน ามาใช้กับนักเรียนมีดังนี้ 1. สอนให้นักเรียนน าไป
ปฏิบัติจริง ด้วยการใช้ประสบการณ์ตรง 2. สอนให้นักเรียนเกิดเจตคติ ค่านิยมที่ดี 3. เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ 4. สอนให้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง โดยใช้ข่าวเหตุการณ์ 
หรือให้ศึกษากรณีตัวอย่าง 5. ฝึกให้เกิดกิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ เคารพผู้อาวุโส และ 6. ปลูกฝัง
ค่านิยมพ้ืนฐานของไทย และเป็นค่านิยมที่เป็นประโยชน์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะของความ
เป็นพลเมืองดีตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ 
 
2.4 ทักษะท่ีควรพัฒนาส าหรับความเป็นพลโลก 
 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของโลก นอกจากนักเรียนได้เรียนรู้
เชิงวิชาการแล้ว การพัฒนาทักษะและความสามารถส าหรับการเป็นพลโลกยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับนักเรียนในสังคมปัจจุบัน ดังที่ Pike and Selby (1990: อ้างถึงใน สิริวรรณ ศรีพหล, 2552: 
183 – 185) ได้เสนอแนะว่า ครูควรพัฒนาทักษะการเป็นพลโลกให้แก่นักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 1. ทักษะในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล โดยเน้นทักษะต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเน้นให้นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการ
อ่าน การเขียน การฟัง การพูด การถามค าถาม และวิธีการต่าง ๆ 

1.2 การจัดระบบข้อมูล โดยเน้นให้นักเรียนสามารถจัดระบบข้อมูล โดยให้รู้จักการ
วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล การสัมพันธ์ข้อมูล และการล าดับข้อมูล เป็นต้น 

1.3 การประเมินข้อมูล โดยเน้นให้นักเรียนสามารถประเมินข้อมูลที่ได้รวบรวมมาว่าข้อมูล
ใดมีคุณค่าต่อการใช้ 

1.4 การจัดเก็บข้อมูล โดยเน้นให้นักเรียนสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ 

1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ระบบ 

2. มีความเจริญงอกงามส่วนตน โดยมีทักษะหรือความสามารถในเรื่องต่อไปนี้ 
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2.1 การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
2.2 มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักการออกก าลังกาย รู้จักการรับประทานอาหารที่ถูกส่วน 
2.3 สามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ เช่น การมีทักษะในการปฏิบัติอย่างเป็นล าดับ

ขั้นตอน 
2.4 มีความคิดสร้างสรรค์ 
2.5 มีค่านิยม ความเชื่อ และมีโลกทรรศน์ที่ถูกต้อง 
2.6 มีความสามารถในการเผชิญกับปัญหาได้ 
2.7 มีความสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยเน้นความสามารถหรือทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในแง่ของ 
3.1 การไม่ก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่น 
3.2 การให้ก าลังใจผู้อ่ืน 
3.3 การให้ผู้อื่นมีความไว้วางใจ 
3.4 การให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
3.5 การมีความสามารถในการไกล่เกลี่ยหรือต่อรอง 
3.6 การมีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง 

 4. การมีมุมมองที่ถูกต้อง โดยเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้ 
4.1 การตัดสินใจ 
4.2 การวินิจฉัย 
4.3 การมีสุนทรีย์ชื่นชมในความงาม 

 5. การมีทักษะในการคิด โดยเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้ 
5.1 การมีความคิดสร้างสรรค์ 
5.2 การมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.3 การมีความสามารถในแง่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
5.4 การมีความสามารถในการมองภาพรวม 
5.5 การมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
5.6 การมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน 
5.7 การมีความสามารถในการพยากรณ์ 
จากทักษะที่ควรพัฒนาส าหรับความเป็นพลเมืองดีของโลกที่กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุป

ได้ว่า ทักษะที่ครูควรพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลก ประกอบด้วย 1. ทักษะในการจัดการเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เน้นให้นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูล ประเมินข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2. มีความเจริญงอกงามส่วนตนที่เน้นให้นักเรียนสามารถดูแลรักษา
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สุขภาพของตนเองมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์มีค่านิยม 
ความเชื่อ และมีโลกทรรศน์ที่ถูกต้อง มีความสามารถในการเผชิญกับปัญหาได้ และมีความสามารถ
บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่เน้นให้นักเรียนไม่ก้าวก่ายสิทธิของผู้อ่ืน 
ให้ก าลังใจ ให้ผู้อ่ืนมีความไว้วางใจ ให้ความร่วมมือ มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยหรือต่อรอง และมี
ความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง 4. การมีมุมมองที่ถูกต้องที่เน้นให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ 
วินิจฉัย และมีสุนทรีย์ชื่นชมในความงาม และ 5. การมีทักษะในการคิดที่เน้นให้นักเรียนสามารถมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในแง่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
มีความสามารถในการมองภาพรวม มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน และมี
ความสามารถในการพยากรณ์ ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลก
ในด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นทักษะหนึ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนที่เป็นส่วน
หนึ่งของพลโลกในสังคมปัจจุบัน 
 
2.5 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็นพลเมืองดี หรือการจัดการ 
เรียนการสอนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นสาระที่ 2 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 นั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งจัดกิจกรรมในหลาย ๆ ลักษณะ ทั้ง
กิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยกิจกรรมที่จัดต้องมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี พัฒนาเจตคติและจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนมี
ทักษะและความสามารถในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกได้อย่างมีความสุข ดังที่
นักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดี ไว้ดังนี้ 
 วันเพ็ญ วรรณโกมล (2544: 93 – 94) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็นพลเมืองดี ไว้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ควรพิจารณาน ามาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่  

1. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ หรือสถานการณ์จ าลอง ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทบาท 
หน้าที่ของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ และเรียนรู้การแก้ปัญหาจากการสวมบทบาทในบทบาทสมมติ 
ช่วยให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

2. การสอนโดยการอภิปราย สามารถใช้ได้เกือบทุกเนื้อหา เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเสรีด้วยการฝึกอภิปรายกลุ่มย่อยก่อน แล้วจึงเข้าสู่วงกว้างขึ้น
ตามล าดับ เพ่ือฝึกฝน การพูด การฟัง ผู้น า ผู้ตาม และอาจมีเอกสารประกอบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ



31 

 

อภิปราย โดยน าหัวข้อที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาจราจร และ
ปัญหาวัยรุ่นต่าง ๆ 

3. การสอนโดยใช้กรณีศึกษา และข่าว เพ่ือฝึกให้นักเรียนเข้าใจสภาพปัญหาและฝึกการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือนักเรียนสามารถน ากระบวนการนี้ไปใช้ในชีวิตจริง 

4. ฝึกฝนประชาธิปไตย ด้วยการให้ท างานกลุ่ม หรือใช้กระบวนการกลุ่ม และการเรียนแบบ
ร่วมมือ อันเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบ เคารพความคิดเห็น และประสานแนวคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ 

5. ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น เป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ หรือการท างานร่วมกันพรรคการเมือง เช่น อาสาสมัครเข้าร่วมหาเสียง 
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นด้านความนิยมในทางการเมือง ด้วยการออกสัมภาษณ์
ประชาชน หรือรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง 

6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ รู้จัก
ปกครองตนเอง เช่น การตั้งสภานักเรียน กิจกรรมชมรมผู้นิยมสินค้าไทย ชมรมผู้พิทักษ์ผลประโยชน์
ของผู้บริโภค ชมรมอนุรักษ์โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม การโต้วาที การจัดนิทรรศการ การวาดภาพ
ประกวด การแต่งค าขวัญ เป็นต้น 

7. การบรรยายทางวิชาการ ด้วยการเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องต่าง ๆ 
มาบรรยายในเรื่องที่สนใจ 

8. การศึกษานอกสถานที่อย่างมีเป้าหมาย ด้วยการก าหนดหัวข้อให้ศึกษา สังเกต และ
กลับมาอภิปรายร่วมกัน เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติต่อสิ่งที่ไปศึกษา 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ลักษณะความเป็นพลเมืองดี ไว้ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนานักเรียนทั้ง     
3 ด้านด้วยกัน โดยจัดกิจกรรมที่เน้นตัวนักเรียนเป็นส าคัญ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
สาธิต การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ การใช้เกมจ าลองสถานการณ์ การแก้ปัญหา การสืบสวน
สอบสวน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าว มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาทักษะความสามารถ โดยเฉพาะทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งของการเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2554: 45 – 68) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็นพลเมืองดี ไว้ดังนี้ 



32 

 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (Conflict Situation 
Skills) ซึ่งทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ อันเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ฝึกให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้มีโอกาสสัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนรู้ หรือมีกัลยาณมิตร ช่วยให้ เกิดการเรียนรู้ 
และสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้นั้นมาเป็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ โดยผ่านการ
วิเคราะห์และประเมินค่าเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ (Learning Process) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจนบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ครูเป็นผู้วางแผนน านักเรียนผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทีละขั้นอย่าง
เข้าใจตรงกัน ครบวงจร นักเรียนเข้าใจและรับรู้ขั้นตอนของกระบวนการนั้น และยังสามารถน า
กระบวนการนั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจนเป็นนิสัย
กระบวนการไม่ใช่วิธีสอนแต่เป็นแนวทางในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีล าดับขั้นตอน
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการเป็นทักษะ
ที่จ าเป็นและต้องฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน ดังนั้น ครูจะต้องจัดกิจกรรมการสอนที่เป็น
ขั้นตอนชัดเจน 

3. การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอน ของ ทิศนา แขมมณี ซึ่งมาจากแนวคิดทางการศึกษาของ John Dewey ซึ่งเป็นผู้คิดเรื่องการ
เรียนรู้โดยการกระท า (Learning by Doing) นักเรียนเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ ครูเป็นผู้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วม (Active Participation) โดยการมีส่วนร่วม
อย่างกระตือรือร้น มีใจจดจ่อผูกพันกับสิ่งที่ท า ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ระหว่างกัน นักเรียนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้กระบวนการคู่กับการ
ปฏิบัติ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ( Inquiry Process) เป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบค้น เสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ 
จนเกิดความเข้าใจและรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย เป็นการพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงให้แก่
นักเรียน ฝึกให้สังเกต การถาม – ตอบ การสื่อสารเชื่อมโยงบูรณาการการน าเสนอ สร้างองค์ความรู้ 
โดยมีครูเป็นผู้ก ากับ ควบคุม ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น และ
สืบเสาะหาความรู้จากการถาม พยายามหาค าตอบ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

5. วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา (The Use of Dhammasakaccha) เป็นวิธีสอนที่ใช้หลักการ
สนทนาเป็นส าคัญ เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นการ
สนทนาระหว่างครูและนักเรียน หรืออาจเป็นการสนทนาอภิปรายร่วมกันในหมู่นักเรียน  วิธีการสอน
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แบบธรรมสากัจฉาเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บ่อย วิธีหนึ่งพระพุทธเจ้ามักทรงใช้ถามน าคู่สนทนา
เข้าสู่ความเข้าใจธรรมะ ทรงส่งเสริมให้มีการสนทนากันในหมู่สาวก ปัจจุบันนักการศึกษาได้น า
หลักการสอนแบบธรรมสากัจฉามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยแทรกวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
เข้าไปในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรมที่พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้อธิบายวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว้ 10 วิธี คือ วิธีคิดแบบสืบสาวปัจจัย วิธีคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา วิธีคิดแบบอริยสัจหรือแบบแก้ปัญหา วิธีคิด
ตามหลักการและความมุ่งหมาย (วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบัน และวิธีคิด
วิเคราะห์ในลักษณะต่าง ๆ (วิธีคิดแบบวิภัชชวาท) 

6. วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นวิธีสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ซึ่งมีรากฐานมาจากความจริงในชีวิตของ
มนุษย์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ทุกขณะ ดังนั้นถ้ามนุษย์รู้จักแก้ปัญหาได้ก็จะสามารถด าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น นอกจากนั้นยังเป็นวิธีสอนที่เป็นไปตามหลักจิตวิทยาแห่งการเรียนรู้ที่ว่า 
“การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น” 

7. วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็นวิธีการที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระพร้อมทั้งแสดงกระบวนการปฏิบัติประกอบค าอธิบายตาม
ขั้นตอนการสาธิตนั้น ๆ แล้วให้นักเรียนซักถาม อภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้จากการสาธิต 

8. การน ากระบวนการคิดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง  การคิดเป็น
กระบวนการทางสมอง หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองที่มีการค้นหาหลักการ หรือความจริง แล้ว
วิเคราะห์ เนื้อหา ข้อสรุป ซึ่ งการคิดนั้นอาจจะเกิดจากสิ่ งเร้า  หรือความจริงที่ ได้รับรวมกับ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ 
 จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่กล่าว
ไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็น
พลเมืองดี สามารถใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ได้หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหาที่นักเรียน
ได้ศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ได้กล่าวไปข้างต้นครูสามารถน าวิธีการจัดการเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่นักเรียนต้องศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจาก
ไม่มีวิธีการจัดการเรียนรู้ใดที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่นอกเหนือจากวิธีการข้างต้น โดยผู้วิจัยสนใจที่น าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์มาใช้ท าการวิจัยในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับปัญหาสังคมทางสิทธิมนุษยชนใน
เรื่องต่าง ๆ ที่ก าลังเป็นประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมอันช่วยให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากการอภิปราย และหา
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ข้อสรุปที่มีความแปลกใหม่แตกต่างจากเดิมจากการสัมมนา และสามารถน าข้อสรุปนั้นมาใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น 
 
2.6 การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน 
 การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน คือ การเรียนรู้ทั้งมวลที่เสริมสร้าง ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จึงจะเกิดความเข้าใจถึงลักษณะของการศึกษาสิทธิมนุษยชนได้ ซึ่ง          
กัลปลัดดา ดุตตา (2558: 35 – 38) ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนไว้ว่า ใน พ.ศ. 2539 
นักการศึกษา นักเคลื่อนไหว และนักวิชาการจากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ได้ท าการทบทวนเกี่ยวกับ
พ้ืนฐานของการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน โดยมีประเด็นจากการแลกเปลี่ยนความรู้กัน สรุปได้ดังนี้ 
 1. วิธีการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนควรสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอันที่จะเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างที่อยุติธรรมเพ่ือให้เกิดระเบียบสังคม และระเบียบสากลที่สามารถท าให้สิทธิมนุษยชน
สามารถเกิดข้ึนในความเป็นจริง 
 2. การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนรวมถึงการตริตรองอย่างมีทัศนะวิจารณ์ เกี่ยวกับ
กระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคต่อการมีอยู่จริงของสิทธิมนุษยชน การวิจารณ์และท า
ความเข้าใจกับพลังทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่เป็นรากเหง้าของอุปสรรคเหล่านั้น และการบ่งชี้
และหน่วยงานทางสังคมเพ่ือขจัดอุปสรรคเหล่านั้น เพ่ือที่จะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการแปร
สภาพสังคม 
 3. การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน มุ่งสู่การให้บุคคลและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีทัศนวิจารณ์
และรากเหง้าของปัญหา และต่อสู้กับอุปสรรคดังกล่าว และเพ่ือบรรลุความปรารถนานี้ สาระส าคัญ
ของการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนจึงต้องกว้างกว่าความรู้ในเชิงเนื้อหา และที่เกี่ยวกับกลไกของ
เครื่องมือสิทธิมนุษยชนในระดับสากลต่าง ๆ กล่าวคือ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และการท าความ
เข้าใจกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจและพลังทางสังคม อีกทั้งแนวทางที่จะแปรสภาพความสัมพันธ์เชิง
อ านาจนั้นได้ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องพัฒนาความส านึกรับผิดชอบในระดับบุคคล พัฒนาจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างสังคมที่ยุติธรรม พัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ที่ช่วยให้มี
วิจารณญาณอย่างมีตรรกโดยตลอด พัฒนาความกล้าหาญและความเข้มแข็งที่จ าเป็นต่อการ
เคลื่อนไหวเพื่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งส าคัญ 
 4. วิธีการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนควรเป็นไปในทิศทางที่เอ้ือให้นักเรียนสามารถพิจารณา
วาทกรรมและโครงสร้างเชิงอ านาจได้อย่างวิพากษ์และสร้างสรรค์เพ่ือค่อย ๆ เปิดพ้ืนที่อันเป็นพลวัตร



35 

 

นั้นให้มีที่ทางส าหรับความเห็นและวิธีที่แตกต่างหลากหลายในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ลิดรอน
สิทธิ การจัดการศึกษาเช่นนี้ควรเอ้ือให้นักเรียนได้มีความสามารถในการสร้างความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และวิเคราะห์วิจารณ์ สามารถถอดสลักแง่มุมต่าง ๆ ของปัญหาเหล่านั้น และ
สามารถสร้างสถานการณ์ใหม่ให้เกิดข้ึนโดยพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
 5. โดยแก่นแท้แล้วการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมุ่งที่จะแปรเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่
ด ารงอยู่ ซึ่งมีการจัดล าดับชั้นทางสังคม การล่วงละเมิด และการกีดกัน การจัดการศึกษาดังกล่าวอาจ
ประกอบด้วยวิธี และแนวทางที่แตกต่างหลากหลายแต่ควรสะท้อนให้เห็นว่าใช้หลักการอันเป็น
พ้ืนฐานของการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดน าร่อง หลักการเหล่านี้มี เช่น การเคารพ
ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาตลอดกระบวนการเรียนรู้  การให้ เห็นคุณค่ากับ
ประสบการณ์จริงของชีวิตในฐานะเป็นแหล่งความรู้และปัญญาท่ีส าคัญ และการตรวจสอบได้ 

6. ด้วยหลักการที่แตกต่างเหล่านี้ วิธีการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชน จ าเป็นต้องปรับให้เข้า
กับบริบทแวดล้อมของการเรียนรู้ที่แตกต่าง ทั้งนี้รวมถึงพ้ืนที่ที่ซึ่งผู้คนปฏิสัมพันธ์ในแนวทางที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความเห็น การรับรู้ข้อมูล การปฏิสัมพันธ์และสื่อสารซึ่งกัน
และกัน โดยตามปกติแล้วพ้ืนที่การเรียนรู้เหล่านี้อาจท างานเสริมกัน แม้ว่าความขัดแย้งและความเห็น
ที่ขัดกันอาจเกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ค่านิยมสิทธิมนุษชยนที่ก ากับอยู่และการจัดการศึกษาสิทธิ
มนุษยชนจะเป็นตัวช่วยคลี่คลายความขัดแย้งนั้น ๆ 
 จากการจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดการศึกษา
สิทธิมนุษยชนเน้นให้ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้ 1. สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอันที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่อยุติธรรมเพ่ือให้เกิดระเบียบสังคม และระเบียบสากลที่สามารถท าให้สิทธิ
มนุษยชนสามารถเกิดขึ้นในความเป็นจริง 2. การตริตรองอย่างมีทัศนะวิจารณ์เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคต่อการมีอยู่จริงของสิทธิมนุษยชน 3. มุ่งสู่การให้บุคคลและชุมชนมี
ส่วนร่วมอย่างมีทัศนวิจารณ์ และพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างสังคมท่ียุติธรรม 
พัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ที่ช่วยให้มีวิจารณญาณ พัฒนาความกล้าหาญและความเข้มแข็งที่
จ าเป็นต่อการเคลื่อนไหวเพ่ือความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 4. ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาอย่างสร้างสรรค์และวิเคราะห์วิจารณ์ มีแง่มุมต่าง ๆ ของปัญหา และ
สามารถสร้างสถานการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นโดยพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง   
5. การจัดการศึกษาสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยวิธีและแนวทางที่แตกต่างหลากหลาย สะท้อนให้เห็น
หลักการพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดน าร่อง และ 6. วิธีการจัดการศึกษา
สิทธิมนุษยชนต้องปรับให้เข้ากับบริบทแวดล้อมของการเรียนรู้ที่แตกต่าง 
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สรุป 
 
 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เป็นสาระที่พัฒนาบุคคล
เพ่ือเป็นก าลังของประเทศ และเตรียมเยาวชนให้ด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งลักษณะของพลเมืองที่ดีนั้น
จะต้องมีเข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน มีคุณธรรม มีความภาคภูมิใจ 
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี รู้จักจับจ่ายใช้สอย รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เทิดทูน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รักความสงบ มีวิจารณญาณ และใฝ่ใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอโดยสามารถที่จะ
ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่ลูกหลานได้ โดยหลักเกณฑ์ในการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีนั้นครูต้องสอนให้
นักเรียนน าไปปฏิบัติจริง ด้วยการใช้ประสบการณ์ตรง สอนให้นักเรียนเกิดเจตคติ ค่านิยมที่ดี เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ สอนให้เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง โดยใช้ข่าว
เหตุการณ์ หรือให้ศึกษากรณีตัวอย่าง ฝึกให้เกิดกิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ เคารพผู้อาวุโส และ
ปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานของไทย และเป็นค่านิยมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะความเป็นพลเมืองดี สามารถใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ได้หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของเนื้อหาที่นักเรียนได้ศึกษา โดยผู้วิจัยสนใจที่ จะน าการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการวิจัย อันจะเป็นผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น 
 

3. การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 

การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษามีทั้งการสอนในภาคทฤษฎี และในภาคการปฏิบัติ 
ส าหรับการสอนในภาคทฤษฎีนั้นมุ่งให้ความรู้ด้านเนื้อหาวิชา ในหลักวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
การปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยม ต่อการเรียนรู้ วีธีการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา จึงเหมาะต่อการ
เรียนการอนในภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ใน
เนื้อหาวิชาร่วมกัน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารย์ทฤษฎีหลักการต่าง ๆ ร่วมกัน จนได้
ข้อสรุปที่เป็นความคิดเห็นส่วนใหญ่ของการสัมมนา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าในรายละเอียด
ต่าง ๆ ของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ได้แก่ ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา วัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ประเภทของการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา รูปแบบและเทคนิคของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ดี ประโยชน์ของการจัดการ
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เรียนรู้โดยการสัมมนา ปัญหาของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา และข้อดีและข้อจ ากัดการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนา ดังปรากฏในรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 สัมมนา มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “Seminar” ซึ่งมาจากค าว่า “Seminarium” ซึ่งมี
ความหมายว่า “Seed – bed” ที่แปลว่า แปลงตกกล้า (สุทธนู ศรีไสย์, 2551: 25) การสัมมนา
สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในระดับขั้นพ้ืนฐาน และขั้นอุดมศึกษา ซึ่งการ
สัมมนาทางการศึกษาจะมีรูปแบบการด าเนินการสัมมนาที่แตกต่างกันออกไป โดยความหมายของการ
สัมมนาในมุมมองทางการศึกษาได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการสัมมนา ไว้ดังนี้ 
 พฤฒิพงศ์ เล็กศิริรัตน์  (ม.ป.ป.: 5) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสัมมนา หมายถึง 
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มซึ่งโดยปกติมักจะเป็นนักศึกษาที่เรียนใน
ระดับสูง มาร่วมปรึกษาหารือกันและกัน และแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิคอยควบคุมดูแล และให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
 ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2545: 4) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสัมมนา หมายถึง 
กระบวนการเรียนการสอนในระดับสูงที่จัดเป็นกลุ่มเพ่ือให้ได้ปรึกษาหารือกัน แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ได้จากการศึกษาหาความรู้มาแล้วเป็นอย่างดี  โดยมีอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ การสัมมนาแบบนี้ใช้ในการเรียนการสอนเรียกว่า “การเรียน
การสอนแบบสัมมนา” หรือ “การสอนการสัมมนา” 

สมจิตร เกิดปรางค์ และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2545: 4 – 5) กล่าวว่า การเรียนการ
สอนแบบสัมมนา หมายถึง การศึกษาค้นคว้า โดยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งฝึกทักษะในเรื่องของความคิด 
วิเคราะห์ปัญหา การเสนอแนวทางแก้ไข การแสดงออกของความคิดเห็น ด้วยการพูด สนทนา และ
อภิปราย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูง ซึ่งสามารถ
เป็นข้อมูลที่อาจน าไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ในเรื่องของกระบวนการด าเนินการ
จัดสัมมนาทางวิชาการ โดยกลุ่มนักเรียนจะต้องมีพ้ืนฐานความรู้เดียวกัน โดยทั่วไปจะมีผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ให้ความรู้เสริมหรือให้ค าแนะน าปรึกษา 
 นิรันดร์  จุลทรัพย์  (2554: 270) กล่าวว่า  การเรียนการสอนแบบสัมมนา หมายถึ ง 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาระดับสูง เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ หรือแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม 

สุทธนู ศรีไสย์ (2551: 26) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสัมมนา หมายถึง การระดมสมอง
ของผู้ที่มีสรรพก าลังและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้
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ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ซึ่ งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็น ไปตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตย 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 97) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสัมมนา หมายถึง การสอนที่
ครูและนักเรียนก าหนดเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษาด้วยกันแล้วให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ
ไม่ถูกครอบง า ไม่ถูกจ ากัด หรือถูกบีบรัด โดยครู ซึ่งเมื่อนักเรียนได้เนื้อหามาแล้วจึงมาเสนอผลกันใน
ชั้นเรียน 
 สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2557: 6) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสัมมนา หมายถึง วิธี
สอนที่มุ่งให้นักเรียนได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือพิจารณาหัวข้อที่กลุ่มมีความ
สนใจร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาค าตอบ แนวทาง หรือเพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน วิธี
สอนแบบสัมมนาจึงเป็นวิธีการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการสัมมนา คือ ได้คิด ได้ท า ได้แก้ปัญหา 
เป็นการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด การ
พูด การรับฟัง การแสดงความคิดเห็น การท างานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ 
 C.N. Raja and T, P. Rao (อ้างถึ งใน  T. Madhavan, 2009: http://jmadhavan.com) 
กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสัมมนา หมายถึง การเรียนการสอนส าหรับการเรียนในระดับสูง ใน
เรื่องที่เฉพาะเจาะจง หรือหัวข้อที่จะถูกไปเป็นบทความหรือรายงาน โดยผ่านการวิเคราะห์ พูดคุยกัน
แบบกลุ่ม และตัดสินใจเป็นแนวคิดในขั้นสุดท้าย 

 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย 
ไว้สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ ครูจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยการจัดระเบียบข้อมูล และเป็นการฝึกให้
นักเรียนใช้การคิดอย่างเป็นระบบ อันน าไปสู่การได้ข้อสรุปและแนวทางที่มีความเป็นไปได้เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์นั้น ๆ โดยมีครูท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
 
3.2 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 ในการท างานใด ๆ ไม่ว่างานนั้นเป็นงานที่ง่ายหรือซับซ้อน เมื่อตั้งเป้าหมายในการท างานแล้ว
จ าเป็นต้องหาแนวทางต่าง ๆ ที่จะสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายได้โดยตรง การจัดสัมมนาก็นับว่าเป็น
งานชิ้นหนึ่งที่มีความซับซ้อน โดยการที่จะให้การสัมมนาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ได้นั้น
ต้องอาศัยแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นระบบ อันจะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้โดยตรง ซึ่ง
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนา ดังที่ ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2545: 19 – 37) ได้กล่าวถึงหลักการและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ไว้ดังนี้ 
 1. การสัมมนา เป็นการประชุมแบบหนึ่งซึ่งยึดระบบการท างานกลุ่มเป็นหลัก 
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 2. เป้าหมายหลักของการสัมมนามุ่งแก้ไขปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กร โดยการเสนอแนะ
วิธีแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
 3. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปัญหานั้น ๆ มาก่อน 
 4. ในการศึกษาปัญหาในการสัมมนาต้องอาศัยรูปแบบการประชุมที่หลากหลายโดยเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะของปัญหา และลักษณะของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 5. การด าเนินการศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหานั้น จะต้องร่วมมือกันอย่างเป็นระบบตามหลัก
ประชาธิปไตย 
 6. การสัมมนานับเป็นกระบวนการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในเชิงสร้างความคิด
สร้างสรรค ์
 7. การระดมความคิดในการแก้ปัญหาในการสัมมนา จะประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง ถ้า
ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีโอกาสได้เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นอย่างเต็มที่ 
 8. หลังจากการสัมมนาแต่ละครั้ง จะมีการท ารายงานผลของการสัมมนา เพ่ือแจกจ่ายให้แก่
ผู้เข้าร่วมสัมมนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ใช้ในการสัมมนา เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็น
แนวความคิดท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 จากหลักการต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้สามารถสร้างแนวคิดในการที่จะด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพได้ หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา มี
ดังต่อไปนี้ 
 1. การแก้ปัญหาเชิงระบบ  

 การแก้ปัญหาเชิงระบบเป็นความคิดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการใช้แก้ปัญหา
ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาเชิงระบบเป็นวิธีการที่ใช้มานาน ซึ่งสามารถ
สังเคราะห์ให้เหมาะสมกับการใช้ในแต่ละศาสตร์ ซึ่งวิธีการเชิงระบบมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 การท าความเข้าใจทฤษฎีระบบ ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลล้วนแต่เป็นหน่วยระบบ 
ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ สิ่งป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และ 
ผลผลิต (Output) 

1.2 การมองสิ่งที่จะท าให้เห็นความเป็นระบบ การเห็นความเป็นระบบ ท าให้สามารถ
เห็นทั้ง 3 ส่วน คือ สิ่งป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และ ผลผลิต (Output) ในทุก ๆ ระบบ
การท างาน เมื่อเป็นเช่นนี้การประสานให้ทุกหน่วยระบบท างานสอดคล้องกันสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดผลผลิตที่ได้จะตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ ์

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ในกรณีท่ีผลออกมาแบบเดิมดีแล้วก็ให้คงเดิมไว้ แต่ถ้าผล
ออกมาไม่ดีก็ให้ปรับเปลี่ยนโดยวิเคราะห์ว่าควรจะปรับเปลี่ยนส่วนใดของระบบ ตัวป้อน กระบวนการ 
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หรือผลผลิต ถ้าหากผลผลิตวิเคราะห์ที่ออกมาไม่ดีและปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็ให้สร้างขึ้นใหม่ โดยเลือกสรร
องค์ประกอบ 3 ส่วนของระบบให้มีคุณภาพ 
 2. กระบวนการกลุ่ม 

 การสัมมนาเป็นการประชุมรูปแบบหนึ่งซึ่งต้องอาศัยกระบวนการกลุ่มในการด าเนินงาน 
โดยเน้นกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

2.1 มีผู้น ากลุ่ม ซึ่งอาจผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ 
2.2 วางแผนก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการที่ชัดเจน 
2.3 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนบนพื้นฐานของเหตุผล 
2.4 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อมีการปฏิบัติงาน 
2.5 ติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนา 
2.6 ประเมินผลรวมและชื่นชมในผลงานของกลุ่ม 

 กระบวนการกลุ่มมีอิทธิพลอย่างมากมายต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการจัดสัมมนา ดังนั้น การจัดสัมมนาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจถึง
ธรรมชาติของกระบวนการกลุ่มอย่างถ่องแท้ 
 3. การสร้างแรงจูงใจ 

 ในกระบวนการกลุ่มที่มีเป้าหมายมุ่งแก้ไขปัญหา และเสนอแนะทางแก้ไขเป็นหลักนั้น 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา นับเป็นหัวใจหลักที่จะผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจึงเป็นปัจจัยที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างมาก นักมนุษยวิทยา ได้ศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ และได้แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ชนิด ซึ่งเป็นแนวคิดของ 
Abraham H. Maslow ดังแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามแนวคิดของ Abraham H. Maslow 
 

 
 

 
ไพพรรณ เกียรติโชติชัย. (2545). หลักการสัมมนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

การศึกษา จ ากัด. 
 

จากแผนภาพที่  1 สามารถอธิบายความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ตามแนวคิดของ 
Abraham H. Maslow ได้ดังนี ้

ขั้นที่ 1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Need) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของร่างกายมนุษย์ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองเป็นอันดับแรกของชีวิต ซึ่งได้แก่ ความต้องการ
อาหาร ความต้องการที่อยู่อาศัย ความต้องการเครื่องนุ่งห่ม ความต้องการยารักษาโรค ความต้องการ
ทางเพศ ความต้องการขับถ่ายและความต้องการพักผ่อน เป็นต้น ความต้องการด้านร่างกายนี้มีความ
จ าเป็นเป็นอย่างมาก เพราะหากร่างกายขาดความต้องการขั้นนี้ก็จะไม่สนใจความต้องการในขั้นต่อไป 
เช่น ถ้าผู้เข้าร่วมสัมมนา เกิดอาการหิวอย่างมากในขณะที่วิทยากรสอนเกินเวลา แม้ว่าหัวข้อการ
สัมมนานั้นจะน่าสนใจเพียงใดก็ตาม ย่อมจะท าให้เขาขาดความสนใจในการสัมมนาช่วงนั้นไป 

ขั้นที่ 2 ความต้องการความม่ันคง และปลอดภัย (Safety and Security Need) เป็น
ความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความต้องการการปกป้องคุ้มครอง 
ปราศจากการคุกคาม ข่มขู่ หรือบังคับความต้องการที่จะอยู่ในระเบียบ ได้รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายหรือผู้ที่เข็มแข็งกว่า และความต้องการความม่ันคงความเป็นปึกแผ่นในงานอาชีพ เป็นต้น ใน
การสัมมนา วิทยากรจะต้องสร้างบรรยายกาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ไม่มีการบังคับขู่เข็ญ ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา จึงจะท าให้การตอบสนองของผู้เข้าร่วมการสัมมนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวิทยากรได้ตั้งไว้ 

ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและเป็นที่ยอมรับของสังคม (Belongingness and Love 
Need) มนุษย์มีความปรารถนาที่จะเป็นที่รักของผู้อ่ืน และสามารถติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ ความ
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ต้องการประเภทนี้มาจากพ้ืนฐานของการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กด้วย เช่น ถ้าเป็นคนขาดพ่อหรือขาด
แม่ ไม่ค่อยได้รับความเอาใจใส่ บุคคลพวกนี้จะแสดงอาการเรียกร้องความรักและความสนใจด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น ขณะที่วิทยากรก าลังบรรยาย อาจจะมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมบางคนส่งเสียงดัง
รบกวน หรือกระท าการรบกวนผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้อ่ืน 

ขั้ นที่  4 ความต้ องการได้ รับการยกย่อง  (Esteem Need) เป็ นความต้ องการที่
ประกอบด้วยความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ มีความสามารถ ต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าในสายตาของผู้อ่ืน ต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน บุคคลที่ได้รับการสนองความ
ต้องการในขั้นนี้จะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจใจตนเอง มองโลกในแง่ดี มีความเป็นมิตรสูง ความต้องการเป็น
ที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง จะสังเกตได้ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีความต้องการในขั้นนี้มาก เช่น แม้ว่าจะมี
ทรัพย์เงินทองมากมาย แต่ก็ยังอยากที่จะไปศึกษาหาความรู้หรือแสดงตัวตามสังคมต่าง ๆ เพ่ือให้
ได้รับการยอมรับและยกย่อง 

ขั้นที่  5 ความต้องการที่จะรู้และเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และความตระหนักใน
ความสามารถแห่งตน (Self Actualization) เป็นความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง
เข้าใจถึงความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตนเอง กล้าเปิดเผย ยอมรับข้อบกพร่องของ
ตนเอง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นคนดีที่สุดเท่าท่ีจะมีความสามารถท าได้ 

ความต้องการพ้ืนฐานทั้ง 5 ประการของ Maslow หากวิทยากรมีความเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้อย่างถ่องแท้ อันจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
สัมมนาได้เป็นอย่างดี ดังตารางที่ 4 
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ตารางที ่4 การเสริมแรงจูงใจในการสัมมนา 
 

ระดับความต้องการ การเสริมแรงโดยท่ัวไป การเสริมแรงในการสัมมนา 

1. ด้านร่างกาย อาหาร น้ า การพักผ่อน สถานท่ีฝึกอบรมที่ทันสมัย มีวัสดุ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกพร้อม
กับอาหารที่รสชาดด ี

2. ความปลอดภยั ความปลอดภัย ความมั่นคง การ
ปกป้องคุ้มครอง 

- การให้ค าชมเชยเป็นก าลังใจของ
วิทยากร เมื่อผูเ้ข้ารับการสมัมนา
แสดงความคดิเห็น 
- การให้ความเป็นกันเองของ
วิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนา 

3. ความรัก ความพอใจการ
ยอมรับจากกลุ่ม 

ความรัก ความพอใจ - ความสัมพันธ์ในหมูผู่้เข้ารับการ
สัมมนา 
- มิตรภาพท่ีดีของวิทยากร 

4. ความต้องการที่เป็นท่ียอมรับ ความเชื่อมั่นในตนเอง และการยก
ย่องชมเชย 

การยอมรับจากสังคม 

5. ความต้องการเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริง 

ความงอกงาม ความก้าวหน้า และ
ความคิดสร้างสรรค ์

- งานท่ีท้าทาย 
- ให้โอกาสในการสร้างสรรค ์

 
 ในการสัมมนา วิทยากรมีบทบาทส าคัญที่จะโน้มน้าวให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความร่วมมือและ
ท ากิจกรรมการสัมมนาด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ซึ่งยังผลท าให้การระดมความคิดในการหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ให้มีประสิทธิภาพสูง 

4. การสร้างวิธีคิด 
 เป้าหมายสุดท้ายของการสัมมนาแต่ละครั้ง คือ การเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาที่ท ามา

เป็นหัวข้อการสัมมนา แนวคิดเหล่านี้ได้จากการระดมความคิดของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน ฉะนั้นถ้า
ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีวิธีการคิดที่มีคุณภาพ การระดมความคิดในการหาทางออกให้กับปัญหาก็ย่อมมี
ประสิทธิภาพ เช่นกัน จะเห็นได้ว่า การระดมความคิดเป็นหัวใจของการสัมมนาที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้อง 

5. การสืบค้นข้อมูล 
 ในการระดมความคิด ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหานั้นอย่างเต็มที่ การเตรียมข้อมูลต่อการสร้างวิสัยทัศน์เป็นการแก้ไขปัญหาได้ดี และข้อมูล
เหล่านี้สามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมสัมมนา 
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 จากหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ที่ได้กล่าวไปข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ประกอบด้วย 
1. หลักการแก้ปัญหาเชิงระบบ 2. หลักกระบวนการกลุ่ม 3. หลักการสร้างแรงจูงใจ 4. หลักการสร้าง
วิธีคิด และ 5. หลักการสืบค้นข้อมูล ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าหลักการและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการสัมมนามาเป็นแนวทางในการสร้างขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 การเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาก่อให้เกิดผลดีแก่การท างานในองค์กรได้เป็น
อย่างมาก เพราะจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในแก่บุคลากรหรือนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการ
พัฒนาการท างานร่วมกัน รู้จักป้องกันปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสามัคคีที่จะน าไปสู่การ
ท างานเป็นหมู่คณะ ซึ่งมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่านได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาไว้หลายแบบ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนวคิด
ของการเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self – Directed Learning) และทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
(Transfer of Learning) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.3.1 แนวคิดของการเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self – Directed Learning) 
 แนวคิดของการเรียนรู้แบบการน าตนเองมีหลักการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยสามารถแบ่ง
ออกได้ 2 หลักการ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2555: 125 – 126) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

3.3.1.1 สามารถช่วยฝึกฝนให้นักเรียนพ่ึงพาตนเอง และพัฒนาตนเองได้ การน าตนเอง
และพ่ึงพาตนเองจะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถกระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ 
และช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดหมาย อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี ได้มาก และ
จดจ าได้นานขึ้น รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนด้วย 

3.3.1.2 เนื่องจากนักเรียนมีแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ที่แตกต่างกัน การให้
นักเรียนน าตนเองและเลือกวิธีการเรียนรู้เองจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี 
 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยน าตนเอง (Self – Directed Learning) จึงเป็นการให้โอกาส
นักเรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตน 
การตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครูอยู่ในฐานะกัลยาณมิตร ท า
หน้าที่กระตุ้นและให้ค าปรึกษานักเรียนในการวินิจฉัยความต้องการก าหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบ
แผนการเรียนรู้ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ แหล่งข้อมูล รวมทั้งร่วมเรียนรู้ไปกับนักเรียนและติดตาม
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ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย ซึ่งตัวบ่งชี้ของแนวคิดของการเรียนรู้แบบการน าตนเอง แบ่ง
ออกเป็น 8 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

1) นักเรียนมีการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2) นักเรียนมีการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
3) นักเรียนมีการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4) นักเรียนมีการเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5) นักเรียนมีการแสวงหาแหล่งความรู้ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง 
6) นักเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7) ครูมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือแก่นักเรียนในขั้นตอน

ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
8) ครูมีการวัดและประเมินผล โดยใช้ผลการประเมินตนเองและของนักเรียนประกอบ

กัน 
3.3.2 ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

 ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ มีลักษณะที่ส าคัญอันจ าเป็นต่อการสัมมนา ดังที่ นิรันดร์        
จุลทรัพย์ (2554: 31 – 33) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) เป็นพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล 
กล่าวคือ เมื่อบุคคลรับรู้และเกิดการเรียนรู้แล้ว พฤติกรรมที่ตามมาคือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งแต่
ละบุคคลจะเกิดการถ่ายโยงการเรียนแตกต่างกัน ซึ่ง Slavin อธิบายว่า “การถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็น
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากสถานการณ์หนึ่งไปใช้เรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่” Baldwin และ 
Ford ได้เสนอว่า “การถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ 1. มีการน าความรู้ที่ ได้จากการฝึกไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 2. มีการเก็บรักษาสิ่งที่เรียนรู้ไว้ได้เป็นเวลานาน” อย่างไรก็ตามการถ่าย
โยงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเพราะได้รับรู้จากการสัมมนา มีการเรียนรู้และจดจ าได้มาก่อนหน้านี้ 
นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากลักษณะของผู้ร่วมสัมมนา และสภาพแวดล้อมขณะสัมมนาด้วย ดังนั้น 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ จึงเป็นพฤติกรรมส าคัญที่จะน าความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 การถ่ายโยงการเรียนรู้สามารถจ าแนกได้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) เป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เมื่อสิ่งกระตุ้นเปลี่ยน แต่การตอบสนองยังคงเหมือนเดิม เป็นการกระท าอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การกระท า
อีกอย่างสะดวกข้ึน หรือการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนแล้วการเรียนรู้นั้นไปช่วยให้การเรียนรู้อีก
อย่างหนึ่งง่ายขึ้นสะดวกข้ึน เช่น การเรียนวิชาจิตวิทยามาก่อนจะช่วยให้การเรียนวิชาสังคมสงเคราะห์
ง่ายขึ้นเพราะวิชาทั้งสองมีความสัมพันธ์กันหรือผู้ที่เคยเรียนรู้ และขี่จักรยานเป็นมาก่อนแล้ว เมื่อมา
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เรียนขับมอเตอร์ไซด์ก็จะขับขี่เป็นได้เร็ว เพราะผู้เรียนสามารถน าเอาหลักการการทรงตัวจากการขี่
จักรยานมาใช้ส าหรับการขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้ 
 การถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงบวกช่วยให้นักเรียนประหยัดเวลาการเรียนรู้ในสถานการณ์ถัดไปที่
คล้ายคลึงกันได้มาก ผู้สอนไม่ต้องอธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอนของการเรียน การจัดการศึกษาล้วน
คาดหวังให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงบวกท้ังสิ้น 
 การที่บุคคลสามารถแก้ปัญหาหลายอย่างในชีวิตประจ าวันได้ทั้งที่ไม่เคยเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติ
มาก่อน เกิดจากการถ่ายโยงความรู้ในชั้นเรียนมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์นั้น ๆ เป็นการถ่ายโยง
การเรียนรู้เชิงบวก นับว่าเป็นสิ่งที่ควรสร้างเสริมให้เกิดขึ้นในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เนื่องจาก
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานเป็นอย่างยิ่ง ในการถ่ายโยงการ
เรียนรู้เชิงบวกนี้ 
 2. การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) เป็นลักษณะของการถ่ายโยงการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งกระตุ้นเหมือนเดิมแต่การตอบสนองเปลี่ยน ซึ่งเป็นการกระท าอย่างหนึ่งที่
ก่อให้เกิดความยากล าบากต่อการกระท าอีกอย่างหนึ่ง หรือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ได้เรียนมาแล้ว  
ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนรู้ใหม่ แต่ยังสามารถเรียนได้แม้จะล่าช้าไปบ้าง เช่น เคยขับรถด้านซ้าย
แล้วไปขับรถด้านขวา จะล าบากเพราะขัดกับความเคยชิน เห็นได้ว่าการเรียนรู้หรือการตอบสนองที่
เคยมีมาก่อนขัดขวางการเรียนรู้ครั้งหลังท าให้การเรียนรู้การตอบสนองครั้งหลังย ากขึ้น การจัด 
การศึกษาพยายามไม่ให้มีการถ่ายโยงการเรียนรู้เชิงลบเกิดขึ้น 

การถ่ายโยงการเรียนรู้ประเภทนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายในรายวิชาประเภททักษะปฏิบัติหากการ
เริ่มต้นการเรียนรู้หรือการฝึกปฏิบัติในระยะแรก ๆ ไม่ถูกต้องเหมาะสม จนกลายเป็นนิสัยหรือความ
เคยชินของนักเรียนไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการตอบสนองการเรียนรู้จะท าได้ยากและ
เสียเวลามาก ดังนั้นในช่วงต้น ๆ ของการเรียนรู้หรือฝึกฝนวิชาประเภททักษะปฏิบัติจึงต้องมี ครูคอย
ควบคุมอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เรียนน าเอาวิธีการที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมมาใช้ส าหรับ
การเรียนรู้หรือปฏิบัติงานต่อไป 

3. การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นศูนย์ (Zero Transfer) หรือไม่มีการถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นการ
กระท าอย่างหนึ่งที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการกระท าอีกอย่างหนึ่งเลย หรือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ไม่
กระทบกระเทือนต่อการเรียนรู้ใหม่ทั้งเชิงบวกและลบ คือ ไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ใหม่สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น และไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้การเรียนรู้ใหม่ล่าช้าลง หรือการเรียนรู้ใหม่ การเรียนรู้เก่าไม่มีผล
ต่อกันและกันเลย เช่น การเรียนตัดเสื้อไม่มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ และการถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นศูนย์จึงไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการ
สัมมนา เพราะสมาชิกที่จะเข้าร่วมสัมมนาจะเข้าใจประเด็นที่น ามาพิจารณาได้ยาก เกิดความเข้าใจไม่
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ตรงกันระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดสัมมนาที่จะต้องปูพ้ืนฐานของการสัมมนา
เพ่ือให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวกส าหรับการสัมมนา 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาทั้งแนวคิดการเรียนรู้แบบการน าตนเอง 
(Self – Directed Learning) และทฤษฎี การถ่ าย โยงการ เรียน รู้  (Transfer of Learning) ที่
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จากแนวคิดการเรียนรู้แบบการน า
ตนเอง (Self – Directed Learning) ที่มีหลักการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนพ่ึงพาตนเอง และพัฒนา
ตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายในที่สามารถกระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ และ
ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดหมาย และช่วยให้นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน นักเรียน
สามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งการตั้งเป้าหมาย การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่ง
ความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ที่มีหลักการพ้ืนฐานที่ว่าเมื่อบุคคลรับรู้และเกิดการเรียนรู้
แล้ว พฤติกรรมที่ตามมาคือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละบุคคลจะเกิดการถ่ายโยงการเรียน
แตกต่างกันทั้งการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ 
(Negative Transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ เป็นศูนย์ (Zero Transfer) โดยทั้งสองทฤษฎี
สามารถน ามาใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาได้ เนื่องจากแนวคิด และหลักการ
ของทฤษฎีทั้งสองนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ 
  
3.4 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 การปฏิบัติ งานในชีวิตประจ าวัน  ปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา เพ่ือให้ เกิด
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรตลอดเวลา มี ความจ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพของบุคคลทั่วไป มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยีของประเทศ การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพจ าเป็นที่จะต้องมีการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน
โดยมุ่งหวังที่จะให้อาชีพที่ตนยึดถือปฏิบัติมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่นิยมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สิ่งที่
ตามก็คือ ความส าเร็จจากการด าเนินงานนั่นเอง อันหมายถึงการอยู่ดีกินดีบรรลุผลส าเร็จในกิจการที่
ปฏิบัติเป็นอย่างดี ดังที่ ผล ยาวิชัย (2553: 4 – 5) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสัมมนา ไว้ว่า สังคม
ปัจจุบันให้ความส าคัญในข้อมูลข่าวสาร (Information Society) เป็นอย่างมาก หมายความว่าโลก
ปัจจุบันต้องยึดข้อมูลที่เป็นจริงและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความ
ทันสมัยก้าวหน้า สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วมีความคล่องตัวสูง กิจการใดที่มีข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นปัจจุบันมากเท่าใด กิจกรรมหรือกิจการนั้น ๆ ย่อมมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น สถานประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขวนขวายเสาะ
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แสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร  “กระบวนการจัดสัมมนา” จึงเป็น
ส่วนหนึ่งที่สถานประกอบการ หรือองค์กรต่าง ๆ ต้องตระหนักเห็นถึงความส าคัญที่หน่วยงานพึงต้อง
จัดการประชุมสัมมนาให้มีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทรัพยากรต่าง  ๆ ของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพในการบริหารจัดการมากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ 
 การสัมมนา หรือการประชุมสัมมนา จึงเป็นรูปแบบหนึ่งหรือเทคนิคของการให้ได้มาซึ่งความรู้ 
แนวคิดและประสบการณ์โดยอาศัยการประชุมพบปะพูดคุย บรรยาย ซักถาม อภิปราย ระดมความ
คิดเห็นทั้งผู้น าเสนอ วิทยากร หรือผู้ เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้ ฟังต่างมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นหนทางของการหาข้อสรุป และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาไป
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
น ามาซึ่งความส าเร็จมาสู่เจ้าของกิจการ สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ 
 ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดรายวิชาสัมมนา
เข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนแทบทุกสาขาวิชามากข้ึน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกของการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม และเกิด
ความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 
 จากความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
การสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งที่สถานประกอบการ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่หน่วยงานพึงต้องจัดการ
ประชุมสัมมนาให้มีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งในปัจจุบันการสัมมนายังถูกน ามาใช้ในวงการ
การศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนในระดับต่าง ๆ ได้
แสดงความรู้ แนวคิดและประสบการณ์โดยอาศัยการประชุมสัมมนา ซึ่งนักเรียนจะได้มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นหนทางของการหาข้อสรุป และน าข้อมูลที่ได้
จากการสัมมนาไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
3.5 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
  การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบย่อมมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่าง แต่วัตถุประสงค์ร่วมกันนั้นเพ่ือให้
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน การจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาก็เช่นเดียวกันที่มีวัตถุประสงค์ ซึ่งช่วยให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ครูก าหนด โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนา ไว้ดังนี้ 
 สมจิตร เกิดปรางค์ และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2545: 5) และนิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 
272) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาในท านองเดียวไว้ดังนี้ 
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1. เพ่ือเพ่ิมพูนและเติมเต็มความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางด้านวิชาการ 
หรอืด้านวิชาชีพแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกันของผู้เข้าร่วมสัมมนา กับวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหรือสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 

3. เพ่ือค้นหาค าตอบ วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติร่วมกัน 
4. เพ่ือได้แนวทางสรุป ประกอบการตัดสินใจ หรือแนวทาการแก้ปัญหา หรือก าหนดนโยบาย

ของหน่วยงาน และองค์กรบางประการ 
5. เพ่ือสร้างความตระหนัก หรือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาน าหลักการ หรือวิธีการเรียนรู้ 

หรือแนวทางปฏิบัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่และภาระงานที่ปฏิบัติรับผิดชอบต่อไป 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 98 – 99) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาที่มีต่อการเรียนการสอนไว้ ดังนี้ 

1. การเรียนรู้เนื้อหาจากวิธีการเรียนการสอนแบบสัมมนา วิธีการเรียนอาจจะสอนให้เรียนรู้
ทั้งเนื้อหาที่ตนเองถนัดสนใจ เพ่ือการก้าวหน้าทางวิชาการโดยตรงหรือเพ่ือการใช้ประโยชน์จาก
วิชาการก็ตามที แต่การเรียนรู้โดยวิธีการเช่นนี้มักจะส่งผลให้รู้ลึกและรู้กว้างไปพร้อม ๆ กัน เพราะ
การศึกษาด้วยตนเองท าให้รู้ลึกและการร่วมกันอภิปรายกับผู้อ่ืนท าให้รู้กว้าง 

2. การพัฒนาแนวความคิดก็ชัดเจนว่า วิธีการสอนแบบสัมมนาจะประมวลเอาวิธีการคิดแบบ
ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน คนที่เข้าร่วมสัมมนาจะรู้จักคิดพร้อม ๆ กัน คนที่ไม่คิดเมื่อเข้าร่วมสัมมนาแล้วก็
อาจจะต้องคิดตามไปด้วย 

3. การพัฒนาทักษะต่าง ๆ นั้นการเรียนการสอนแบบสัมมนาจะส่งเสริมทักษะอเนกประการ
จนกล่าวได้ว่าพัฒนาทักษะแทบจะทุกประเภท นับแต่ทักษะการคิด เขียน พูด ถกเถียง ส ารวจ 
รวบรวม ฯลฯ นักเขียนบทความการศึกษาคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ได้เคยรวบรวมทักษะต่าง ๆ ที่ใช้
ในการสัมมนาไว้ไม่ต่ ากว่า 40 ชนิด จึงมักเรียกวิธีสอนแบบนี้ว่าเป็นการสอนแบบผสมผสาน 

T. Madhavan (2009: http://jmadhavan.com) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาไว้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ 
1.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ และความสามารถในระดับสูง 
1.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการตอบสนองที่เก่ียวข้องกับความรู้ในระดับสูง 
1.3 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการส ารวจประสบการณ์ และความรู้สึก 
1.4 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการท าความกระจ่างชัดของความคิดและสิ่งอื่น ๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ด้านจิตพิสัย ได้แก่ 
2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้สึกในการอดทนต่อความคิดเห็นที่ตรงกันข้าม 
2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้สึกของความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ๆ และให้ความเคารพ

ความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่น 
2.3 เพ่ือพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ระหว่างผู้ร่วมสัมมนา 
2.4 เพ่ือฝึกมารยาทที่ดี ในการถามค าถามและการตอบค าถามของผู้ อ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 จากวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
การน าเอาการสัมมนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่ส าคัญต่าง ๆ ทั้งด้านพุทธิพิสัยและจิตพิสัย ตลอดจนร่วมกันค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
 
3.6 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 การสัมมนาเป็นการประชุมและการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่มีกลุ่มบุคคลมาร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยใช้หลักการ เหตุผล ประสบการณ์ และความรู้ต่าง ๆ น ามาเสนอแนะ แลกเปลี่ยน หรือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้หาประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หรือน าแนวทางที่ได้รับ
จากการสัมมนาไปปรับปรุงแก้ไข โดย พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ (ม.ป.ป. : 139 – 140) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านครู ครู คือ คร ูอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาที่สอน และได้ใช้การจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนา ควรมีการเตรียมตัวในสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ควรท าความเข้าใจในเนื้อหาที่จะสอนเป็นอย่างดี เพ่ือสามารถเป็นที่ปรึกษาของ
นักเรยีนได้ และสามารถแก้ปัญหาเก่ียวข้อมูลและข้อสรุปจากการอภิปรายของนักเรียนได้ทันท่วงที 

1.2 ควรท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนแบบสัมมนาและกระบวนการท างาน
กลุ่ม เพือ่จะได้สามารถควบคุมดูแลให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

1.3 ควรสืบหาแหล่งวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือแนะน าให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม เช่น แนะน ารายการหนังสือ สถานที่สืบค้นหรือตัวบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 

1.4 ครูควรเปิดใจกว้างที่จะยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่อาจจะแตกต่างไปจาก
ความคิดเห็นของตนเอง 

1.5 ครูควรระมัดระวังค าพูดของตนเอง และควรพูดให้น้อยที่สุดเพ่ือให้นักเรียนมีความ
มั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่ 
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 2. ด้านนักเรียน เนื่องจากสภาพของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาแตกต่างจากการสอน
แบบบรรยายโดยครู ดังนั้น พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนจึงแตกต่างไปด้วยและเพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาได้ผลดี นักเรียนควรต้องมีการเตรียมตัวและปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ดังนี้ 

2.1 ควรมีการเตรียมเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า โดยการอ่านหรือสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
กับนักเรียนด้วยกัน 

2.2 มีความรอบรู้และความเข้าใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาชีพที่ศึกษาเป็นอย่างดี 
2.3 มีความศรัทธาในการเรียนการสอนแบบสัมมนา โดยการให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบสัมมนาอย่างเต็มความสามารถ 
2.4 มีความเป็นประชาธิปไตย คือ รู้จักแสดงความคิดเห็น และการยอมรับความคิดเห็น

ของผู้อื่น 
2.5 มีความเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน และรู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน ไม่แสดงอาการในลักษณะของ

การยกตนข่มท่าน 
2.6 เป็นผู้ฟังที่ดี โดยการตั้งใจและให้ความสนใจการพูดของผู้ อ่ืนอย่างแท้จริงและใช้

วิจารณญาณใคร่ครวญ เหตุผลที่ผู้อ่ืนแสดงออกมา พร้อมกับการกล่าวสนับสนุนหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล 
2.7 รักษามารยาทในห้องเรียนอย่างเคร่งครัด เช่น การไม่พูดคุยเรื่องส่วนตัว หรือ

อภิปรายนอกประเด็น ไม่ใช้วาจาเสียดสีผู้อื่น เป็นต้น 
 3. ด้านห้องเรียน สภาพห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ควรมีลักษณะดังนี้ 

3.1 ห้องเรียนควรมีขนาดใหญ่กว่าห้องเรียนปกติ เพ่ือความสะดวกในการประชุมใหญ่และ
การประชุมกลุ่มย่อย 

3.2 มีโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสัมมนาอย่างครบถ้วน เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ แผ่นใส พร้อมเครื่องเขียน เครื่อง
ขยายเสียง เป็นต้น 

3.3 ที่นั่งเรียน เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถดัดแปลงเป็นที่ประชุมลักษณะต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว 

3.4 เป็นห้องเรียนที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงที่รบกวนแก่ห้องข้างเคียง 
 4. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสัมมนา จะเน้นที่
ตัวนักเรียนให้ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียน
จะต้องเป็นผู้ให้และผู้รับ ซึ่งในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนนั้น อาจมีความขัดแย้งกันบ้าง ท า
ให้บรรยากาศในห้องเรียนเกิดความตึงเครียด เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว และช่วยให้กิจกรรม
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การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ครูและนักเรียนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือก่อให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน ซึ่งบรรยากาศในการเรียนการสอน ควรมีลักษณะดังนี้ 

4.1 ในระยะเริ่มแรกของการเรียนแบบสัมมนา นักเรียนอาจมีการสงวนท่าทีไม่เปิดเผย
ตนเอง และไม่มีความเป็นกันเองเท่าที่ควร ดังนั้นครูจะต้องเป็นผู้น ากลุ่มที่จะช่วยให้นักเรียนท าความ
รู้จักกัน มีความเป็นกันเองเพ่ือให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน 

4.2 นักเรียนต้องมีเป้าหมายร่วมกันและมีความตระหนักในความเป็นกลุ่มอย่างแท้จริง 
4.3 นักเรียนทุกคนจะต้องให้เกียรติและยกย่องซึ่งกันและกันและไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของกัน

และกัน 
4.4 ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องระมัดระวังค าพูด โดยการ

ใช้ถ้อยค าที่สุภาพและมีเหตุผล ไม่ควรใช้ถ้อยค าที่รุนแรง เพ่ือหักล้างความคิดเห็นของผู้อื่น 
 จากองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านครู    
2. ด้านนักเรียน 3. ด้านห้องเรียน และ 4. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน และการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดหน้าที่ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ดังนี้ 1. ประธานในการสัมมนา 
ท าหน้าที่ด าเนินการสัมมนาให้เป็นไปตามหัวข้อต่าง ๆ ของการสัมมนา รวมไปถึงการสรุปข้อคิดเห็น
ของการสัมมนา 2. รองประธานในการสัมมนา ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานในการสัมมนา เพ่ือให้การ
สัมมนามีความราบรื่น และ 3. เลขานุการ ท าหน้าที่รวบรวมข้อคิดเห็น และสรุปข้อคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 
3.7 ประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 การสัมมนาจะด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของการจัดสัมมนาซึ่ง 
T. Madhavan (2009, http://jmadhavan.com) ได้แบ่ งประเภทของการสัมมนาออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 
 1. การสัมมนากลุ่มเล็ก (Mini Seminar) 
 เป็นการสัมมนาที่มีความเรียบง่าย และขนาดประชากรมีขนาดเล็ก การอภิปรายจัดขึ้นใน
หัวข้อเกี่ยวกับการสอน หรือเป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักท างานเป็นกลุ่ม การอภิปรายดังกล่าวจัดขึ้น
ในทางที่จัดภายในห้องสัมมนาขนาดเล็ก โดยการสัมมนาครั้งนี้ให้การฝึกอบรมนักเรียนในทักษะการตั้ง
ค าถาม การจัดระเบียบข้อมูล และทักษะการน าเสนอข้อมูลการสัมมนา สัมมนาขนาดกลุ่มเล็กอันจะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ที่ดีท่ีจะด าเนินการสัมมนาที่ส าคัญในระดับที่สูงขึ้น 
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  2. การสัมมนากลุ่มใหญ่ (Major Seminar) 
 เป็นการสัมมนาที่ด าเนินการในระดับสถาบันหรือแผนก มีหัวข้อในการสัมมนา เฉพาะที่
เป็นที่รู้จักกัน นักเรียนและครูสามารถมีส่วนร่วมในรูปแบบของการสัมมนาประเภทนี้ โดยสามารถจัด
ขึ้นทุกเดือนตามหัวข้อของการสัมมนา 
 3. การสัมมนาระดับชาติ (National Seminar) 

เป็นการสัมมนาที่สมาคม หรือองค์กรสามารถจัดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
การศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพอ่ืน ๆ (รัฐบาล บริษัท ฯลฯ ) การสัมมนาในระดับชาติที่นี้จะมี 
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกรับเชิญมาร่วมสัมมนา และอภิปราย 
 4. การสัมมนานานาชาติ (International Seminar) 

โดยปกติแล้วการสัมมนาที่จัดโดยองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่เป็นที่รู้จัก 
รูปแบบของการสัมมนาแบบนี้มีแง่มุมที่กว้างขึ้น เช่น เรื่อง โลกาภิวัฒน์ พลังงาน การด าเนินนโยบาย
และการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นตัวอย่างส าหรับรูปแบบของการสัมมนานานาชาติ 
 จากประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
ประเภทของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. การสัมมนากลุ่มเล็ก 
(Mini Seminar) 2. การสัมมนากลุ่มใหญ่ (Major Seminar) 3. การสัมมนาระดับชาติ (National 
Seminar) และ 4. การสัมมนานานาชาติ (International Seminar) โดยที่การสัมมนาแต่ละประเภท
จะมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในขนาดของผู้ร่วมสัมมนา และประเด็นในการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนา
หรือการน าสัมมนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องค านึ่งถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย ส าหรับการ
สัมมนาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสัมมนากลุ่มเล็ก (Mini Seminar) เนื่องจากเป็นการสัมมนาที่มี
ขนาดประชากรมีกลุ่มเล็ก และเป็นการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยเป็นฝึก
นักเรียนในทักษะการตั้งค าถาม การจัดระเบียบข้อมูล และทักษะการน าเสนอข้อมูลการสัมมนา อันจะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ที่ดีท่ีจะด าเนินการสัมมนาที่ส าคัญในระดับที่สูงขึ้น 
 
3.8 รูปแบบและเทคนิคของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 ก่อนเริ่มกิจกรรมการสัมมนา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับพ้ืนฐานความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
สัมมนาก่อน เพ่ือให้สมาชิกได้รับการเสริมความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติม และยังเป็นการช่วย
ซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน อันน าไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ผู้จัด
สัมมนาอาจเลือกวิธีการสัมมนาแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบได้ตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการที่นิยม
ใช้กันมากมีดังที่ นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 315 – 321) ได้กล่าวถึงรูปแบบและเทคนิคของการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนา ไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้  
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1. รูปแบบการสัมมนาโดยใช้เทคนิคการอภิปราย 
1.1 การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) จะต้องใช้กลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ 3 

คนไปจนถึง 10 คน ซึ่งคณะของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อ
หรือประเด็นในการประชุมเป็นพิเศษ โดยคณะผู้อภิปรายจะต้องมานั่งรวมกันอยู่ต่อหน้าผู้ฟัง โดยมี
พิธีกรหรือผู้ด าเนินการประชุม (Moderator) เป็นผู้ด าเนินรายการ คณะผู้อภิปรายจะอภิปรายไปตาม
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบ ใช้หลักและเหตุผล โดยทั่วไปแล้วเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่าง
มาก เพราะนอกจากจะได้ข้อเท็จจริง และได้แนวความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังจะได้เห็นการ
ใช้เหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุนความคิดเห็นระหว่างผู้อภิปรายร่วมกัน ช่วยให้ผู้ ฟังมีความคิดอ่าน
กว้างขวางออกไปอีกมาก การอภิปรายเป็นคณะไม่ควรใช้เวลาเกิน 3 ชั่วโมง 

1.2 การอภิปรายแบบซิมโพเซี่ยม (Symposium) การอภิปรายแบบนี้เหมาะที่น ามาใช้ใน
การประชุมทางวิชาการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิทยากร 2 - 6 คน มีลักษณะเป็นทางการมาก 
ผู้อภิปรายมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นอย่างดีโดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะเตรียมความรู้เฉพาะตอนใด
ตอนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย การบรรยายจะไม่ก้าวก่ายหรือไม่ซ้ าซ้อนกับหัวข้อวิทยากรท่านอ่ืน 
วิทยากรแต่ละท่านจะเสนอความคิดเห็นของตนให้ตรงจุดมุ่งหมายมากที่สุด โดยใช้เวลาประมาณคน
ละ 10 - 15 นาท ี

1.3 การอภิปรายแบบบุ๊ซเซสชั่น (Buzz Session) เป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้สมาชิก 
ซึ่งประกอบด้วยประธาน เลขานุการ และสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในระยะสั้น ๆ 
โดยแบ่งสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มย่อยประมาณกลุ่มละ 2  – 6 คน เพ่ืออภิปรายปัญหา
ต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้น โดยใช้เวลาในการประชุมกลุ่มละประมาณ 6 – 10 นาที สาเหตุที่ก าหนดให้มี
สมาชิกน้อย เพราะต้องการให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยไม่ เขินอายและ
ปราศจากการวิจารณ์หรือตัดสินว่าความคิดนั้นถูกหรือผิด 

1.4 การอภิปรายแบบบทบาทสมมติ  (Role Playing) ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสแสดง
บทบาทสมมติในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเหมือนในสภาพความเป็นจริง โดยเน้นลั กษณะของ
ปัญหาที่ต้องเผชิญและกระบวนการแก้ปัญหาในลักษณะต่าง ๆ ผู้จัดประชุมเป็นผู้ก าหนดโครงเรื่องให้ 
คร่าว ๆ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความรู้สึกออกมาตามบทบาทสมมติที่ได้รับ เป็นการเปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของ
ตนให้ดียิ่งขึ้น 

1.5 การอภิปรายแบบตอบกลับ (Circular Response) ควรใช้กับกลุ่มสมาชิกประมาณ 8 
- 15 คน โดยจัดที่นั่งเป็นรูปวงกลม การประชุมเริ่มโดยประธานกลุ่มเปิดการประชุม จากนั้นประธาน
จะเป็นผู้เสนอปัญหาเพ่ือให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นจะเรียงล าดับทีละคน 
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โดยเริ่มจากคนแรกที่อยู่ด้านขวามือของประธานและคนขวามือต่อ ๆ ไป ตามล าดับ กลุ่มสมาชิกของ
การอภิปรายแบบตอบกลับจะประกอบด้วยประธาน เลขานุการ และสมาชิก 

1.6 การอภิปรายโต๊ะกลม (Round Table) ควรจัดให้สมาชิกทุกคนเห็นหน้ากันได้ชัดเจน
เป็นการประชุม ที่มีความเป็นกันเองมาก ประธานท าหน้าที่ด าเนินการประชุม สมาชิกท่านใดต้องการ
แสดงความคิดเห็นสามารถยกมือเพ่ือขอพูด การประชุมแบบนี้ต่างกับแบบตอบกลับ คื อ สมาชิกไม่
ต้องแสดงความคิดเห็นเรียงล าดับจากขวามือไปซ้ายมือ และการแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงออก
ได้อย่างกว้างขวาง และใช้เวลามากเท่าที่สมาชิกแต่ละคนต้องการ 

1.7 การอภิปรายแบบถาม - ตอบ (Dialogue) หรืออาจเรียกว่าการอภิปรายแบบสนทนา 
เป็นการจัดรูปแบบการอภิปรายโดยบุคคล 2 คน ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในเรื่องที่
จะอภิปราย การอภิปรายแบบนี้มีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ คล้ายคน 2 คนก าลังสนทนากัน คนหนึ่ง
จะท าหน้าที่เป็นผู้ซักถามหรือพิธีกร อีกคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรท าหน้าที่ตอบปัญหาการ
อภิปราย โดยมีกลุ่มผู้ฟังนั่งฟังอยู่ด้วย เทคนิคนี้จะใช้เมื่อต้องการเสนอข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจาก
ทรรศนะที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ได้ข้อตกลงหรือข้อยุติหรือแง่คิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมากยิ่งขึ้น 
โดยในช่วงสุดท้ายของการอภิปรายผู้ด าเนินการอภิปรายอาจเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เข้าฟังมีโอกาส
ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ได้หากประเด็นนั้นยังไม่กระจ่าง 

1.8 การอภิปรายแบบฟอรัม (Forum) เป็นการอภิปรายโดยใช้วิธีการตั้งค าถามและตอบ
ค าถามนั้น ๆ การอภิปรายประกอบด้วยผู้ด าเนินการอภิปรายและผู้อภิปราย โดยผู้อภิปรายจะ
ประกอบด้วยผู้อภิปรายคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ถ้ามีผู้อภิปรายคนเดียว เมื่อบรรยายจบก็จะเปิด
โอกาสให้ผู้ฟังซักถามปัญหาได้ตามเวลาที่จัดไว้ การอภิปรายแบบนี้เหมาะที่จะน ามาใช้ในการอภิปราย
หรือเสนอแนะปัญหาต่าง ๆ ของบ้านเมือง เช่น การประชุมระดับหมู่บ้าน ระดับอ าเภอ หรือระดับ
จังหวัด หรือแม้แต่การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทางการเมือง 

1.9 การอภิปรายกึ่งสัมภาษณ์  (Colloquy Method) เป็นการปรับปรุงมาจากการ
อภิปรายเป็นคณะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิคือ ในการอภิปรายจะมีผู้อภิปราย 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มหนึ่งจะ
ประกอบด้วยตัวแทนของผู้ฟังประมาณ 3 - 4 คน อีก กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยวิทยากรประมาณ 3 - 4 
คน เช่นเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายนั่งอยู่บนเวทีหันหน้าเข้าหาผู้ฟัง ผู้ร่วมอภิปรายที่ได้รับเลือกมาเป็นผู้แทน
ของผู้ฟังนั้นจะเป็นผู้เสนอปัญหาหรือถามค าถาม วิทยากรจะเป็นผู้ตอบปัญหา มีผู้ด าเนินการอภิปราย
เป็นศูนย์กลาง ผู้ด าเนินการอภิปรายจะเป็นผู้กล่าวเปิดการอภิปราย และเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่าย
แสดงความคิดเห็น 

1.10 การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion) เป็นการอภิปรายกลุ่มย่อยตั้งแต่ 6 - 
20 คน ในเรื่องใด ๆ ที่ก าหนดให้หรือในเรื่องที่สนใจร่วมกัน เพ่ือสรุปผล แนวทางการแก้ปัญหา
แสวงหาข้อยุติภายใต้การน าของประธานกลุ่ม โดยมีเลขาเป็นผู้บันทึก และสรุปข้อเสนอแนะเหมาะกับ
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เรื่องใหญ่ ๆ ที่มีหัวข้อย่อยที่ต้องการแก้ปัญหาหลายเรื่อง เช่น “ปัญหาการท่องเที่ยว” อาจแบ่งกลุ่ม
ย่อยพิจารณาในเรื่อง ที่พักและโรงแรม การบริการนักท่องเที่ยว สถานที่เที่ยว ความปลอดภัย ฯลฯ 

2. รูปแบบการสัมมนาโดยใช้เทคนิคการประชุม 
2.1 การประชุมแบบระดมสมอง (Brainstorming) ลักษณะการนั่งประชุมไม่เป็นเรื่อง

ส าคัญจะนั่งแบบใดก็ได้ แต่มีวิธีการที่ส าคัญคือเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และได้มี
เสรีภาพในการพูดอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการระดมพลังสมองของแต่ละคนให้ช่วยกันแก้ปัญหา
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่มีสิ่งใดมากั้นความคิด ความคิดจึงพรั่งพรูออกมาจากสมองของสมาชิกโดย
เสรี เป็นการอภิปรายที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการอภิปรายเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก  เมื่อ
แสดงความคิดเห็นออกมาแล้วยังไม่ต้องมีการวิเคราะห์ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ จนกว่าจ ะจบ
กระบวนการระดมสมอง จึงค่อยพิจารณาความเห็นของแต่ละคน สรุปเป็นข้อยุติในภายหลัง 

2.2 การประชุมแบบร่วมโครงการ (Joint - Venture Meeting) ใช้ในการประชุมตกลง
ทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงาน สามารถ
ร่วมมือกันท าโครงการใหญ่ ๆ โดยโครงการเหล่านี้ต้องใช้ก าลังคน ก าลังทรัพย์ตลอดจนเทคโนโลยี
สมัยใหม่ค่อนข้างสูง จุดมุ่งหมายของการประชุมแบบร่วมโครงการนั้น เพ่ือแบ่งงานให้หน่วยงานย่อยที่
รับผิดชอบ ส่วนหนึ่งส่วนใดของงานในโครงการใหญ่รับไปเตรียมการและด าเนินการโดยลักษณะการ
ประชุมอภิปรายแบบร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมอภิปรายไม่เกินหน่วยงานละ 3 คน จาก 2 
ถึง 5 หน่วยงาน โดยตัวแทนของแต่ละหน่วยงานต้องทราบขีดความสามารถ กฎระเบียบในหน่วยงาน
ของตนเป็นอย่างดีเพ่ือให้งานทั้งหมดของโครงการใหญ่ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและก าหนดการที่ตั้ง
ไว้ 

2.3 การประชุมแบบรับช่วง (Sub - Contract Meeting) นิยมใช้ในการประชุมตกลงของ
หน่วยงานภาคเอกชน หรือโดยหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจต่าง  ๆ เป็นการประชุมตกลงระหว่าง
หน่วยงานที่มีความประสงค์จะรับด าเนินงานในโครงการย่อยจากเจ้าของโครงการใหญ่เพ่ือให้งาน
ทั้งหมดของโครงการใหญ่ส าเร็จลุล่วงตามก าหนดการที่ตั้งไว้การประชุมแบบรับช่วงจะกระท าระหว่าง
ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการใหญ่และฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการย่อย โดยแต่ละฝ่ายจะมีตัวแทนที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในโครงการนั้น ๆ เข้าร่วมประชุม จุดมุ่งหมายของการประชุมเพ่ือหาข้อยุติในข้อตกลง
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ 

2.4 การประชุมแบบคอนเวนชั่น (Convention) เป็นการจัดประชุมใหญ่ที่มีการจัดอยู่ 2 
ลักษณะคือ 

2.4.1 จัดให้สมาชิกจ านวนมาก โดยเรื่องหรือเนื้อหาสาระที่จัดมีลักษณะกว้างขวาง 
และประกอบด้วยหัวข้อเรื่องย่อย ๆ แตกแขนงไปหลายสาขา ผู้เข้าฟังเลือกฟังได้ตามความสนใจ อาจ
ใช้เวลาในการจัด 2 – 7 วัน 
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2.4.2 เป็นการประชุมของผู้แทนที่เป็นทางการจากหน่วยงานในองค์การใหญ่ ๆ 
อาจจะเป็นระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือในระดับชาติเรื่องที่ประชุมจะเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ
หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องใด ๆ 

2.5 การประชุมแบบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การท างานในสถานที่ที่จัดให้เป็นการ
ประชุมของบุคคลที่มีความสนใจร่วมกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ท างานเกี่ยวกับปัญหาที่คน
หยิบยกภายใต้การแนะน าของกลุ่มที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความช านาญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าประชุมได้รับ
ความรู้ใหม่ทักษะ และทัศนะคติ จุดส าคัญของ workshop คือ การที่ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมอยู่ด้วย
อย่างเต็มที ่

2.6 การประชุมปรึกษาหรือการประชุมอภิปราย (Conference) เป็นการประชุมที่เป็นได้
ทั้งการประชุมกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก อาจจะเป็นการประชุมระหว่างคนสองคน หรือตั้งแต่  50 คน 
หรือมากกว่านั้นขึ้นไป โดยลักษณะการประชุมแบบนี้มักจะเจาะจง มีเฉพาะของการประชุม ผู้ประชุม
มักเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการมีความใกล้ชิดกันมาปรึกษากัน ในลักษณะมีรูปแบบเพ่ือพิจารณาปัญหา
ร่วมกัน และอภิปรายหาทางแก้ปัญหานั้น การจัดประชุมท าได้ 2 แบบคือ 

2.6.1. Working Conference โดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิค และจ านวนผู้
เข้าประชุมมักจ ากัด 

2.6.2. Educational Conference ใช้ในการประชุมที่มีจ านวนผู้เข้าประชุมมาก ๆ 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากกลุ่มย่อยไปสู่ที่ประชุมใหญ่ 

การประชุมแบบ Conference มีความต่อเนื่องนานกว่าการประชุมแบบ Convention 
ขีดจ ากัดของการประชุมแบบ Conference เกิดจากสาเหตุที่ว่าบุคคลไม่จ าเป็นจะต้องเข้าประชุม 
เพราะไม่มีการบังคับใครจะเข้าประชุมมากน้อยเท่าใดก็ได้ 

2.7 การประชุมฝึกอบรม (Training Meeting) เป็นการประชุมที่มีการสอนหรือให้ความรู้
ในสาขาวิชาเฉพาะผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน ามาใช้กับการปฏิบัติงานเฉพาะที่ท าอยู่ 
หรือเป็นการเพ่ิมเติมจากความรู้เดิมที่มีอยู่เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคคลขององค์กร เช่น การประชุม
ฝึกอบรมพนักงาน 

3. รูปแบบการสัมมนาโดยใช้เทคนิคอ่ืน ๆ 
3.1 การบรรยาย (Lecture of Speech) เป็นวิธีการที่เก่าแก่แต่ยังคงเป็นที่นิยมใช้กันอยู่

มาก เพราะว่าจัดได้รวดเร็ว ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเพียงรายเดียวต่อผู้ฟังจ านวนมาก แต่ก็เป็นเทคนิคที่น่าเบื่อ
ที่สุดส าหรับผู้ฟังหรือผู้ที่เข้าอบรม เพราะเป็นการพูดในทิศทางเดียวผู้ฟังไม่มีโอกาสได้ร่วมในการ
บรรยาย ซึ่งจุดอ่อนที่จริงไม่ได้อยู่ที่วิธีการ แต่จะอยู่ที่ตัวผู้บรรยายซึ่งจะต้องรู้จริงในเรื่องนั้น ๆ จึงจะ
สามารถถ่ายทอดออกมาได้เร้าใจและสร้างความสนใจแก่ผู้ฟัง 
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3.2 การอบรมระยะสั้น (Short Courses) เป็นการฝึกอบรม หรือการเรียนบางวิชาอย่าง
เร่งรัดภายในระยะเวลาอันสั้น อาจะเป็นตั้งแต่ 1 วันถึง 2 สัปดาห์ การเรียนเป็นแบบง่าย ๆ และ
เข้มข้นน้อย การเรียนระยะสั้นมักจะเป็นการเรียนรู้เพ่ิมเติม ในวิชาเฉพาะสาขาของคนบางกลุ่ม ซึ่ง
ท างานในสาขานั้น ๆ เป็นประจ าตัวอย่างของ short courses เช่น เรื่อง การธนาคารของนาย
ธนาคาร 

3.3 การปฐมนิเทศ (Orientation Training) เป็นการให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ เกี่ยวกับ
เรื่องราวของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อาจจะเป็นนโยบาย วัตถุประสงค์
สภาพแวดล้อม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ลักษณะการจัดก็คล้ายกับการสัมมนาอบรม คือ 
มีวิทยากรบรรยายแนะน าให้ความรู้ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ข้อดีของการปฐมนิเทศคือ ท าให้สมาชิกมี
ความคุ้นเคยและรู้จักหน่วยงานดียิ่งขึ้น แต่การปฐมนิเทศมีเวลาจ ากัด บางครั้งสมาชิกก็ได้รับข้อมูล
น้อยเกินไป 

3.4 การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงหรือการน าของจริงมาแสดงวิธีการให้ได้
เห็นการปฏิบัติจริงเหมาะกับงานกลุ่มเล็ก ๆ นิยมใช้กับหัวข้อวิชาที่มีการปฏิบัติเช่น การอบรมเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.5 สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นการจ าลองสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยจัด
สถานการณ์ขึ้นแล้วก าหนดบทบาทของสมาชิกให้ท าตามบทที่ได้รับมอบหมาย โดยสมาชิกท้ังกลุ่มต้อง
ร่วมกันเล่นหรืออาจจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กหลาย ๆ กลุ่ม หลังจากนั้นก็มีการอภิปรายสถานการณ์และ
เหตุการณ์เพ่ือน าผลไปใช้ประโยชน์ข้อดีของการประชุมแบบนี้ คือ เป็นการให้สมาชิกได้แสดงออกและ
ร่วมกิจกรรมกันช่วยให้สมาชิกได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมีจุดมุ่งหมาย ข้อเสียคือ ต้องมีการเตรียม
ตัว ท าให้เสียเวลาและประเมินผลสมาชิกแต่ละคนไม่ได้ 

3.6 การแบ่งกลุ่มเล็ก (Knee Group) เป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย ตั้งแต่ 3 - 5 คน ในเรื่อง
ใด ๆ ที่ก าหนดให้หรือเรื่องที่สนใจร่วมกัน เพ่ือสรุปผล แนวทางการแก้ปัญหา แสวงหาข้อยุติภายใต้
การน าของประธานกลุ่ม มีเลขาเป็นผู้บันทึกและสรุปข้อเสนอแนะ 
 จากรูปแบบและเทคนิคของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถ
สรุปได้ว่า รูปแบบและเทคนิคของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
ใหญ่ ๆ โดยแต่ละรูปแบบนั้นมีกลวิธีในการสัมมนาที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งในการเลือกรูปแบบ
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนานั้นต้องค านึงถึงจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา เนื้อหา และ
จุดประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนั้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ารูปแบบและเทคนิคการสัมมนามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยน ารูปแบบการสัมมนาโดยใช้เทคนิคการประชุมแบบระดมสมอง 
(Brainstorming) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาในเรื่องของปัญหาสังคมเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคการระดมสมอง 
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(Brainstorming) เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และได้มีเสรีภาพในการพูดอย่าง
กว้างขวาง เป็นการระดมพลังสมองของแต่ละคนให้ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการ
อภิปรายที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการอภิปรายเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก จนได้ข้อสรุปเป็นข้อ
ยุติในภายหลัง 
 
3.9 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 การสัมมนาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบที่น ามาใช้ทั้งในองค์กรของรัฐและ
เอกชน จนไปถึงองค์กรทางการศึกษา ซึ่ งแต่ละขั้นตอนมีรายละ เอียดที่แตกต่างกันออกไป 
ผู้ด าเนินการสัมมนาจ าเป็นต้องเตรียมการ มีการวางแผนล่วงหน้าก่อนการสัมมนาในแต่ละครั้ง ซึ่ง
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ไว้
ดังนี้ 
 สมคิด บางโม (2545: 94) ได้แบ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นบรรยายให้ความรู้พ้ืนฐานในประเด็นการสัมมนา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันใน
ปัญหาต่าง ๆ ใช้เวลาไม่เกินร้อยละ 20 นาที ของเวลาในการสัมมนาทั้งหมด 

2. ขั้นแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข ท าได้ 2 วิธี คือ 
2.1 ทุกคนอภิปรายปัญหาเดียวกัน 
2.2 แต่ละกลุ่มอภิปรายปัญหาไม่เหมือนกัน 

3. ขั้นรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ และเสนอแนวความคิด อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง การตัดหรือ
เพ่ิมรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งสามารถท าได้ในช่วงนี้ แล้วสรุปเป็นความคิดเห็นของที่ประชุมใหญ่ 

4. ขั้นรวบรวมข้อสรุปและเสนอข้อค้นพบใหม่ โดยพิมพ์เป็นเอกสารแจกให้แก่ผู้สัมมนาทุกคน
และเผยแพร่ในโอกาสต่อไป 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 99 – 102) ได้แบ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ  
ครูเตรียมหัวข้อที่สัมมนา และจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เหมาะแก่การสัมมนา 

2. ขั้นการด าเนินการ 
   2.1 วางกรอบของเรื่องที่จะสัมมนา โดยร่วมมือกัน 
   2.2 นักเรียนแต่ละคนศึกษาเรื่องที่จะสัมมนาด้วยวิธีการต่าง ๆ    
   2.3 นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้อภิปรายร่วมกัน 
   2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการสัมมนา 
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3. การประเมินผล 
ครูประเมินการสัมมนา 

สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2557: 6 – 7) ได้แบ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ขั้นเตียมการสัมมนา 
1.1 เตรียมหัวข้อและรูปแบบการอภิปรายให้สอดคล้องกับกับจุดประสงค์ 
1.2 เตรียมผู้สัมมนาล่วงหน้าในทุก ๆ ด้าน 
1.3 จัดรูปแบบโต๊ะ เก้าอ้ี ให้เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย  
1.4 เตรียมสื่อประกอบการสัมมนา 

2. ขั้นด าเนินการสัมมนา 
2.1 บอกหัวข้อหรือปัญหาที่จะสัมมนา 
2.2 ระบุจุดประสงค์ในการสัมมนา 
2.3 บอกเงื่อนไข หลักเกณฑ์การสัมมนา 
2.4 ด าเนินการสัมมนา โดยครูเป็นผู้ช่วยด าเนินการสัมมนา กระตุ้น ให้ก าลังใจ และให้

ค าแนะน า 
3. ขั้นสรุป 

3.1 สรุปผลการสัมมนา โดยผู้แทนกลุ่มสรุปและน าเสนอผลการต่อท่ีประชุม 
3.2 ประเมินผลการสัมมนา 

จากขั้นตอนของการสัมมนาที่ได้กล่าวไปข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการสัมมนา
ที่นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านที่มีความแตกต่างกันไปในบางประเด็น แต่อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ขั้นตอนเพ่ือใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

ตารางที ่5 การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 

ประเด็นของ
ขั้นตอนการ

สัมมนา 

สมคิด  
บางโม 

(2545: 94) 

ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ 

(2557: 99 – 102) 

สถาพร 
ดีบุญมี 

ณ ชุมแพ 
(2557: 6 – 7) 

ผู้วิจัย 

ขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้โดย

การสัมมนา 

 1. ขั้นเตรียมการ  
ครูเตรียมหัวข้อท่ี
สัมมนา และจัด
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้เหมาะแก่
การสัมมนา 

1. ขั้นเตรียมการ
สัมมนา 
   1.1 เตรียมหัวข้อ
และรูปแบบการ
อภิปรายให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
   1.2 เตรียมผู้
สัมมนาล่วงหน้าใน 
ทุก ๆ ด้าน 
   1.3 จัดรูปแบบโต๊ะ 
เก้าอี้ ให้เหมาะสมกับ
การอภิปราย 
  1.4 เตรียมส่ือ
ประกอบการสัมมนา 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ      

1 . ขั้ น บ ร ร ย า ย ให้
ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ใน
ประเด็นการสัมมนา 
 

2. ขั้นการด าเนินการ 
   2.1 วางกรอบของ
เรื่องท่ีจะสัมมนา โดย
ร่วมมือกัน 
    

2. ขั้นด าเนินการ 
สัมมนา 
   2.1 บอกหัวข้อหรือ
ปัญหาท่ีจะสัมมนา 
   2.2 ระบุ
จุดประสงค์ในการ
สัมมนา    

ขั้นท่ี 2 ขั้นก าหนด
ประเด็นปัญหาการ
สัมมนา  

 2.2 นักเรียนแต่ละคน
ศึกษาเรื่องที่จะ
สัมมนาด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ    

2.3 บอกเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์การ
สัมมนา 

ขั้นท่ี 3 ขั้นรวบรวม 
และค้นคว้าประเด็น
การสัมมนา 

2. ขั้นแบ่งกลุ่มย่อย
เพื่ออภิปรายปัญหา
และเสนอแนวทางการ
แก้ไข 
3. ขั้นรายงานต่อท่ี
ประชุมใหญ่ 

   2.3 นักเรียน
แลกเปลี่ยนความรู้
อภิปรายร่วมกัน 

   2.4 ด าเนินการ
สัมมนา โดยครูเป็น
ผู้ช่วยด าเนินการ
สัมมนากระตุ้น ให้ 
ก าลังใจ และให้
ค าแนะน า 

ขั้นท่ี 4 ขั้นน าเสนอ
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
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ตารางที ่5 การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา (ต่อ) 
 

ประเด็นของ
ขั้นตอนการ

สัมมนา 

สมคิด  
บางโม 

(2545: 94) 

ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ 

(2557: 99 – 102) 

สถาพร 
ดีบุญมี 

ณ ชุมแพ 
(2557: 6 – 7) 

ผู้วิจัย 

ขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้โดย

การสัมมนา 
 

   2.4 ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปผลการ
สัมมนา 
3. การประเมินผล 
ครูประเมินการ
สัมมนา 

3. ขั้นสรุป 
   3.1 สรุปผลการ
สัมมนา โดยผู้แทน
กลุ่มสรุปและน าเสนอ
ผลการต่อท่ีประชุม 
   3.2 ประเมินผล 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุป 
ประเด็นและเสนอข้อ
ค้นพบใหม่ 

 
จากตารางข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา เพ่ือ

น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่  1 ขั้นเตรียมการ 
ประกอบด้วย 1.1 ครูอธิบายวิธีการสัมมนาแก่นักเรียน 1.2 สุ่มนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนห้องเรียนใน
การด าเนินการสัมมนา จ านวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ประธาน รองประธาน และเลขานุการในการสัมมนา และ 1.3 แต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อในการสัมมนา 
ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหาการสัมมนา ประกอบด้วย 2.1 นักเรียนและครูร่วมกันก าหนด
ประเด็นต่าง ๆ ในหัวข้อสัมมนาให้ชัดเจน และ 2.2 ครูตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ในการสัมมนา และ
จัดพิมพ์หัวข้อการสัมมนาให้แก่สมาชิก ขั้นที่  3 ขั้นรวบรวม และค้นคว้าประเด็นการสัมมนา 
ประกอบด้วย 3.1 ครูแนะน าแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แก่นักเรียน เพ่ือใช้ในการรวบรวมและค้นคว้า
ข้อมูล และ 3.2 นักเรียนรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการสัมมนาตามประเด็นที่ก าหนด 
ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประกอบด้วย 4.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 โดยคละความสามารถ 4.2 นักเรียนที่ท าหน้าที่เป็นประธานการสัมมนาเปิด
ประเด็นการสัมมนา และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันน าเสนอข้อมูลและอภิปรายข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและเลขานุการบันทึกข้อมูลของผู้น าเสนอ 4.3 ครูกระตุ้น ให้ก าลังใจ และ
พิจารณาความแปลกใหม่ของข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาน าเสนอ และ 4.4 นักเรียนน าข้อมูลที่บันทึกใน
แต่ละประเด็นสร้างเป็นข้อสรุปของกลุ่ม และน าเสนอต่อที่สัมมนาที่ละประเด็น ครูกระตุ้น ให้ก าลังใจ 
และพิจารณาข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม และขั้นที่  5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ 
ประกอบด้วย 5.1 ประธานในการสัมมนาและเลขานุการร่วมกันทบทวนข้อสรุปของแต่ละกลุ่มต่อที่
สัมมนา โดยครูเพ่ิมเติมข้อสรุปให้สมบูรณ์อีกครั้ง 5.2 ประธานในการสัมมนาและผู้เข้าร่วมสัมมนา
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ร่วมกันประเมินความเป็นไปได้ของข้อสรุปในแต่ละประเด็นของหัวข้อการสัมมนา โดยครูเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์อีกครั้ง 5.3 นักเรียนน าข้อสรุปที่เป็นไปได้ของการสัมมนา สร้างแผนผังความคิดเพ่ือแสดง
ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาประเด็นต่าง ๆ โดยให้แสดงรายละเอียดต่างและประโยชน์ของความรู้ที่
ได้รับจากการสัมมนาหากน าไปใช้จริง 5.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนผังความคิดต่อที่สัมมนา 
โดยครูเพ่ิมเติมรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ให้สมบูรณ์อีกครั้ง และ 5.5 ครูให้กลุ่มต่อไปน าเสนอ
ประเด็นต่าง ๆ ของหัวข้อการสัมมนาครั้งต่อไป 
 
3.10 การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ด ี
 การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ดีนั้นทุกคนต้องรู้จักกติกา กฎระเบียบ ตลอดจนรู้หน้าที่
ของตนว่ามีหน้าที่อย่างไร ต้องประสานงานกับใคร จะต้องท าอะไรบ้าง ดังนั้นการสัมมนาที่ดีจึงควรมี
ลักษณะดังที่ นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 282 – 283) ผล ยาวิชัย (2553: 11) สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
(2557: 8) และ บันลือ ถิ่นพังงา และนิพนธ์ กินาวงศ์ (2526: 91 อ้างอิงจาก Kenneth Eble, 1983) 
ได้กล่าวถึงลักษณะการสัมมนาที่ดีไว้ในท านองเดียวกัน ไว้ดังนี้ 

1. มีจุดมุ่งหมายในการสัมมนาที่ชัดเจน และสมาชิกทุกคนทั้งคณะกรรมการจัดสัมมนา 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ตลอดจนนักวิชาการ ควรจะได้รับทราบจุดมุ่งหมายนี้ด้วย 

2. มีการจัดที่ช่วยเสริมความรู้ให้แก่ผู้เข้าสัมมนาอย่างแท้จริง 
3. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ซึ่งกันและกัน 
4. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่

ก าหนดไว้ 
5. ผู้เข้าสัมมนามีความศรัทธาในวิธีการแห่งปัญญาเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ 

(Intellectual Method) 
6. ผู้เข้าสัมมนามีวิญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ เคารพและยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น มีมารยาทในการพูดและการฟัง ปฏิบัติตามกติกาของการสัมมนา เป็นต้น 
7. ผู้เข้าสัมมนาทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่

วางไว้ 
8. มีผู้น าที่ดีทั้งในการเตรียมการและการด าเนินการสัมมนา 
9. มีการจัดการที่ดี คือ ผู้จัดบรรยายหรือผู้อภิปรายที่น่าสนใจ ด าเนินรายการต่าง ๆ เป็นไป

ตามก าหนดการอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด สับสน ผู้เข้าสัมมนาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดจน
ได้รับการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียด กระบวนการต่าง ๆ ตลอดการสัมมนาอย่างชัดเจน 
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10. อุปกรณ์ส าคัญส าหรับใช้ประกอบการสัมมนา และอ านวยความสะดวกต่อการสัมมนา
อย่างครบถ้วน เช่น หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน เครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
สถานที่ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น 

11. ผลที่ได้จากการสัมมนา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งแก่ตัวสมาชิกเอง
และแก่หน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง 

จากลักษณะของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ดีที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
การสัมมนาที่ดีจะต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายชัดเจน มีการจัดการที่ดี มีความพร้อมทางด้านสถานที่
และอุปกรณ์ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนมีความกระตือรือร้น มีวิญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง 

 
3.11 ประโยชน์ของการสัมมนา 
 การสัมมนาเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือกัน เป็นกระบวนการ
ระดมความคิดจากคนหลายคน ซึ่งท าให้เห็นหนทางในการแก้ปัญหาได้ดี และจะท าให้รับรู้ถึง
สัมฤทธิผลที่นักเรียนได้รับว่ามีคุณภาพระดับใด แล้วยังได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการสัมมนาเพิ่มข้ึน 
ดังที่นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสัมมนาไว้ดังนี้ 
 ผล ยาวิชัย (2553: 5 – 6) และ นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 283 – 284) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการสัมมนาในท านองเดียวกันไว้ดังนี้ 

1. ช่วยให้ผู้ เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ได้คิด ได้ทักษะและมีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น ผู้จัด
สัมมนาและนักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง 
3. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ได้แนวคิดจากการสัมมนา สามารถน ามาปรับใช้ใน

การท างานและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล และผลจากการที่

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้นจากการสัมมนาจะช่วยท าให้ระบบและวิธีการ
ท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

5. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เกิดความคิดที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 

6. การสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้บังคับบัญชา ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่าง ๆ วิธีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ได้ผลขึ้น 



65 

 

7. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผลของการสัมมนา
จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสัมมนาโดยตรง นอกจากนี้ยัง
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการสัมมนาต่อไป 

8. เป็นการปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอท่ีจะก้าวขึ้นไปรับต าแหน่งที่สูงกว่าเดิม หรือปฏิบัติงาน
ที่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

9. เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลท าให้มีแรงบันดาลใจมุ่งพัฒนากิจกรรมอันดีงามขึ้นใน
สังคม 

10. เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ าใจ ร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจในการท างาน สามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

11. เกิดความกระตือรือร้น กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาในการท างานได้เป็นอย่างดี 
 T. Madhavan (2009, http://jmadhavan.com) ได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณสมบัติพิเศษ
ของวิธีการสัมมนาไว้ดังนี้ 

1. วิธีการสัมมนานี้จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจที่ดีและประสบการณใ์นการเรียนรู้  
2. ช่วยในการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน  
3. ก่อก าเนิดการสร้างสรรค์และการจัดระเบียบของข้อเท็จจริงและข้อมูล  
4. เป็นการเผยแพร่และการสืบค้นข้อมูลที่มีการจัดการทางวิทยาศาสตร์  
5. พัฒนาการพึ่งตนเองและความม่ันใจในตนเอง  
6. เป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและลักษณะของความร่วมมือ  
7. วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดส าหรับกระบวนการทางสังคม  
8. การท างานร่วมกันของนักเรียนเป็นไปตามการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้  
9. วิธีการนี้เป็นการยกเลิกการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม  
10. ท าให้เกิดความเข้าใจและช่วยเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้  
11. การสัมมนามักจะก าหนดหัวข้อ / หัวข้อในการอภิปรายที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือเป็นการ

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
12. ผู้น าเสนอหรือผู้อ่านบทความจะได้รับความกระจ่างเพ่ิมเติมในเรื่องของเขา  
13. เป็นการพัฒนาทักษะการซักถาม  
14. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ เป็นส่วนส าคัญของวิธีการนี้  
15. ท าให้กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้มีชีวิตชีวา  
16. นักเรียนได้รับข้อมูลที่ดีจากครูและเพ่ือนของเขา  
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 จากประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาจะเกิดประโยชน์ต่อบุคคล และหน่วยงาน ทั้งทางด้านความ
กระตือรือร้น กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักใช้ดุลยพินิจ
วิเคราะห์ปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาในการท างาน และพัฒนาทักษะการ
ซักถามได้เป็นอย่างดี อันน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการทางสังคมที่มีชีวิตชีวา  
 
3.12 ปัญหาของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 การสัมมนาที่ไม่ประสบความส าเร็จที่พบอยู่ทั่วไปทั้งในการสัมมนาองค์กรต่าง ๆ และในการ
เรียนการสอน ซึ่งอาจจะประมวลสาเหตุได้หลายสาเหตุ ดังที่นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน
ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ (ม.ป.ป.: 138) ได้กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาในการสัมมนาในการเรียน
การสอน ไว้ว่า การเรียนการสอนด้วยการสัมมนาจะล้มเหลว หากการสัมมนาครั้งนี้ขาดเป้าหมายหรือ
เป้าหมายไม่ชัดเจน ขาดการเตรียมความพร้อม ขาดผู้น าที่ดีทั้งในการเตรียมการและด าเนินการ
สัมมนา สมาชิกขาดความกระตือรือร้นที่จะท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ไม่ร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็น ไม่ตั้งใจฟังผู้อ่ืน เป็นต้น และที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การสัมมนาล้มเหลว 
คือ ผลที่ได้จากการสัมมนาไม่สามารถจะน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเรียนการสอนแบบ
สัมมนาจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดสัมมนาและสมาชิก
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นส าคัญ 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 103 – 105) ได้กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาในการสัมมนาในการ
เรียนการสอน ไว้ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านครูที่พบ คือ การสอนแบบสัมมนาเป็นการสอนที่ใช้เวลามาก เพราะ การสอน
แบบสัมมนานั้นจะต้องมีนักเรียนไม่มากนัก โดยมีครู 1 คน กับนักเรียนประมาณ 12 – 20 คนจึงจะ
เหมาะที่สุด ถ้านักเรียนมากเกินไปก็จะไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นอกจากนั้น ครูควรดูและให้
ความสนใจนักเรียน การละเลยหรือขาดความสนใจของนักเรียนบางคน เพราะการสัมมนาเป็นการเปิด
โอกาสให้ซักถามกัน อภิปรายกัน บางคนไม่สนใจซักถาม ไม่สนใจอภิปรายก็จะไม่มีความรู้เท่าที่ควร 
ครูจึงควรมีบทบาทให้นักเรียนแต่ละคนได้มีโอกาส และแสดงความคิดเห็นอย่างมีความหมาย 

2. การที่ครูและนักเรียนมีความเข้าใจที่ไขว้เขวในเรื่องการสอนแบบสัมมนาและการประชุม
แบบสัมมนาซึ่งในหลักการใหญ่ ๆ มีความคล้ายคลึงกันโดยที่วิธีการประชุมแบบสัมมนานั้นมุ่ง
ประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้ มุ่งใช้ทักษะต่าง ๆ มากกว่าการพัฒนาทักษะ มีกลุ่มผู้รู้มากกว่ากลุ่ม
นักเรียนและมุ่งพิธีรีตองมากกว่าการสอนแบบสัมมนา ดังนั้น ในการสอนวิชาการสัมมนาในสถาบัน
ต่าง ๆ ที่มีการจัดดอกไม้ ปิดป้ายชื่อ เป็นการมุ่งท่ีพิธีการของประชุมมากเกินไป 
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3. การเลือกเรื่องหรือหัวข้อในการสัมมนา ถ้าเลือกได้อย่างเหมาะสมมีความน่าสนใจจะท าให้
การด าเนินการสัมมนาเป็นไปได้ด้วยดี เพราะการเลือกเรื่องสัมมนาจะเป็นเครื่องก าหนดการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและการรายงานต่อไป 
 จากปัญหาของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
ปัญหาของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาในวงการการศึกษาที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อนการสัมมนา 
ระหว่างการสัมมนา และหลังการสัมมนา คือ การที่ขาดเป้าหมายหรือเป้าหมายไม่ชัดเจน ขาดการ
เตรียมความพร้อม ขาดผู้น าที่ดี จ านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา ผู้จัดการสัมมนาและผู้ร่วมสัมมนาขาด
ความรู้และศิลปะในการสัมมนา ตลอดจนการมุ่งไปที่พิธีการมากที่ไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการ
สัมมนามากเกินไป 
 
3.13 ข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบย่อมมีข้อดีและข้อจ ากัด เนื่องจากไม่มีการจัดการเรียนรู้ใดที่ใช้ได้
กับทุกเนื้อหาสาระ แต่ครูต้องเลือกการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนให้
เหมาะสมที่สุด ซึ่งการน าการสัมมนามาใช้ในการเรียนการสอนมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดหลายประการ
ด้วยกัน ดังนี้ 
 สุทธนู ศรีไสย์ (2551: 39) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
ไว้ดังนี้ 
 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 1. ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า โดยได้รับการให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิดจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสัมมนาอย่างเต็มที่ 
 3. มีการเสนอเอกสารและข้อมูลใหม่ ๆ 
 4. ได้รูปแบบการแก้ปัญหาหลาย ๆ แนวทางท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์
 ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านอาจใจแคบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ โดยมักจะควบคุมให้การ
สัมมนาเป็นไปตามความคิดเห็นของตน 
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่กล้าตักเตือนผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอ่ืน ๆ ที่กระท าตนไม่เหมาะสม
ในขณะสัมมนา 
 3. ระยะเวลาในการสัมมนา ถ้าหากมีเวลาจ ากัดจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
ของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
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T. Madhavan (2009, http://jmadhavan.com) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ไว้ดังนี้ 
 ข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา (Merits of Seminar method) 

1. การเรียนรู้สามารถประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการนี้  
2. สัมมนาเป็นการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
3. การแสวงหาข้อมูลและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลได้รับการสนับสนุนอย่างมากในวิธีการนี้  
4. นักเรียนจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารด้วยตนเองเพ่ือการสัมมนา การเตรียมความพร้อม

ของจิตใจและการเรียนรู้จะกลายเป็นการสร้างนิสัยที่ดี  
5. การเรียนรู้จากการกระท าได้รับการสนับสนุนในวิธีการนี้  
6. ผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการสนทนากลุ่ม  
7. เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับสูงด้วยตัวนักเรียนเอง  
8. ครูหรือผู้แบ่งปันประสบการณ์มีบทบาทในการแนะน าเท่านั้น  
9. พัฒนาด้านพุทธิพิสัย และจิตพิสัย  
10. บรรทัดฐานของพฤติกรรมที่ได้รับการพัฒนาและเสริมแรง  
11. พัฒนาความใจกว้าง ยับยั้งความคิดส่วนตัวจากนักเรียน  
12. การสื่อสารและการซักถาม เป็นการพัฒนาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล (บรรทัดฐานของ

พฤติกรรม) (norms of behavior) 
13. ทักษะการประมวลผลข้อมูลและทักษะการรวบรวม ทักษะการสื่อสาร มีการปลูกฝังได้

ง่ายในวิธีการนี้  
14. นักเรียนได้รับความรู้ในเชิงลึกของเรื่องที่น าเสนอ  
15. วิธีการนี้สร้างคุณค่าทางสังคมที่ดีข้ึนและระดับความอดทนในจิตใจของนักเรียน  
ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา (Limitations of Seminar method) 
1. การสัมมนาไม่สามารถสัมมนาได้ทุกหัวข้อ  
2 วิชาที่สอนจะต้องเก่ียวข้องกับรูปแบบของการสัมมนา  
3. รูปแบบการสัมมนาจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะปลูกฝังให้กับนักเรียน  
4. วิธีการนี้เหมาะส าหรับการเรียนรู้ในระดับสูงเท่านั้น  
5. การด าเนินการตามวิธีการนี้ส าหรับชั้นเรียนที่นักเรียนยังเล็กจะยุ่งยาก  
6. ครูจะต้องมีไหวพริบ (ทั้งในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ) (both in academic 

and administrative) 
7. การบริหารเวลาท าไดค้่อนข้างยาก  
8. การไม่โต้ตอบท าให้การสัมมนาน่าเบื่อและไร้ค่า  
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 จากข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า ข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา คือ เป็นการสอนที่ยึดตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วย
การให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อน ามาอภิปรายในชั้นเรียน อันเป็นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย 
และจิตพิสัย เกิดการสื่อสารและการซักถามในประเด็นที่สงสัย และเป็นการพัฒนาความใจกว้าง ยับยั้ง
ความคิดส่วนตัว ตามท่ีได้กล่าวไปตอนต้นว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่สมบูรณ์ท่ีสุด ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนานี้ก็ปรากฏข้อจ ากัดของการสอน โดยครูหากจะน าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนามาใช้
ควรจะค านึงถึงข้อจ ากัดบางประการด้วย เป็นต้นว่าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาจะต้องสอดคล้อง
กับประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะปลูกฝังให้กับนักเรียน วิธีการนี้เหมาะส าหรับการเรียนรู้ในระดับสูง ครู
จะต้องมีไหวพริบ โดยครูจ าเป็นต้องบริหารเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้ทันเวลาที่ก าหนด การบริหาร
เวลาท าได้ค่อนข้างยาก และการไม่โต้ตอบของผู้ร่วมสัมมนาท าให้การสัมมนาน่าเบื่อไม่มีความหมายใน
การเรียนรู้ 
 

สรุป 
 

การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาเป็นการสอนที่มุ่งให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ อันน าไปสู่การได้ข้อสรุป
และแนวทางที่มีความเป็นไปได้ โดยมีครูท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ประกอบด้วย 1. หลักการแก้ปัญหาเชิงระบบ 
2. หลักกระบวนการกลุ่ม 3. หลักการสร้างแรงจูงใจ 4. หลักการสร้างวิธีคิด และ 5. หลักการสืบค้น
ข้อมูล และบนพ้ืนฐานของแนวคิดการเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self – Directed Learning) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดให้
นักเรียนท าหน้าที่ ดังนี้ 1. ประธานในการสัมมนา 2. รองประธานในการสัมมนา ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ประธานในการสัมมนา เพื่อให้การสัมมนาด าเนินตามวัตถุประสงค์ และ 3. เลขานุการ โดยผู้วิจัยได้น า
หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนามาเป็นแนวทางในการสร้าง
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ซึ่งขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหาการสัมมนา ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวม และค้นคว้า
ประเด็นการสัมมนา ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอ
ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งประเภทของการสัมมนาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกเป็นการสัมมนากลุ่มเล็ก 
(Mini Seminar) โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบการระดมสมอง (Brainstorming) มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนา ส าหรับข้อดีของวิธีการดังกล่าว คือ เป็นการสอนที่ยึดตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
ด้วยการให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือน ามาอภิปรายในชั้นเรียน อันเป็นการพัฒนาด้านพุทธิ
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พิสัย และจิตพิสัย เกิดการสื่อสารและการซักถามในประเด็นที่สงสัย และเป็นการพัฒนาความใจกว้าง 
ยับยั้งความคิดส่วนตัว และข้อจ ากัด คือ รูปแบบการสัมมนาจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่จะปลูกฝังให้กับนักเรียน ครูจะต้องมีไหวพริบ โดยครูจ าเป็นต้องบริหารเวลาในการจัดการ
เรียนรู้ให้ทันเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้การไม่โต้ตอบของผู้ร่วมสัมมนาท าให้การสัมมนาน่าเบื่อไม่มี
ความหมายในการเรียนรู้  

 
4. กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

 
 กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เกิด
แก่นักเรียนให้มีมากขึ้นได้ ซึ่งการที่ครูจะส่งเสริมหรือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าในรายละเอียดต่าง ๆ ของกิจกรรม
การคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ กิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ของ Fisher และกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ของ De Bono ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1 กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ 
 สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 145 – 146) ได้กล่าวถึง เทคนิคในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. เทคนิคการระดมสมอง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมมาก่อน กลุ่มบุคคลที่จะ
มาร่วมกันระดมสมองควรประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มเล็ก ซึ่งทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้คิดถึงหรือ
แสดงความคิดในการแก้ปัญหาออกมาให้มากและกว้างขวางที่สุด วิธีนี้เชื่อว่าการเริ่มแก้ปัญหาด้วย
ค าถามกว้าง ๆ จะท าให้ได้ค าตอบที่ตามปกติคนจะนึกไม่ถึง ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ได้เป็นอย่างด ี
 2. เทคนิคการหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เป็นอีกประการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้โดยแบ่งปัญหาใหญ่ ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วโยงความสัมพันธ์
ของส่วนย่อย ๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกัน ซึ่งจะท าให้ได้ความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้เทคนิควิธีรวบรวมปัญหาและหนทางแก้ปัญหา โดยใช้สมุดบันทึกและแผ่นป้ายนิเทศก็นับว่า
เป็นวิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้โดยการให้นักเรียนจดบันทึกวิธีแก้ปัญหาไว้ในสมุดบันทึก 
หรือป้ายนิเทศทันทีที่คิดวิธีแก้ปัญหาได้ วิธีนี้อาจก าหนดเวลาให้หาวิธีแก้ปัญหาภายใน 1 วัน หรือ 1 
สัปดาห์ เป็นต้น 
 3. เทคนิคการสอนให้คิดประดิษฐ์ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยเน้น
การคิดประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ออกมา บุคคลที่จะได้ชื่อว่ามีความคิดสร้างสรรค์เป็นบุคคลที่ผลิตผล
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งานสร้างสรรค์ออกมาอย่างสม่ าเสมอ เทคนิคนี้ไม่เน้นเรื่องการคิดคล่องเพียงอย่างเดียว แต่เน้นให้
นักเรียนสามารถประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ออกมาให้ได้ 
 
4.2 กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของ Fisher 
 Fisher (2005: 36 – 48) ได้สรุปเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่ง
ตามลักษณะการคิดสร้างสรรค์เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมความคล่อง (Fluency) หมายถึง การดึงข้อมูลที่สะสมไว้ มาใช้เมื่อยามต้องการได้
อย่างรวดเร็ว การคิดเป็นกระบวนการทางจิตซึ่งมีลักษณะเหมือนกล้ามเนื้อ ถ้าถูกใช้บ่อยก็จะ
กล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนนั้นก็จะคล่องแคล่ว เช่นเดียวกันถ้าฝึกคิดบ่อย  ๆ ก็จะท าให้คิดได้อย่าง
คล่องแคล่ว สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้คิดเป็นสิ่งส าคัญดังนั้นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กคิดคล่องที่น่าสนใจก็คือ
กิจกรรมที่เป็นลักษณะของค าถามหรือค าสั่งในการกระตุ้นการคิดคล่องจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ 

1.1 นึกถึงสิ่งของหลาย ๆ สิ่งที่มีสีเหลือง กลม โปร่งใสเป็นแถบยาว ๆ 
1.2 พูดค าสัมผัสคล้องจองให้ได้มากที่สุด 
1.3 พูดค าท่ีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ.....ให้ได้มากที่สุด 
1.4 แต่งประโยคจากอักษรต่อไปนี้ ...........เช่น egbdf (every good boy deserves 

favors / each girl buys duty free) 
1.5 แต่งโคลงกระทู้ข้ึนต้นด้วยอักษร หรือค า ที่เป็นชื่อของตัวเอง 

2. กิจกรรมความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคหรือ
สิ่งขวางกั้นได้ หรือความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา กิจกรรมปริศนา (puzzle) ต่าง ๆ 
สามารถใช้เพื่อฝึกความคิดยืดหยุ่นได้ เช่น 

2.1 ดึงก้านไม้ขีดไฟออกมา 4 ก้านยังคงสี่เหลี่ยม 3 รูป 
2.2 ใช้ก้านไม้ขีดไฟ 6 ก้านเพ่ือสร้างสามเหลี่ยม 4 รูป 
2.3 วาดเส้น 4 เส้นตัดผ่านจุด 9 จุดโดยไม่ยกดินสอ 
2.4 วาดภาพปลาโดยไม่ยกดินสอ 

3. กิจกรรมความริเริ่ม (Originality) หมายถึง การแสดงความคิดแปลกใหม่ ซึ่งสามารถใช้
ค าถามกระตุ้นให้เด็กคิดแปลกใหม่ ดังนี้ 

3.1 กล่องไม้ขีดไฟท าอะไรได้บ้าง 
3.2 ผ้าห่มใช้ท าอะไรได้บ้าง 
3.3 อิฐใช้ท าอะไรได้บ้าง หรือจะเป็นการถามให้เด็กใช้จินตนาการ 
3.4 ชีวิตมนุษย์ อีก 100 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 
3.5 ลองออกแบบบ้านในอนาคตอีก 100 ข้างหน้าดูซิ 
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4. กิจกรรมความซับซ้อนละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง การเพ่ิมรายละเอียดในการ
คิดให้ซับซ้อนมากกว่าเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

4.1 วาดภาพจากภาพที่ให้มา 
4.2 ต่อเติมภาพที่ได้จากนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ 
4.3 เพ่ิมเติมสิ่งประดิษฐ์ให้แปลกประหลาด 
4.4 วาดภาพจากวงกลมที่ให้มา 

การจัดกิจกรรมอาจท าเป็นกลุ่ม ประมาณ 6 คนให้เด็กวาดแล้วส่งต่อ ๆ ไปเรื่อย ๆ โดย
นักเรียนแต่ละคนมีเวลา 1 นาทีในการต่อเติมภาพ เมื่อเสร็จแล้วให้คนแรกดูว่าความคิดของเขาถูก
เสริมแต่งมากน้อยแค่ไหน แล้วหลังจากนั้นช่วยกันบรรยายภาพ 
 
4.3 กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ของ De Bono 
 De Bono (อ้างถึงใน Fisher, 2005: 39 – 51) ได้คิดโปรแกรมพัฒนาทักษะการคิดขึ้นมา
เรียกว่า CoRT ในโปรแกรมนี้มีหลายเทคนิค ซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจคือ เทคนิค PMI ย่อมาจากค า
ต่อไปนี้ 

P – Plus หมายถึง ส่วนดี เช่น ให้เด็กแสดงความคิดเห็นว่าท าไมจึงชอบสิ่งนี้ 
M – Minus หมายถึง ส่วนที่ไม่ดี เช่น ท าไมไม่ชอบสิ่งนี้ 
I – Interesting หมายถึง สิ่งที่น่าสนใจ เช่น มีอะไรน่าสนใจ 

PMI ใช้ในห้องเรียนโดยครูตั้งค าถาม 3 ค าถามหลังจากศึกษาเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งนักเรียน
ตอบค าถามพร้อมให้เหตุผล 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในโปรแกรมนี้ ดังนี้ 
1. กิจกรรม CAF - Consider All Factors  
เมื่อมีเรื่องต้องตัดสินใจ เด็กต้องพิจารณาหลาย ๆ องค์ประกอบ ถ้าเด็กไม่พิจารณาหลาย ๆ

องค์ประกอบอย่างรอบคอบอาจท าให้สิ่งที่คิดว่าตัดสินใจถูกกลายเป็นผิดได้ PMI เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาข้อดีข้อเสีย CAF เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ เช่น พิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ 
ในการซื้อบ้าน ซื้อจักรยาน เป็นต้น 

2. กิจกรรม C&S - Consequence and Sequel 
เป็นเครื่องมือส าหรับฝึกคิดถึงอนาคต และการประเมินผลที่จะเกิดตามมา การคิดนี้จะท าให้ผู้

คิดมองทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ผลกระทบที่จะเกิด และประโยชน์ที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น อะไรจะเกิดขึ้น
ถ้ามีวิธีสอนให้สุนัขพูดได้ ให้คิดท้ังระยะสั้น และระยะยาว 
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3. กิจกรรม AGO - Aims Goals Objectives 
มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็ก ๆ ส่วนมากท าอะไรไม่ค่อยมีเป้าหมาย การฝึกให้เด็กคิดอย่างมี

เป้าหมาย ช่วยให้เด็กคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือท า รู้จักเรียงล าดับก่อนหลังในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ครูอาจให้เด็กสมมติว่าเป็นชาวนา ก็ปฏิบัติตาม AGO ของชาวนา ต ารวจก็ปฏิบัติตาม AGO 
ของต ารวจ 

4. กิจกรรม FIP - First Important Priorities 
เป็นการเรียงล าดับความส าคัญ ก่อนหลังจากความคิดที่ผุดขึ้นมาพร้อมกันมากมาย เด็กต้อง

ตัดสินใจว่าสิ่งใดส าคัญที่สุด เมื่อเด็กฝึกฝนตามเทคนิคนี้บ่อย เด็กจะแยกและเรียงล าดับสิ่งที่มา
ก่อนหลังได้ดี ครูอาจตั้งค าถามว่า อะไรที่ท าให้รายการ TV น่าสนใจ เด็กต้องคิดเรียงล าดับก่อนที่ตอบ
ได้ สัปดาห์หน้าคุณจะท าอะไร จากค าถามนี้ก็เช่นกันต้องใช้การเรียงล าดับความส าคัญ 

5. กิจกรรม APC - Alternatives, Possibility and Choices 
เป็นทางเลือกในการตัดสินใจบางครั้งเด็กต้องเลือกซ่ึงอาจมีทางเลือก และความเป็นไปได้ที่จะ

เลือก การฝึกให้เด็กเลือกได้ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการฝึกความสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ๆ แทนที่
จะติดอยู่กับทางเลือกเดิม อาจใช้สถานการณ์ให้เด็กฝึกคิด เช่น  คุณจะท าอย่างไรเมื่อเพ่ือนสนิทคุณ
เป็นขโมย เมื่อมีหลุมแปลกประหลาดปรากฏขึ้นที่สวนหลังบ้านคุณ คุณจะท าอย่างไร 

6. กิจกรรม OPV – Other Point of View 
เป็นความคิดเห็นจากคนอ่ืน ๆ ในสถานการณ์เดียวกันผู้คนมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป 

ฉะนั้นเมื่อเด็กเกิดภาวะคับขันเด็กจะมองหาคนช่วยเหลือเพ่ือขอความคิดเห็น หรือถามความคิดเห็น
ของคนอ่ืน 

นอกจากเทคนิคดังกล่าวแล้ว De Bono ยังได้แนะน ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ดังนี้ 

1. กิจกรรมรูปภาพ (Picture) รูปภาพให้อะไรมากกว่าดู เพราะรูปภาพเป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็ก
เกิดความคิด ครูสามารถใช้รูปภาพในการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1.1 แจกภาพ 1 ภาพให้เด็กบรรยายเพ่ือฝึกแสดงความคิดเห็นต่อรูปภาพที่แตกต่างกัน 
1.2 ให้เด็กบรรยายเหตุการณ์ ใช้ 2 – 3 ภาพ 
1.3 บรรยายโดยไม่เห็นภาพให้เดาว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร อะไรเกิดขึ้นในภาพ หลังจาก

นั้นจึงดูภาพ 
1.4 ตั้งค าถามจากภาพแล้วให้เพ่ือนตอบ 
1.5 จินตนาการว่าอะไรคือเหตุการณ์เบื้องหลังภาพที่ปรากฏ 

เมื่อครูแสดงภาพให้เด็กดูควรปิดบางส่วนแล้วค่อย ๆ เปิดภาพที่ละนิด เพ่ือให้เด็กเดาโดยใช้
จินตนาการ หรือกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ คนหนึ่งบรรยายอีกคนหนึ่งวาดภาพตามก็ได้ 
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2. กิจกรรมเรื่องเล่า (Story) การใช้เรื่องเล่า เช่น นิทาน เป็นการส่งเสริมให้ เด็กคิด
นอกจากนั้นโคลงกลอนต่าง ๆ ก็กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเช่นกัน ในการจัดกิจกรรมโดยใช้
เรื่องเล่าครูควรใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดหาค าตอบได้อย่างหลากหลาย  และ
กว้างขวาง ซึ่งค าตอบไม่ปรากฏในเนื้อหา เช่น ใน โคลง Jack and Jill ครูอาจตั้งค าถามดังนี้ 

2.1 Why did they go up the hill to fetch water? 
2.2 Where might they be getting it from? 
2.3 Why did Jack fall down? 
2.4 What happen next? 
2.5 How might it have ended? 

หลังจากนั้นครูอาจให้เด็กเขียนโคลงของตัวเอง 
3. กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) การระดมสมองเป็นกลวิธีที่มีประโยชน์ใน

การฝึกคิดสร้างสรรค์ของเด็กทุกวัย เพราะการระดมสมองช่วยให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความรู้การระดม
สมองไม่ใช่เป็นการวิจารณ์หรือหักร้างความคิดของคนอ่ืน แต่เป็นการสร้างความคิดโดยใช้ความคิด
ของคนอ่ืนเป็นฐาน โดยขั้นตอนในการระดมสมอง ดังนี้ 

1.1 ส ารวจปัญหา (Exploring the Problem) เป็นขั้นที่เจ้าของปัญหาจะเป็นผู้ท าการ 
“เปิดประเด็น” เพ่ือให้สมาชิกในทีมร่วมกันอภิปรายประเด็นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในปัญหานั้น ๆ 

1.2 สร้างความคิด (Generating Ideas) เป็นขั้นที่สมาชิกในทีมจะร่วมกันน าเอาประเด็นที่
ตนได้ท าความเข้าใจนั้นมาสร้างสมมติฐาน ด้วยค าถามประเภท “แล้วถ้า... (เป็นอย่างนั้น / เป็นอย่าง
นี้)” เพ่ือก าหนดเงื่อนไขท่ีเกี่ยวกับประเด็นปัญหาก่อนที่จะแปรรูปให้เป็นแนวคิด จากนั้นเจ้าของงานก็
จะท าการเลือกแนวคิดท่ีมีศักยภาพ สามารถน ามาพัฒนาได้ 

1.3 พัฒนาหนทางแก้ไข (Developing the Solution) ทั้งเจ้าของงานและสมาชิกอ่ืน ๆ 
จะร่วมกันประเมินจุดอ่อนและข้อดีของแนวคิด เพ่ือพัฒนาไปยังข้อเสนอที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งในแต่
ละส่วนนั้นก็ต้องใช้ทั้ง 2 ขั้นตอน เพ่ือรวบรวมความคิดและพัฒนาขึ้นมา 

4. กิจกรรมการออกแบบ (Designing) การวาดลายเส้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ 
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้ความคิดของเด็กกระจ่างชัดขึ้น ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กการ
แสดงออกถึงความคิดผ่านตัวอักษรเป็นไปค่อนข้างยาก กว่าการแสดงความคิดเห็นผ่านการวาด และ
ภาพวาดเข้าใจ ง่ายกว่าตัวอักษร จากข้อเท็จจริงนี้จึงเป็นข้อแนะน าในการเลือกหนังสือท่ีมีรูปภาพมาก
น้อยเท่าไรตามวัยของเด็ก ซึ่งกิจกรรมการออกแบบนอกจากส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แล้วยังเป็น
กิจกรรมที่ ท าให้เกิดความสนุก และความสุข เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนอีกด้วย 

5. กิจกรรมการวาดภาพ (Drawing) การวาดท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น ครู
ให้นักเรียนวาดภาพลายเส้นบนกระดาษ แล้วให้ลงความเห็นว่าภาพใดมีความคิดสร้างสรรค์มากท่ีสุด 
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6. กิจกรรมการเล่นค า (Word play) ค าโดยปกติก็เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์อยู่แล้ว และที่ส าคัญกิจกรรมการเล่นค ายังใช้ เป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงอารมณ์ขัน
ของเด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งมุขตลกก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง เพราะเป็นการส่งเสริม
จินตนาการ การคาดเดา และการจ าของเด็ก นอกจากนี้ปริศนาค าทาย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นให้
เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะปริศนาค าทายเป็นการแสดงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับระหว่างสิ่งที่ปรากฏ
กับสิ่งที่เป็นจริง  

กิจกรรมเล่นค าที่น่าสนใจอีกอย่าง หนึ่งคือ การเล่าเรื่องจากค า เด็กคนแรกพูดหรือเขียน 1 
ค า เช่น ค าว่า ม้า คนที่ 2 เขียนว่า มี 4 ขา อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ นอกจากนั้นค าถามของครูหรือเพ่ือน ๆ 
ก็ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ เช่น ค าถามแปลก ๆ เช่น 

1. เธอจะเลือกเป็น ประตู หน้าต่าง หรือรูรั่วของหลังคา และท าไมจึงเลือก 
2. ค าตอบคือลอนดอน ค าถามคืออะไร 

 จากกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยได้ เปรียบเทียบองค์ประกอบ
กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากนักการศึกษา ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบองค์ประกอบกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 

กิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ 

สมศักดิ์  
ภู่วิภาดาวรรธน์ 
(2544: 145 – 

146) 

กิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ของ

Fisher  
(2005: 36 – 48) 

De Bono  
(อ้างถึงใน Fisher, 
2005: 39 – 51) 

ผู้วิจัย 

ประเภทของ
กิจกรรมการคิด
สร้างสรรค ์

เทคนิคการระดม
สมอง 

กิจกรรมความคล่อง 
(Fluency) 

กิจกรรม  PMI 1. กิจกรรมการ
ระดมสมอง 
(Brainstorming) 
2. กิจกรรม C&S – 
Consequences 
and Sequel 
3. กิจกรรม APC- 
Alternatives, 
Possibility  and 
Choices 

เทคนิคการหา
ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ 

กิจกรรมความ
ยืดหยุ่น 
(Flexibility) 

กิจกรรม CAF- 
Consider All 
Factors 

เทคนิคการสอนให้
คิดประดิษฐ ์

กิจกรรมความรเิริ่ม 
(Originality) 

กิจกรรม C&S –
Consequence and 
Sequel 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบองค์ประกอบกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

กิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ 

สมศักดิ์  
ภู่วิภาดาวรรธน์ 
(2544: 145 – 

146) 

กิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ของ

Fisher  
(2005: 36 – 48) 

De Bono  
(อ้างถึงใน Fisher, 
2005: 39 – 51) 

ผู้วิจัย 

ประเภทของ
กิจกรรมการคิด
สร้างสรรค ์

 

กิจกรรมความ
ซับซ้อนละเอียดลออ 
(Elaboration) 

กิจกรรม AGO – 
Aims Goals 
Objectives 

 

กิจกรรม FIP - First 
Important 
Priorities 
กิจกรรม APC- 
Alternatives, 
Possibility  and 
Choices 
กิจกรรม OPV-
Other Point of 
View 

กิจกรรมรูปภาพ 
(Picture) 
กิจกรรมเรื่องเลา่ 
(Story) 
กิจกรรมการระดม
สมอง 
(Brainstorming) 
กิจกรรมการ
ออกแบบ 
(Designing) 
กิจกรรมการวาดภาพ 
(Drawing) 
กิจกรรมการเล่นค า 
(Word play) 
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จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์เป็นการจัดประสบการณ์แก่
นักเรียนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อันเป็นความคิดที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) กิจกรรมผลที่
ต ามมาและผลที่ สื บ เนื่ อ ง  (Consequence and Sequel: C&S) และกิ จกรรมหาทางเลื อก 
(Alternatives Possibilities and Choices: APC) มาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ และเพ่ือให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ และความคิด
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Sandeep Gautam ที่ น ามาใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจั ย ได้สรุป
ความสัมพันธ์ ดังตารางที ่7 
 
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ และ

ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Sandeep Gautam 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาโดยผู้วิจัย 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์
ตามแนวคิดของ 

Sandeep Gautam 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

 

 

ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหา
การสัมมนา 

ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมและคน้คว้า
ประเด็นการสัมมนา 

ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมลูอย่างมี
เหตุผล 

กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) 
ขั้นที่ 1 ขั้นการส ารวจปัญหา (Exploring the 
Problem) 
ขั้นที่ 2 ขั้นการสรา้งความคิด (Generating 
Ideas) 

ความทึ่ง – แปลก 
(Surprise) 

ความริเริ่มหรือความ
เป็นต้นก าเนดิ 
(Originality) 
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Sandeep Gautam (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาโดยผู้วิจัย 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์
ตามแนวคิดของ 

Sandeep Gautam 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอ
ข้อค้นพบใหม ่

กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives 
Possibilities and Choices: APC) 
ขั้นที่ 1 ขั้นทางเลือก (Alternatives: A) 
ขั้นที่ 2 ขั้นสิ่งที่เป็นไปได้ (Possibilities: P) 
ขั้นที่ 3 ขั้นตัวเลือก (Choices: C) 

ความงดงาม 
(Beauty) 

กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง 
(Consequence and Sequel: C&S) 
ขั้นที่ 1 ขั้นกิจกรรมผลทีต่ามมา 
(Consequence: C) 
ขั้นที่ 2 ขั้นผลที่สบืเนื่อง (Sequel: S) 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนามาใช้เป็นการ

จัดการเรียนรู้หลัก โดยการจัดกิจกรรมขั้นตอนที่ 1 – 3 ของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ไม่มี
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ส่วนการจัดกิจกรรมขั้นตอนที่ 4 ของการจัดการเรียนโดยการสัมมนามี
ความสอดคล้องกับกิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) และสอดคล้องกับความทึ่ง – แปลก 
(Surprise) และความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) และส าหรับการจัดกิจกรรมขั้นตอน
ที่ 5 ของการจัดการเรียนโดยการสัมมนามีกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
หาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) สอดคล้องกับความงดงาม (Beauty) 
และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence and Sequel: C&S) สอดคล้องกับความ
เป็นประโยชน์ (Utility) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนได้ จึงได้น าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนามาใช้ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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สรุป 
 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์เป็นการจัดมวลประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) โดยมีขั้นตอนของกิจกรรมดังนี้  ขั้นที่ 1 ขั้น
การส ารวจปัญหา (Exploring the Problem) และขั้นที่  2 ขั้นการสร้างความคิด (Generating 
Ideas) กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) มีขั้นตอนของ
กิจกรรมดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นทางเลือก (Alternatives: A) ขั้นที่ 2 ขั้นสิ่งที่เป็นไปได้ (Possibilities: P) 
และข้ันที่ 3 ขั้นตัวเลือก (Choices: C) โดยในกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยได้สอดแทรกวิธีการคิดเชิงบวกควบคู่ไป
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ด้วย และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence and 
Sequel: C&S) มีขั้นตอนของกิจกรรมดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นกิจกรรมผลที่ตามมา (Consequence: C) และ
ขั้นที่ 2 ขั้นผลที่สืบเนื่อง (Sequel: S) โดยน ากิจกรรมดังกล่าวมาสอดแทรกกับการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนา อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึน้ 

ด้งนั้นการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหาการสัมมนา 
ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวม และค้นคว้าประเด็นการสัมมนา ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล และ ขั้น
ที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ โดยใช้กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) 
กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) และกิจกรรมผลที่ตามมา
และผลที่สืบเนื่อง (Consequence and Sequel: C&S) เป็นแนวทางร่วมในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ อันน าไปสู่การได้ข้อสรุปและแนวทางใหม่ที่มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อการใช้
แก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้น ๆ 
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ตามแนวทางของ Benjamin S. Bloom (Bloom's taxonomy revised) 

 
 Benjamin S. Bloom ได้พัฒนาจุดมุ่งหมายของการศึกษาขึ้นในช่วงทศวรรษที่  6 ของ
ศตวรรษที่ 2 (1950 – 1959) เพ่ือช่วยครู นักการศึกษา และผู้บริหารทางการศึกษาในการจ าแนก
จุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างเป็นระบบ จุดมุ่งหมายดังกล่าวประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ด้าน คือ 
ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย ส าหรับจุดม่งหมายทางการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง 
คือ ด้านพุทธิพิสัย ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกระบวนการทางปัญญาที่ล าดับขั้นตอนและจะค่อย ๆ มีความ
ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ (Anderson and Krathwohl, 2000: 67)  

ผู้วิจัยได้ค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในด้านพุทธิพิสัยตาม
แ น ว ท า ง ข อ ง  Benjamin S. Bloom (Bloom's taxonomy revised) ดั ง ที่  Anderson and 
Krathwohl (2000: 63 – 88) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในด้านพุทธิพิสัย 
 ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้มีการแบ่งมิติการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัยของนักเรียนใหม่
โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติหลัก ดังนี้ 

1. มิติของความรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะย่อย ประกอบด้วย  
1.1 ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง (factual knowledge)  
1.2 ความรู้ที่เป็นมโนทัศน์ (conceptual knowledge)  
1.3 ความรู้ที่เป็นกระบวนการขั้นตอน (procedural knowledge)  
1.4 ความรู้ในส่วนของการหยั่งรู้ถึงวิธีคิดของตนเอง (metacognitive knowledge) 

2. มิติของการใช้สมองเพ่ือการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ล าดับขั้น ประกอบด้วย  
2.1 จ า (remember) 
2.2 เขา้ใจ (understand)  
2.3 น าไปใช้ (apply)  
2.4 วิเคราะห์ (analyze)  
2.5 ประเมินค่า (evaluate)  
2.6 สร้างสรรค์ (create) ดังแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในด้านพุทธิพิสัย 
 

 
 

Anderson, L.W. and Krathwohl, David R. Dr. (2000). A Taxonomy for Learning 
Teaching and Accessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Education 
Objective. New York: Longman. 

 
โดยเมื่อพิจารณารวมกันทั้ง 2 มิติ เกิดเป็นเซลล์ซึ่งประสานระหว่างมิติของความรู้กับมิติของ

การใช้สมองเพ่ือการเรียนรู้ออกเป็น 24 เซลล์ย่อย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 8 โครงสร้างความรู้และกระบวนการคิดด้านพุทธิพิสัยฉบับปรับปรุง 
 

โครงสร้างความรู้ 
ด้านพุทธิพิสัย 
ฉบับปรับปรุง 

กระบวนการคิดด้านพุทธิพิสัย (cognitive process) 

จ า 
(rem

em
ber) 

เข้าใจ 
(understand) 

น าไปใช้ 
(apply) 

วิเคราะห์ 
(analyze) 

ประเมนิค่า 
(evaluate) 

สร้างสรรค์ 
(create) 

ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง  
(factual knowledge) 

      

ความรู้ที่เป็นมโนทัศน์ 
(conceptual knowledge) 

      

ความรู้ที่เป็นกระบวนการขั้นตอน 
(procedural knowledge) 

      

ความรู้ในส่วนของการหยั่งรู้ถึงวิธี
คิดของตน  
(metacognitive knowledge) 
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 จะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายของการน าเอาวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน มาวิเคราะห์
แยกเป็น 2 มิติ คือ มิติโครงสร้างความรู้ ให้พิจารณาว่า ความรู้ที่มุ่งจัดการเรียนการสอนนั้นเป็น
ความรู้แบบใด และมิติพฤติกรรมการคิดที่มุ่งให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนเป็นพฤติกรรมการคิดแบบใดใน
ส่วนของความรู้ (knowledge) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 4 ส่วนนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง (factual knowledge) หมายถึง ข้อความรู้ที่เป็นข้อความจริง
เฉพาะเรื่องแบ่งย่อยลงไปอีกเป็นดังนี้ 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์เฉพาะ (knowledge of terminology) เป็นความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการใช้ถ้อยค า หรือสัญลักษณ์เฉพาะของศาสตร์แต่ละสาขา เช่น ค าศัพท์เฉพาะในทางชีววิทยา 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้อย่างมีความหมายเฉพาะในทางวิชาฟิสิกส์ การรู้ความหมายของค าราชาศัพท์
ต่าง ๆ เป็นต้น 

1.2 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิครายละเอียดเฉพาะเรื่อง (knowledge of specific details 
and elements) เช่น ความรู้เกี่ยวกับรายชื่อราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ความรู้เกี่ยวกับชื่อค าขวัญของจังหวัดต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับชื่อยุคต่าง ๆ ของโลก ความรู้
เกี่ยวกับยุคต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ของไทย เป็นต้น 

2. ความรู้ที่เป็นมโนทัศน์ (conceptual knowledge) ได้แก่ ความรู้ที่แสดงความสามารถใน
การจัดแยกหมวดหมู่สิ่งของต่าง ๆ ออกเป็นประเภท ความสามารถในการอธิบายลักษณะร่วมของสิ่ง
ต่าง ๆ และสามารถอธิบายเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งยังสามารถแบ่ง
ออกได้เป็นประเภท ๆ ดังนี้ 

2.1 ความรู้ในการแบ่งแยกจัดกลุ่มจัดประเภท (knowledge of classifications and 
categories) เช่น ความรู้ในด้านการจัดพืชเป็นประเภทต่าง ๆ ความรู้ประเภทของค าต่าง ๆ ในทาง
หลักภาษา เป็นต้น 

2 .2  ค ว าม รู้ ใน ห ลั ก ก ารร่ ว มและส รุ ป ทั่ ว ไป  (knowledge of principles and 
generalizations) เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักร่วมกันของความยาวเส้นตรงของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
ความรู้ในลักษณะร่วมของสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่น ความรู้ในด้านหลักการการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เป็นต้น 

2.3 ความรู้ในด้านทฤษฎี โมเดล และโครงสร้าง (knowledge of theories, models, 
and structures) เช่น ความรู้ในทฤษฎีวิวัฒนาการของ Charles Darwin ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
โคจรของดาวเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น 

3. ความรู้ที่ เป็นกระบวนการขั้นตอน (procedural knowledge) เป็นส่วนของความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ หรือขั้นตอนของการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ส่วนย่อย ดังนี้ 
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3.1 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคด าเนินการ หรือโครงแบบขั้นตอนในการด าเนินการเรื่องใด ๆ 
(knowledge of subject - specifics skills and algorithms) เช่น ความรู้ในเขียนผังวงจรการ
ท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้ในการถอดรากที่สอง เป็นต้น 

3.2 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการด าเนินการใด ๆ เฉพาะเรื่องหนึ่ง ๆ (knowledge of 
subject - specific technique and methods) เช่น ความรู้ในขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ความรู้ในขั้นตอนการจัดท ารายงานทางวิชาการ ความรู้ในการตรวจรายงานทางบัญชี 
เป็นต้น 

3.3 ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์การด าเนินกิจกรรมใด  ๆ เฉพาะเรื่อง (knowledge of 
criteria for determining when to use appropriate procedures) เช่น ความรู้ เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคเฉพาะทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ฮอร์โมนพืช
ให้เหมาะกับชนิดของผักที่ปลูก เป็นต้น 

4. ความรู้ในส่วนของหยั่งรู้ถึงวิธีคิดของตนเอง (metacognitive knowledge) ความรู้ส่วนนี้
เป็นส่วนที่เกี่ยวกับวิธีคิดของสมองและการที่ผู้เรียนควรจะล่วงรู้ตระหนักถึงวิธีคิดของสมองของตนเอง 
เช่น การที่ตนเองจะล่วงรู้ว่า หากต้องท ารายงานวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสาเหตุการเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 นั้นการอ่านหนังสือเพ่ือการท่องจ าไม่สามารถช่วยให้ตอบค าถามได้ ต้อง
เปลี่ยนมาเป็นการอ่านเพ่ือวิเคราะห์เป็นหลัก ความรู้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างต่างจาก 3 ข้อแรก
ข้างต้น ความรู้ในส่วนนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้ 

4.1 ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีของสมองในการเรียนรู้ การคิด และการแก้ปัญหา (strategic 
knowledge) เป็นการเรียนรู้ที่หมายถึงว่านักเรียน ควรจะต้องเข้าใจกระบวนการหรือกลวิธีของสมอง
ของตนในการกระท าต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ เพื่อที่จะได้น าความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียนรู้ของตน เช่น ความรู้ในการหาวิธีการเพ่ือช่วยการจ าข้อความรู้ต่าง ๆ (เช่น การน าค ามาแต่ง
ประโยคร้อยเรียงเพ่ือจดจ าค าที่ใช้สระใอ ในภาษาไทย) ความรู้ในด้านการจัดท าโครงสร้าง จัดท า
แผนผังการจัดท าบทสรุปเพ่ือช่วยความจ าในบทเรียน (เช่น  การจัดท า mapping ของตนในสาระ
บทเรียนใด ๆ ด้วยตนเอง) ความรู้ในการตั้งค าถามให้สูงถึงขั้นการคิดวิเคราะห์ในการศึกษาบทเรียน
ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบทเรียนที่ก าลังศึกษาถึงขั้นวิจารณ์งานดังกล่าวได้ 
เป็นต้น 

4.2 ความรู้เกี่ยวกับภารกิจวิธีคิดของสมองภายใต้ภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขที่ต่างกัน 
( knowledge about cognitive tasks, including appropriate contextual and condition 
knowledge) ได้แก ่ความรู้ที่ว่า ภารกิจ หรือวิธีคิดของสมองในภาวะเงื่อนไขที่ต่างกันย่อมแตกต่างกัน
ไป เช่น รู้ว่า การระลึกได้ (recall) ย่อมเป็นภารกิจของสมองที่ซับซ้อนกว่าการจ า (remember) หรือ
ภาวะการเขียนงานเชิงสร้างสรรค์ ย่อมต้องใช้พลังสมองสูงกว่าการเขียนบันทึกประจ าวัน ความรู้ที่ว่า
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การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต้องอาศัยความคิดใหม่ ๆ บางส่วนที่อาจต่างไปจากตัวอย่างที่
ปรากฏในต าราเรียน 

4.3 ความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพทางการคิดของแต่ละบุคคล (self knowledge) ได้แก่
ภาวะที่บุคคลแต่ละคนสามารถรับรู้จุดดี จุดด้อยในการใช้สมองเพ่ือการคิดของตนเอง เช่น การที่
นักเรียนจะรับรู้ว่า ในขณะที่อ่านบทกลอนเรื่อง “พระอภัยมณี” นั้น ตนเองมุ่งเน้นแต่การท่องจ าว่า
ใครท าอะไรเป็นสาระหลัก แต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์สะท้อนถึงภูมิหลังแนวคิดของสุนทรภู่ที่
สร้างสรรค์ตัวละครต่างๆ ในบทกลอนเรื่องพระอภัยมณีขึ้น หรือการรับรู้ว่าหากตนเองจะต้องค านวณ
ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าในบ้าน ตนเองยังคงขาดพ้ืนฐานความรู้ทางไฟฟ้าในเรื่องใดบ้าง การรับรู้ว่า
ตนเองสามารถเรียนรู้และแก้โจทย์ด้านการค านวณได้ดีแต่ไม่เก่งในทางด้านงานศิลปะ เป็นต้น 

ความรู้ในส่วนของวิธีคิดนี้ เป็นวิธีการใช้สมองเพ่ือการเรียนรู้ที่ครูควรจะปลูกฝังให้เกิดในตัว
นักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนหนังสือได้ดีขึ้น เป็นส่วนของความรู้ที่การสอนโดยตรงนั้นกระท าได้
ยาก แต่ควรด าเนินการโดยผ่านทางกระบวนการเรียนการสอนเนื้อหาต่าง ๆ โดยมีครูคอยช่วยชี้น า
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกลวิธีคิด ตัวอย่างในการสอนวรรณคดี ในขณะนี้นักเรียนมุ่งพยายามจดจ าว่า มี
ตัวละครตัวใดท าอะไรที่ไหนครูควรกระตุ้นค าถามในเชิงการคิดในระดับสูงเช่น ตัวละครแต่ละตัวมีเหตุ
หรือแรงจูงใจอะไร จึงท าให้เขาแสดงการกระท าดังกล่าวออกมา หรือในบางส่วนครูอาจใช้วิธีการ
ชี้แนะหาทางออกวิธีการคิดที่น าไปสู่การหาความรู้  เช่น การตั้งค าถามว่า จ าเป็นหรือไม่ในการตั้งต้น
เขียนเรียงความทุกครั้งจะต้องเขียนเรียบเรียงเนื้อหาตามล าดับของเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทุก
ครั้งไป เป็นต้น 

ในส่วนของพฤติกรรมการคิดของสมอง (cognitive process) มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. จ า (remember) ประกอบด้วย การจ าได้ (recognizing) การระลึกได ้(recalling) 
2. เข้ าใจ  (understand) ประกอบด้ วย การตีความ  (interpreting) การยกตัวอย่ าง 

(exemplifying) การจัดประเภท  (classifying) การสรุปความ (summarizing) การอ้างพาดพิง
(inferring) การเปรียบเทียบ (comparing) การอธิบาย (explaining) 

3. น าไปใช้ (apply) ประกอบด้วย การลงมือกระท าตามขั้นตอน (executing) การประยุกต์ 
(implementing) 

4. วิเคราะห์ (analyze) ประกอบด้วย การชี้ระบุลักษณะส าคัญ (differentiating) การชี้ระบุ
ระบบความสัมพันธ์ (organizing) การชี้ระบุคุณสมบัติภายใน (attributing) 

5. ประเมินค่า (evaluate) ประกอบด้วย การตรวจสอบ  (checking) การลงข้อตัดสิน 
(critiquing) 

6. สร้างสรรค์ (create) ประกอบด้วย การจัดกระท าใหม่  (generating) การวางแผน 
(planning) การสร้างและพัฒนา (producing) 
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ดังรายละเอียดของพฤติกรรมการเรียนรู้สามารถอธิบายได้เพ่ิมเติมดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Benjamin S. Bloom (Bloom's taxonomy 

revised) 
 

พฤติกรรมการคิด 
ของสมอง 

องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการคิด 

ของสมอง 
พฤติกรรมบ่งชี้การเรียนรู ้

ตัวอย่างพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

1. จ า 
(remember) 

 

1.1 การจ าได้ 
(recognizing) คือ การ
จดจ าสาระต่าง ๆ ที่ได้
เรียนรูม้าไว้ในสมอง 

- ระบุ 
 

- ระบุว่าในภาพถ่ายมีใคร
บ้าง 
- ระบุว่าภาพใดเป็นภาพของ
ช้าง 

1.2 การระลึกได้ 
(recalling) คือ การย้อน
ระลึกนึกไปถึงสาระต่างๆ 
ที่ตนเคยประสบมา 

- ระลึก - เขียนช่ือเพื่อนท่ีเคยเรียน
ในระดับประถมศึกษา 
- ระบุช่ือจังหวัดที่อยู่ทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย 

2. เข้าใจ 
(understand) 

2.1 การตีความ 
(interpreting) คือ การ
สื่อความหมายเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งในรูปแบบใหม่ท่ีต่าง
ออกไปจากเดมิแต่คง
ความหมายเท่าเดมิ 

- อธิบาย 
- เสนอ 
- แปลความ 
- ถอดความ 

- อธิบายความหมายของค า 
ของท้องฟ้าท่ีฝนก าลังจะตก 
- เขียนประโยคสญัลักษณ์
แทนค าพูด 
- เสนอแนวคิดหลัก 

2.2 การยกตัวอย่าง 
(exemplifying) คือ 
ยกตัวอย่างหรือกรณี
เฉพาะที่สอดคล้องกับสิ่งท่ี
เรียนรูม้าเพื่อให้บุคคลอื่น
รับรู้ได ้

- ยกตัวอย่าง 
- วาดภาพประกอบ 

- น าตัวอย่างใบไม้ที่เป็นใบ
เลี้ยงคู่ในท้องถิ่นมาน าเสนอ 
- ยกตัวอย่างพืชที่ขยายพันธ์ุ
ด้วยเมล็ด 
- วาดภาพท้องฟ้าขณะที่ฝน
ก าลังตก 

2.3 การจัดประเภท 
(classifying) คือ จัด
ประเภทสิ่งของ
ปรากฏการณ์ใด ๆ ตาม
เกณฑ์การจัดประเภทที่
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 

- จัดกลุ่ม 
- จัดหมวดหมู ่
- จ าแนก 

- เล่าเรื่องราวจากกลุ่มที่
ก าหนดให ้
- จ าแนกค าในภาษาไทย
ออกหมวดหมู ่
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Benjamin S. Bloom (Bloom's taxonomy 
revised) (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการคิด 
ของสมอง 

องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการคิด 

ของสมอง 
พฤติกรรมบ่งชี้การเรียนรู ้

ตัวอย่างพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

2. เข้าใจ 
(understand) (ต่อ) 

2.4 การสรุปความ 
(summarizing) คือ การ
จัดหาข้อความสั้น ๆ เพื่อ
แทนถ้อยค าหรือเรื่องราว
ใด ๆ โดยคงเนื้อความเดมิ
ที่ส าคัญไว้ได ้

- ย่อความ 
- ลงความเห็น 
- สรุป 

- สรุปชีวประวัติของสุนทรภู่
จากบทชีวประวัติที่ให้อ่าน 
- เขียนสรุปเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น 

2.5 การสรุปอ้างอิง 
(inferring) คือ การ
จัดรูปแบบ หรือแบบ
แผนการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้และใช้
รูปแบบหรือแบบแผน
ดังกล่าวในการอธิบาย
ปรากฏการณด์ังกล่าวเป็น
การเพิ่มเติม 

- สรุป 
- เติมค า 
- ท านาย 

- จากเลข “1, 2, 4, 7, 11, 
16” นักเรียนสามารถตอบ
ได้ว่า ตัวเลขในล าดับถัดไป
น่าจะเป็นเลข “22” 
- ท านายจ านวนรถยนต์ที่จะ
ขายได้ในเดือนหน้าจากการ
พิจารณาเส้นกราฟสถิติการ
ขายรถยนต์ในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมา 

2.6 การเปรียบเทียบ 
(comparing) คือ การจับ
ประเด็นเทียบเคยีงความ
เหมือนและความแตกต่าง 

- เปรียบเทียบ 
- จับคู่ 
- แสดงแผนผัง 

- ให้นักเรียนระบุว่าเพลงใด
มีลักษณะเป็นเพลงไทย
สากล 
- เขียนเรื่องสั้นแสดงล าดับ
ขั้นตอนของเหตุการณ ์

2.7 การอธิบาย 
(explaining) คือ การ
ถ่ายทอดเรื่องราว 
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ 
หรือความเห็นใดๆ ให้
บุคคลอื่นได้รับรู้โดย
วิธีการสื่อสารทางใดทาง
หนึ่ง 

- พูด 
- เขียน 
- แสดงท่าทาง 
- แสดงสัญลักษณ ์

- อธิบายการเกิดลมบกลม
ทะเล 
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Benjamin S. Bloom (Bloom's taxonomy 
revised) (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการคิด 
ของสมอง 

องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการคิด 

ของสมอง 
พฤติกรรมบ่งชี้การเรียนรู ้

ตัวอย่างพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

3. น าไปใช้  
(apply) 

3.1 การลงมือกระท าการ
ตามขั้นตอน (executing) 
คือ ปฏิบัติแก้ปัญหาใด ๆ 
ไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินการทีต่นเรยีนรู้มา 

- ด าเนินการให้ส าเรจ็ - ครูสอนการบวกเลขท่ีมี
การทดจบลง ครูให้นักเรยีน
หัดบวกเลขข้อใหม่ที่มี
จ านวนตัวเลขต่างไปจาก
โจทย์บนกระดานแตม่ีการ
ทดเลขเช่นกัน 

3.2 การประยุกต์ 
(implementing) คือ 
ด าเนินการแก้ปญัหา ที่ตน
ต้องประสบโดยปญัหานั้น
เป็นปัญหาที่ตนไม่คุ้นเคย 

- ใช้ - การน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาน้ าฝนท่วมขังใน
สนามฟุตบอลที่โจทย์
ก าหนด 

4. วิเคราะห์  
(analyze) 

4.1 การชี้ระบุลักษณะ
ส าคัญ (differentiating) 
คือ การชี้ระบุบ่งประเด็นท่ี
ส าคัญของสิ่งนั้นให้เห็นได้
ชัดเจน 

- จ าแนก 
- บอกความแตกต่าง 
- คัดเลือก 
- จุดเด่น 

- ลักษณะพฤติกรรมเช่นใด
เป็นพฤติกรรมที่เด่นชัดซึ่ง
แสดงออกถึงความเป็นคน
ท้องถิ่นทางเหนือของไทย 
- การชี้ระบุลักษณะนสิัยที่
เด่นของพระเอกในนวนิยาย
ที่ก าลังอ่าน 

4.2 การชี้ระบุระบบ
ความสัมพันธ์ 
(organizing) คือ ความ
เชื่อมโยง ความต่อเนื่อง
ของเรื่อง 

- สรุปความ 
- ปะติดปะต่อเรื่องราว 

- สามารถบอกวิธีการล าดับ
ขั้นตอนของเหตุการณ์ที่ผู้
แต่งนวนิยายใช้เพื่อท าให ้
นวนิยายเชิงสืบสวนของเขา
อ่านแล้วสามารถเร้าความ
สนใจของผู้อ่านได ้
- การชี้ระบุถึงความสมัพันธ์
ระหว่างการก่อสร้างหมู่บา้น
กับปัญหาน้ าท่วมขังที่เกิดขึ้น 
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Benjamin S. Bloom (Bloom's taxonomy 
revised) (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการคิด 
ของสมอง 

องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการคิด 

ของสมอง 
พฤติกรรมบ่งชี้การเรียนรู ้

ตัวอย่างพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

4. วิเคราะห์  
(analyze) (ต่อ) 

4.3 การชี้ระบุคุณสมบตัิ
ภายใน (attributing) คือ 
หยั่งเห็นถึงแนวคิด ข้อ
อคติ เจตนา หรือความ
ตั้งใจที่ซ่อนอยู่ภายในของ
ปรากฏการณ์ใด ๆ ที่
เกิดขึ้น  

- หาสิ่งที่มีความเหมือน - ระบุถึงลักษณะร่วมกันของ
การเป็นคนดตีามแนวคดิ
ของศาสนาต่าง ๆ ในโลกท่ี
ผู้เขียนเขียนขึ้นด้วยความคิด
ของตนเอง 
 

5. ประเมินค่า 
(evaluate) 

5.1 การตรวจสอบ 
(checking) คือ ลงข้อ
ตัดสินใจที่เกีย่วข้องกับ
คุณค่าให้กับกิจกรรม
สิ่งของการกระท า หรือ
ปรากฏการณ์ใด ๆ ไปตาม
เกณฑ์และมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

- ค้นหา 
- ทดสอบ 

- การตรวจสอบว่า
พฤติกรรมการหาเสียงของ
พรรคการเมืองหนึ่ง ๆ 
เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ขอบข่ายการหาเสียงหรือไม ่

5.2 การลงข้อตัดสิน 
(critiquing or judging) 
คือ ลงข้อประเมินให้กับ
ผลผลติหรือกระบวนการ
ใด ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานภายนอกท่ี
ได้รับการก าหนดล่วงหน้า
หรือไม่อยา่งไร 

- ตัดสิน - การตัดสินใจเลือกซื้อ
นาฬิกายี่ห้อหนึ่ง ๆ โดยยึด
เกณฑร์าคาไม่สูงนัก แตม่ี
ความคงทนต่อ
สภาพแวดล้อมและความ
เที่ยงตรงในการบอกเวลา 

6. สร้างสรรค์  
(create) 

6.1 การจัดกระท าใหม่  
(generating or 
hypothesizing) คือ ให้
ข้อเสนอแนะช้ีแนะในแนว
ทางการพัฒนา 

- สมมติฐาน 
- ข้อเสนอแนะช้ีแนะ 

- เสนอข้อสมมติฐานใหม ่
- เสนอแนวทางแก้ปัญหาหนี้
ครัวเรือนของหมู่บ้านใน
แนวทางใหม่ 
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ตารางที่ 9 พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Benjamin S. Bloom (Bloom's taxonomy 
revised) (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการคิด 
ของสมอง 

องค์ประกอบของ
พฤติกรรมการคิด 

ของสมอง 
พฤติกรรมบ่งชี้การเรียนรู ้

ตัวอย่างพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

6. สร้างสรรค์  
(create) (ต่อ) 

6.2 การวางแผน 
(planning) คือ การ
จัดล าดับขั้นตอนหรือ
สามารถก าหนดสิ่งที่
จะต้องด าเนินการ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือกระท าการ
บางอย่างให้ลุล่วงไป 

- ออกแบบ 
- วางแผน 

- ออกแบบสร้างบ้านในฝัน 
- วางแผนการจัดงานวันเด็ก
ของสมาชิกในช้ันเรียน 
 

6.3 การสร้างและพัฒนา 
(producing) คือ การที่ใช้
ความสามารถทางสมอง
ของตนในการคิดค้น เขียน 
สร้าง วาด หรือพัฒนาสิ่ง
ใหม่ให้เกิดขึ้น 

- ก่อตั้ง 
- สร้าง 
- การเขียนบทความ/
เรียงความ 

- การน าเสนอทฤษฎีใหม่ ๆ 
ทางวิชาการที่ได้คิด
พัฒนาขึ้น 
- ประดิษฐ์ช้ินงานใหม่ 
- การน าบทละครมา
ดัดแปลงให้เป็นละครเวที 
- การเขียนภาพบรรยายจาก
บทเพลงที่ได้รบัฟัง 

 

 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในด้านพุทธิพิสัยของ Benjamin S. Bloom ที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ด้านพุทธิพิสัยของ Benjamin S. Bloom แบบดังเดิม กับ แบบปรับปรุง
ใหม่ (revised) มีล าดับการสร้างความรู้และกระบวนการคิดแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน แต่จะมีความ
แตกต่างกันในขั้นตอนที่  5 และ 6 กล่าวคือ ขั้นตอนที่  5 แบบดั้ งเดิม คือ ขั้นการสังเคราะห์ 
(Synthesis) แต่ขั้นตอนที่ 5 แบบปรับปรุงใหม่ (revised) มีการเปลี่ยนแปลงเป็น ขั้นประเมินค่า 
(evaluate) และขั้นตอนที่ 6 แบบดั้งเดิม คือ ขั้นการประเมินค่า (evaluation) แต่ขั้นตอนที่ 6 แบบ
ปรับปรุงใหม่ (revised) มีการปลี่ยนแปลงเป็นขั้นสร้างสรรค์ (create) ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
น าแนวทางด้านพุทธิพิสัยของ Benjamin S. Bloom ที่ถูกน ามาปรับปรุงใหม่ โดย Anderson and 
Krathwohl มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: 
สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย เพ่ือใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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6. ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นกระบวนการท างานของสมองอย่างเป็น
ขั้นตอนและสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ การท าความเข้าใจเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นเรื่อง
ยากพอ ๆ กับการตีความหมายของความคิดสร้างสรรค์ นักวิชาการบางท่านมีความเห็นว่าความคิด
สร้างสรรค์เริ่มมาจากการมองเห็นปัญหาอันน าไปสู่การค้นพบสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลงจน
เกิดเป็นสิ่งใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าในรายละเอียดต่าง ๆ ของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ความส าคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อุปสรรคที่สกัดกั้นความคิด
สร้างสรรค์ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ และการวัดและเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ ดัง
ปรากฏในรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
6.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์ หรือ ค าในภาษาอังกฤษ เรียกว่า  “Creative Thinking” เป็นค าที่
แพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของความคิดสร้างสรรค์จากนัก
การศึกษาและนักจิตวิทยาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือให้เห็นถึงทัศนะของความคิดสร้างสรรค์
จากกลุ่มคนดังกล่าว ดังนี้ 
 อารี รังสินันท์ (2522: 4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดจินตนาการ
ประยุกต์ที่สามารถน าไปสู่งสิ่งประดิษฐ์ค้นพบใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความคิดที่คนอ่ืนคาดไม่ถึง
หรือมองข้าม เป็นความคิดที่หลากหลาย กว้างไกล เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ อาจเกิดจากการคิดที่
ผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดใหม่ ๆ ที่แก้ปัญหาและเอ้ืออ านวยต่อตนเองและสังคม 
 นาตยา ภัทรแสงไทย (2523: 2) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการ
มีความคิดเห็นที่ใหม่ ๆ หรือความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 10) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการผลิต
และการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์และแปลกใหม่จากความคิด หรือการกระท าของคนอ่ืน
อย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2556: 7) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 3 ลักษณะ 
คือ หนึ่ง หมายถึง ความคิดแง่บวก (Positive Thinking) คือการพูดแง่บวก โดยไม่มีนัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความแตกต่างหรือแปลกใหม่ ทั้งนี้ความคิดแง่บวกเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะนิสัยมากกว่าวิธีคิด
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ตรงกันข้ามการคิดแง่ลบ (Negative Thinking) คือ ความคิดที่ไม่ดีงาม คิดไม่ดีต่อผู้อ่ืนหรือคนเอง คิด
บั่นทอนก าลังใจ สอง หมายถึง การการะท าที่ไม่ท าร้ายใคร (Constructive Thinking) ใช้ในความคิด
ที่ไม่ท าลายล้าง การคิดและการกระท าในเชิงบวก มุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างให้ดีขึ้น ตรงกันข้ามการคิด
และการกระท าที่มุ่งท าลาย เป็นลักษณะของการเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสาม หมายถึง การคิด
สร้างสิ่ งใหม่  ๆ (Creative Thinking) ซึ่ งเป็นความหมายที่ เกี่ยวกับความหมายทั่ ว  ๆ ไป ใน
ภาษาอังกฤษเป็นความสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม 

อารี พันธ์มณี (2557: 4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองที่คิด
ในลักษณะอเนกนัย (Divergent Thinking) อันน าไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ด้วยการคิดดัดแปลง
ปรับปรุงจากความคิดเดิมผสมผสานให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ 
ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎี หลักการได้ส าเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้นั้น มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่ง
ที่เป็นไปได้ สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะ
ก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่ไปกับความพยายามที่จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการ
ประยุกต์ จึงจะท าให้เกิดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ข้ึน 
 Osborn (1957: 23 อ้างถึงใน อารี รังสินันท์ , 2532: 7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
หมายถึง ความคิดจินตนาการประยุกต์ เป็นจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหายุ่งยากที่มนุษย์
ประสบ ไม่ใช่เป็นจินตนาการที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย 
 Anderson (1970: 90 อ้างถึงใน อารี รังสินันท์, 2532: 7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับความคิดใหม่ ๆ ที่ตรงข้ามกับความคิดแบบเดิมหรือมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อความคิดของการสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการที่เลือกมาจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่าน
มาเพ่ือสร้างรูปแบบอย่างใหม่ ความคิดใหม่หรือผลผิตใหม่ และถือว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพ
ทางการสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาได้ในทุกระดับอายุและทุกสาขาวิชาถ้ามีการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

Torrance (1973: 278) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การรวบรวมประสบการณ์
ทั้งหมดท่ีผ่านมาเพ่ือสร้างรูปแบบอย่างใหม่ ความคิดใหม่ ๆ หรือผลผลิตใหม่ ๆ ซึ่งสมบูรณ์กว่า 

Bono (1982: 103) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดนอก
กรอบ (lateral thinking) เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาได้หลาย ๆ แนวคิด และน า
แนวคิดเหล่านี้ไปพัฒนาต่อ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้ 

Guilford (1986: 563) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางสมองที่คิด
ได้หลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย และความคิดสร้างสรรค์นี้จะประกอบด้วยความคล่อง ความยืดหยุ่น 
ความริเริ่ม ความละเอียดลออ และความคิดที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะดังกล่าว 
จะต้องเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีอิสระในการคิดด้วย 
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จากความหมายของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดทางสมองแบบหนึ่งที่เกิดจากจินตนาการ และการหลอม
รวมประสบการณ์เก่าและใหม่ จนเกิดเป็นความคิดที่หลากหลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย อันเป็น
แนวความคิดใหม่ ๆ ผลผลิตใหม่ ๆ ที่มีความคิดนอกกรอบ และเป็นประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย ความ
คล่อง ความยืดหยุ่น ความริเริ่ม และความละเอียดลออ ความสามารถในการคิดแบบนี้จึงถูกน ามาใช้
เพ่ือแก้ปัญหาที่ต้องการได้ตามสถานการณ์นั้น ๆ ได้ 

 
6.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์  
 นักจิตวิทยาบางกลุ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้โดยเน้นที่ความส าคัญทางปัญญา คือ การโยงสัมพันธ์จากสิ่งเร้าหนึ่งไปยังสิ่งต่าง ๆ ท าให้เกิด
ความคิดใหม่ขึ้น และมีอีกหลายท่านที่มีแนวคิดบนพ้ืนฐานของความเชื่อ ซึ่งแยกได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
(ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 142 – 143) 
 1. กลุ่มที่มีความเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ กลุ่มจิต
วิเคราะห์ และกลุ่มมนุษย์นิยม โดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะภายในจิตใจของแต่ละ
บุคคล ซึ่งต่างว่ามีวิธีการปรับตัวในลักษณะใด มากน้อยเพียงใด นั้นขึ้นอยู่กับกลวิธานป้องกันตัวเอง 
(Defense Mechanism) หรือการพัฒนาถึงศักยภาพอันสูงสุดของแต่ละบุคคล 
 2. กลุ่มที่มีความเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิด กลุ่มนี้  ได้แก่ ทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญา ทฤษฎีความคิดสองทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ในรูปของการเชื่อมโยงสัมพันธ์ 
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม ทฤษฎี
กลุ่มนี้มีแนวคิดว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางการคิดที่สามารถส่งเสริมหรือพัฒนาให้
เพ่ิมขึ้นได้โดยแต่ละแนวความคิดมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ที่แตกต่างกันคือ แนวคิดด้านโครงสร้างทางสติปัญญาเน้นองค์ประกอบด้านการคิดแบบ
อเนกนัย ส่วนทฤษฎีความคิดสองทักษะมองในลักษณะทางกายภาพทางสมอง ทฤษฎีความคิด
สร้างสรรค์ของ Torrance เน้นกระบวนการทางคิดที่น าไปสู่การคิดแบบสร้างสรรค์และคิดแบบอเนก
นัย และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ในรูปของการเชื่อมโยงสัมพันธ์เน้นกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการตอบสนอง 
 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาทั้งสองกลุ่มนี้มีแนวคิดข้อที่ เหมือนกันคือ
การที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพหรือส่งเสริมความสามารถของการคิดสร้างสรรค์ได้นั้นต้องอาศัย
กระบวนการฝึกซ้อมเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยได้
รวบรวมจากนักจิตวิทยาจ านวนหลายท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 Guilford (1976: 101 – 118) ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ทฤษฎีโครงสร้างทางสมอง (The Structure of Theory) ทฤษฎีนี้สร้างโดย Guilford ที่ได้อธิบาย
ความสามารถทางสมองของมนุษย์ในรูปแบบ 3 มิติ (Three Dimension Mode) ดังแผนภาพที่ 3 
 

แผนภาพที ่3 ความสามารถทางสมองของมนุษย์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองโดย Guilford 
 

 
 

ลักขณา สริวัฒน์. (2549). การคิด (Thinking). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
 

จากแผนภาพที่ 3 Guilford ได้อธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์ในรูปแบบ 3 มิติ 
(Three Dimension Mode) ดังนี้ 
 1. มิติเนื้อหา (Contents) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่สมองรับเข้า
ไปด้วยการคิด จ าแนกเป็น 5 ลักษณะ คือ 

1.1 ภาพ (Figural เขียนย่อว่า F) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ เป็นรูปธรรมหรือรูปที่
แน่นอน สามารถรับรู้ได้ด้วยตา และท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดได้ เช่น รูปทรง (Shapes) ผังภาพ 
(Diagrams) ภาพ (Figure) เป็นต้น 

1.2 เสียง (Auditory เขียนย่อว่า A) หมายถึง สิ่งเร้าประเภทที่สามารถรับรู้ได้ด้วยหู 
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1.3 สัญลักษณ์ (Symbolic เขียนย่อว่า S) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูปของเครื่องหมาย   
ต่าง ๆ เช่นตัวอักษร ตัวเลข ตัวโน้ตดนตรี หรือรหัสต่าง ๆ 

1.4 ภาษา (Semantic เขียนย่อว่า M) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูปของถ้อยค ามีความหมาย
ต่าง ๆ กันออกไป สามารถใช้ติดต่อกันสื่อสารได้เนื่องจากเป็นภาษาหรือถ้อยค าที่ มีความหมาย เช่น 
พ่อแม่ ชอบ โกรธ เสียใจ ตื่นเต้น เป็นต้น 

1.5 พฤติกรรม (Behavioral เขียนย่อว่า B) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นการแสดงออกการ
กระท าที่สามารถสังเกตเห็น หรือเป็นสิ่งเร้าในรูปของเจตคติ ความต้องการ อารมณ์ ความใส่ใจ หรือ
ความคิด เป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือการมีส่วนเกี่ยวพันทางสังคมกับผู้อ่ืน 
 2. มิติวิธีการคิด (Operation) หมายถึง มิติที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของกระบวนการ
ปฏิบัติงานของสมอง หรือลักษณะของการคิดลักษณะต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ คือ 

2.1 การรู้และการเข้าใจ (Cognition เขียนย่อว่า C) เป็นการรู้และเข้าใจในสิ่งที่ประสบ 
หรือความสามารถในการตีความหมายของสมองเมื่อได้เห็นสิ่งเร้าแล้วเกิดการรู้และเข้าใจในสิ่งนั้นจน
บอกได้ว่าเป็นอะไร เช่น เมื่อเห็นสิ่งของรูปร่างกลม กลวง ท าด้วยพลาสติกสานกันอย่างมีระเบียบ ก็
บอกได้ว่าเป็นลูกตะกร้อ เป็นต้น 

2.2 การจ าชั่วขณะ (Memory Recording) เป็นการจ าในสิ่งที่ประสบเพ่ือใช้งานใน
ขณะนั้นโดยไม่เก็บสาระข้อมูลนั้นไว้เป็นเวลานาน เช่น จ าเลขในสมุดโทรศัพท์เพ่ือโทรศัพท์ หรือจ า
รหัสเลขจากสมุดธนาคาร เพ่ือน ามาเขียนในแบบฟอร์มการถอนเงิน เมื่อเขียนแล้วก็ลืมและไม่ใส่ใจ
จดจ าไว้ 

2.3 การจ าถาวร (Memory Retention) เป็นการจดจ าสิ่งต่าง ๆ ไว้เป็นเวลานาน อาจ
เป็นหลายวันหลายเดือน เช่น จดจ าชื่อเพ่ือนสนิท จ าเหตุการณ์วันปีใหม่ที่ผ่านมา 

2.4 การคิดแบบอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking เขียนย่อว่า D) 
เป็นการคิดหาค าตอบให้มากที่สุด คิดหลายทิศหลายทาง เป็นการคิดในลักษณะกว้างออกซึ่งจะท าให้
ความคิดที่แปลกใหม่ นับว่าเป็นความสามารถในการคิดแบบตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลายรูปแบบ 
หลายแง่มุม ที่แตกต่างกันออกไป เช่น แผ่นบัตรเติมเงินใช้แล้วน ามาใช้อะไรได้บ้าง หรือคิดหาสิ่งที่
ขึ้นต้นด้วย “แม่ มาให้มากที่สุด ถ้าบุคคลใดคิดได้แปลกเหตุมีผล ซึ่งการคิดแบบอเนกนัยนี้ เองที่ 
Guilford กล่าวสรุปว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง” ดังแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที ่4 การคิดแบบอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking) 
 

 
 

De Bono,E. (1982). Lateral thinking: a text of creativity. London: Penguin. 
 

2.5 การคิดแบบเอกนัย หรือการคิดแบบรวม (Convergent Thinking เขียนย่อว่า N) 
หมายถึง ความสามารถในการหาค าตอบที่ดีที่สุดจากข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ก าหนดและค าตอบที่ถูกต้อง
เพียงค าตอบเดียวเป็นการสรุปหรือตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเลือกที่ก าหนดให้ เช่น การ
ตัดสินใจเลือกแชมพูสระผมที่มีอยู่ทั้งหมด 10 ชนิด หรือการตัดสินการประกวดนางสาวไทยเพ่ือหาผู้ที่
ที่สุดในประเทศ ดังแผนภาพที่ 5 

 

แผนภาพที ่5 การคิดแบบเอกนัย หรือการคิดแบบรวม (Convergent Thinking) 
 

 
 

De Bono,E. (1982). Lateral thinking: a text of creativity. London: Penguin. 
 

แผนภาพที ่6 การเปรียบเทียบการคิดแบบอเนกนัย และการคิดแบบเอกนัย 
 

 
 

De Bono,E. (1982). Lateral thinking: a text of creativity. London: Penguin. 
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2.6 การประเมินค่า (Evaluation เขียนย่อว่า E) หมายถึง ความสามารถในการตีความ
สรุปโดยอาศัยเกณฑ์ที่ดีที่สุด เป็นการพิสูจน์คุณค่าหรือความเหมาะสมในสิ่งที่ประสบ การปฏิบัติงาน
ในลักษณะนี้ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความจ า การคิดอเนกนัย และการคิดแบบเอกนัยเป็น
พ้ืนฐานเพื่อการตัดสินใจอย่างดีที่สุด 
 3. มิติผลของการคิด (Products) หมายถึง ผลของการปฏิบัติการหรือการคิดของสมองที่ได้
จากการท างานของสมอง เมื่อสมองได้รับข้อมูลจากมิติที่ 1 และใช้ความสามารถในการตอบสนองต่อ
ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับในมิติที่ 2 และผลที่ได้จะออกมามิติที่ 3 หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ผล
ของการคิดเกิดจากการท างานของมิติที่ 1 และมิติที่ 2 นั้นเอง และผลการคิดนี้จะมีรูปแบบแตกต่าง
กัน 6 ลักษณะ ดังนี้ 

3.1 หน่วย (Units เขียนย่อว่า U) หมายถึง ประเภท จ าพวก หรือกลุ่มของกลุ่มที่มี
คุณสมบัติและลักษณะร่วมกัน หรือลักษณะที่เป็นส่วนย่อยที่มีความสมบูรณ์ในตนเอง คุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่แตกต่างจากสิ่งอ่ืน เช่น นกแต่ละตัว เลขสาม เป็นต้น 

3.2 จ าพวก (Classes เขียนย่อว่า C) หมายถึง ประเภท จ าพวก หรือกลุ่มของหน่วยนั้น ๆ 
จัดเป็นกลุ่มสิ่งของหรือกลุ่มของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น สัตว์ปีก (ประกอบด้วยนก
ต่าง ๆ) อาวุธ (เป็นกลุ่มของสิ่งของที่ใช้ท าร้ายผู้อื่น) เป็นต้น 

3.3 ความสัมพันธ์ (Relations เขียนย่อว่า R) หมายถึง ผลของการเชื่อมโยงความคิด
ประเภทเดียวหรือหลายประเภทเข้าด้วยกันโดยอาศัยลักษณะบางประการเป็นเกณฑ์ ความสัมพันธ์นี้
อาจะอยู่ในรูปของหน่วยกับหน่วย พวกกับจ าพวก หรือระบบกับระบบ ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยหรือกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะบางอย่างเป็นเกณฑ์ ตัวอย่างความสัมพันธ์ 
ได้แก่ ค าท่ีมีความหมายตรงกันข้ามกับค าที่ก าหนดให้  

3.4 ระบบ (System เขียนย่อว่า S) หมายถึง การจัดประเภทของสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้เป็น
ระบบแบบแผน หรือเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผลการคิดหลาย ๆ คู่เข้าด้วยกันเป็นระเบียบ
แบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 2, 4, 6, 8 เป็นระบบเลขคู่ เป็นต้น 

3.5 การแปลงรูป (Transformation เขียนย่อว่า T) หมายถึง การปรับปรุงหรือการจัด
องค์ประกอบของสิ่งเร้า หรือข้อมูลออกมาในรูปแบบใหม่ อาจเป็นการปรับขยาย การจัดระเบียบ
ข้อมูลใหม่หรือให้ความหมายใหม่ เช่น การเปลี่ยนรูปสามเหลี่ยมให้เป็นเส้นตรงสามเส้น 

3.6 การประยุกต์ (Implication เขียนย่อว่า I) หมายถึง ความเข้าใจในการน าข้อมูลไปใช้
เพ่ือการพยากรณ์ หรือการคาดคะเน เป็นการคิดพัฒนาสิ่งที่ปรากฏให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจาก
เดิม หรือเป็นการคาดการณ์หรือท านายผลบางอย่างจากข้อมูลที่ก าหนดให้โดยใช้เหตุผล  
 สรุปโครงสร้างทางสมรรถภาพทางสมองของ Guilford แบ่งออกเป็น 20 เซลล์ หรือ 120 
องค์ประกอบ โดยแต่ตัวองค์ประกอบด้วยหน่วยย่อยของ 3 มิติ เรียงจากมิติเนื้อหา มิติวิธีการคิดและ
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มิติผลการคิด (Content, Operation and Product) ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดอเนก
นัย (Divergent Thinking) คือ เมื่อมีสิ่งเร้ากระตุ้นบุคคลจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ในลักษณะ
หลายทิศทางท าให้ได้ค าตอบ หรือผลผลิตของความคิดอย่างหลากหลาย และมีความแปลกใหม่ 
  Wallas (1965: 36) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Wallas ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์
จะเกิดขึ้นมาได้นั้นจะต้องมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นระยะของการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เมื่อพบปัญหา เช่น 
กรณีท่ี Archimedes จะคิดหาส่วนผสมของเงินในมงกุฎทองได้ส าเร็จนั้นก็ได้พยายามชั่งเงินชั่งทองที่มี
ขนาดต่าง ๆ กัน แต่ก็ยังคิดไม่ออก 
 2. ขั้นฟักตัว (Incubation) เมื่อรวบรวมตามขั้นที่ 1 แล้ว ผู้คิดก็ยังคิดไม่ออก ได้แต่ครุ่นคิด
อยู่ ระยะผลงานยังไม่เกิด จนบางครั้งผู้คิดค้นต้องไปท างานอ่ืน 
 3. ขั้นคิดออก (Illumination or Insight) เป็นระยะที่คิดค าตอบออกทันที ทั้งที่ดูเหมือนเป็น
ระยะที่ก าลังไม่คิดอยู่ เช่น Archimedes คิดออกเมื่อจุ่มตัวลงในอ่างน้ า หรือ Sir. Isaac Newton คิด
ออกขณะนั่งดูผลแอปเปิ้ลหล่น เป็นต้น 
 4. ขั้นพิสูจน์ (Verification) เมื่อคิดค าตอบออกแล้วก็จะพิสูจน์ทดลองซ้ า ๆ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจ ได้ผลแน่นอนตั้งเป็นเกณฑ์ต่อไป 
 สรุป Wallas กล่าวถึงความเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า ขั้นตอนตามล าดับของการเกิด ได้แก่ 
ขั้นเตรียมด้วยการรวบรวมข้อมูล ที่น าไปสู่ขั้นฟักตัวของการคิด จนกว่าถึงขั้นต่อไปคือขั้นคิดออก
สามารถหาค าตอบได้ และจะไปสู่ขั้นสุดท้าย คือขั้นพิสูจน์เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจถึงความถูกต้อง
น าไปใช้ได้ต่อไป 
 Taylor (1972: 190) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Taylor โดยได้ให้ข้อคิดของทฤษฎี
ความคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างน่าสนใจ ผลงานของความคิดสร้างสรรค์ของคนนั้นไม่จ าเป็นต้องคิดค้น
ประดิษฐ์ของใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครท ามาก่อน หรือสร้างทฤษฎีที่ต้องใช้ความคิดด้านนามธรรมอย่าง
สูงยิ่ง แต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนนั้นอาจจะเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งใน 6 ขั้น ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 เป็นความคิดสร้างสรรค์ขั้นต้น เป็นสิ่งธรรมดาสามัญ คือ เป็นพฤติกรรมหรือการ
แสดงออกของงานอย่างอิสระ ซึ่งเป็นพฤติกรรมไม่จ าเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่มและทักษะอย่างใด 
คือ เป็นแต่เพียงให้กล้าแสดงออกอย่างอิสระเท่านั้น 
 ขั้นที่ 2 เป็นงานที่ผลิตออกมาโดยที่ผลงานนั้นจ าเป็นต้องอาศัยทักษะบางประการแต่ไม่
จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์ เป็นขั้นที่แสดงถึงความคิดใหม่ของบุคคลไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจาก
ใคร แม้ว่างานนั้นจะมีคนอื่นคิดออกแล้วก็ตาม 
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 ขั้นที่ 4 เป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์ ขั้นประดิษฐ์สิ่งใหม่  ๆ โดยไม่ซ้ า แบบใคร เป็นขั้นที่
ผู้กระท าให้เห็นความสามารถท่ีแตกต่างไปจากผู้อ่ืน 
 ขั้นที่ 5 เป็นขั้นพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขั้นที่ 6 เป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์สูงสุด สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมขั้นสูงสุดได้ เช่น 
Charles Robert Darwin คิดตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น เป็นต้น 
 สรุป Taylor ให้แนวคิดของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นขั้นต่างๆ ที่สามารถเกิดการคิดข้ึนมาใน
ลักษณะใด ๆ ก็ได้ใน 6 ขั้น ซึ่งได้แก่ 1. ขั้นกล้าแสดงออกอย่างอิสระ 2. ขั้นผลิตผลงานออกมาซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่เพียงแต่อาศัยทักษะบางประการ 3. ขั้นสร้างสรรค์นับเป็นการแสดงความคิด
ใหม่ที่ไม่เลียนแบบใคร 4. ขั้นความคิดสร้างสรรค์เป็นขั้นของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ 5. ขั้นพัฒนา
ปรับปรุงผลงานในขั้นที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 6. ขั้นสุดท้ายเป็นขั้นความคิดสร้างสรรค์สุด
ยอดเป็นความสามารถคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมขั้นสูงสุดได้ 
 Alex F Osborn (1963: 40 – 47) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Alex F Osborn กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดจินตนาการประยุกต์ หมายถึง จินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
แก้ปัญหาที่ยุ่งยากเมื่อมนุษย์ประสบ และไม่ใช่เป็นจินตนาการที่เลื่อนลอย เขาได้กล่าวถึงกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ว่า มี 7 ขั้น ได้แก ่
 1. ปัญหา สามารถระบุให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการจะใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแก้ไข
ได ้
 2. การเตรียมและข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 

3. การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเลือกแนวทางเหมาะสมใน
ขั้นต่อไป 

4. การใช้ความคิดหรือคัดเลือกเพ่ือหาทางเลือกต่าง ๆ นับว่าเป็นขั้นของการพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบและหาทางเลือกที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุดจากหลาย ๆ แนวทาง 

5. การฟักความคิด และการกระท าให้กระจ่าง ( Incubation and Illumination) เป็นขั้นที่
ท าให้การฟักความคิดว่างแล้วเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแล้วท าให้ความคิดนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น 

6. การสังเคราะห์ หรือการบรรจุชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
7. การประเมินผล เป็นการคัดเลือกจากค าตอบที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
Alex F Osborn ได้สร้างเทคนิคระดมสมองมาใช้ในการสอนความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น

กิจกรรมกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คน ที่มีความสามารถต่าง ๆ กัน เพ่ือให้บุคคลมี
ความคิดหลายทิศทาง และคิดมากในช่วงเวลาจ ากัด โดยมีหลักเกณฑ์ในการระดมความคิด ดังนี้ 
 1. การไม่วิจารณ์ตัดสินความคิด หมายถึง เมื่อมีสมาชิกในกลุ่มเสนอความคิดขึ้นมาจะไม่มี
การวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 2. ยอมรับและให้อิสระในการเสนอความคิด หมายถึง การยอมรับฟังและให้อิสระแก่สมาชิก
ในกลุ่มเพ่ือเสนอความคิดออกมา 
 3. ส่งเสริมปริมาณความคิด หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนได้ให้ปริมาณความคิดมากยิ่งมาก
เท่าใดก็ยิ่งดี และพยายามกระตุ้นให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนโดยไม่มีการยับยั้งหรือถูก
ขัดขวางแต่อย่างใด 
 4. การระดมความคิด และการปรับปรุงแต่งความคิด หมายถึง หลังจากที่มีการระดมสมอง
เพ่ือให้แนวคิดตามข้อ 1 – 3 แล้ว ให้น าความคิดทั้งหมดมาประมวลผล แล้วพิจารณาประเมินตัดสิน
ร่วมกันว่า ความคิดใดให้คุณค่ามากกว่ากัน และจัดเรี ยงล าดับความคิดโดยใช้เกณฑ์ก าหนด
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม เช่น บุคลากร งบประมาณ นโยบาย เป็นต้น 
 สรุปแนวคิดตามทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Alex F Osborn ได้รับการตอบสนองเป็น
อย่างสูงโดยมีผู้น าชุดการสอนของเขาไปใช้ในการสอนความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด และเทคนิคระดม
สมองก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในทุกวงการว่าสามารถสร้างแนวคิดที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี 
 De Bono, E (1982: 70 - 74) ทฤษฎีการคิดนอกกรอบของ De Bono, E นักจิตวิทยากลุ่ม
ปัญญานิยมที่มีแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการคิดได้เสนอไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถท่ีจะ
คิดนอกกรอบความคิดเดิมซึ่งปิดกั้นแนวคิดอยู่ก่อให้เกิดแนวคิดอย่างอ่ืน ๆ ที่ถือกันว่าเป็นแนวคิดเพ่ือ
จะน ามาพัฒนาในการแก้ปัญหาที่ต้องการได้ การวัดความคิดสร้างสรรค์จะต้องวัดที่ผลผลิตของที่
สามารถใช้แก้ปัญหาได้ และการคิดยังเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ ฝึกหัด และสอนกันได้เหมือนทักษะอ่ืน 
De Bono, E เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเจริญก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการด้านต่าง  ๆ 
เป็นผลมาจากความคิดของคนโดยเขาได้ตั้งศัพท์และจ าแนกการ คือ ออกเป็น 2 ด้านที่ส าคัญ คือ 
 1. การคิดในกรอบ (Vertical Thinking) เป็นการด าเนินการเชิงตรรก (logical Thinking) 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 
 2. การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) เป็นการคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่
ครอบง าอยู่ ให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ หลาย ๆ อย่างขึ้น การคิดแบบนี้ท าให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ ในความเห็นของ De Bono, E พวกนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ จิตรกร คีตกวี นัก
ประพันธ์ ต่างก็มีความสามารถในการคิดนอกกรอบทั้งสิ้น จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ได้ แต่ 
De Bono, E มีความเห็นว่ายังไม่มีใครสามารถอธิบายกระบวนการคิดแบบนี้ได้อย่างมีระบบ จึงเป็น
เหตุให้คนส่วนใหญ่ต่างก็คิดกันไปว่าความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่าง  ๆ เช่น ทาง
ศิลปะ ดนตรี หรือวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคลจึงมีการคิดค าอธิบายลักษณะเช่นนี้ 
ดังเช่น พรสวรรค์ (Gifted) อัจฉริยะ (Genius) เป็นต้น แต่การพยายามอธิบายภาพความสามารถใน
การสร้างผลงานในแนวนี้นับว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ (Potentiality) ของมนุษย์ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
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 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาการคิดมาเป็นเวลานาน De Bono, E เสนอไว้ว่าทฤษฎี
การคิดนอกกรอบจะท าให้มนุษย์เกิดการสร้างแนวคิดหลากหลายแนวคิด ซึ่งจะท าให้ได้แนวคิดแปลก
ใหม่ที่จะน าไปสร้างผลผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ เขาถือว่ากระบวนการคิดท้ัง 2 ลักษณะกล่าวมานั้น
แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่การคิดทั้ง 2 ลักษณะนั้นมีการสนับสนุนกัน และความคิดในการ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง มีกระบวนการคิดเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 1. การคิดระยะที่ 1 (First Stage Thinking) เป็นกระบวนการคิดเพ่ือให้เกิดแนวคิดในการ
พิจารณาปัญหา ที่จะได้ก าหนดให้ชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไร และสามารถมองหามโนทัศน์
สร้างแนวคิดที่จะใช้แก้ปัญหา 
 2. การคิดระยะที่ 2 (Second Stage Thinking) เป็นกระบวนการคิดในกรอบเมื่อใช้การคิด
ระยะที่ 1 แล้ว ซึ่งจะเกิดการสร้างแนวคิดที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาการคิดระยะที่ 2 จะเป็นการทดสอบ
แนวคิดเหล่านั้นว่า แนวคิดใดที่เหมาะสมที่สุด แล้วจึงด าเนินการพัฒนาให้สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ตามท่ีต้องการได้ การอธิบายความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีของ De Bono คือการใช้
กระบวนการคิดระยะที่ 1 การคิดนอกกรอบเพ่ือให้เกิดแนวคิดแล้วใช้ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ทดสอบ
แนวคิดเหล่านั้น และพัฒนาแนวคิดให้สามารถสร้างผลผลิตที่ต้องการได้ แต่การที่คนส่วนใหญ่ไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์และไม่สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านต่าง ๆ เป็นเพราะไม่ได้ใช้การคิดหลาย ๆ 
แนวทางทดสอบมีแต่น าแนวคิดแบบถูกครอบง ามาใช้มากกว่า 
 De Bono, E ได้อธิบายว่า การที่คนโดยทั่วไปไม่สามารถสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ได้นั้นเพราะ
ถูกครอบง า (Block) ด้วยกรอบบางอย่าง ส าหรับกรอบท่ีครอบง าพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. การมีมโนทัศน์ (Concept) เดิมเป็นความคิดหรือการรับรู้ (Perception) ของบุคคลว่า
สภาพสถานการณ์ที่พบเห็นอยู่นั้นมีมโนทัศน์เดิมอะไรที่ท าให้ไม่สามารถคิดได้ในลักษณะอ่ืน สิ่งนั้น
ควรจะสามารถใช้ท าหน้าที่ในลักษณะอ่ืนได้หรือไม่ ตัวอย่างที่ De Bono น าเสนอไว้ คือ ขณะที่เข้าไป
ท าวิจัยในชนบทของประเทศเวเนซุเอลากับคณะ พวกเขาต้องการรีดชุดสากลเพ่ือใช้ในงานต้อนรับ แต่
หมู่บ้านนี้ไม่มีเตารีดมีแต่กระทะ De Bono จึงใช้กระทะคว่ าท าให้ร้อนแล้วเอาเสื้อผ้าครอบก้นกระทะ
ท าให้เรียบได้ ถ้าเป็นคนทั่วไปจะมองแต่ว่ากระทะท าหน้าที่เพียงใช้ท าอาหาร แต่  De Bono ไม่ได้คิด
อย่างนั้น จึงท าให้เขาสร้างแนวทางใหม่ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการใช้ กระทะท าให้
เสื้อผ้าเรียบได ้
 2. การมีแนวคิดเด่น (Dominant Idea) เมื่อต้องการคิดสิ่งใหม ่หรือคิดแก้ปัญหาโดยทั่วไป มี
แนวคิดเด่นในการแก้ปัญหาอยู่เช่นนั้น และท าให้บุคคลทั่วไปถูกแนวคิดเด่นและชักจูงให้คิดหาทาง
แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดเด่น ข้อเปรียบเทียบนี้เห็นได้อย่างชัดเจนในการประชุมกลุ่ม 
จะมีเพียงสมาชิกบางคนที่เด่นที่สามารถชักจูงให้กลุ่มมีแนวคิดเหมือนตัวเองท าให้ขาดการมองปัญหา
ในมุมมองอ่ืนได ้



101 

 

 3. การมีสมมติฐาน (Assumption) เป็นการก าหนดของเขตของการแก้ปัญหาว่าแนวคิดที่จะ
แก้ปัญหาต้องอยู่ในขอบเขต ท าให้คิดอยู่แต่ในกรอบที่ไม่อาจสร้างแนวคิดแบบอ่ืน ๆ ได้เลย เช่น การ
ถนอมอาหารประเภทกล้วย คนทั่วไปจะถนอมอาหารในรูปแบบกล้วยตาก กล้วยเชื่อม กล้วยกวน เป็น
ต้น 
 สรุปทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ De Bono เน้นการคิดนอกกรอบที่ท าให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์ เพราะท าให้มีอิสระในการใช้ความคิดที่ไม่ถูกครอบง า เนื่องจากการถูกครอบง าน าไปสู่การ
คิดแบบเดิมที่ขัดขวางการคิดใหม่ ๆ ได ้
 Torrance (1965: 99 – 104) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance มีแนวคิดที่ว่า 
ความคิดสร้างสรรค์จะแสดงออกมาตลอดกระบวนการของความรู้สึก หรือการแก้ปัญหา การรวบรวม
ความคิดเพ่ือใช้เป็นข้อสมมติฐาน การทดสอบ การวัดและการดัดแปลงสมมติฐาน ตลอดจนวิธีการ
เผยแพร่ผลสรุปที่ได้รับ ซึ่งทฤษฎีของ Torrance อาจขยายได้ความว่า ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เมื่อ
เห็นและเข้าใจจะรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือแสวงหาวิธีใหม่ในการเผชิญ
หรือแก้ปัญหา และ Torrance ได้ก าหนดขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นเริ่มต้น เกิดจากความรู้สึกต้องการหรือความพอใจในสิ่งต่าง ๆ ที่จะท าให้บุคคลเริ่มคิด 
โดยจะพยายามรวบรวมข้อเท็จจริง เรื่องราวและแนวคิดต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกันเพ่ือหาความกระจ่าง
ในการแก้ปัญหา ในขั้นนี้ผู้คิดจะยังไม่ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นออกมาในรูปใด และอาจใช้เวลาค่อนข้าง
นานของการคิดสร้างสรรค์จนบางครั้งเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัว 
 2. ขั้นครุ่นคิด เป็นขั้นต่อจากการเริ่มต้น มีระยะหนึ่งที่ความรู้ความเห็น และเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่ได้รวบรวมไว้มาประสมกลมกลืนเข้าเป็นรูปร่าง ในระยะนี้ผู้คิดต้องใช้ความคิดอย่างหนักและบางครั้ง
ความคิดอาจชะงักไปเป็นเวลานาน บางครั้งก็กลับเกิดข้ึนมาใหม่อีก 
 3. ขั้นเกิดความคิด ในระยะท่ีก าลังครุ่นคิดอยู่นั้น บางครั้งจะเกิดความคิดผุดขึ้นมาทันทีทันใด 
ผู้คิดจะมองเห็นความสัมพันธ์ของความคิดใหม่ที่ซ้ ากับความคิดเก่า ๆ ที่มีผู้คิดขึ้นมาแล้ว การมองเห็น
ความสัมพันธ์ในแนวคิดใหม่จะเกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยที่ผู้คิดไม่ได้นึกหรือคาดว่าจะเกิดข้ึนเลย 
 4. ขั้นปรับปรุง เมื่อเกิดความคิดใหม่แล้วผู้คิดจะขัดเกลาความคิดนั้นให้ผู้อ่ืนเกิดความเข้าใจ
ได้ง่ายหรืออาจต่อเติมความคิดท่ีเกิดขึ้นใหม่นั้นให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 จากแนวคิดของ Torrance ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่มี 4 ขั้นในการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ขั้นเริ่มต้นด้วยการพอใจจึงมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ตามมาด้วยการครุ่นคิดจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาอาจใช้เวลานานจนถึงขั้นเกิด
ความคิดจากการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดใหม่และความคิดเก่า และสุดท้ายเมื่อเกิด
ความคิดใหม่แล้วจะขัดเกลาความคิดนั้นให้ก้าวหน้าขึ้น 
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 Torrance ได้ท าการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในวัยต่าง ๆ ปรากฏผล ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. วัยก่อนเข้าเรียน 

1.1 อายุตั้งแต่ 0 – 2 ปี เด็กจะเริ่มมีจินตนาการในระยะนี้พ่อแม่สามารถส่งเสริมด้วยการ
สร้างพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยการให้เล่นเกมชนิดต่าง ๆ อย่างหลากหลายและ
ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยในระหว่างเล่นด้วย 

1.2 อายุ 2 – 4 ปี เด็กจะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่มีช่วงเวลาความสนใจสั้น ๆ และ
เริ่มเอาใจใส่ตนเองมากขึ้นด้วยการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 
เด็กจะอยากรู้อยากเห็นและซักถามปัญหาด้วยค าถามที่ผู้ใหญ่รู้สึกร าคาญ เด็กวัยนี้ควรมีของเล่นชนิด
ที่เปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบ เช่น รูปสี่เหลี่ยมส าหรับต่อ หรือดินน้ ามัน จะท าให้เด็กสามารถใช้
อุปกรณ์เหล่านี้สร้างสรรค์ตามจินตนาการ และท าให้เกิดการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ผู้ใหญ่ควรชักจูงเด็กให้ปลูกต้นไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ โดยท าให้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองจะท าให้เด็ก
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองและรู้สึกพอใจเมื่อท าได้ส าเร็จ แต่หากไม่ส าเร็จก็
ควรให้ความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือคอยปลอบโยนพร้อมทั้งให้ลองท าใหม่จนกว่าจะส าเร็จ 

1.3 อายุ 4 – 6 ปี เด็กช่วงวัยอายุนี้จะมีจินตนาการดีมาก เริ่มเรียนรู้ถึงทักษะในการวาง
แผนการเล่น หรือเรียนรู้ถึงหน้าที่ของผู้ใหญ่โดยผ่านการเล่น สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์เข้าด้วยกัน
แม้ว่ายังไม่เข้าใจเหตุผล เริ่มรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้อ่ืน และเริ่มคิดได้ว่าการกระท าของตนเองจะท าให้
ผู้อ่ืนมีความสุขอย่างไร และผู้ใหญ่ควรน าความคิดของเด็กมาใช้เป็นประโยชน์บ้างให้เด็กเห็นและเกิด
ความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง แม้จะไม่ดีเท่าของผู้ใหญ่ก็ตาม นอกจากนี้ก็ควรแนะน า ตอบ
ค าถามของเด็ก หรือร่วมรับรู้ในสิ่งที่เด็กคิดเพราะเป็นโอกาสดีส าหรับวัยนี้ที่ควรได้รับการส่งเสริมการ
คิดสร้างสรรค์ 
 2. วัยเรียนระดับประถมศึกษา 

2.1 อายุ 6 – 8 ปี เด็กวัยนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์ลดลงแต่จะมีการรักเรียน อยากรู้อยาก
เห็นมากขึ้น เอาแต่ใจตนเอง ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์
ผ่านบทเรียน นิทาน หรือการอภิปราย ผู้ใหญ่จึงควรช่วยเด็กได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง และคอย
ตอบค าถามต่าง ๆ ของเด็กด้วยเหตุผลให้ถูกต้องและชัดเจน 

2.2 อายุ 8 – 10 ปี เด็กช่วงนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น และสามารถน าความคิดไป
ใช้ได้จริง ๆ โดยธรรมชาติเด็กมักจะเลียนแบบวีรบุรุษ จึงสามารถกระตุ้นให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือ
ทักษะอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเพ่ือนฝูง เด็กสามารถท างานที่ยากขึ้นได้ รู้จักถามค าถามที่ซับซ้อนขึ้น รู้จักคิด
มากขึ้น มีความวิตกกังวลในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ท า และจะรู้สึกเสีย ใจเมื่อไม่ได้รับความยุติธรรม 
นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังต้องการโอกาสที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นผู้ใหญ่ควรให้โอกาสนี้
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แก่เขา พร้อมทั้งแสดงเห็นว่าความคิดของเขามีประโยชน์ แต่เขามักจะต้องการได้รับการสนับสนุน 
การเสนอแนะ ข้อแนะน าต่าง ๆ ด้วยเมื่อต้องท างานที่ยากมากขึ้นและควรเรียนรู้ด้วยว่าตนเอง
สามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ 

2.3 อายุ 10 – 12 ปี เด็กวัยนี้จะชอบอ่านหนังสือ และสามารถอ่านหนังสือหรือใช้
ความคิดได้ในเวลาแต่ละครั้งนานขึ้น ทั้งยังอยู่ในวัยที่มีพัฒนาการด้านศิลปะและดนตรีได้อย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งยังชอบลองผิดลองถูก และท าทุกอย่างด้วยตนเอง มีความคิดละเอียดลึกซึ้งในประเด็นที่
ปลีกย่อยต่าง ๆ ได้ดี หากเป็นงานที่ท้าทายเขาสามารถแปลงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ จึงควรมีการฝึกให้
ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นด้วยการคิดสร้างสรรค์ เช่น การท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
 3. วัยเรียนระดับมัธยมศึกษา 

3.1 อายุ 12 – 14 ปี เด็กวัยนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ มาก และยังไม่มี
การวางแผนส าหรับอนาคตของตนเอง รักสนุกไม่ค านึงเหตุผล เด็กท่ีมีพรสวรรค์จะมีการแสดงออกถึง
จินตนาการของตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี หรือเครื่องยนต์กลไก เป็นต้น เด็กจะเริ่ม
ต่อต้านระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
นอกจากนี้เขามักจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง อันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนฝูงก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากกลัวว่าเพ่ือนจะไม่ยอมรับตน เด็กควรมี
โอกาสเรียนรู้ถึงการเลือกอาชีพ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในภายหลังก็ตามหากมีโอกาสท างานที่  
ยาก ๆ น่าสนใจ มีการฝึกการตัดสินใจ จะไม่ท าให้เด็กแตกออกไปจากลุ่มเพ่ือนและยังท าให้มีการดึง
เพ่ือนไปในทางที่ถูกต้อง ควรมีการฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตความต้องการของคนอ่ืนและรู้จักเคารพใน
ความเห็นผู้อ่ืนด้วย 

3.2 อายุ 16 – 18 ปี เด็กหญิงและเด็กชายจะชอบความสนุกสนาน การผจญภัย และ
เริ่มสนใจงานอาชีพในอนาคต พวกเขาจะมีการพัฒนาที่เร็วมากทางด้านความสามารถและความสนใจ
แต่ก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย นอกจากนี้มักจะมีการกังวลเรื่องการได้รับการยอมรับจาก    
เพ่ือน ๆ และเริ่มเรียนรู้ว่าปัญหาบางอย่างไม่สามารถหาค าตอบที่แน่นอนได้ ผู้ใหญ่จึงควรช่วยให้เด็ก
ได้มีเวลาคิดถึงความสามารถของตนเอง และวิธีการน าไปใช้ได้ประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน 
ควรกระตุ้นให้เด็กทราบถึงความต้องการของสังคม ดังนั้นระยะนี้จึงเป็นช่วงเวลาส าหรับการฝึกฝน
ทักษะในการตอบปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 อายุ 16 – 18 ปี เด็กวัยนี้ต้องการช่วยชักจูงจินตนาการให้มีความทะเยอทะยาน
ในทางที่ดีส าหรับชีวิต ความสนใจของเขาจะมั่นคงพอ ๆ กับความต้องการ เพราะสามารถที่จะคิดหา
ข้อสรุปได้ด้วยตนเองแล้ว และยังได้เรียนรู้ที่จะใช้ความสามารถที่มีอยู่แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถเข้ากับกลุ่มเพ่ือนได้เป็นอย่างดี ในระหว่างวัยนี้ผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลและกระตุ้นด้วย ปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียน อีกทั้งเสริมสร้างทักษะความช านาญและความ
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สนใจในสุนทรียภาพ และร่วมมือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กวัยนี้ด้วย แต่ต้องหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับ
เด็ก ควรใช้ประโยชน์กับแบบทดสอบความสนใจ ความสามารถ และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ พวกเขายัง
ต้องการพบกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และต้องการความช่วยเหลือ การแนะ
แนวทางท่ีควรยึดถือในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและความคิดเห็นที่มีต่อสังคม 
 4. วัยหลังมัธยมศึกษา 
 วัยนี้ระดับความคิดสร้างสรรค์ลดลง อาจเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ เช่น พัฒนาการของ
ร่างกายที่ไม่ต่อเนื่อง การท างานของต่อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาตลอดจนความ
แตกต่างทางสังคม และความวิตกกังวลในอาชีพ เป็นต้น 
 จากการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะค่อย ๆ สูงขึ้นตามอายุจนกระทั่งวัยเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
หรือหยุดชะงักหายไป ซึ่งมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน กฎระเบียบที่เข้มงวดและการ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน การปฏิบัติตามแบบสังคม การรู้จักประนีประนอม ซึ่งจะท าให้เกิดวามวิตกกังวล 
กลัวท าไม่ถูก กลัวการถูกลงโทษ และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ท าให้เด็กขาดความเป็นอิสระทางความคิด
และการกระท า ท าให้ขาดความกระตือรือร้น จึงเป็นผลให้ความคิดสร้างสรรค์ลดลง คนบางคนมี
ความคิดสร้างสรรค์กลับคืนมาใหม่หลังจากหายไป และก็มีหลายคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ย้อนมา
เลยหลังจากหยุดชะงักไปตั้งแต่ตอนนั้น 
 ทฤษฎี AUTA (อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 154 – 155) ทฤษฎีนี้เป็นรูปแบบของการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล โดยมีความคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนสามารถ
พัฒนาให้สูงขึ้นได้ ส าหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบ AUTA นี้ประกอบด้วย 
 1. การตระหนัก (Awareness) หมายถึง การประจักษ์ชัดถึงความส าคัญของความคิด
สร้างสรรค์ที่มีต่อตนเอง ต่อสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มี
อยู่ในตัวด้วย 
 2. ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
 3. เทคนิควิธี (Techniques) หมายถึง การรู้เทคนิควิธีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง
เป็นเทคนิคส่วนบุคคลและเป็นเทคนิคที่เป็นมาตรฐาน 
 4. การตระหนักถึงความเข้าใจในทางสร้างสรรค์ (Awareness and Understanding of 
Creative Thinking) หมายถึง วิธีการอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้คนเราเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่าง
ถูกต้องถูกวิธี แล้วมีการประมวลผลออกมาด้วยความถูกต้องเหมาะสม ตรงกับสถานการณ์รอบข้าง
และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบัน จึงท าให้เกิดวิธีที่ดีในการดูแลความเหมาะสมในการคิด
สร้างสรรค์ได้ 
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  Freud (1938: 91) ทฤษฎีของ Freud มีแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิด
สร้างสรรค์เริ่มจากความขัดแย้ง หรือถูกขับออกมาโดยพลังจิตใต้ส านึก ขณะที่มีความคิดขัดแย้งเกิดขึ้น
นั้น คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความคิดอิสระขึ้นมากมาย แต่คนที่ไมม่ีความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีที่
ความคิดอิสระ 
 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ในรูปของการเชื่อมโยง (Associative Theory อ้างถึงใน ลักขณา 
สริวัฒน์, 2549: 155) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย การสร้างแนวคิดใหม่โดยการรวมเอา
สิ่งสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน ซึ่งการรวมกันนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะอย่างหรือรวมกันแล้วต้อง
เกิดประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง หรือเมื่อระลึกสิ่งใดได้ก็เป็นแนวทางให้ระลึกสิ่งอ่ืน  ๆ ต่อ ๆ กันไป 
สัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ เช่น เมื่อเห็นโต๊ะ ท าให้นึกถึงเก้าอ้ี ใช้วางของ เป็นต้น ซึ่งค าระลึกออกมาต่างก็
เป็นสังกัป (Concept) ที่มีความสัมพันธ์กันและกันสะสมอยู่ในสมองของคน เมื่อมีสิ่งเร้ากระตุ้นก็จะ
ตอบสนอง 
 Wallas and Kogan (1965: 41) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Wallas และ Kogan โดย
ทั้งสองได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนอง อาการที่เร้ากับการการตอบสนองนั้นแสดงปฏิกิริยาต่อกันท าให้เกิดการระลึกได้ ซึ่งถ้าสิ่ง
เร้ากับการตอบสนองแสดงปฏิกิริยาต่อกันไปได้มาก ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงจะระลึกได้หลายแง่มุม 
หลายทิศทาง ส่วนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อยจะระลึกได้น้อย การระลึกได้มากย่อมระลึกในสิ่งที่
ผู้อ่ืนระลึกไม่ได้ บางครั้งสิ่งที่ระลึกได้นั้นอาจสัมพันธ์กับสิ่งใหม่ ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นไปได้
ด้วยความบังเอิญ ตามทฤษฎีของ Wallas และ Kogan ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการโยงสัมพันธ์
ระหว่างมโนทัศน์ต่าง ๆ ที่บุคคลสร้างสมมาจากการเรียนรู้นั่นเอง ดังนั้นการที่บุคคลจะมีความคิด
สร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการเชื่อมโยงมโนทัศน์เข้ากับสิ่งใหม่ให้มาก
ที่สุด แสดงว่าประสบการณ์และการเรียนรู้มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
 Sandeep Gautam (http://www.creativitypost.com/creativity_components) ที่ ไ ด้
กล่าวถึงทฤษฎีของการคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางสิ่งซึ่ง
ต้องเป็นทั้งสิ่งใหม่และให้ประโยชน์ การรวบรวมความคิดที่วัดจากการทดสอบในสิ่งที่ไกลตัวและไม่
สามารถเห็นไดเ้ป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนต่าง ๆ ของปัญหาให้เป็นเอกภาพ ประการนี้มองถึงความ
อ่อนตัวหรือการลื่นไหลของความคิด สามารถคิดออกนอกกรอบได้และไม่ถูกจ ากัด 
 2. ใช้วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา ประการนี้คล้ายความเป็นต้นก าเนิด 
 3. ดูปัญหาจากทัศนมิติที่แตกต่างกัน ประการนี้ใช้ความรวดเร็วกับทัศนมิติที่หลายหลากซึ่ง
คล้ายกับความคล่อง 
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 ดังนั้นการสร้างต้นแบบการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 1. ความทึ่ง – แปลก (Surprise) ซึ่งตรงกับ
ความคล่อง หรือความอ่อนตัว (Flexibility) 2. ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) ซึ่ง
ตรงกับความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 3. ความงดงาม (Beauty) และ 4. ความเป็น
ประโยชน์ (Utility) 
 จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ที่น าเสนอทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่มี
อยู่ในตัวบุคคลทุกคน และความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้โดยอาศัยการเรียนรู้ การ
ฝึกฝนในการแก้ปัญหา และการได้รับบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น า
ทฤษฎีความคิดสร้างสร้างสรรค์ของ Sandeep Gautam มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
6.3 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์  

ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน เพราะ
สังคมมีความเปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านต่าง ๆ 
อยู่ตลอดเวลา ผลของการคิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ท าให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ใหม่ ๆ ที่ท าให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นและมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยผลผลิตที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยได้รวบรวมความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์
จากนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
 ผุสดี กุฎอินทร์ (2523: 85) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นการคิดที่
ก่อให้เกิดคุณค่าในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. มีคุณค่าต่อสังคม คุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมนั้น ได้แก่ การที่บุคคลได้คิด
และสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือประโยชน์และความก้าวหน้าของสังคมหรือหาวิธีแก้ไขปัญหา
จนกระทั่งประสบความส าเร็จและมีประโยชน์ต่อสังคม เช่น ความเจริญทางด้านการแพทย์ การเกษตร 
การคมนาคม เป็นต้น 
 2. มีคุณค่าต่อตนเอง ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นั้น นับว่ามีคุณค่าต่อบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์เองด้วย เพราะการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใดขึ้นมาท าให้สรรค์พึงพอใจและมี
ความสุข เช่น การที่เด็กสร้างสรรค์งานด้วยตนเองจะสร้างความพอใจแก่เด็กไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ
การต่อสิ่งของให้ เป็นรูปร่างต่าง ๆ การคิดเกมการเล่นที่แปลกใหม่ เด็กจะเกิดความภูมิใจใน
ความสามารถของตน มั่นใจในตนเอง ซึ่งมีผลไปถึงแบบแผน บุคลิกภาพและความสามารถ ปรับตัวให้
เข้ากับสังคมของเด็ก 

http://www.creativitypost.com/authors/profile/122/sgautam
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Hurlock (1987: 55) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์
ให้ความสนุก ความสุข และความพอใจแก่เด็ก และมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็กมากไม่มีอะไรที่จะ
ให้เด็กรู้สึกหดหู่ได้เท่ากับงานสร้างสรรค์ได้รับการต าหนิ หรือดูถูก 
 จากความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความส าคัญ
ของการคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและต่อสังคม ซึ่งต้อง
ได้รับการกระตุ้นด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ น าไปสู่การริเริ่มและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ 
 
6.4 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่สามารถคิดได้หลากหลาย มีความนอก
กรอบ จึงท าให้นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งประเภทของความคิดสร้างสรรค์ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 
 นิรัช สุดสังข์ (2544: 72 – 73) ได้แบ่งประเภทของความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ 
 1. การค้นพบสิ่งใหม่ (Discovery) ได้แก่ ผลงานซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน 
ในงานออกแบบปัจจุบันจะพบงานประเภทนี้ได้ยาก เนื่องจากผลงานออกแบบต่าง ๆ ล้วนมีรากฐาน
การพัฒนามาจากงานเดิมที่มีปัญหาข้อบกพร่อง เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขจึงมักยังคงความเกี่ยวข้อง
หลงเหลืออยู่ การค้นพบสิ่งใหม่มักเกิดข้ึนในวงการวิทยาศาสตร์ 
 2. การริเริ่มใหม่ (Innovation) เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากน าหลักการหรือการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์มาริเริ่มใช้ในการสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหา การสร้างผลงานออกแบบ 
ในประเภทนี้ยังคงเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นการประยุกต์หลักการ ผู้ประยุกต์จ าเป็นต้องมี
พ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีมาก่อน 
 3. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นผลงานที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมมา
สังเคราะห์ สร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ ในงานออกแบบมีผลงานประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก จากการ
มองเห็นช่องว่างในตลาดของผลิตภัณฑ์บางประเภทที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการ จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ให้ออกแบบคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการ  
 4. การดัดแปลง (Mutation) เป็นผลงานที่มีอยู่ทั่วไป ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้าน
รูปแบบ ขนาด หรือคุณสมบัติบางประการให้มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่เดิมในท้องตลาด ปัจจุบัน
มีสินค้าใหม่ประเภทนี้อยู่มากมาย อันเป็นผลมาจากการแข่งขันทางการค้า ท าให้ผู้ผลิตต้องเร่งผลิต
สินค้าประเภทเดิม แต่สามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า  
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 3 – 4) ได้แบ่งประเภทของความคิด
สร้างสรรค์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  1. ประเภทนวัตกรรมหรือการริเริ่ม (Innovation) คือ แนวคิดที่ใช้เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ขึ้น เช่น ทฤษฎี การประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกว่าแยกเป็นส่วนย่อย บางครั้ง
เรียกว่า “นวัตกรรม” เป็นการน าเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาใช้ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 
 2. ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การผสมผสานแนวคิดจากแหล่งต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน แล้วก่อให้เกิดแนวคิดใหม่อันมีคุณค่า  
 3. ประเภทต่อเนื่อง (Extension) เป็นการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ประเภท
เปลี่ยนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ คือ เป็นโครงสร้างหรือกรอบที่ก าหนดไว้   
กว้าง ๆ แต่ความต่อเนื่องเป็นรายละเอียดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น 
 4. ประเภทการลอกเลียน (Duplication) เป็นลักษณะการจ าลองหรือลอกเลียนแบบจาก
ความส าเร็จอื่น ๆ โดยจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ยังคงแบบเดิมอยู่ 

ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 137 – 138) ได้แบ่งประเภทของความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 
 1. สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ (Artistic Creativity) เป็นผลผลิตทางการคิดเกี่ยวกับงานด้าน
ความสุนทรีย์ทั้งหลายที่ช่วยจรรโลงความรู้สึกให้เกิดความสบายใจ ความพึงพอใจและความสุข เช่น 
การวาดภาพ การถ่ายภาพ การแต่งเพลง การเต้นร า การออกแบบทรงผม การออกแบบเครื่องแต่ง
กาย เป็นต้น 
 2. สร้างสรรค์ทางด้านการค้นพบ (Creativity of Discovery) เป็นการคิดที่เกิดจากการ
สังเกต หรือการปฏิบัติการด้วยการทดลองจากสถานที่ใกล้ตัวและค้นพบสิ่งใหม่ ๆ นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์
ที่ เป็นธรรมชาติจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ที่ เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น เช่น Sir. Isaac Newton 
สังเกตเห็นผลแอปเปิ้ลตกลงมาจนค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก หรือ Archimedes กระโดดออกมาจาก
อ่างน้ าแล้วร้องตะโกนออกมาว่า “Eureka” หรือสองพ่ีน้องตระกูล Writhe คิดประดิษฐ์เครื่องบินท า
ให้มนุษย์เดินทางได้ในอากาศ และการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อีกมากมาย 
 3. สร้างสรรค์ทางอารมณ์ขัน (Creativity of Humour) ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่พิเศษแตกต่างไป
จาก 2 รูปแบบที่กล่าวมานั้น เพราะการมีอารมณ์ขันนั้นเป็นการมองโลกในมุมมองที่แตกต่างกัน
ออกไป จนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น เช่น พวกท่ีมีอาชีพ Talk Show หรือดาวตลก 
พวกนี้มักจะจ าค าพูดหรือลักษณะท่าทางของบุคคลที่มีชื่อเสียง ที่ได้จากสถานการณ์และเหตุการณ์
เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น น ามาเสนอในรูปแบบละครตลก หรือสนทนาตลกให้คนชมได้ยินแล้วเกิด
อารมณ์ข าจนหัวเราะออกมาอย่างมีความสุข 
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 ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมานั้นจะน ามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
เพราะผลผลิตที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้านนั้นล้วนน ามาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งสิ้น ไม่
ว่าเราก าลังมองหาทางออกส าหรับปัญหาทางธุรกิจ หรือความคิดที่น ามาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
ใหม่ ๆ ก็ตาม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทุกชิ้นจะมาจากการ
ผสมผสานกันของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวข้างต้น และหากจะให้มีความแปลกใหม่
เกิดขึ้นจริง ๆ ก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะรวมอยู่ด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้แล้วการจะมี
คิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยอารมณ์ขันเป็นพ้ืนฐานอีกด้วย เนื่องจากถ้าสังเกตให้ดีจะ
พบว่า อารมณ์ขันนั้นนอกจากจะท าให้เรามีความสุขแล้วยังช่วยให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อีก
ด้วย เรื่องราวต่าง ๆ 
 จากประเภทของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทนวัตกรรมหรือริเริ่มใหม่ (Innovation)         
2. ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) 3. ประเภทต่อเนื่อง (Extension) 4. ประเภทการลอกเลียน 
(Duplication) 5. ประเภทการค้นพบสิ่งใหม่ (Discovery) 6. ประเภทการดัดแปลง (Mutation)     
7. ประเภททางด้านศิลปะ (Artistic Creativity) และ 8. ประเภททางอารมณ์ขัน (Creativity of 
Humour) ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าการสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) มา
ใช้ในการวิจัย เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการน าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนามาใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนโดยการสัมมนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจึงท าความเข้าใจข้อมูลที่สืบค้นด้วยการ
วิเคราะห์ แยกแยะ และหลอมรวมข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลใหม่ด้วยการเรียบเรียงตามความคิดของ
ตนเองจนสามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการอภิปรายในระหว่างการสัมมนาได้ 
 
6.5 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์  
 ความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการเรียกชื่อองค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาหลายท่านที่ได้ เรียกชื่อองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ไว้อย่างหลากหลาย แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงขอใช้ชื่อของค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 1. ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Oringinality) แทน
ค าว่า ความคิดริเริ่ม (Oringinality) 2. ความคล่อง (Fluency) แทนค าว่า ความคิดคล่องแคล่ว 
(Fluency) 3. ความยืดหยุ่น (Flexibility) แทนค าว่า ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และ 4. ความ
ละเอียดลออ (Elaboration) แทนค าว่า ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) โดยมีนักวิชาการ และ
นักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
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 วิชัย  วงษ์ ใหญ่  (2523: 67) ได้ กล่ าวถึ งองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ไว้  5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดท่ีแปลกแตกต่างไปจากบุคคลอื่น 
 2. ความว่องไวหรือความพรั่งพรู ปริมาณการคิดพรั่งพรูออกมามากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ 
 3. ความคล่องตัว ชนิดของความคิดที่ปรากฏออกมาจะแตกต่างกันออกไป โดยไม่ซ้ ากันเลย 
 4. ความละเอียดลออ ประณีต ความคิดที่แสดงออกมานั้นละเอียดลออ สามารถจะน ามาท า
ให้สมบูรณ์และประณีตต่อไปได้อย่างเต็มที่ 
 5. การสังเคราะห์ คือ การรวบรวมสิ่งที่คิดได้มาท าให้มีความหมาย และน ามาพัฒนาต่อไปให้
สมบูรณ์เป็นจริงได ้
 Guilford and Ralph Hoepfnor (1971: 49 – 50) กรมวิชาการ (2547: 69) และ อารี รังสิ
นันท์ (2532: 117) ได้อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลาย
ทิศทาง หรือที่เรียกว่าลักษณะของการคิดอเนกนัย หรือความคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking) 
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องตัว (Fluency) 
ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ดังรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจาก
ความคิดเดิม หรือคิดแบบง่าย ๆ ความคิดริเริ่มนับว่าเป็นความคิดที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม 
เป็นความคิดที่อาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น 
เช่น การคิดเครื่องบินได้ส าเร็จได้แนวความคิดมาจากเครื่องร่อน เป็นต้น ความคิดริเริ่มจึงเป็นลักษณะ
ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และแปลกแตกต่างไปจากความคิดเดิมที่ไม่เคยมีใครเห็นหรือนึกถึงมา
ก่อน ความคิดริเริ่มจึงต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้าลอง กล้าท า เพ่ือทดสอบความคิดของตน
ทุกครั้งที่มีความริเริ่ม และต้องอาศัยความมีจินตนาการ คิดเรื่องและฝันจากจินตนาการได้ ซึ่งเรียกกัน
ว่าเป็นความคิดจินตนาการประยุกต์ คือไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคิดสร้างและหาแนวทางท าให้
เกิดผลงานได้ด้วย ฉะนั้นความคิดจินตนาการและความพยายามที่จะสร้างผลงานจึงเป็นสิ่งคู่กัน เช่น มี
ผู้กล่าวไว้ว่า คนที่คิดอยากจะบินได้นั้นเป็นคนที่แปลกและไม่มีความเป็นไปได้ แต่กลับปรากฏว่าใน
เวลาต่อมามีพ่ีน้องตระกูล Writhe ที่มีความสามารถคิดประดิษฐ์เครื่องบินได้ส าเร็จ เป็นต้น ความคิด
ริเริ่มประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 

1.1 ลักษณะทางกระบวนการ คือ กระบวนการคิดและความสามารถแตกความคิดเดิม
ไปสู่ความคิดใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม 

1.2 ลักษณะของบุคคล คือ บุคคลที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง กล้า
คิดกล้าแสดงออก มีสุขภาพจิตดีพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ 
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1.3 ลักษณะของผลิตผล คือ ผลที่เกิดจากความคิดริเริ่ม เป็นผลงานที่แปลกใหม่ ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน มีคุณค่าต่อตนเองและส่วนร่วม 
 Braylett (1968 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 158 - 159) Braylett ได้ศึกษาค้นคว้า
ลักษณะของความคิดริเริ่มและสรุปว่า ความคิดริเริ่มเป็นความคิดที่น่าตื่นเต้น (Adventurous 
Thinking) เป็นความคิดแตกต่างไปจากความคิดเดิม หรือความคิดเก่า หรือเป็นแบบเดิมและน าไปสู่
ความคิดใหม่โดยอาศัยความไม่มีอคติ หรือความไม่ปิดบังหรือสกัดกั้นความคิดแต่ยอมเปิดรับความคิด
และประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความคิดที่ไม่ซ้ ากับความคิดเดิม และ Yoakam , G.A. and 
Simpson R.G. (1954: 23) ได้กล่าวว่า ความคิดริเริ่มของบุคคลจัดว่าเป็นความสามารถของสมองที่
พยายามคิดให้แตกต่างกันออกไปจากกระสวนเดิมเพ่ือน าไปสู่ความคิดใหม่ ๆ ส่วน Torrance (1965: 
45) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ความคิดริเริ่มเป็นกระบวนการทางสมองที่สามารถคิดให้แตกต่างไปจากสิ่ง
ธรรมดา หรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้ Starkweatter (1962 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 
158 - 159) ก็กล่าวสนับสนุนว่า ความคิดริเริ่มเป็นลักษณะความคิดที่ไม่ยอมคล้อยตามความคิดของ
ผู้อ่ืนอย่างง่ายดาย จนกว่าจะมีเหตุผลสมควรและพร้อมกันนั้นก็ยังสามารถขยายความคิดออกไปให้
ผู้อื่นเห็นเด่นชัด 
 พฤติกรรมด้านความริเริ่ม 
 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดต่าง ๆ สรุปได้ว่า
คนที่มีความคิดริเริ่มมักจะไม่ชอบความจ าเจ ซ้ าซาก แต่ชอบปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มีความรู้สึก
ที่มีชีวิตชีวา มีความแปลกใหม่กว่าเดิม เขามักจะเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาที่จะท างานค่อนข้างยาก 
ซับซ้อน และจะอาศัยความสามารถสูงท าให้ส าเร็จลงไปได้ นอกจากนี้จะมีความมุ่งมั่น มีสมาธิแน่วแน่ 
ในการท างานของตนโดยไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัลใด ๆ แต่เป็นการท างานที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน ไม่
ว่าจะเป็นความต้องการและความพึงพอใจที่จะท างานนั้น ๆ พฤติกรรมของผู้ที่ความคิดริเริ่มจึงท าให้
เห็นถึงการกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าทดลอง กล้าเสี่ยง ท าอะไรใหม่ ๆ เพ่ือทดลองความคิดของตน 
พวกนี้จะมีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่หวาดกลัวกับสิ่งที่ลึกลับ ประหลาดหรือคลุมเครือ แต่กลับยั่วยุ
และท้าทายให้อยากลอง และรู้สึกพอใจและตื่นเต้นที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้น จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มี
สุขภาพจิตค่อนข้างดีมากทีเดียว 
 Weisberg, P.S. and Springer, K.J. (1961: 64 – 74) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่เกี่ยวกับความริเริ่มว่า เด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงจะมี
ความรู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง และมักจะระลึกสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย มีอารมณ์ดี มีความอิสระ มีความรู้สึกไว 
ช่างสังเกต มีความคิดแปลกใหม่ ชอบการผจญภัย ชอบเสี่ยง ชอบทดลอง มีนิสัยอยากรู้อยากเห็น 
กระหายใคร่รู้อยู่เสมอ ไม่ยอมคล้อยตามความคิดของผู้อ่ืนอย่างง่าย ๆ  
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 สรุป ความริเริ่ม หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) เป็นลักษณะของความคิดที่แปลกใหม่ 
แตกต่างไปจากความคุ้นเคยโดยอาจแสดงออกมาในลักษณะทางกระบวนความคิด หรือลักษณะทาง
ผลผลิต ซึ่งในบางครั้งความคิดริเริ่มอาจไม่ใช่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่เป็นการประยุกต์ 
ดัดแปลง ให้มีสภาพและคุณสมบัติดีขึ้นเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่
อาศัยแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน 
นับว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการค้นหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ในเวลาอันจ ากัด 
โดยจ าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใช้
ถ้อยค าอย่างคล่องแคล่ว กะทัดรัดแต่ได้ใจความ 

2.2 ความคิดคล่องทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็นความสามารถ
ที่คิดหาความเหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากท่ีสุดเท่าที่จะหามาได้ตามเวลาที่ก าหนด 

2.3 ความคิดคล่องแคล่ วทางด้ านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือสามารถน าเอาค ามาเรียงกันได้อย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้
ประโยคที่ต้องการ จากผลการวิจัยที่มีผู้ศึกษาพบว่า บุคคลที่มีความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก
จะมีความคิดสร้างสรรค์สูง 

2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดถึงสิ่งที่
ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ให้ค้นหาประโยชน์ของก้อนกรวดมาให้ได้มากที่สุดให้เวลา 5 นาที 
เป็นต้น 
 ความคิดคล่องนับว่าเป็นความสามารถอันดับต้นในการที่จะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้ความคิดที่
ดีและเหมาะสมที่สุดเสียก่อน แล้วจึงเป็นการคิดออกมาให้ได้มากมายหลายอย่าง และแตกต่างกัน 
หลังจากนั้นน าความคิดที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณาแต่ละอย่าง อาจเปรียบเทียบกันว่า ความคิดใดที่เป็น
ความคิดที่ดีที่สุดและให้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากที่สุด ด้วยการค านึงถึงเกณฑ์การพิจารณา เช่น 
ประโยชน์ที่ใช้ การลงทุน ความยากง่าย บุคลากร เป็นต้น ความคิดคล่องตัวนอกจากนี้จะช่วยให้เด็ก
ได้เลือกค าตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุดแล้วยังช่วยจัดหาทางเลือกอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นไปได้ให้อีกด้วย เช่น 
การแก้ปัญหาใด ๆ เรามักจะพยายามใช้วิธีการหลาย ๆ วิธี โดยให้โอกาสในการเลือก เช่น ถ้าเราไม่
สามารถท าได้อย่างวิธีที่ 1 ก็ใช้วิธีที่ 2 มาทดลองท า จนกว่าจะได้วิธีที่ใช้ได้ผล ความคล่องแคล่ว
นอกจากจะช่วยให้มีข้อมูลมากพอในการเลือกแล้ว ยังมีช่องทางอ่ืนที่เป็นไปได้ให้เลือกอีกด้วย จึงนั บ
ได้ว่า ความคล่องแคล่วเป็นความสามารถเบื้องต้นในอันที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์นั้นเอง 
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 สม ป ระส งค์  น่ ว ม บุ ญ ลื อ  (http://www.minds-in-bloom.com/2009/09/creative-
thinking-fluency.html) ได้กล่าวถึง แนวทางบางประการส าหรับการฝึกความคล่อง ไว้ดังนี้ 

1. เขียนความคิดของท่านเมื่อท่านเกิดความคิดขึ้นมา 
2. เรียงรายการที่ใหญ่ แต่รูปแบบเครือข่าย/แผนที่ต้องสามารถใช้งานได้ด้วย  
3. เขียนให้เร็ว ความคิดต่อความคิด ต่อความคิด  
4. ความคล่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดที่สร้างขึ้นมา ไม่ใช่การประเมินความคิด ความคิดซึ่ง

ดูเหมือนว่าโง่สามารถเป็นเมล็ดของบางสิ่งที่ให้ประโยชน์คุ้มค่า  
5. การท างานในกลุ่มสามารถเกิดคุณค่าเม่ือผู้คนสะท้อนกลับความคิดของผู้อ่ืน  
6. บางความคิดส าหรับการฝึกความคล่องกับเด็ก  
7. ท าให้เกิดการแทนค าส าหรับค าหรือวลีทั่วไป เช่น “งานดี”  
8. ท าให้เกิดวิถีที่แตกต่างกันให้มากในการจัดโต๊ะในชั้นเรียน (เขียนภาพ) (draw pictures) 
9. ตั้งชื่อส าหรับสัตว์เลี้ยง ทีม หรือชื่อต่าง ๆ ให้กับหนังสือ  
10. สร้างความคิดส าหรับงานสร้างสรรค์ของชั้นเรียน  
11. ตั้งค าถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ก าหนด งานนี้ดีเมื่อเริ่มต้นหน่วยสังคมศึกษาหรือวิทยาศาสตร์  
12. หาทางออกให้ปัญหาชั้นเรียนที่เกิดซ้ า ตัวอย่าง เช่น ระดับเสียงที่ดังมากระหว่างการ

ท างาน หรือนักเรียนรู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในช่วงเกมสี่จตุรัสตอนพัก  
13. สร้างทางเลือกต่อประเด็นภูมิภาคหรือโลก เช่น ความยากจน หรือ โลกร้อน  

 สรุป ความคล่อง (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการผลิตความคิดที่แตกต่าง และ
หลากหลายภายใต้กรอบอันจ ากัดของเวลา อันจะน าไปสู่ความคิดอย่างมีคุณภาพเพ่ือการปัญหาอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น สามารถบอกประโยชน์ของกระดาษได้มากที่สุดภายในเวลา 3 นาที นับว่าเป็น
ความคล่องในการคิดและยังช่วยให้มีความคิดมากมายในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย 
 3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการหาค าตอบได้หลายประเภท
หรือหลายแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถที่จะ
พยายามคิดให้ได้อย่าง อย่างอิสระ เช่น คนที่มีความคิดยืดหยุ่นในด้านนี้จะคิดได้ว่าประโยชน์ของก้อน
หินมีอะไรบ้าง ในขณะที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างเท่านั้น 

3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) ซึ่งมีประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหา คนที่มีความยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ้ ากัน เช่น ลองคิดว่าท่านสามารถใช้ลวดท าอะไรได้บ้าง ให้
คิดภายในเวลา 5 นาที ขอส าหรับแขวนเสื้อผ้า ขอส าหรับแขวนกระถางดอกไม้ เป็นต้น หรือหา
ค าตอบด้วยการจัดเข้าประเภทอาจได้หลายประเภท เช่น ประเภทของใช้ในครัว ได้แก่ ที่วางกระทะ ที่
แขวนหม้อ เป็นต้น หรือประเภทของใช้ในห้องนอน ได้แก่ ขอแขวนเสื้อผ้า เป็นต้น 
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 นับได้ว่า ความยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริมให้กับความคิดคล่อง ให้มีความแปลกแตกต่างกัน
หลีกเลี่ยงการซ้ าซ้อน หรือเพ่ิมคุณภาพความคิดให้มากขึ้นด้วย จึงกล่าวได้ว่าความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุ่น เป็นความคิดพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ กล่าวโดยสรุป ความคิดยืดหยุ่น
ท าให้สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หลายแง่มุม และเป็นมุมใหม่ ๆ จนเกิดเป็นสิ่งที่เสริมคุณภาพของ
ความคิดให้ดียิ่งขึ้น 
 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) แม้ว่าลักษณะความคิดสร้างสรรค์จะประกอบด้วย
ลักษณะความคิดหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่นก็ตาม 
แต่ลักษณะของความคิดละเอียดลออก็จะขาดเสียไม่ได้ หากปราศจากความคิดละเอียดลออแล้วก็ไม่
อาจท าให้เกิดผลงานหรือผลผลิตสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นจุดส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้น
ผลผลิตแห่งการ สร้างสรรค์เป็นส าคัญ Kneller (1965 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 161) กล่าว
ว่า ความคิดละเอียดลออเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นในการสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่เป็นพิเศษได้
ส าเร็จ และยังขยายความอีกว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ประกอบด้วยสิ่งแปลกใหม่อย่างเดียว
เท่านั้น แต่ในความแปลกใหม่ และพิเศษนั้นจะต้องตระหนักถึงความส าเร็จอย่างสร้างสรรค์ด้วย ดังนั้น
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงไม่เพียงที่แต่ความคิดใหม่เท่านั้นตาจะต้องพยายามคิด และประสาน
ความคิดตามให้ตลอด จนเกิดความส าเร็จด้วย เช่น คนที่ชอบท าอาหารมักชอบดัดแปลงอาหารให้
แปลกใหม่ และมีการเพ่ิมรายการอาหารด้วยการปรับปรุง ด้วยการโยกย้ายดัดแปลงผัก เนื้อ 
ผสมผสานให้หลากหลาย แตกต่างกันไป จนเป็นเมนูอาหารให้เลือกอย่างหลากหลาย 
 พัฒนาการของความคิดละเอียดลออ ขึ้นอยู่กับอายุ เด็กที่มีอายุมากจะมีความสามารถ
ทางด้านนี้มากกว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า และเด็กหญิงจะมีความสามารถมากกว่าเด็กชาย ส่วนเด็กที่มี
ความสูงทางด้านความละเอียดลออมักจะเป็นเด็กที่มีความสามารถด้านการสังเกตสูงด้วย การมี
พัฒนาการของความคิดละเอียดลออสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิดละเอียดลออ 
ส าหรับเด็กชาย มักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ ชอบผจญภัย มีสุขภาพดี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ชอบ
เสี่ยงภัย มีอารมณ์ขัน ไม่หวาดกลัว ไม่อายแต่เบื่อง่าย ไม่ชอบท างานตามล าพัง ไม่ชอบก่อกวน และไม่
มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ส่วนเด็กหญิงมีลักษณะ คือ ชอบผจญภัย มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย มีอารมณ์
รุนแรง มีอารมณ์ขัน หยิ่งและมีความพอใจในตนเอง และไม่เบื่อหน่าย หากพิจารณาในเรื่องที่เก่ียวกับ
อาชีพว่า การเลือกอาชีพมีแนวโน้มเลือกอาชีพเกี่ยวกับการสอน เช่น ครูอาจารย์ การให้บริการแก่
บุคคลอื่น ๆ เช่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 สรุปความละเอียดลออ (Flexibility) เป็นการคิดตกแต่งในเพ่ือขยายความคิดหลักให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ซึ่งความคิดละเอียดลออนี้จะสัมพันธ์กับความสามารถในการสังเกต ไม่ละเลยหรือมองข้าม
รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 
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 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553: 5 – 8) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 
3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1 ต้องเป็นสิ่ งใหม่  (Original) สิ่งที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นการคิดที่แตกออกจาก
แนวความคิดที่มีอยู่เดิม หรือที่เรียกว่าเป็นความคิดต้นแบบ ที่ไม่มีมาก่อนเป็นชนิดที่ใหม่เอ่ียมทั้งหมด
ไม่ลอกเลียนแบบใคร ถึงแม้ว่าสิ่งที่คิดขึ้นมาบังเอิญซ้ ากับสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ตามหากเป็นผลที่เกิดจาก
ความคิดของเราโดยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้ 
 2. ต้องใช้การได้ (Workable) ความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์จะไม่หยุดเพียงจินตนาการ
หรือเพ้อฝัน แต่เป็นความคิดที่สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการคิดได้เป็นอย่างดีความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการ
ประยุกต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่เผชิญ มิใช่จินตนาการเพ้อฝันทั่วไป ความคิดสร้างสรรค์จึง
เป็นการคิดที่มีเหตุผล สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดิมหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์
ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าของเดิมท่ีใช้กันอยู่ 
 3. ต้องมีความเหมาะสม (Appropriate) ถึงแม้ว่าความคิดใหม่จะประกอบด้วยความแปลก
ใหม่ เป็นความคิดต้นแบบก็ตาม แต่ต้องมีการผสมผสานด้านองค์ประกอบของความมีเหตุผล ความ
เหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปบางประการด้วย 
 ลักขณา สริวัฒน์  (2549: 164) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ไว้ 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบด้านทัศนคติและบุคลิกภาพ นักการศึกษาหลายท่านี่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้เชื่อมโยงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เข้ากับทัศนคติ (Attitude) และ
บุคลิกภาพ (Personality) ของบุคคลนั้น โดยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก คนที่รู้เ พียง
เทคนิควิธีการคิดสร้างสรรค์นั้นมีความสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากมีทัศนคติ หรือ
ลักษณะบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์ก็จะมีความสามารถคิดสร้างสรรค์ได้อีกในระดับหนึ่ง และหากมี
ทัศนคติและลักษณะบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์ร่วมกันแล้วบุคคลนั้นจะมีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ได้ในระดับดีมาก จากผลการศึกษาครั้งนี้จึงท าให้สรุปได้ว่า นักคิดสร้างสรรค์ที่ประสบ
ผลส าเร็จส่วนใหญ่มักจะมีทัศนคติและบุคลิกลักษณะดังนี้ เป็นบุคคลที่เปิดใจกว้างด้วยการรับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ มีอิสระในการคิดพินิจพิเคราะห์และตัดสินใจกล้าเผชิญความเสี่ยง มีความเชื่อมั่น
และเป็นตัวของตัวเองสูง มีทัศนคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มีแรงจูงใจอันสูงส่งที่จะท าให้ส าเร็จ 
เป็นคนที่มีการท างานหนัก มีความสนใจต่อสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน อดทนต่อปัญหาที่มองไม่เห็น
ค าตอบ มีความสามารถในการปรับตัวด้านสุนทรีย์  และมีความอุตสาหะใน การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ความล้มเหลวและสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 
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 2. องค์ประกอบด้านความสามารถทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นทักษะการคิด
ระดับสูง (High Level Skill) ของความสามารถทางสติปัญญาซึ่งได้แก่ 

2.1 ความสามารถในการก าหนดขอบเขตของปัญหา ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะไม่มอง
ปัญหาเดิม ๆ ด้วยสายตาธรรมดา แต่กลับมองด้วยมุมมองแบบใหม่เพ่ือท าให้เห็นทางแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
ที่เหมาะสมกว่า โดยเริ่มต้นด้วยการนิยามหรือก าหนดขอบเขตของปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้อย่าง
ชัดเจน หลังจากนั้นจึงตั้งจุดมุ่งหมายเพ่ือทางแก้ไขปัญหาว่าจะต้องใช้แนวทางที่สร้างสรรค์กว่าเดิม 
ตัวอย่างเช่น James Adams ได้อธิบายถึงประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรที่เห็นปัญหาว่าการเก็บมะเขือ
เทศจ านวนหนึ่งช้ าจากการกระแทกและแรงบีบของมะเขือเทศ  เขาพยายามคิดว่าจะออกแบบเครื่อง
เก็บมะเขือเทศอย่างไรให้สามารถเก็บได้จ านวนมากโดยผลมะเขือเทศไม่ช้ า ทางออกที่คิดได้คือใช้
เครื่องเก็บผลมะเขือเทศอย่างช้า ๆ 

2.2 ความสามารถในการใช้จินตนาการ ในการพิจารณาปัญหาเพ่ือน าไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์  การวาดภาพจากจินตนาการช่วยท าให้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกิดได้ง่ายขึ้น เช่น การที่
Albert Einstein สามารถพัฒนาทฤษฎีสัมพันธ์ได้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการวาดภาพว่าตนเองก าลัง
ท่องเที่ยวไปบนล าแสงที่ยาวไกลล าแสงหนึ่ง 

2.3 ความสามารถในการคัดเลือกอย่างยุทธศาสตร์ เช่น ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ความสามารถในการทิ้งทางเลือกที่ไม่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการรู้ว่าเวลาใดจะต้องใช้
การคิดแบบใด เป็นต้น 
 3. องค์ประกอบด้านความรู้ ความรู้เป็นเหมือนอาวุธที่ต้องใช้กระตุ้นความคิด  และน า
ความคิดนั้นมาพิจารณาประเมินคุณค่า จากการวิจัยพบว่าความรู้ที่สะสมมาเป็นเวลานานหลายปีนั้น
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีความรู้มักจะคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่า และเป็นงานที่เกิดจากความรู้
นั้นล้วนเป็นงานที่มีคุณภาพ เพราะมีรากฐานของความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นรองรับ ท าให้คนรู้จักสังเกต
และรู้จักฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาเป็นต้นก าเนิดของความคิด แต่บางครั้งความรู้ก็มีโอกาสขัดขวาง
ความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกัน 
 4. องค์ประกอบด้านรูปแบบการคิด รูปแบบการคิดของแต่ละคนมีผลต่อการรับรู้และ
บุคลิกลักษณะของคน ๆ นั้น และยังช่วยให้เกิดการประยุกต์ความสามารถทางสติปัญญา และความรู้
ของบุคคลหนึ่งในการแก้ปัญหา ซึ่งคนสองคนอาจมีระดับปัญญาเท่าเทียมกันแต่ต่างกันตรงที่เขามี
รูปแบบการคิด มีงานวิจัยหลายชิ้นที่บ่งบอกว่ารูปแบบการคิดของบางคนช่วยส่งเสริมให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์ ในขณะที่รูปแบบการคิดของบางคนก็มีการขัดขวางการคิดสร้างสรรค์ 
 5. องค์ประกอบด้านแรงจูงใจ แรงจูงใจนับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่กระตุ้นให้บุคคล
ต้องการคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น ความต้องการประสบความส าเร็จ หรือความต้องการสิ่งใหม่ ๆ  
หรือการตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็น เป็นต้น คนที่มีแรงกระตุ้นภายในมักจะบอกว่าเขา
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ท างานเพราะรู้สึกสนุก มีความสุข หรือก็ค้นพบว่าน่าสนใจ และพึงพอใจเมื่องานนั้นได้รับความส าเร็จ 
ส่วนแรงกระตุ้นจากภายนอกมีลักษณะตรงกันข้ามคือ การที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นผู้ยื่นเสนอรางวัล 
ตัวอย่างเช่น การได้รับการยกย่องจากหัวหน้า หรือมีชื่อเสียงได้รับรางวัล และอ านาจจากการศึกษา
พบว่า คนที่ถูกกระตุ้นด้วยรางวัล จะมีความคิดสร้างสรรค์ต่ ากว่าคนที่มีแรงกระตุ้นจากความต้องการ
ที่อยู่ภายในความรู้สึกนึกคิดของตน 
 Sandeep Gautam (http://www.creativitypost.com/creativity_components) ไ ด้
กล่าวถึงปัจจัยของการคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 ปัจจัย สรุปได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่หนึ่ง คือ ความทึ่ง – แปลก (Surprise) ปัจจัยนี้อาจเป็นผลมาจากความหายาก
และเชื่อมโยงความคิดที่พ้นไปไกลหรือกระบวนการรวมกันใหม่ซึ่งเป็นการน าสิ่งต่าง ๆ มาร่วมกันใหม่ 
นี่คือความสามารถในการคิดพ้นที่ออกไปจากขอบเขต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความคล่อง หรือความ
อ่อนตัว (Flexibility) 
 2. ปัจจัยที่สอง คือ ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) ปัจจัยนี้ เป็นสิ่งที่มี
ลักษณะเฉพาะและมีความใหม่หรือไม่เคยได้ยินมาก่อน ซึ่งเป็นภาวะสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่เป็นการรวม แต่
เป็นความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งเป็นผลของการจัดระเบียบใหม่ โดยถ้าปัจจัยแรกเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการรวมเข้าด้วยกัน ปัจจัยนี้เป็นการสับเปลี่ยนล าดับหรือจัดล าดับใหม่ ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อ
คะแนนความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 
 3. ปัจจัยที่สาม คือ ความงดงาม (Beauty) ปัจจัยนี้เป็นการแสดงออกถึงความงดงามใน
สายตาของคนอันเกี่ยวข้องกับความพอใจส่วนบุคคลและความมีสุนทรียะ โดยตัวชี้วัดความงาม คือ
การใช้ความรวดเร็วในการแสดงความคิดเห็น เราสามารถค้นหาความงามได้ถ้าเรามีกระบวนการที่เป็น
ระบบ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคะแนนความคล่องแคล่ว (Fluency) 
 4. ปัจจัยที่สี่ คือ ความเป็นประโยชน์ (Utility) ปัจจัยนี้จะเห็นได้จากการใช้ประโยชน์ของบาง
สิ่ง และขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เป็นการมองถึงบางสิ่งจากมุมมองหลาย ๆ มุมมองไปพร้อม ๆ กัน 
เพ่ือหาประโยชน์ในการใช้หรือการประยุกต์ใช้ ซึ่งถือเป็นความสามารถในการมองหาวิธีเพ่ือแก้ปัญหา 
และเป็นความสามารถด้านความละเอียดลออของความคิด (Elaborate) และการเพ่ิมเติมรายละเอียด 
เพ่ือที่จะท าให้มีประโยชน์ ซึ่งมุ่งไปที่ความคิดที่น าไปสู่ข้อสรุปเชิงตรรกะ และการเพิ่มเติมรายละเอียด 
 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Sandeep Gautam จะมี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของความคิดสร้างตามแนวคิดของ Guilford และ Torrance โดยผู้วิจัย
ได้ เปรียบเทียบล าดับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Guilford, Torrance และ 
Sandeep Gautam ดังตารางที ่10 
 

http://www.creativitypost.com/authors/profile/122/sgautam
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบล าดับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford, Torrance 
และ Sandeep Gautam 

 
ล าดับ Guilford และ Torrance Sandeep Gautam 

1 

ความริเร่ิม (Originality) 
เป็นลักษณะของความคิดที่แปลกใหม่ 
แตกต่างไปจากความคุ้นเคยโดยอาจแสดง
ออกมาในลักษณะทางกระบวนความคิด หรือ
ลักษณะทางผลผลติ 

ความทึ่ง – แปลก (Surprise) 
เป็นการผสมผสานแนวคิดเดิมให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ 
ซึ่งวัดได้จากการเลือกข้อมูลที่ใหมเ่ป็นปัจจุบันในการ
สัมมนา และการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่น ามา
สัมมนา 

2 

ความคล่องตัว (Fluency) 
เป็นความสามารถในการผลิตความคิดที่
แตกต่าง และหลากหลายภายใต้กรอบอัน
จ ากัดของเวลา อันจะน าไปสูค่วามคิดอย่างมี
คุณภาพเพื่อการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความริเร่ิมหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 
เป็นการคิดหรือการผลิตที่ไม่ซ้ า และมีความแปลก
ใหม ่วัดได้จากการอธิบายเนื้อหาท่ีมีมุมมองใหม่ 
หลากหลายประเด็นขณะการสมัมนา 

3 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
เป็นความสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หลาย
แง่มุม และเป็นมุมใหม่ ๆ จนเกิดเป็นสิ่งท่ีเสรมิ
คุณภาพของความคดิให้ดียิ่งขึ้น 

ความงดงาม (Beauty) 
เป็นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงบวก วัดได้จากการ
นิยามอุปสรรค (Adversity) การนิยามความเชื่อส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) การน าเสนอผลทีต่ามมา 
(Consequence) และการประเมนิความเป็นไปได้
ของผลที่ตามมา 

4 

ความละเอียดลออ (Elaboration) 
เป็นการคิดเพื่อขยายความคิดหลักให้ครบถ้วน 
สมบูรณ ์

ความเป็นประโยชน ์(Utility) 
เป็นประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และก่อให้เกิดผลที่ดตี่อตนเองและ
สังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
 นอกจากนี้ Sandeep Gautam ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ในแต่ละปัจจัยไว้ว่า ปัจจัยที่ 1 และ ปัจจัยที่ 2 เป็นการรวมตัวกันของสิ่งที่ไม่คาดฝัน (ความ
น่าทึ่ง) และการเรียงล าดับใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด) ซึ่ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ผลผลิต หรือความคิดที่แปลกใหม่ สิ่งเหล่านี้ถูกเลือกโดยใช้
หลักเกณฑ์ของความงาม และความเป็นประโยชน์ และอีก 2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเลือกสรรโดยเพศ 
ซึ่งปัจจัยที่ 3 หรือความงาม หรือเป็นปัจจัยที่ เกี่ยวกับความพึงพอใจของความงามในสิ่งที่ เป็น
นามธรรม ซึ่งเป็นแรงขับให้ที่ก่อให้เกิดกระบวนการนี้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการเลือกสรรโดยธรมชาติ 
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ซึ่งปัจจัยที่ 4 หรือความเป็นประโยชน์ หรือเป็นหลักเกณฑ์การปรับให้เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นแรงขับที่
ก่อให้เกิดการเลือกของกระบวนนี้  
 จากองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ ได้กล่าว ไปข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่ า 
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น 
และความคิดละเอียดลออ จัดเป็นความคิดแบบอเนกนัยที่สามารถสร้างสิ่งใหม่ น าไปใช้ได้ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอเรียกชื่อองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 2. ความคล่องแคล่ว 
(Fluency) 3. ความยืดหยุ่น (Flexibility) และ 4. ความละเอียดลออ (Elaboration) นอกจากนี้ผู้วิจัย
ยังพบว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของ Sandeep Gautam ยังมีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้สรุปไปข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ของ Sandeep Gautam มาใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ได้แก่องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความทึ่ง – แปลก (Surprise) 2. ความริเริ่มหรือ
ความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 3. ความงดงาม (Beauty) และ 4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
 
6.6 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นความสามารถที่ส าคัญ ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้าน 
อ่ืน ๆ และเป็นปัจจัยที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้
จากประเทศที่พัฒนาแล้วที่เป็นประเทศผู้น าระดับโลกและได้รับการยอมรับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
การเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นั้นต้องอาศัยหลายกระบวนการ โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวถึงกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้ 
 Anderson (1957 อ้างถึงใน อารี รังสินันท์, 2532: 8) ได้กล่าวถึงกระบวนการของการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ 6 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 มีความสนใจและรู้ถึงความต้องการของจิตใจและสมอง  
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และมีสิ่งที่น่าสนใจ 
ขั้นที่ 3 ไตร่ตรองถึงการวางแผน โครงร่างและรูปแบบของงาน 
ขั้นที่ 4 จากผลข้อ 1 – 3 ท าให้เกิดจินตนาการ 
ขั้นที่ 5 สร้างจินตนาการให้ออกมาเป็นจริง แสดงผลให้เห็นชัดเจน 
ขั้นที่ 6 รวบรวมความคิด และแสดงออกมาเป็นผลงาน 

 Osborn (1957: 75 – 101 อ้างถึงใน อารี รังสินันท์, 2532: 7) ได้กล่าวถึงกระบวนการของ
การเกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ 7 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดทิศทาง เป็นการระบุหรือทราบประเด็นปัญหา 
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ขั้นที่ 2 การเตียมการและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นเตรียมการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการคิด
แก้ปัญหา 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ เป็นขั้นพิจารณาและแจกแจงข้อมูล 
ขั้นที่ 4 การใช้ความคิด หรือคัดเลือกเพ่ือหาหนทางต่าง ๆ เป็นขั้นพิจารณาอย่างละเอียด

รอบคอบ และหาทางเลือกที่เป็นไปได้ไว้หลาย ๆ ทาง 
ขั้นที่ 5 การบ่มเพาะความคิด และการท าให้กระจ่าง เป็นขั้นที่ท าให้จิตใจว่าง และในที่สุดก็

เกิดความคิดแวบแล้วกระจ่างขึ้น 
ขั้นที่ 6 การสังเคราะห์หรือการบรรจุชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ขั้นที่ 7 การตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการประเมินผล เป็นการคัดเลือกจากค าตอบที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 Wallas (1962: 6 – 7 อ้างถึงใน อารี รังสินันท์, 2532: 7) ได้กล่าวถึงกระบวนการของการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่  1 ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นขั้นจัดกลุ่มปัญหาและท าความเข้าใจกับปัญหา 
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าแนวทางที่ถูกต้องหรือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง หรือ
ข้อมูลระบุปัญหา 

ขั้นที่ 2 ขั้นฟักตัวของความคิด (Incubation) เป็นขั้นที่รวบรวมความคิดและหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่มีอยู่ ปล่อยความคิดไว้เงียบ ๆ โดยท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา แต่จิตใต้
ส านึกยังคงท างานหรือคิดวิธีแก้ปัญหาอยู่ภายในจิตใจโดยที่บุคคลนั้นไม่รู้ตัว 

ขั้นที่ 3 ขั้นความคิดกระจ่างชัด (Illumination) เป็นขั้นเรียบเรียงความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันมองเห็นทางแก้ไขปัญหาได้ 

ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขั้นตรวจสอบความคิด
ที่ได้และความเหมาะสมของการแก้ปัญหา 

Guilford (1970 อ้างถึงใน ฐาปนี สีเฉลียว, 2553: 68) ได้กล่าวถึงกระบวนการของการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ 5 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เตรียมการ ซึ่งต้องเตรียมการ 4 ด้าน ดังนี้ 
1.1 ด้านทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มา 
1.2 ด้านข้อมูลพื้นฐาน 
1.3 ด้านทรัพยากร 
1.4 ด้านความไวต่อปัญหาและการระบุปัญหา 
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ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิด 
2.1 รวบรวมความคิด เน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแยกส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาออกไป 
2.2 รวบรวมข้ันที่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น 

ขั้นที่ 3 ครุ่นคิดหรือบ่มเพาะความคิด 
3.1 ครุ่นคิดหรือบ่มเพาะความคิดโดยเริ่มจากปัญหา ประเภทของปัญหา ลักษณะของ

ปัญหา รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมส าหรับการแก้ปัญหา 
3.2 ระบุแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในระดับที่ชัดเจน 

ขั้นที่ 4 กระจ่างความคิด 
แนวทางการแก้ปัญหาหรือแผนการด าเนินการขั้นต่อไป อาจจะกระจ่างข้ึนได้ในทันท ี

ขั้นที่ 5 พิสูจน์ข้อเท็จจริงและอธิบายรายละเอียด 
5.1 ทดสอบการแก้ปัญหาตามแนวทางท่ีเลือกไว้ 
5.2 ประเมินผลการทดสอบ 
5.3 พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา 
5.4 น าไปปฏิบัติ 
5.5 น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด 

 Torrance (1973: 153 – 156) ได้กล่าวถึงกระบวนการของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ 5 
ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การพบความจริง ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่เกิดความรู้สึกกังวลใจ มีความสับสน วุ่นวาย เกิดขึ้น
ในใจแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร ดังนั้นจึงพยายามตั้งสติและพิจารณาว่าความสับสนวุ่นวาย 
หรือความกังวลใจนั้นคืออะไร 

ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา ขั้นนี้เกิดจากการพิจารณาโดยรอบคอบและสามารถสรุปได้ว่าเป็น
ความสับสนวุ่นวายหรือสิ่งที่ท าให้ความกังวลใจนั้นคือการมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเอง 

ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน ขั้นนี้เกิดหลังจากที่รู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้น บุคคลจะพยายามคิดและ
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับปัญหานั้นขึ้นและรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป 

ขั้นที่ 4 การค้นพบค าตอบ ขั้นนี้เป็นการค้นพบค าตอบจากการทดสอบสมมติฐาน 
ขั้นที่ 5 การยอมรับผลจากการค้นพบ ขั้นนี้เป็นการยอมรับค าตอบที่ได้จากการพิสูจน์แล้วว่า

จะแก้ปัญหาได้ส าเร็จด้วยวิธีใด แต่กระบวนการแก้ปัญหาและการค้นพบยังไม่จบสิ้นลงเพราะผลที่ได้
จากการค้นพบจะน าไปสู่หนทางที่จะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่หรือสิ่งใหม่ต่อไป 
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จากกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง วิธีการคิด หรือกระบวนการท างานของสมองอย่างเป็นขั้นตอน สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์จากนัก
การศึกษาหลายท่านได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดประเด็น ขั้นที่ 2 
ขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 3 ขั้นค้นพบค าตอบ และข้ันที่ 4 ขั้นทดสอบข้อค้นพบและอธิบายรายละเอียด  

 
6.7 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์  
 นักจิตวิทยาได้ท าการศึกษาเพ่ือค้นหาค าตอบว่าบุคคลชนิดใดเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์สูง
หรือมีคุณสมบัติประการใดที่ท าให้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่ดีเด่น และผลการศึกษาสรุปไว้ว่า บุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์สูงนั้นมักมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความฉลาด 
(Intelligence) ความเอาใจใส่ใฝ่รู้  (Awareness) ความสามารถที่ตอบสนองความคิดได้อย่าง
คล่องแคล่ว (Fluency) ปรับสภาพความคิดได้ง่าย มีความคิดริเริ่ม และมีคุณลักษณะประกอบอ่ืน ๆ 
คือ ความรอบคอบพิถีพิถันช่างสังเกต ความช่างสงสัย ความดื้อรั้น การมีอารมณ์ขัน สนุกสนานขี้เล่น 
และความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่านในการเสนอแนะถึง
ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 45) และ Lowenfeld (1957 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 168 
– 169) ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ในท านองเดียวกัน ดังนี้ 

1. มีความอยากรู้อยากเห็น 
2. ประหลาดใจหรือสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ 
3. ชอบเสี่ยง 
4. มีความสามารถในการคิดอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง 
5. ไม่ชอบคล้อยตามคนอื่น 
6. เป็นอิสระท้ังความคิดและการกระท า 
7. มีความพินิจพิเคราะห์ละเอียดลออ 
8. มีความยืดหยุ่น ทั้งความคิดและการกระท าสามารถดัดแปลงแก้ไขวิธีการ และการท างาน

ได้อย่างเหมาะสม 
9. ท างานเพ่ือความสุขของตนเอง มิได้หวังผลหรือการยกย่องจากผู้อ่ืน 
10. มีความไวต่อปัญหา 
11. มีความเต็มใจที่จะท าสิ่งต่าง ๆ เกิดข้ึนใหม่เสมอ 
12. มีความคิดของตนเองไม่ซ้ าแบบใคร 
13. คิดลึกซึ้งแตกฉาน 
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14. รู้จักดัดแปลงความคิดให้เหมาะสม 
15. มีความมุมานะในการท างาน 
Anastasi (1958: 12) กล่าวว่าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นผู้ที่มองการไกลมีการ

พัฒนาตนเองทางด้านความรู้สึก การกระท า การเรียนรู้ การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
Mackinson (1959: 14) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์พบว่าผู้ที่มี

ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา มีสมาธิ มีความพยายาม  สามารถพินิจพิเคราะห์
ความคิดอย่างถี่ถ้วน ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังมีลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็นผู้
เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด 
 Crutchfield (1962: 44) แห่งมหาวิทยาลัย Berkley ได้ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือดูว่าคนอาชีพ
ต่าง ๆ สามารถตัดสินใจด้วยตนเองโดยไม่อิงกลุ่มมากน้อยต่างกันเพียงใด และสาขาอาชีพต่าง  ๆ มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่กังวลต่อความคิดของกลุ่มและไม่ท าตามอย่างกลุ่ม โดยให้
บุคคลไปนั่งรวมกลุ่มกับคนที่เป็นหน้าม้า ให้หน้าม้าเลือกแต่ค าตอบที่ผิดเหมือนกัน ผู้ท าการทดลอง
ต้องการศึกษาว่าบุคคลตัดสินใจด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด  หรือตัดสินใจตามกลุ่ม (ซึ่งผิด) พบว่า
นักบินในกองทัพอากาศตัดสินใจโดยอ้างอิงกลุ่มสูงที่สุด และนักวิทยาศาสตร์ตัดสินใจโดยอ้างกลุ่มน้อย
ที่สุดในจ านวนทดลอง 12 ครั้ง จากผลการทดลองท าให้เห็นว่าในบางอาชีพการเคารพในกฎของกลุ่ม
ส าคัญเหนือสิ่งใด และบางอาชีพไม่สนใจความเห็นของกลุ่มถ้ารู้ว่าไม่ถูกต้องซึ่งคนกลุ่มนี้เองที่มี
ลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

2. มีความแน่วแน่ในการถ่ายทอดความรู้สึกหรือความเห็นของตนออกมาให้ผู้อ่ืนรับรู้ โดยไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงิน นักค้นคว้าที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงจ านวนมากสร้างผลงาน
ออกมาโดยไม่คิดว่าจะมีคนซื้อหรือไม่ก็ตาม มีแต่จะมุ่งตอบสนองความต้องการของตนมากกว่าความ
ต้องการของตลาด 

3. มีใจเปิดกว้าง ไม่สรุปสิ่งใดง่าย ๆ มักไม่เห็นว่าสิ่งใดผิด – ถูก มักมองดูทุกสิ่งอย่างลึก ๆ 
โดยดูถึงความหมายส่วนลึก และมีจินตนาการกว้างไกล 

Getzels and Jackson (1963: 60) ได้ท าการศึกษาลักษณะของเด็ก อายุ 15 - 18 ปี มี
ความคิดสร้างสรรค์ พบว่า 

1. ทั้งเด็กฉลาดและเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์มีผลการเรียนดีพอ ๆ กัน 
2. ในกลุ่มเด็กฉลาด ครูชอบเด็กที่ฉลาดมาก มากกว่าเด็กที่ฉลาดน้อย ส่วนในกลุ่มเด็กที่มี

ความคิดสร้างสรรค์ ครูมิได้แสดงความพอใจเด็กคนใดเป็นพิเศษ คือ ไม่ได้พอใจเด็กที่มีความคิด
สร้างสรรค์สูงเหนือกว่าเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ต่ า 
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3. เด็กฉลาดกับเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เห็นความส าคัญของคุณลักษณะต่าง ๆ กันเมื่อให้
เด็ก 2 กลุ่มเรียงล าดับความส าคัญของคุณลักษณะต่าง ๆ ต่อชีวิตและความส าคัญของตนดังตารางที่ 
11  
 
ตารางที่ 11 การเรียงล าดับคุณลักษณะตามความส าคัญต่อชีวิตและความส าคัญของตน 
 

คุณลักษณะตามความส าคัญต่อชวีิตและต่อตน เด็กฉลาด เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
1. บุคลิกลักษณะ 
2. ความมั่นคงทางอารมณ์ 
3. ความมุ่งมั่นในจุดมุ่งหมาย 
4. คนมีความคิดสร้างสรรค์ 
5. การมีความสนใจอย่างหลากหลาย 
6. คะแนน 
7. สติปัญญา 
8. อารมณ์ขัน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3 
1 

4.5 
6 

4.5 
7 
8 
2 

 
จากตารางสรุปได้ว่า เมื่อเรียงล าดับคุณลักษณะตามความส าคัญต่อชีวิตและตน เด็กที่มี

ความคิดสร้างสรรค์จะเห็นความส าคัญของอารมณ์ขันสูงกว่าเด็กที่มีความฉลาด โดยสังเกตได้จากเด็ก
ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเรียงล าดับคุณลักษณะด้านอารมณ์ขันไว้อันดับที่ 2 ในขณะเดียวกันเด็กที่มี
ความฉลาดจะล าดับไว้อันดับที่ 8 ซ่ึงแสดงว่าเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์จะไม่ชอบมีความเคร่งเครียด 

Cropley (1978: 59) ได้สรุปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 
ประการ กล่าวคือ เป็นผู้มีประสบการณ์กว้างขวาง มีความเต็มใจจะเสี่ยง มีความรักที่จะก้าวไป
ข้างหน้า และมีความสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วในระดับสูง 

นอกจากนี้ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ยังสัมพันธ์กับการคิดในเชิงบวก ดังที่ 
เรวดี เที่ยงธรรม (2550: 69 - 70) กล่าวว่า การคิดเชิงบวก เป็นกระบวนการในการสร้างความคิด 
และใช้พลังทางความคิดอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง โดยไม่ใช่การคิดแบบเข้าข้างตนเอง ซึ่งพลัง
ดังกล่าวนี้จะช่วยผลักดันให้มองเห็นผลลัพธ์ว่า จะเกิดผลดีต่อตนเองหรือผู้อ่ืนอย่างไร การคิดเชิงบวก
ไม่ได้ติดตัวเรามาโดยก าเนิด แต่เราสามารถเรียนรู้ได้โดยอาศัยการฝึก ซึ่งการคิดเชิงบวกนั้น จะช่วย
สร้างสรรค์จิตใจให้เรามองโลกในแง่ดีอย่างมั่นคงแน่วแน่ และสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ถูกผลักดัน
มาจากพลังทางบวก ซึ่งคนที่มีความคิดเชิงบวกนั้น จะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การเรียน การแข่งขัน ทั้งยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดีด้วย ซึ่ง
วิธีการคิดเชิงบวกได้มีนักวิชาการหลายท่านไว้ ดังนี้ 
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อรพินทร์ ชูชม (2544: 45 - 46) ได้อธิบายว่า ความเชื่อในสิ่งที่ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
เหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีกับตนเองในมิติต่าง ๆ 3 มิติ ได้แก่ ความคงทนถาวร ความครอบคลุม และ
ความเป็นตนเองนั้น ท าให้คนมีลักษณะในการมองโลกที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ คนที่มีความคิดในเชิง
ลบ หรือมองโลกในแง่ร้าย มักจะเป็นคนยอมแพ้ โดยมีความคิดว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตนเอง
นั้น เนื่องจากตนเองเป็นคนท าให้มันเกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมไปในทุก ๆ เรื่อง และสิ่งเลวร้ายนั้นจะคงอยู่
ถาวรตลอดไป บุคคลประเภทนี้จึงเป็นบุคคลที่มีปัญหา เกิดความรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง และสูญเสีย
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า แต่คนที่มีความคิดในเชิงบวกหรือมองโลกในแง่ดีนั้น จะอธิบายเหตุการณ์
เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตนเองในลักษณะที่ตรงกันข้าม คือ มีความคิดว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองนั้น เนื่องมาจากสาเหตุภายนอกตนเอง โดยวิเคราะห์จากเหตุการณ์ตามสภาพที่เป็นจริง ซึ่ง
ครอบคลุมเฉพาะกับเหตุการณ์นั้นเท่านั้น และสิ่งเลวร้ายนั้น จะคงอยู่เพียงแค่ชั่วคราวท าให้บุคคล
เหล่านี้ ไม่เกิดความรู้สึกหมดหวัง ท้อถอย หรือหดหู่ ดังนั้น การที่คนเราจะคิดในเชิงบวกหรือเชิงลบ
นั้น ขึ้นอยู่กับความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ สิ่งส าคัญ ก็คือ การเปลี่ยนรูปแบบการอธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเปลี่ยนความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ให้เป็นไปในรูปแบบ
เดยีวกันกับลักษณะของคนที่มีความคิดในเชิงบวก หรือคนที่มองโลกในแง่ดี ซึ่งสถานการณ์ท่ีเหมาะใน
การใช้ทักษะการคิดเชิงบวก ได้แก่ 

1. สถานการณ์เรื่องความส าเร็จ 
2. สถานการณ์ท่ีเกิดความรู้สึกเศร้า หดหู่ ต้องการรักษาขวัญก าลังใจ 
3. สถานการณ์ทางสุขภาพที่มีปัญหาเรื้อรัง 
4. สถานการณ์ท่ีต้องการแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น 
5. สถานการณ์ที่ความล้มเหลวมีมูลค่าต่ า เช่น พนักงานขายตัดสินใจโทรศัพท์ชวนลูกค้าอีก

ครั้ง ซึ่งจะสูญเสียเพียงเวลา ถ้าไม่ประสบความส าเร็จ 
สถานการณ์ท่ีไม่เหมาะในการใช้ทักษะการคิดเชิงบวก ได้แก่ 
1. สถานการณ์ในอนาคตที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง 
2. สถานการณ์ท่ีต้องให้ค าปรึกษากับบุคคลที่มีอนาคตท่ีมืดมัว 
3. สถานการณ์ท่ีต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจกับความทุกข์ยากของผู้อ่ืน 
4. สถานการณ์ที่ความล้มเหลวมีมูลค่าสูง เช่น การตัดสินใจขับรถกลับบ้าน ในขณะที่ก าลังมึน

เมา อาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
นิภา แก้วศรีงาม (2547: 78) กล่าวถึงวิธีการคิดเชิงบวกไว้ ดังนี้ 
1. การรับรู้ตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม (I’m OK., You’re OK.) 

การรับรู้และยอมรับตนเอง (I’m OK.) เป็นการมองตนเองอย่างที่ตนเป็นตนมี ไม่ดูถูก 
หรือดูหมิ่นในสิ่งที่มีและเป็นอยู่ เพราะถ้าหากคนไม่ยอมรับตนเอง ใครที่ไหนจะยอมรับเราการไม่
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ยอมรับตนเอง และรับรู้ว่าตนเองด้อยค่า จะท าให้เกิดเป็นปมด้อย มีความท้อแท้ มองตนเองและสิ่งที่
ตนเองเกี่ยวข้องไปในทางลบ แต่ถ้าหากเรายอมรับว่า แม้เราอาจจะมีโอกาสไม่เท่าผู้อ่ืน หรือมนุษย์เรา
เลือกเกิดไม่ได้ แต่มนุษย์เลือกที่พัฒนาตนเองได้ สร้างโอกาสให้กับตนเองได้ แต่อาจจะต้องเพียร
พยายามให้มากกว่าผู้ที่มีโอกาส หรือเกิดมาเพียบพร้อมสมบูรณ์มากกว่าเรา คนเหล่านี้มีตัวอย่างให้
เห็นกันอยู่มากมาย ไม่ว่าจะส าเร็จการศึกษาในขณะที่ท างานไปเรียนไป สร้างหลักฐานชีวิต และสร้าง
ธุรกิจมาจากจุดเริ่มต้นที่เป็นศูนย์ โดยมีความพร้อมและมีอารมณ์ที่มุ่งสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงาม รู้คิด 
ปรับปรุง ควบคุมและพัฒนาตนเองในกลยุทธ์ และวิธีการที่สร้างให้เกิดประโยชน์สุขซึ่งถือได้ว่าเป็น
ความรับผิดชอบในชีวิตที่ตนเองเลือกและตัดสินใจ 

การรับรู้และยอมรับบุคคลอ่ืน ๆ (You’re OK.) บุคคลที่เราเลือก และตัดสินใจที่จะไป
เกี่ยวข้องด้วยนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน หรือลูกค้า ฯลฯ ก็ย่อมที่จะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่สอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องกับ
เราก็ตาม คนเราควรที่จะเข้าใจในความคิดและลักษณะที่เป็นจริง ปรับตนเองและอารมณ์ไปในเชิง
บวก เพื่อยอมรับในความเป็นเขาเหล่านั้น ให้เกียรติและรับรู้สิ่งที่ดีงามที่ทุกคนมีอยู่ นิสัยที่ไม่ดีหรือสิ่ง
ไม่ดีของเขาที่ไม่ได้ส่งผลต่องานหรือชีวิตเราก็น่าที่จะ “อุเบกขา” ได้บ้าง โดยการคิดว่าเขาผู้นั้นรวมทั้ง
บิดา มารดา และอาจารย์ของเขา น่าจะร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งไม่ดีนั้น ๆ เอง 

2. การยอมรับและสร้างความภูมิใจในสังคมและงานของตนสร้างใจให้เกิดความภาคภูมิใจใน
สังคม และหน้าที่การงานที่ตนเองตัดสินใจเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ เพราะความภูมิใจจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ดี มีใจที่นั่นจะมีสมองคิดตามสิ่งที่ตั้งใจ ที่ใดมีสมองก็จะเกิดการกระท าตามสมองนั้น สังคมก็จะได้รับ
การพัฒนา คนเราจะพยายามพัฒนางานที่ตนรักอยู่ตลอดเวลา แต่ในขณะที่เรามีความภาคภูมิใจอยู่
นั้น ก็จะต้องมีระบบความคิดที่ยอมรับค าวิจารณ์และข้อต าหนิด้วย เพราะมนุษย์ย่อมมีโอกาสผิดพลาด
ได้ จึงควรปรับอารมณ์ให้คิดที่จะน าค าวิจารณ์นั้นมาปรับปรุง และถือว่าผู้วิจารณ์นั้นได้ท าประโยชน์
ให้กับเรา เนื่องจาก ค าวิจารณ์จะเป็นเสมือนกระจกส่องหลัง ที่จะท าให้เรามองเห็นจุดบอด หรือ
ข้อด้อยที่เราอาจจะมองข้ามไป ค าวิจารณ์จึงเป็นข้อมูลที่ควรน ามาพิจารณา เพ่ือการพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้นได ้

เรวดี ทรงเที่ยง (2550: 72 - 75) กล่าวถึงวิธีการคิดเชิงบวกไว้ ดังนี้ 
การคิดเชิงบวก เป็นเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ซึ่งสิ่งส าคัญของการฝึกทักษะ

การคิดเชิงบวก ก็คือ การใช้การโต้แย้ง (Disputation - D) ในชีวิตประจ าวัน Martin Seligman ได้
เชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวงจร ABC กล่าวคือ ความเชื่อที่เฉพาะอย่างน าไปสู่ความ
ท้อแท้ เศร้าใจ และความเฉื่อยชา ดังนั้น ความเชื่อ (Belief - B) ที่มีต่อสิ่งที่เป็นปรปักษ์ (Adversity - 
A) หรือเหตุการณ์ที่ไม่ดี หรืออุปสรรคเหล่านั้น จะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ 
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ความรู้สึก หรือการกระท า ซึ่งเป็นผลที่ตามมาโดยตรงจากแนวความเชื่อนั้น  (Consequence - C) 
ดังนี้ 

อุปสรรค หรือสิ่งที่ เป็นปรปักษ์ (Adversity - A) เป็นการบันทึกโดยการบรรยายสิ่งที่ได้
เกิดขึ้น ไม่ใช่การประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรค เช่น คนแย่งที่จอดรถที่ท่านก าลังจะจอด สามี
และภรรยาทะเลาะกัน เพ่ือนไม่ยอมพูดด้วย เป็นต้น 

ความเชื่อ (Belief - B) เป็นการบันทึกความคิด ความเชื่อ และแปลความหมายต่อสิ่งที่เป็น
อุปสรรคนั้น โดยแยกความคิดออกจากความรู้สึก การบันทึกส่วนนี้เป็นเรื่องความคิด เช่น คิดว่าฉัน
เป็นคนไม่มีความสามารถ ฉันไม่เคยท าอะไรถูกเลย 

ผลที่ตามมา (Consequence - C) เป็นการบันทึกความรู้สึกและสิ่งที่ได้ท า การบันทึกผลที่
ตามมา สามารถเขียนถึงอารมณ์ ความรู้สึก และการกระท าได้อย่างหลากหลาย เช่น ความรู้สึกเศร้า 
วิตกกังวล และรู้สึกผิด เช่น ฉันรู้สึกท้อแท้ไม่มีพลังที่จะท าต่อไป ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก ฉันจะไปขอ
โทษ ฉันไม่สนใจใยดีอะไรอีกแล้ว 

การฝึกทักษะการมีความคิดเชิงบวกตามรูปแบบ ABC ของ Martin Seligman นั้น (อาศัย
แนวคิดของ Albert Ellis) ซึ่งสามารถท าได้โดยการบันทึกเหตุการณ์ที่ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง โดยใช้แบบบันทึก ABC แล้วอ่านสิ่งที่บันทึกไว้อย่างรอบคอบ จะเห็นความ
เชื่อที่อธิบาย หรือแปลความหมายในแง่ร้าย จนท าให้เกิดความรู้สึกเฉื่อยชา หมดก าลังใจ และรู้สึก
ท้อแท้ใจ ส่วนสิ่งที่เป็นความเชื่อที่อธิบายหรือแปลความหมายในแง่ดีนั้น จะก่อให้เกิดพลังและมี
ก าลังใจมากขึ้น ดังตัวอย่างการบันทึก ABC ในเหตุการณ์ทางลบ ซึ่งจะอธิบายเหตุการณ์ด้วยวิธีการที่
ต่างกัน 2 วิธี คือ 

การอธิบายเหตุการณ์แบบท่ี 1 
A: ถูกเจ้านายต าหนิการท างาน (อุปสรรค) 
B: คิดว่าฉันไม่เคยท าอะไรถูกเลย ฉันเป็นคนไม่มีความสามารถ (ความเชื่อ) 
C: รู้สึกซึมเศร้าตลอดทั้งวัน (ผลที่ตามมา) 
 

การอธิบายเหตุการณ์แบบท่ี 2 
A: ถูกเจ้านายต าหนิการท างาน (อุปสรรค) 
B: คิดว่า (ความเชื่อ) 

- ฉันจะหาวิธีการท าให้งานของฉันดีขึ้นให้ได้ (การไม่รู้นั้นไม่คงทน - Unstable) 
- เฉพาะการท างานครั้งนี้เท่านั้นที่ไม่ดี (เฉพาะ - Specific) 
- เจ้านายของฉันคงอารมณ์ไม่ดี (สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตนเอง - External) 

C: รู้สึกดีข้ึนกับเหตุการณ์ไม่ดีที่ต้องเผชิญ (ผลที่ตามมา) 
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จากการอธิบายเหตุการณ์แบบที่ 1 จะเห็นได้ว่า บุคคลได้อธิบายการถูกหัวหน้าต าหนิใน
ลักษณะที่เชื่อว่า สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถาวร (Permanence) สามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกโอกาส (Universal) และมีสาเหตุมาจากตนเอง (Internal) ซึ่งเป็นความคิดในเชิงลบ เมื่อ
ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ดี 

ส าหรับการอธิบายเหตุการณ์แบบที่ 2 เป็นความคิดของผู้ที่มีความคิดเชิงบวก ซึ่งจะคิดว่า สิ่ง
ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว (Temporary) เป็นสาเหตุเฉพาะกับเหตุการณ์นั้น
เท่านั้น (Specific) และมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ภายนอก (External) จึงท าให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
และรักษาความภาคภูมิใจในตนเองไว้ได้ 

จากลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความเป็นตัวของตัวเอง  ชอบอิสระ ไม่ชอบท าตาม
แบบที่มีอยู่แล้ว ไม่ชอบอยู่นิ่งแต่ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา และชอบสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์โดยไม่ซ้ าแบบใคร ซึ่งสัมพันธ์กับการคิดเชิงบวก ซึ่งเป็นการคิดที่สามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคลให้เกิดขึ้นภายในตนได้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าวิธีการคิดเชิงบวกของ 
Martin Seligman มาใช้ร่วมกับกิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: 
APC) เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านที่ 3 ความงดงาม (Beauty) อันประกอบด้วย 1. อุปสรรค 
ห รื อ สิ่ งที่ เป็ น ป รปั ก ษ์  (Adversity - A) 2. ค ว าม เชื่ อ  (Belief - B) แ ล ะ  3. ผ ล ที่ ต าม ม า 
(Consequence - C) ดังปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากเป็น
วิธีการการคิดเชิงบวกที่ง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ส าหรับองค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ในด้านนี้มีลักษณะของการคิดที่ให้นักเรียนเกิดการแสดงความคิดเห็นโดยใช้
ความคิด หรือความเชื่อของตน และเป็นความคิด หรือความเชื่อที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
จากลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ด้านที่ 3 ความงดงาม (Beauty) ดังกล่าวจึงมีความสัมพันธ์กับ
การคิดเชิงบวก 
 
6.8 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

แนวคิดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่น าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กซึ่ง
อยู่ในวัยที่เหมาะสมกับการได้รับการพัฒนาการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดังกล่าว ดังที่นักวิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวไว้ ดังนี้  
 อารี รังสินันท์ (2522: 26) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมให้พัฒนาสูงขึ้นได้ 
โดยฝึกให้นักเรียน คิดได้อย่างคล่องแคล่ว คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ และคิดแก้ปัญหา 
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 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 7) และ กรมวิชาการ (2547: 88 – 89) ได้เสนอการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในท านองเดียวกันว่า สิ่งส าคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก 
ได้แก่ 

1. ความรู้สึก คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องมอบให้กับลูกเป็นอันดับแรก ซึ่งได้แก่ ความรัก ความอบอุ่น 
ความเอาใจใส่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นับว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญมากต่อการก่อตัวของความคิดสร้างสรรค์ 

2. การให้อิสระไม่บังคับลูกแต่ต้องปล่อยให้ท า เล่น ในสิ่งที่เขาอยากจะท าแต่ไม่ได้หมายถึง
การตามใจทุกอย่าง การให้อิสระคือให้ลูกได้คิดแล้วพูดอย่างที่เขาคิด อย่าขัดขวางโดยการดุหรือว่า
อย่างนั้นผิดอย่างนี้ไม่ถูก เพราะเด็กยังไม่มีการรับรู้ว่าผิดหรือถูก เนื่องจากเป็นเรื่องของการคิด
จินตนาการ และเป็นความคิดที่เขาจะต้องฝึกต้องมีการเรียนรู้ 

3. ให้ก าลังใจอย่าติติง เพราะการติติงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร มีแต่จะท าให้เกิดการขัดใจ
กัน ซึ่งจะน าไปสู่การขัดแย้งกันเท่านั้น การให้ก าลังใจลูกไม่ว่าเขาจะท าได้หรือไม่ได้เป็นสิ่งที่ดี เพราะ
จะท าให้เขารู้สึกว่ามีคนคอยให้ก าลังใจและมั่นใจในตัวเขา และในสิ่งที่เขาท า นอกจากนี้พ่อแม่ต้องคิด
ในทางบวกกับลูกเนื่องจากว่าจะไม่ท าให้เห็นว่าลูกท าอะไรรู้สึกผิดไปหมด เพราะจะเป็นอุปสรรค
ส าคัญที่ท าให้เขากลัวจนความคิดสร้างสรรค์หดหายหมด 

4. เป็นผู้ฟังที่ดี พ่อแม่ต้องรับฟังเด็ก ๆ เวลาที่เขาพูด อย่าเห็นว่าสิ่งที่พูด เล่า หรือสิ่งที่เขา
ถามไร้สาระ เพราะในความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นคือพัฒนาการของเขาที่ท าให้เราได้รู้ว่าเด็ก  ๆ ได้รับรู้
อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด 

5. ฝึกให้ลูกได้คิด โดยตั้งค าถามบ่อย ๆ เพราะนอกจากจะฝึกให้ใช้การคิดแล้ว ยังฝึกในเรื่อง
ภาษาและการพูดของเขาได้ด้วยในขณะเดียวกัน ซึ่งจะพบว่าเขามีค าตอบแปลก ๆ ที่ต่างไปจากเรื่อง
เดิม ๆ ที่เราเคยเรียนรู้มา อาจเป็นค าถามง่าย ๆ เช่น ลูกลองคิดดูว่าในบ้านเรามีของอะไรบ้างที่เป็น
รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม เขาก็จะมีค าตอบให้มากมายโดยที่เราคิดไม่ถึง 

6. สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัย สิ่งที่ส าคัญของการอยู่อาศัยส่วนหนึ่งคือสถานที่ที่
ปลอดภัยส าหรับลูก ๆ ไม่ให้เล่นใกล้ไฟ หรือติดปลั๊กไฟให้พ้นมือ แต่ก็ไม่ถึงกับก ากับเขาถึงขนาดที่ไม่มี
อิสระในการเล่น จะท าให้ไม่มีความสุข เพราะการเล่นอย่างมีความสุขจะท าให้เขามีการพัฒนาด้าน
ความคิดไปได้ดีด้วย 

7. อย่าประเมินลูกตัวเองต่ าเกินไป เพราะหลาย ๆ เรื่องที่เขาอาจท าได้ เรื่องยาก ๆ บางเรื่อง
ก็ควรลองให้ท า เนื่องจากทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้น และเมื่อได้ฝึกบ่อย ๆ เขาจะท าได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ พ่อ
แม่จึงควรคอยให้ก าลังใจ 

8. อย่าคาดหวังกับลูกมากเกินไป เพราะหากพ่อแม่คาดหวังลูกไว้สูงว่าลูกจะต้องท าเช่นนั้น
เช่นนี้ อาจจะท าให้เกิดความรู้สึกผิดหวังได้ เนื่องจากเขาอาจไม่สามารถท าได้ส าเร็จตามที่หวัง อัน
น าไปสู่การมีอคติกับลูกได้ 
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9. อย่ายึดติดกับรูปแบบ พ่อ แม่ บางคนอาจวางกฎ กรอบ ระเบียบให้ลูกเดินตามท่ีตั้งไว้แบบ
ไม่มียืดหยุ่น โดยถือว่าถ้าผิดไปจากกรอบ ระเบียบดังกล่าวถือว่าผิด ลักษณะดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิด
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เพิ่มมากขึ้น แต่ตรงกันข้ามจะไปยับยั้งไม่ให้มีการคิดสร้างสรรค์ได้เลย 

10. ให้ท าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความคิดสร้างสรรค์ต้องได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรรม 
ต่าง ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง จึงจะเกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมเหมาะสมตามศักยภาพ 
และวัยของเขา 

Anderson and others (1970: 10) ได้ให้ความเห็นว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับมีศักยภาพ
ทางการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ในทุกระดับอายุ  และทุกสาขาถ้าจัดประสบการณ์ให้
เหมาะสม 

Frank E. Williams’s (1971: 42 – 44) ได้สรุปการจัดกิจกรรมการสอนของครูเพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. วิธีการสอน หมายถึง การสอนเกี่ยวกับความคิดเห็นในลักษณะความคิดเห็นที่ขัดแย้งในตัว
ของมันเอง ความเห็นหรือความเชื่อที่ฝังใจมานานอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ แม้ว่าจะหาข้อ
ยุติได้ยากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ประกอบและสนับสนุนหรือคัดค้านข้อคิดเห็นนั้น ๆ เป็นการฝึกฝนให้
คิดในสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที่เคยมีอยู่ ดังนั้นวิธีการสอนของครูจึงควรก าหนดให้นักเรียน
รวบรวม และเลือกข้อคิดเห็นมาอภิปราย โต้วาที หรือแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย 

2. การพิจารณาลักษณะ หมายถึง การสอนให้นักเรียนคิดพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏ
อยู่ทั้งชนิดที่เป็นมนุษย์ พืช สัตว์ หรือสิ่งของ ในลักษณะที่แปลกแตกต่างไปกว่าที่เคยคิดรวมทั้ง
ลักษณะที่คาดไม่ถึงอีกด้วย เช่น ให้คิดหาส่วนใดส่วนหนึ่งที่เห็นว่าแปลกไม่เหมือนอย่างอ่ืนของดินสอ 
กระเป๋า หรือ ใบไม้ เป็นต้น 

3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งของหรือสถานการณ์ที่เหมือน
คล้ายคลึง หรือแตกต่าง อาจอยู่ในรูปของค าเปรียบเทียบ ค าพังเพย หรือสุภาษิตก็ได้ เช่น ลองคิดดูว่า
โต๊ะกับรถยนต์มีลักษณะเหมือนกันอย่างไร เป็นต้น 

4. การบอกสิ่งที่คาดเคลื่อนไปจากความจริง หมายถึง การแสดงความคิดเห็น ระบุบ่งชี้สิ่งที่
คาดเคลื่อนจากความจริง หรือข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น สมมติว่านักเรียนเดินหลงอยู่ใน
ป่าเป็นเวลานานยังหาทางออกไม่ได้นักเรียนจะท าอย่างไร 

5. การใช้ค าถามยั่วยุ และการกระตุ้นให้ตอบ หมายถึง การตั้งค าถามปลายเปิด  และเป็น
ค าถามที่ยั่วยุเร้าความรู้สึกนึกคิดให้อยากค้นคว้าหาค าตอบ ซึ่งลักษณะของค าตอบลักษณะนี้ไม่มี
ค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แต่หลาย ๆ ค าตอบ ดังนั้นโอกาสทีน่ักเรียนจะตอบถูกย่อมมีมาก 

6. การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การฝึกให้คิดถึงการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง การปรับปรุงสิ่ง  
ต่าง ๆ ที่คงสภาพมาเป็นเวลานานให้เป็นไปในรูปแบบอ่ืน และเปิดโอกาสให้เปลี่ยนแปลงด้วย วิธีการ
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ต่าง ๆ อย่างอิสระ เช่น ถ้าเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยแทนที่จะเป็นประเทศอินโดนีเซีย  การ
ด าเนินชีวิตของคนไทยก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

7. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ หมายถึง การฝึกให้นักเรียนเป็นคนที่มีความยืดหยุ่น ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง ผ่อนคลายความเคร่งครัดต่าง ๆ เพ่ือปรับตนให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ เช่น ถ้า
โลกนี้ไม่มีโทรศัพท์คนจะเป็นอย่างไร 

8. การสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิม หมายถึง การฝึกให้นักเรียนรู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
กฎเกณฑ์ใหม่ ความคิดใหม่ หรือคิดใหม่ ท าใหม่ โดยอาศัยโครงสร้างเดิม หรือกฎเกณฑ์เดิมที่เคยมี 
แต่พยายามพลิกเพลงให้ต่างไปจากเดิม เช่น ให้นักเรียนฟังเรื่องค้างไว้แล้วให้ต่อให้จบด้วยความคิด
ของพวกเขาเอง 

9. ทักษะการค้นคว้าข้อมูล หมายถึง การฝึกให้นักเรียนรู้จักส ารวจข้อมูล เช่น ลองคิดหา
ค าตอบว่าท าไมไม้จึงลอยน้ าแต่เหล็กจมน้ า 

10. ฝึกค้นหาค าตอบจากค าถามที่ก ากวมไม่ชัดเจน หมายถึง การฝึกให้นักเรียนมีความอดทน
และพยายามที่จะค้นหาค าตอบต่อปัญหาที่ก ากวม หรือเป็นสองนัย หรือท้าทายความนึกคิดต่าง  ๆ 
เช่น การต่อเติมภาพที่ไม่สมบูรณ์โดยการเลือกจากส่วนที่ก าหนดให้ 

11. ส่งเสริมการคิดเชิงญาณ หมายถึง การฝึกให้รู้จักการแสดงความรู้สึก ความคิดที่เกิดจาก
สิ่งเร้าอวัยวะรับสัมผัส การคิดทางอารมณ์หรือการคิดจากลางสังหรณ์ เช่น สมมติว่า นักเรียนเป็นเก้าอ้ี
ให้บอกความรู้สึกของตนเอง 

12. การปรับตัวเพ่ือพัฒนาตน หมายถึง การฝึกให้นักเรียนรู้จักพิจารณาดูความพลาดพลั้ง
ล้มเหลว ที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แล้วหาประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นเพ่ือน าไปใช้เป็น
บทเรียนน าไปสู่ความส าเร็จ 

13. ลักษณะบุคคล และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การให้การศึกษาประวัติบุคคล
ส าคัญ ทั้งในเรื่องของลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิด  รวมถึงประสบการณ์ของเขาด้วย 
ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบประวัติบุคคลส าคัญ 2 คน หลังจากได้อ่านหรือฟังจบแล้วให้เปรียบเทียบ
ลักษณะนิสัยของคนท้ังสองว่าเหมือนกันและต่างกันอย่างไร และอะไรเป็นจุดส าคัญในชีวิตของเขา 

14. การประเมินสถานการณ์ หมายถึง การฝึกให้เราหาค าตอบโดยค านึงถึงผลที่เกิดขึ้น และ
ความหมายที่เก่ียวเนื่องกัน ด้วยการตั้งค าถามว่าถ้าเกิดสิ่งนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร 

15. พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การฝึกให้รู้จักคิด แสดงความคิดเห็น 
แสดงความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องท่ีอ่าน 

16. พัฒนาทักษะการฟังอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การฝึกให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในขณะที่ฟัง
หลังจากฟังบทความ เรื่องราว เพ่ือประเมินการศึกษาข้อมูล ความรู้ ซึ่งโยงไปหาสิ่งอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น 
การใหน้ักเรียนฟังเพลง แล้วคิดท่าประกอบเพลง 
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17. พัฒนาทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การฝึกให้แสดงความคิดความรู้สึก และ
จินตนาการด้านการเขียนบรรยาย หรือพรรณนาให้เห็นภาพ ตัวอย่างเช่น ก าหนดภาพมาให้แล้วให้
นักเรียนแต่งเรื่องสั้นจากภาพนั้น 

18. ทักษะการมองเห็นภาพในมิติต่าง ๆ หมายถึง การฝึกให้แสดงความรู้สึกนึกคิดจากภาพใน
แง่มุมแปลก และใหม่ที่ไม่ซ้ าของเดิม เช่น ลองวาดภาพจากเรื่องสั้นที่ได้ฟังไปแล้ว 

จากการสอนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การสอน
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีมากมายหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของแต่ละบุคคลว่าต้องการ
น าลักษณะของการพัฒนาแบบใดไปใช้ เพราะว่าทุกรูปแบบสามารถที่จะน ามาส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ได้ทั้งสิ้น หรืออาจใช้หลายรูปแบบประกอบกันก็ได้ซึ่งจะท าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ความคิด
สร้างสรรค์เปรียบเสมือนกับฐานของบ้าน จะเห็นว่าบ้านที่มีฐานแข็งแรงมักจะทนทานต่อสภาพต่าง ๆ 
ได้ฉันใด การคิดสร้างสรรค์ก็เป็นฐานของชีวิตที่ช่วยให้เด็กที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในวันข้างหน้า 
เป็นบุคคลที่มีชีวิตที่มั่นคงฉันนั้น 

 
6.9 การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ควรสอดคล้องกับลักษณะมนุษยนิยม 
(Humanism) และลักษณะเฉพาะของนักเรียนในชั้น กล่าวคือ มีลักษณะที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นความ
สนใจ ความอยากรู้อยากเห็น ความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย และความถนัด
ในการเรียนของนักเรียน สิ่งต่าง ๆ รอบตัวควรมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบที่ดี
ต่อการเสาะแสวงหาความรู้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนควรมีโอกาสได้เรียนกับครู 
เรียนในกลุ่มย่อย หรือท างานอิสระด้วยตัวของตัวเองได้อย่างดี การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม
ควรค านึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ บรรยากาศด้านกายภาพ (Physical Climate) 
บรรยากาศด้านสมอง (Mental Climate) และบรรยากาศด้านอารมณ์ (Emotional Climate) ดังที่ 
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 43 – 73) ได้กล่าวถึงการจัดบรรยากาศแต่ละด้านที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้ 

6.9.1 การจัดบรรยากาศชั้นเรียนด้านกายภาพเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 ห้องเรียนไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ หรืออยู่ในสภาพใด ๆ เช่น เก่า – ใหม่ อยู่ในเมืองหรือ
ชนบทก็ตาม ครูที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถจัดสภาพชั้นเรียนนั้น ๆ ให้กระตุ้นหรือสนับสนุน
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้ วัสดุหรือสิ่งของที่ใช้ตกแต่งห้องไม่จ าเป็นต้องเป็นวัสดุราคาแพง ครูอาจ
ใช้กล่องกระดาษมาแทนชั้นวางของ ใช้ผ้าราคาถูกหรือผ้าม่านเก่ามาแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ได้ ชั้นเรียน
สามารถดัดแปลงเพ่ือให้เรียนใช้ท างานเป็นกลุ่ม จับคู่ หรือท างานเดี่ยวได้ นักเรียนที่คิดงานสร้างสรรค์
ในบางขณะต้องการพ้ืนที่ส่วนตัว บางครั้งระหว่างผลิตงานสร้างสรรค์ นักเรียนไม่ต้องการให้คนอื่นเห็น 
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ครูจึงต้องจัดที่ที่นักเรียนสามารถเก็บของไว้จนกว่าจะพร้อมที่จะอวดเพ่ือน ที่เก็บของอาจเป็นกล่องใส่
รองเท้า ถุงกระดาษ แฟ้ม หรือลิ้นชักของโต๊ะก็ได้ 
 ครูมีส่วนจัดบรรยากาศด้านกายภาพที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยเริ่มจากการจัด
สภาพโต๊ะเก้าอ้ี โดยทั่วไปโรงเรียนต่าง ๆ จะจัดห้องคล้าย ๆ กัน คือ เก้าอ้ีเรียงเป็นแถว โดยหันหน้าไป
ยังครูและกระดานด าหน้าชั้นเรียน ยึดหลักการเรียนการสอนที่ถือเอาครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher – 
Centered Situation) ถ้าจะเริ่มจัดชั้นเรียนใหม่ ครูควรทดลองจัดหลาย ๆ รูปแบบ เช่น เลื่อนโต๊ะมา
ชิดกันเป็นกลุ่ม ๆ ด้านหนึ่ง เพ่ือให้นักเรียนได้ท างานกลุ่มอย่างใกล้ชิด หรือต้องท างานที่อาศัยพ้ืนที่
กว้าง เช่น การวาดแผนผัง หรือการต่อภาพต่อชิ้นส่วน การจัดโต๊ะเช่นนี้ก็จะท าให้เหลือพ้ืนที่ในชั้น
กว้างขึ้นเพ่ือท ากิจกรรมอย่างอ่ืนที่สามารถท าบนพ้ืนได้ เช่น กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลัง
กาย การเต้นร าหรือแสดงละคร เป็นต้น  
 สิ่งส าคัญก็คือ ครูและนักเรียนต้องช่วยการจัดชั้นเรียนให้อยู่ในรูปแบบที่ใหม่  ๆ และ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จนกว่าจะได้รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ส าหรับชั้นเรียนที่มีสิ่งของอ่ืน ๆ อีก เช่น 
โต๊ะส ารอง ชั้นวางของ หิ้ง ที่แขวนหนังสือพิมพ์ การจัดชั้นเรียนยิ่งสามารถท าให้น่าสนใจขึ้นได้อีกมาก 
ส าหรับชั้นเรียนที่แคบ การท าชั้นลอยวางของโดยวัสดุง่าย ๆ เช่น แผ่นไม้อัด หรือกล่องกระดาษแข็ง 
จะช่วยประหยัดเนื้อที่ได้อีกมาก การจัดชั้นเรียนแบบยืดหยุ่นและอเนกประสงค์ เราจะเห็นได้ว่ามักจะ
จัดกระท ากันอยู่แล้วในโรงเรียนอนุบาล แต่ถ้าเราจัดแบบเดียวกันในโรงเรียนประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็น่าจะท าได้และน่าสนใจ เราจะพบว่าในชั้นประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษา จะมีการเรียนการสอนในส่วนที่ครูอธิบายและนักเรียนทุกคนต้องฟังและหันไปทาง
กระดานด า ในกรณีนี้แม้จะจัดโต๊ะจะอยู่ในรูปแบบกลุ่ม นักเรียนก็ยังคงหันหน้าไปทางกระดานด าได้
หรืออาจหันโต๊ะไปทางหน้าชั้น นอกจากนี้อาจให้นักเรียนนั่งกับพ้ืนทั้งหมดในส่วนที่เป็นว่างเพ่ือฟังค า
บรรยายก็ได้ การจัดชั้นเรียนแบบที่แปลกไปจากเดิม นอกจากจะท าให้กิจกรรมการเรียนมีชีวิตชีวา
สะดวกในการเคลื่อนไหวแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ในทางที่แปลก ๆ ได้โดยไม่ยึดติด
อยู่กับรูปแบบเดิม เพราะสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดแบบอเนกนัยได้เป็น
อย่างดี 
 นอกจากเรื่องการจัดโต๊ะเก้าอ้ีแล้ว การประดับห้องให้สวยงามก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่ากัน หลักส าคัญในการแต่งห้อง คือ ท าให้นักเรียนรักห้องเรียน และรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกที่
ส าคัญส่วนหนึ่งของห้อง การให้นักเรียนมีส่วนช่วยคิด และลงมือแต่งห้องด้วยตนเอง จะช่วยให้
นักเรียนรู้สึกว่าห้องนี้เป็นสมบัติของทุกคน 

ข้อแนะน าเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศชั้นเรียนด้านกายภาพ 
 ข้อแนะน าเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศทางกายภาพเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่อไปนี้ 
สามารถน าไปใช้กับชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี คือ 
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1. ติดแผ่นป้ายที่มีสีสวยงามขนาดใหญ่ไว้ที่ห้องเรียนและเขียนชื่อห้องลงบนกระดานแผ่นนี้ 
2. ติดชื่อนักเรียนในชั้นไว้ที่ประตูห้อง โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงาม 
3. แขวนรูปนักเรียนแต่ละคนซึ่งอาจจ าเป็นตัวการ์ตูนห้อยอยู่รอบ ๆ ห้อง 
4. น าต้นไม้ ดอกไม้ หรือสัตว์เลี้ยง เช่น นก ปลา เข้ามาในชั้นเรียนเพ่ือให้นักเรียนจะได้มี

โอกาสสังเกตส่วนต่าง ๆ ของสิ่งเหล่านั้น เช่น สังเกตปาก ครีบ หาง เกล็ด ตาของปลา จากนั้นให้
นักเรียนวาดภาพตามท่ีสังเกตเห็น นอกจากนี้การที่นักเรียนมีโอกาสรดน้ าต้นไม้ ดูแลให้อาหารสัตว์ จะ
ท าให้นักเรียนเกิดความรักสัตว์ และเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาไปพร้อม ๆ กัน 

5. แสดงผลงานของนักเรียนในชั้น การแสดงผลงานนั้นนอกจากจะให้ประโยชน์ในการตกแต่ง
ห้องแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย เช่น เมื่อสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ ครู
น าบัตรค ามาติดไว้ที่ข้างฝา จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนหาสิ่งของหรือวาดภาพที่สามารถแสดงถึง
ความหมายของค าศัพท์นั้น ๆ มาติดประกอบค าศัพท์ ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์จะมีค าศัพท์
เพ่ิมขึ้น ครูอาจน าค าศัพท์และภาพเหล่านั้นมาเล่นเกม เช่น ให้นักเรียนเขียนค าศัพท์ให้ได้มากที่สุดใน
เวลาอันจ ากัด หรือครูปลดค าศัพท์ออกให้หมดเหลือไว้แต่รูปภาพ หรือสิ่งของที่เป็นความหมายของ
ค าศัพท์ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันน าค าศัพท์ขึ้นไปติดไว้คู่กับรูปภาพให้ถูกต้องและรวดเร็ว
ที่สุดส าหรับกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ครูอาจมอบงานให้นักเรียนเลือกดาวของตนมาสัก 1 ดวง แล้ว
มอบงานให้ไปค้นคว้าหารายละเอียดเกี่ยวกับดาวดวงนั้นมาให้มากที่สุด ใช้ฝาผนังหลังห้องทั้งหมด
แสดงความสัมพันธ์ของระบบสุริยจักรวาลและกาแล็กซีอ่ืน ๆ นักเรียนช่วยกันจัดต าแหน่งที่ดวงดาวที่
ตนเลือกลงในระบบสุริยจักรวาลพร้อมทั้งใส่รายละเอียด เพ่ือให้เพ่ือนคนอ่ืน ๆ ได้ศึกษาเพ่ิมเติม   
เป็นต้น 
 นอกจากนี้ การจัดแสดงผลงานของนักเรียนแบบที่น่าสนใจมากส าหรับการเรียนวิทยาศาสตร์
ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยใช้วัสดุง่าย ๆ ยังมีอีก (Williams , Rockwell & Sherwood 
,1987 อ้ างถึ ง ใน  สมศั กดิ์  ภู่ วิ ภ าดาวรรธน์ , 2544: 47) เช่ น  การจั ด พิ พิ ธภัณ ฑ์ ขน าดจิ๋ ว 
(Minimuseums) ท าได้โดยการตัดด้านบนของกล่องใส่นมสดออก แล้วน ากล่องใส่นมสดเหล่านั้นมา
เย็บติดกันด้วยเข็มเย็บกระดาษ ให้นักเรียนเก็บสิ่งของต่าง ๆ ตามธรรมชาติมาแสดง เช่น ก้อนหิน ขน
สัตว์ ฟันน้ านมที่หลุดแล้ว เมล็ดผัก เมล็ดผลไม้ เศษไม้ เปลือกหอย เศษผ้า และแมลง เป็นต้น โดย
ปกติเด็กชอบเก็บสิ่งของเหล่านี้อยู่แล้ว ครูน าสิ่งที่เด็กเก็บมาใส่กล่องดังกล่าว นอกจากนี้ครูอาจน า
พิพิธภัณฑ์ขนาดจิ๋วมาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีก เช่น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกการจ าแนกประเภท
สิ่งของตามขนาด สี หรือชนิด เป็นต้น 

6. การจัดมุมการเรียนรู้ หรือศูนย์การเรียน เช่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมการอ่าน มุมปัญหาแสน
สนุก ฯลฯ มุมเหล่านี้ถือเป็นวิธีการแต่งห้องเรียนที่น าไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีได้อย่างหนึ่ง ที่
มุมการเรียนรู้จะมีแผ่นค าสั่ง กระดาษค าตอบ ปากกา หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการท า
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กิจกรรมไว้ให้นักเรียน นักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองอย่างสนุก มุมการเรียนรู้นี้อาจประกอบด้วย
แผ่นป้ายฝาผนัง 1 แผ่น หรือมีโต๊ะอีก 1 ตัว ส าหรับจัดวางสิ่งของ 
 การจัดมุมการเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับเด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้น เช่น ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คือ การจัดแผ่นป้ายส่งเสริมการอ่าน (Reading Board) วิธีนี้เสนอโดย 
Maurice และคณะ (1987 อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544: 48) ในการประชุมประจ าปีของ
สมาคมครูภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย วิธีการนี้ คือ ครูจะตัดเรื่อง บทความ ปัญหาเชาว์ รูปภาพ
สร้างสรรค์พร้อมค าบรรยาย มาให้นักเรียนอ่านแล้วตอบค าถาม โดยให้เขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ให้
ไว้บนบอร์ด และทุกวันครูจะมาดูที่บอร์ดและแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบโดยไม่ต้องแสดงตัวให้ครูรู้
ว่าเป็นใคร ครูอาจมีรางวัลให้ส าหรับผู้ตอบปัญหาหรือตอบค าถามได้ถูกประจ าสัปดาห์ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการโต้ตอบกับปัญหาหรือค าถามได้ประการหนึ่ง 
 ข้อสังเกตส าหรับการจัดแผ่นป้าย การตกแต่งด้วยรูปภาพ หรือการจัดมุมการเรียนรู้ก็คือ อย่า
จัดแสดงนานเกินไป ครูควรรื้อออกก่อนที่นักเรียนจะเกิดความรู้สึกเบื่อ และพยายามเปลี่ยนสิ่งของ
ใหม่เข้ามาแทนที่ สิ่งที่ไม่น่าท าอย่างยิ่งก็คือการทิ้งรูปภาพ หรือวางสิ่งของที่แสดงไว้จนเก่ามีฝุ่นเกาะ 
หรือล้าสมัยไม่เหตุการณ์ เช่น การทิ้งแผ่นป้ายนิเทศเรื่องงานลอยกระทงไว้นานจนข้ามปีไปจนถึง    
เทศกาลสงกรานต์ แผ่นป้ายนิเทศต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์และน่าสนใจ นอกจากนี้
สิ่งของที่มาตกแต่งชั้นเรียนก็ควรต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ เช่นกัน จึงท าให้เกิดบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

6.9.2 บรรยากาศด้านสมองกับความคิดสร้างสรรค์ 
ความหมายของบรรยากาศด้านสมอง 

 บรรยากาศด้านสมอง หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูจัดขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดแบบ
ต่าง ๆ เช่น คิดแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดแปลกใหม่ และคิดจินตนาการ     
เป็นต้น ทั้งนี้ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนคิดอย่างก้าวไกล โดยครูควรพยายามช่วยให้นักเรียนขจัด
อุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีต่อการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้ลดน้อยลงไป 

อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศด้านสมอง 
 จากภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไปเราจะเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมักถูกสกัด
กั้นเพราะความเคยชินกับการคิดแบบเดิมที่นักเรียนหรือครูเคยปฏิบัติมา ซึ่งเป็นความคิดที่อยู่ในกรอบ
หรือระเบียบปฏิบัติบางประการ นอกจากนี้ยังเคยชินกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น (+) แทนการบวก (÷) 
แทนการหาร เป็นต้น จากข้อจ ากัดดังกล่าวเป็นอุปสรรคสกัดกั้นต่อความคิดจินตนาการกว้างไกลหรือ
การคิดแก้ปัญหาในแนวที่แปลกใหม่ของนักเรียนลงได้  
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6.9.3 บรรยากาศด้านอารมณ์กับความคิดสร้างสรรค์ 
เจตคติของครูกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

 นักเรียนจะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนได้ดี เมื่อนักเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า มีพลัง รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้จักเคารพตนเองและผู้อ่ืน การสร้างบรรยากาศ
ทางอารมณ์ที่เหมาะสมเช่นนี้ ครูควรท าให้นักเรียนรู้สึกไว้ใจในตัวครู ในระยะแรก ๆ ของการคิดงาน
สร้างสรรค์ นักเรียนมักจะรู้สึกไม่แน่ใจในงานที่ท า ไม่อยากเสี่ยงท าในสิ่งที่แปลกออกไปจากคนอ่ืน 
บางครั้งอาจจะรู้สึกสิ้นหวัง แต่ครูจะต้องแสดงให้นักเรียนเห็นว่าครูเป็นที่พ่ึงที่ไว้ใจได้ และนอกจากนี้
ครูควรให้ความสนับสนุนเพ่ือให้นักเรียนเกิดวามรู้สึกปลอดภัยจากการอาจไม่เป็นที่ยอมรับ หรือการที่
อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกหัวเราะเยาะ ดังนั้น บรรยากาศที่เหมาะกับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ก็คือ บรรยากาศแห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากรายงานการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์การเรียนแบบร่วมมือกันโดยไม่มีการแข่งขัน ท าให้นักเรียนคิดแบบยืดหยุ่น 
(Flexibility) อันเป็นองค์ประกอบส าคัญด้านหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่าบรรยากาศการเรียน
แบบแข่งขัน (Lefrancois, 1982 อ้างถึงในสมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544: 50) นอกจากนี้บรรยากาศ
ชั้นเรียนที่ไม่เป็นพิธีรีตอง คือ เน้นการเรียนจากความสนใจของนักเรียน และให้นักเรียนมีส่วนร่วม
อย่างมากในกิจกรรมการเรียนการสอน จะช่วยสร้างสภาพอารมณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ดี
บรรยากาศชั้นเรียนที่มีระเบียบปฏิบัติมากเกินไป โดยครูและนักเรียนจะเป็นผู้ก าหนดทุกสิ่งทุกอย่าง
ในการเรียนการสอน นักเรียนเป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติตามสิ่งก าหนดเท่านั้น  
 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนและครูมีส่วนส าคัญในการสร้างบรรยากาศด้านอารมณ์ ที่สนับสนุนการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน Turner และ Danny (1969 อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภา
ดาวรรธน์, 2544: 50) พบว่าครูที่ให้ความอบอุ่น ให้ความสนใจต่อปัญหาของนักเรียน และเอาใจใส่
นักเรียนจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าครูที่มีความเข้มงวดและเจ้าระเบียบ ครูที่มีเจต
คติที่เหมาะสมกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้น อาจยึดแนวความคิดของ  Reilly และ Lewis 
(1983 อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544: 51) ได้ดังนี ้

1. อย่าให้คุณค่าแก่แบบแผนที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมามากเกินไป การท าอะไรให้เหมือน ๆ 
กันอาจท าให้เกิดความมีระเบียบและเป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังแต่ในแง่ของการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ครูพึงระลึกเสมอว่าสิ่งแรกที่ครูจะท าได้ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คือ ตัวครูเอง
ต้องมีความแจ่มชัดในตัวเองว่าจะมองเห็นคุณค่าและยอมรับในตัวนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แม้
จะท าได้ไม่ง่ายนัก เพราะนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะแปลกไปจากคนอ่ืนและมักจะท าในสิ่งที่
ใครคาดไม่ถึงเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ครูจะต้องตระหนักว่าความประพฤติเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีงาม และขณะเดียวกันความประพฤติที่นักเรียนแสดงออกซึ่งไม่เป็นไปตามที่
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ครูคาดหวัง เป็นความประพฤติที่มีจินตนาการเป็นของตัวเอง ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประดุจเพชร
น้ าหนึ่งเช่นกัน 

การเห็นความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่พูดกันได้ง่ายกว่าการลงมือกระท า 
บางครั้งเราอาจไม่พบครูคนใดเลยที่พูดว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ครูส่วนมาก
มักจะชอบพูดว่าตนเองชอบให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ขณะเดียวกันการกระท าของครูมักจะ
ค้านกับค าพูด เพราะฉะนั้นครูควรจะถามตัวเองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งว่า “วันนี้เราได้ท าอะไรไปบ้าง
ที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” และถ้าครเูห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ครยู่อมมี
ค าตอบให้แก่ตนเองได้หลายประการ 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องยอมเสียเวลาบ้างในบางโอกาสและการตรงต่อ
เวลาเป็นสิ่งส าคัญ แต่การเป็นทาสของเวลาเป็นโทษอย่างยิ่งต่อความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ บางครั้งครูต้องยืดหยุ่นบ้างในเรื่องของก าหนดเวลา กิจกรรม
บางอย่างอาจดูเป็นการเสียเวลา แต่การไม่ยอมเวลาเลยในบางโอกาสท าให้เป็นผลเสียต่อความคิด
สร้างสรรค์ 

3. ควรสนับสนุนให้นักเรียนใช้ความคิดและตั้งค าถามที่แปลก ๆ กระตุ้นให้มองเห็นและคิดใน
แง่มุมต่าง ๆ ที่แปลกออกไป โดยทั่วไปครูมักไม่ชอบนักเรียนที่ถามค าถามแปลก ๆ และไม่ยอม
เสียเวลากับการตอบค าถามเหล่านั้น เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าลังสอน อย่างไรก็ตาม 
ค าถามแปลก ๆ มักจะมาจากนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ครูให้ความสนใจกับค าถามนั้น ๆ 
พยายามตอบค าถามอย่างจริงจังเพ่ือแสดงให้เห็นว่าค าถามนั้น ๆ มีคุณค่า และควรถือโอกาสเช่นนี้
แยกแยะเพ่ือหาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนออกมาให้ได้แม้ว่านักเรียนจะถามค าถามนั้น ๆ เพ่ือให้
เกิดความตลกขบขันก็ตาม แต่ถ้าครูตอบค าถามที่ตลกขบขันนั้นอย่างจริงใจจะช่วยให้นักเรียนในชั้นรู้
ได้ว่าทั้งค าถามที่ตลกและค าตอบของครูต่อค าถามที่ตลกนั้น แท้จริงเป็นค าถามและค าตอบเชิง
สร้างสรรค์ได้ด้วย และนอกจากนี้ การที่ครูพยายามตอบค าถามอย่างจริงใจ จะท าให้นักเรียนเกิด
ความศรัทธาและเคารพครมูากขึ้นด้วย 

4. ประการหนึ่งของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนก็คือความคิดที่ว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ที่จะให้
ค าตอบที่ถูกที่สุดส าหรับปัญหาหนึ่ง ๆ นักเรียนต้องได้ค าตอบจากต ารา สารานุกรม และตัวครู 
นักเรียนจะมีความพอใจที่สุดถ้าได้ค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว การขจัดความคิดที่มีต่อโรงเรียน
เช่นนั้นเป็นเรื่องไม่ยากนัก เพราะนักเรียนได้สั่งสมความคิดเช่นว่านี้มาช้านานแล้ว อย่างไรก็ตาม ครู
ควรพยายามเปลี่ยนความคิดและชี้ให้นักเรียนเห็นว่า ค าถามบางอย่างไม่จ าเป็นต้องมีค าตอบที่ถูกท่ีสุด
เพียงค าตอบเดียว การที่ครูไม่สรุปค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียวในการอภิปรายในชั้น นับว่ามี
คุณค่าต่อการเสริมสร้างความสร้างสรรค์อย่างมาก บางครั้งการพยายามหาค าตอบที่มีความล้มเหลว
เกิดขึ้น แต่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งส าคัญ ความส าคัญอยู่ที่การพยายามทดสอบความคิด เพ่ือพิจารณาว่ามีอะไร
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เกิดขึ้นเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนคิดต่อและค้นหาสิ่งที่อาจเป็นความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตของคน
ต่อไป 

5. ควรเคารพในความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยความตั้งใจ
จริง แต่ครูแสดงทีท่าไม่สนใจต่อความคิดเห็นนั้น จะเป็นการท าลายจิตใจนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะ
เป็นอันตรายต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของทั้งนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นและนักเรียนคน  
อ่ืน ๆ ในชั้นด้วย ดังนั้น ครูควรรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นไม่ว่าความคิดเห็นนั้นดูจะเป็นเรื่อง
แปลกประหลาด พิลึกพิลั่น ไร้เหตุผล อย่างไรก็ตาม ถ้าความคิดเหล่านั้นเปล่าประโยชน์ก็จะรู้เองในไม่
ช้า ความคิดบางอย่างเมื่อฟังดูแรก ๆ จะเห็นว่าแปลกประหลาด แต่ในที่สุดอาจเป็นความคิดที่มีคุณค่า
และใช้ได้ในภายหลัง นักเรียนจะเรียนรู้ว่าครเูคารพในความคิดเห็นของเขาทุกเรื่อง 

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มิได้หมายความว่าความคิดของนักเรียนจะดีและถูกต้องทุกครั้งไป ถ้า
นักเรียนให้ความคิดเห็นที่ผิดข้อเท็จจริง ครูก็ควรแก้ไขได้ ทั้งนี้โดยไม่ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าครูไม่เคารพ
ความคิดของตน การตัดสินถูกผิดสามารถท าได้ถ้ามีเกณฑ์ที่สมเหตุผล นักเรียนจะได้เห็นว่าความคิด
บางอย่างดีกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าและประหยัดเวลาอีกด้วย สิ่งส าคัญที่ควรเน้นก็คือ ครูต้อง
เคารพในความคิดเห็นของนักเรียนไม่ว่าความคิดนั้นจะดีหรือไม่ก็ตาม เพราะจุดนี้เป็นจุดส าคัญของ
การท าให้นักเรียนมีอิสระในการคิดสร้างสรรค ์

6. งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนท า ควรให้มีความหลากหลายในชนิด
และรูปแบบ กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน โครงสร้างตายตัว มีระบบระเบียบ แม้จะมีประโยชน์แต่
ก็อาจจะหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ได้ ครูควรวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าโดยให้มีกิจกรรมที่แปลกใหม่ 
แม้กิจกรรมแปลกใหม่นี้จะไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้มากนักและท าให้ควบคุมชั้นเรียนได้ยาก แต่ก็มีผลดี
ต่อการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในบางครั้งครูต้องยอมเสียสละบางอย่าง เช่น เรื่องความมี
ระเบียบในชั้นเพื่อผลทางความคิดสร้างสรรค์ การติดอยู่กับกฎระเบียบ ข้อจ ากัด และงานจ าเจ เป็นสิ่ง
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน 

7. ควรหลีกเลี่ยงการให้ตัวอย่างที่ดีเลิศ การบูชานักคิดที่ยิ่งใหญ่ในอดีต หรือการชื่นชม
ตัวอย่างวีรกรรมต่าง ๆ เพราะการมองเห็นผลงานที่สมบูรณ์ไม่มีที่ติแล้ว นักเรียนจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
จะเปรียบเทียบผลงานนั้น ๆ กับงานของตนเอง ท าให้เกิดความท้อแท้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น แทนที่ครูจะให้นักเรียนเห็นเป็นตัวอย่างโดยเน้นความดีเลิศ ไม่ว่าตัวอย่าง
นั้นจะเป็นบทประพันธ์ บทละคร นวนิยาย ภาพเขียน หรือรูปปั้นก็ตาม ครูควรเน้นที่ความพยายาม
ของผู้สร้างสรรค์ ปัญหาที่เขาต้องประสบ หรือปมด้อยที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานสร้างสรรค์ 
หรือความผิดหวัง ความไม่พึงพอใจที่ศิลปินนักเขียน หรือนักดนตรีประสบ จะช่วยเป็นก าลังใจให้
นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ครูควรแสดงให้นักเรียนเห็นแทนว่าบุคคลเหล่านั้นเป็น
คนธรรมดาที่ไม่เคยคิดว่างานของตนเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น แทนที่ครูจะให้ตัวอย่างภาพวาดที่
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วิเศษสุด เช่น ภาพวาดของ Michealangelo ครูควรเน้นความสนุกสนานและคุณค่าที่เกิดจากการ
ช่วยกันวาดภาพฝาผนังในอาคารพลศึกษาหรือโรงละครในความคิดของตน 

8. ควรสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ นั่นคือ สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
และควรมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ การสร้างบรรยากาศเช่นนี้ครูมักไม่นิยมท า เพราะโดยทั่วไปครู
จะชอบชั้นเรียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและปกครองง่าย ถ้าพิจารณาให้ลึกซ้ึงแล้วจะพบว่าครูต้องการ
สภาพชั้นเรียนแบบเดียวกับเม่ือตนเป็นนักเรียนอยู่ 

วิธีการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงบรรยากาศท่ีสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ได้ คือ เริ่มด้วยการจัด
บรรยากาศให้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ ของแต่ละวัน เช่น ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ช่วงเช้าจัด
ไว้ส าหรับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ หรือบางโอกาสควรอนุญาตให้มีการผ่อนคลาย
ข้อบังคับบางอย่างเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากบรรยากาศที่เป็นกันเองและมีความ
ยืดหยุ่นมีความส าคัญ ครูควรหาทางจัดเวลาให้เกิดบรรยากาศดังกล่าว ขณะเดียวกันก็ไม่ควรละเลย
เรื่องคุณภาพทางด้านเนื้อหาวิชาด้วย 

9. ครูต้องมีความอดทนต่อความไม่กระจ่างหรือความสับสน นั่นคือ ครตู้องยอมรับในความไม่
แน่นอนของสิ่งต่าง ๆ ทนได้ต่อสิ่งที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ และต้องข่มความต้องการใฝ่หาข้อยุติเมื่อ
สถานการณ์สับสนไม่กระจ่าง เพราะสิ่งนี้คือคุณลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
พันธุกรรมอาจมีอิทธิพลต่อความอดทน แต่ขณะเดียวกันการเรียนรู้ก็นับว่ามีอิทธิพลต่อความอดทนได้
มากเช่นกัน การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งคือการสร้างบรรยากาศที่ไม่มีความกระจ่างชัด
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ถ้าครูต้องการให้นักเรียนพัฒนาเรื่องความอดทนต่อสถานการณ์ที่ไม่มีความกระจ่างชัด ครู
ต้องเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ โดยอาจถามตัวเองด้วยค าถามต่อไปนี้  “ท่านมักมีค าตอบที่ถูกที่สุด
เพียงค าตอบเดียวส าหรับค าถามต่าง ๆ ใช่หรือไม่” “ท่านอธิบายงานที่มอบหมายให้นักเรียนท าอย่าง
ละเอียด จนกระทั่งไม่เหลือช่องว่างให้กับความบังเอิญเลยใช่หรือไม่” “ท่านเข้าใจกฎระเบียบต่าง ๆ 
ในชั้นอย่างชัดเจนมากจนท าให้ตีความเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้เลย ใช่หรือไม่” หรือ “กิจกรรมการเรียนการ
สอนและอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน มีความชัดเจน เป็นขั้นตอน มีจุดมุ่งหมายชัดแจ้ง จนกระทั่งนักเรียนที่เรียน
เก่งสามารถท าตามขั้นตอนต่าง ๆ และได้คะแนนสูงแม้ว่าจะหลับตา ใช่หรือไม่” ถ้าครูตอบว่าใช่ทุกข้อ
จัดได้ว่าครูผู้นั้นมีความส าเร็จในการเสริมสร้างความเป็นแบบเดียวกันและการท าตามระเบียบแบบ
แผนอย่างดี แต่ครูผู้นั้นขาดความอดทนต่อความไม่กระจ่างและคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ของความเป็นคนที่
มีความคิดสร้างสรรค์ 

อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนจะเป็นไปโดยฉับพลัน จนกระทั่ง
ทั้งชั้นเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย และอยู่ในสภาพความไม่แน่นอนตลอดไป การเล่นซุกซนในชั้น
ของนักเรียนไม่ใช่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ แต่อย่างไรก็ตาม ครูไม่ควรจัดชั้นเรียนให้ตายตัวเกินไป
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จนกระทั่งขาดการให้ทางเลือกในการตัดสินใจ และไม่เหลือช่องว่างให้ส าหรับความไม่แน่นอนอันอาจ
น าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ 

10. ครูควรให้ค าวิจารณ์ที่สร้างสรรค์แก่นักเรียน การให้ค าวิจารณ์ท าได้หลายวิธีและการ
วิจารณ์บางอย่างสามารถหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ได้ เมื่อจะวิจารณ์ ครูควรถามค าถามตัวเอง
ต่อไปนี้ 

10.1 เราวิจารณ์ผลงานหรือวิจารณ์ความพยายามของผู้สร้างผลงาน 
10.2 เราวิจารณ์เพื่อให้ผลงานได้รับการปรับปรุง หรือวิจารณ์เพ่ือปฏิเสธนักเรียน 
10.3 ค าวิจารณ์เป็นการสร้างสรรค์หรือท าลาย 
10.4 ค าวิจารณ์นั้นท าให้เกิดความรู้สึกยอมรับโดยทั่ว ๆ ไป หรือท าให้เกิดความรู้สึก 

เกิดการไม่ยอมรับโดยสิ้นเชิง 
10.5 เราวิจารณ์ในเรื่องส่วนตัวหรือไม่ 

แม้ว่ายังไม่มีผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการให้ค าวิจารณ์ที่สร้างสรรค์อย่างแจ่มชัด แต่
ก็พอสรุปได้ว่า เด็กมักมีความมั่นใจในความคิดตนเองอย่างมากตั้งแต่ยังเยาว์วัย พ่อแม่มีส่วนกระตุ้น
หรือหยุดยั้งความมั่นใจนั้น และขณะเดียวกันครูก็มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อการกระตุ้นหรือหยุดยั้ง
ความมั่นใจนั้นเช่นเดียวกัน ครูสามารถช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าในความคิดของตัวนักเรียนเองได้    
2 ประการ คือ 1. ครูควรให้ก าลังใจในความพยายามของนักเรียนในการสร้างงานสร้างสรรค์ โดยไม่
ค านึงว่าผลงานนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด 2. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนพ่ึงความรู้สึกนึก
คิดหรือการตัดสินใจของตัวนักเรียนเอง มากกว่าการตัดสินใจจากบุคคลหรือสิ่งภายนอก 

Torrance (1965 อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544: 53 - 54) กล่าวว่า เมื่อจะต าหนิ
หรือลงโทษเด็ก เช่น ในกรณีที่เด็กซุกซนหรือท าสิ่งที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ครูควรอธิบายเหตุผลให้เด็ก 
อย่าเพียงแต่กล่าวว่าอันนี้ดี อันนั้นไม่ดี แต่ควรกล่าวว่า “ครูชอบสิ่งนี้เพราะ.....” หรือ “อันนี้ถ้าท า
อย่างนี้จะดีกว่า” แทนการกล่าวต าหนิโดยไม่ให้เหตุผลหรือข้อแนะน า 

การวิจารณ์อย่างมีจุดประสงค์จะเน้นที่ผลงาน ขณะเดียวกันควรชมเชยความพยายาม และค า
วิจารณ์ควรเชื่อมโยงไปสู่การส ารวจตนและการวิจารณ์ตัวเองเพ่ือการปรับปรุง ค าวิจารณ์เชิงลบ เช่น 
การวิจารณ์เรื่องส่วนตัวโดยไม่พิจารณาถึงความพยายามที่ใช้ในการสร้างผลงาน ท าให้บุคคลไม่เห็น
คุณค่าของความคิดของคน และถือเป็นการหยุดยั้งความเจริญเติบโตของความคิดสร้างสรรค์ 

11. ครคูวรแสดงให้นักเรียนเห็นว่าจะปรับตัวอย่างไรเมื่อถูกต่อต้านจากกลุ่มเพ่ือน โดยครคูวร
สนับสนุนให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของความคิดของตนเองและขณะเดียวกันครูต้องแสดงให้นักเรียน
เห็นว่าครูเป็นตัวของตัวเอง ไม่ติดอยู่กับสิ่งภายนอกหรือลอกเลียนแบบอย่างจากสิ่งภายนอก 
ตลอดเวลา ครูต้องสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง และครูต้องระวัง
ไม่ให้รางวัลคนที่ท าตามอิทธิพลเพื่อน หรือระวังการลงโทษนักเรียนที่เป็นตัวของตัวเอง 
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ครูอาจช่วยให้นักเรียนเห็นว่า การต่อต้านอิทธิพลกลุ่มเพ่ือนจะน าไปสู่การเคารพและยอมรับ
จากเพ่ือนได้ในที่สุด นักเรียนที่มีความมั่นคงในการพยายามสร้างผลงานตามความคิดของตนให้ได้ จะ
เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากท้ังครแูละนักเรียนในที่สุด 

12. ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจากความสนใจของตัวเอง บุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์สูง มักมีอิสระในการเลือกท ากิจกรรมและเลือกเรียนด้วยตนเอง ซึ่งนับถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อความส าเร็จในการคิดสร้างสรรค์ เมื่อใดที่หลักสูตรบังคับให้ทุกคนเรียนเหมือนกัน มี
มาตรฐานแบบเดียวกัน และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนบางกลุ่มที่เรียนไม่
ทันเพ่ือน หลักสูตรเช่นนี้ยากต่อการส่งเสริมหรือผลิตบุคคลให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

ครูควรพยายามมอบงานให้นักเรียน โดยเน้นความสามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละ
คน เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านที่นักเรียนมีศักยภาพ เน้นทักษะและความคิดที่ เป็นลักษณะ
เฉพาะตัวของนักเรียนที่ต่างไปจากคนอ่ืน ๆ และให้รางวัลความเป็นคนที่ต่างไปจากคนอ่ืนในทางดีงาม
ด้วย การที่ครูชอบค้นคว้าใฝ่หาความรู้และการที่นักเรียนมีอิสระกล้าที่จะคิด และมีวินัยในตนเอง นับ
ได้ว่าเป็นผลดีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

จากแนวปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าครูมี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นอย่างมากการกระท าบางอย่างของครู เช่น การลงโทษ
นักเรียนที่คิดหรือกระท าสิ่งแปลกใหม่เป็นการหยุดยั้งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ครูที่มีลักษณะ
เข้มงวด กวดขัน เจ้าระเบียบ วางอ านาจบังคับให้นักเรียนนั่งตัวตรงและอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันในทุก
เรื่อง เก้าอ้ีในชั้นเรียนเรียงเป็นแถวอยู่ เหมือนเดิมตลอดปี ให้คะแนนมากแก่นักเรียนที่สามารถตอบ
ค าถามได้ตรงตามความคาดหวังของครู และไม่ให้ค าชมเชยแก่นักเรียนที่ท าผิดขั้นตอนแต่ได้ค าตอบที่
น าไปสู่สิ่งที่ยังไม่ใครค้นพบ ครเูหล่านี้มีอิทธิพลต่อการหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

ข้อทีค่รูควรหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการหยุดย้ังความคิดสร้างสรรค์ 
 การหลีกเลี่ยงความเป็น “ครูยุคเก่า” ที่หยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สามารถท าได้
โดยละเว้นการกระท าดังต่อไปนี้ (Hallman, 1967 อ้างถึงใน สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544: 55)  
 1. บังคับให้ทุกคนท าอะไรเหมือน ๆ กัน 
 2. ทั้งครแูละชั้นเรียนให้ความรู้สึกว่ามีอ านาจเหนือนักเรียน 
 3. ครมูีบุคลิกภาพที่เข้มงวด 
 4. ครชูอบเยาะเย้ยเสียดสี   

5. ครเูน้นการวัดผลมากเกินไป 
 6. ครพูยายามอย่างยิ่งเพ่ือให้นักเรียนค้นหาข้อสรุปให้ได้ 
 7. ครแูสดงความไม่เห็นด้วยต่อความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) 
 8. การเรียนการสอนเน้นแต่เรื่องความส าเร็จ 
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 9. ครทูนไม่ได้ต่อบรรยากาศเป็นกันเอง 
 การหลีกเลี่ยงการกระท าทั้ง 9 ข้อ จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น ครูจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
สอนว่ามุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนไปในด้านใดด้านหนึ่ง ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นส าคัญ 
ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะใช้ได้อย่างดี แต่การจัดการเรียนการสอนส าหรับบทเรียนบางบท การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบนับได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของครูในการเลือกจัดสภาพ
การเรียนการสอนให้นักเรียน ทั้งนี้ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการสอนเป็นส าคัญ 
 จากการจัดบรรยากาศชั้นเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างสรรค์ (Creative Behavior) 
ของนักเรียนที่กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า โดยทั่วไปจะพบว่าโรงเรียนที่เข้มงวดกวดขันและเน้น
ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างตายตัวไม่ยืดหยุ่น หรือเน้นการแข่งขันอย่างมาก บรรยากาศใน
โรงเรียนดังกล่าวเป็นบรรยากาศท่ีไม่ช่วยพัฒนาหรือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน ในทาง
ตรงข้าม โรงเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยอบอุ่น และมิตรภาพต่อกัน จะเป็นบรรยากาศที่ช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี บรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจ
แบ่งออกได้เป็น 1. บรรยากาศด้านกายภาพ 2. บรรยากาศด้านสมอง 3.บรรยากาศด้านอารมณ์ 
บรรยากาศด้านกายภาพเป็นบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมกายภาพ เช่น การจัดที่
นั่งเรียน การจัดมุมเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ การจัดแสดงผลงานของนักเรียน และการ
จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน การจัดสิ่งดังกล่าวควรต้องมีความแปลกใหม่ มีคุณค่า และท้า
ทายใหน้ักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออกอย่างกว้างขวาง 
 
6.10 อุปสรรคที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ 

ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ อาจจะมีอุปสรรคท่ีสกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะท าให้
ความคิดสร้างสรรค์ไม่พัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งเป็นการง่ายมากที่จะระงับความคิดสร้างสรรค์ของคนเราไว้
ไม่ให้แสดงออกมาเปรียบเทียบกับการที่จะเพ่ิมระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้น  เรามักจะถูกยับยั้ง
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการคบหาซึ่งกันและกันกับผู้อ่ืน หรือจากการศึกษาใน
โรงเรียนจะเห็นว่าสังคมมีส่วนในการจ ากัดระดับความคิดสร้างสรรค์ของเราด้วยโดยเฉพาะพวกเด็กที่
มองโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ หากพวกเขาไม่ได้ถูกจ ากัดความคิดสร้างสรรค์จากการ
กระท าตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอน หรือจากวัฒนธรรมในสังคม หรือจากการเรียนรู้บ่อยจนเกินไป  
ความคิดสร้างสรรค์ของเขาจึงมักถูกเก็บอยู่ภายใน การศึกษาเล่าเรียน แม้ในปัจจุบันที่ได้รับการปฏิรูป
แล้วก็ตามยังพบว่ามีส่วนท าให้ความคิดสร้างสรรค์ถูกจ ากัดเอาไว้อยู่ในกรอบแคบ ๆ เนื่องจาก
ความคิดสร้างสรรค์นั้นได้รับการวัดประเมินผลที่ไม่เหมาะสมในระบบโรงเรียน ระบบการศึกษาของ
สังคมไทยได้รับการออกแบบมาให้เด็กนักเรียนต้องท าข้อสอบด้วย การตอบค าถามที่ผู้ทดสอบต้องการ
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ให้ตอบ แต่ไม่ใช่ค าตอบที่พวกเด็กคิดเอง ซึ่งนี่ไม่ใช่ค าตอบที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ หากเป็น
ค าตอบของการแสดงความคิดสร้างสรรค์จริงต้องเป็นค าตอบที่ใหม่และแปลกไปจากที่เคยมีมาไม่ใช่
ค าตอบเดิม ๆ ที่มีผู้ตอบซ้ า ๆ ตลอดมา มีผู้เสนอวิธีที่จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว
วิธีหนึ่ง ได้แก่ การป้องกันเพ่ือไม่ให้ความคิดใหม่ ๆ อันบรรเจิดนั้นต้องถูกปิดกั้นในทางปฏิบัติ จนกว่า
ทุกคนจะมีความคิดที่พวกเขาคิดว่าไร้สาระ จึงสามารถเชื่อได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ได้เกิดขึ้นมาแล้ว 
(ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 176 – 179) 
 ผู้กล่าวว่าศัตรูหลักของความคิดสร้างสรรค์นั้นก็คือ “วิสัยทัศน์แบบอุโมงค์” (Tunnel Vision) 
และการขาดแรงบันดาลใจ เพราะถ้ายังคงมีการด าเนินตามรอยเดิมในอดีตต่อไป การมีวิสัยทัศน์ที่จะ
มองจุดมุ่งหมายใหม่ที่เราต้องการจะก้าวไปให้ถึงจะไม่เกิดขึ้นได้เลย แนวคิดในเรื่องเทคนิคความคิด
สร้างสรรค์จะช่วยให้หลุดไปจากเส้นทางเดิม ๆ ได้เพ่ือจะได้มีมุมมองที่ต่างไปจากเดิม  ด้วยการกระท า
ในสิ่งที่ไม่ค่อยได้ท าในชีวิตประจ าวัน ซึ่งอาจจะท าให้รู้สึกไม่สะดวกใจเท่าใดหรืออาจรู้สึกอึดอัด แต่ก็
เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะท าให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเอง ส าหรับเทคนิคความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ได้มี
ความสร้างสรรค์อยู่ในตัวของมันแต่ตัวคนต่างหากที่มีความคิดสร้างสรรค์ข้อดีของเทคนิคนี้อยู่ที่ว่าจะ
สามารถช่วยผลักดันให้บุคคลนั้นไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งได้  เพ่ือให้โอกาสในการที่จะเชื่อมโยงสิ่ง
ใหม่ ๆ และท้ายที่สุดให้ได้หนทางแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง แนวความคิดที่เกี่ยวกับ
อุปสรรคคอยสกัดกั้นไม่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Rawlinson (1971:50 
– 57) ที่กล่าวว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรคซึ่งสกัดกั้นความคิดดังกล่าวมี 6 ประการ ได้แก่ 

1. ค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว คนทั่วไปหรือผู้ที่ชอบวิเคราะห์จะพยายามหาค าตอบซึ่ง
ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว และจะมีความสุขเมื่อได้พบค าตอบนั้น แต่ผู้มีความคิดสร้างสรรค์จะหาผล
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากค าตอบที่ถูกนั้น 

2. การก าหนดความคิด ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดเกินขอบเขตไม่อยู่ในวงที่จ ากัด และจะ
หมดวิธีแก้ปัญหาในที่สุด 

3. ความเคยชิน ผู้มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดในแง่มุมต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีเป็นอยู่ 
4. การไม่สนใจสิ่งที่สนใจ ความคิดมีบางสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ เช่น การท ากระเป๋าจากขนของ

หนู ซึ่งคนทั่วไปจะไม่สนใจที่จะท าให้มันเป็นจริงขึ้นมา 
5. การประเมินความคิดเร็วเกินไป ในขณะที่คนใช้ความคิดสร้างสรรค์การประเมินผลยังไม่

ควรมีบทบาทในขณะนี้ ควรจะรั้งรอการพิจารณาความคิดที่เกิดขึ้นไว้ก่อน เพราะความคิดนั้นอาจจะ
เป็นก้าวหนึ่งของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

6. ความกลัวจะถูกมองว่าโง่ คนทั่ว ๆ ไป จะไม่แสดงความคิดของตนออกมา เพราะกลัว จะ
ถูกมองว่าโง่ แต่ผู้มีความคิดสร้างสรรค์จะไม่คิดเช่นนั้น เขาจะกล้าแสดงความคิดออกมาให้มากที่สุด



144 

 

เท่าที่จะมากได้ โดยไม่จ าเป็นจะต้องค านึงถึงคุณภาพของความคิดเหล่านั้น ซึ่งอาจมีความคิดใด
ความคิดหนึ่งที่ริเริ่มสร้างสรรค์ได้ดีมาก 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 201) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความคิด
สร้างสรรค์  ดังนี้ 

1. การยึดติดกับการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือหรือวัตถุต่าง ๆ ตามประสบการณ์ท่ีคุ้นเคย 
2. การยึดมั่นวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ที่เคยใช้ได้ผลและน ามาใช้กับการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
3. การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
4. การมีความเฉื่อยชา 
5. การยึดกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดแบบตายตัว 
6. การขาดแรงกระตุ้นให้เกิดการคิด 
จากอุปสรรคที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  อุปสรรคที่

สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะต่าง ๆ ดังได้ 1. อุปสรรคด้านการรับรู้ ได้แก่ การที่เราไม่
สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริงได้จึงเป็นเหตุให้การแก้ปัญหานั้นด าเนินไปโดยปราศจากเป้าหมายที่
ชัดเจนและแน่นอน 2. อุปสรรคด้านวัฒนธรรมในสังคม เป็นผลเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งได้
ก าหนดให้บุคคลต้องมีพฤติกรรมอยู่ในกรอบ ระเบียบแบบแผน ท าให้มีผลต่อการขัดขวางความท้า
ทายต่อการคิดค้น และความเปลี่ยนแปลงอันเป็นคุณลักษณะของความคิดสร้างสรรค์  โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้นอุปสรรคดังกล่าวสามารถขจัดได้ด้วยการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการอบรม เลี้ยงดูที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่
ในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ๆ เพ่ือพวกเขาจะได้รับการพัฒนาคุณภาพของชีวิต
ด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เกิดการเจริญก้าวหน้าต่อ ๆ ไป และ 
3. อุปสรรคด้านอารมณ์ เป็นอุปสรรคที่ส าคัญประการหนึ่งทั้งนี้เพราะอารมณ์ของบุคคลซึ่งได้แก่ 
ความกลัว ความโกรธ ความรัก เป็นต้น อารมณ์เหล่านี้นับว่าส าคัญมากต่อปัญหาและเหตุผล 
ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีอารมณ์เกิดขึ้นรุนแรงความสามารถทางปัญญาและเหตุผลของบุคคลนั้นก็จะ
ต่ าลง แสดงว่าอารมณ์เป็นตัวสกัดก้ันความคิดและเหตุผลตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

 
6.11 ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ดังเช่นขณะนี้จะเห็นว่ามีความซับซ้อน
มากขึ้น การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีเดิม ๆ ที่ใช้ต่อ ๆ กันมา
ความคิดสร้างสรรค์จึงมีบทบาทส าคัญทั้งในระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงสังคมขนาดเล็ก เช่น 
ครอบครัว เรื่อยไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่ คือ สังคมโลก นับว่าเป็นสภาพที่ต้องใช้ความคิด โดยเฉพาะ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีอยู่ในตัวบุคคลสังเกตได้จากการมีลักษณะของความกระตือรือร้น อยากรู้
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อยากเห็น สนใจเรื่องรอบ ๆ ตัวเพราะอยากรู้ไปเสียหมดทุกอย่าง ท าให้ชีวิตของเขาสนุกสนาน
ความคิดสร้างสรรค์จะสั่งสมและมีผลต่อเนื่องไปในระยะยาว เวลาที่บุคคลมีปัญหาจะมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย วิธีนี้ใช้ไม่ได้ก็ยังคงมีวิธีอ่ืน ๆ ส ารองไว้อีก และไม่ได้ใช้เพียงการแก้ปัญหา
เท่านั้นหากยังใช้ในการเรียน การท างาน การใช้ชีวิต ถ้าบุคคลใดมีความคิดสร้างสรรค์แล้วย่อมจะ
ได้เปรียบกว่าใคร เนื่องจากจะมีแนวทางที่หลากหลายแบบแปลกใหม่ ในยุคปัจจุบันเหมาะส าหรับ
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตรงกับลักษณะ
ของเขาที่ชอบเปลี่ยนตามไปด้วย ดังที่นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของความคิด
สร้างสรรค์ ไว้ดังนี้  

ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 139 – 141) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 
 1. ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ มีนักปรัชญาจีนกล่าวว่า “ทุกวันคือวันใหม่ 
แม้ปลายังไม่ว่ายอยู่ในที่เดิม” แนวคิดเชิงปรัชญาที่กล่าวมานั้นสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ที่ดู
เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่สถานการณ์เดิม ปัญหาที่ดูเหมือนเดิมแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ปัญหาเดิม 
เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่เราเผชิญในชีวิตของเรา หากเรามองว่าเดิมทุกวัน เช่น เดินมาจากหอพัก
เพ่ือเข้าห้องเรียน แต่แท้จริงไม่เหมือนเดิมเพราะทุกสิ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาของมัน เราจึง
ถูกหลอกด้วยความคล้ายคลึงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ อันเป็นเหตุให้มีการสนองตอบด้วยวิธีการ
เดียวกันถ้าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่มากนัก และเราก็สามารถท าซ้ า ๆ จนรู้สึกว่าไม่จ าเป็นต้องคิด
ใหม่เลย เพราะเราสามารถประยุกต์ค าตอบเดิมให้กับปัญหาใหม่ และประสบความส าเร็จทุกครั้ง ผลที่
เกิดจากการคิดและรู้สึกเช่นนี้จะท าให้เราขาดความตระหนักว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปทุกเวลา และ
สิ่งที่เราเคยใช้ในการแก้ปัญหาย่อมมิได้หมายความว่าเป็นค าตอบที่ดีที่สุดเสมอไป ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเปลี่ยนเพราะยังคิดว่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะหากเมื่อ
สถานการณ์เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนการกระท า
เดิมอาจท าให้เราต้องเผชิญกับอุปสรรคร้ายแรงนั่นคือ สภาพของการไม่เกิดการคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น
ควรมีการคิดใหม่เพ่ือฝ่าขอบเขตให้ออกไปจากความคิดเดิมเพ่ือให้แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันให้ได้และพบสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ
ความอยู่รอดของบุคคลสังคมในโลกแห่งการแข่งขันเสรีของการค้า เพราะตลาดเสรีนั้นย่อมมีการ
แข่งขันกันสูง คนที่ผลิตสิ่งใดก็ตามชนิดหนึ่งเมื่อได้รับการยอมรับสูงผลที่เกิดขึ้นก็คือจะมีผู้ค้ารายอื่น ๆ 
เข้ามาร่วมในตลาดสินค้าประเภทเดียวกัน และเมื่อมีจ านวนมากราคาสินค้านั้นย่อมลดลงและหาก
ปรับตัวไม่ทันยังคงขายสินค้าชนิดนั้นอยู่อาจประสบภาวะขาดทุนได้ ดังนั้นหากจะรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันผู้ผลิตสินค้าจึงจ าเป็นต้องผลิตสินค้าใหม่ ๆ ที่ดีกว่าคู่แข่ง มีทั้งความแปลกใหม่ 
ประโยชน์ใช้สอย คุณภาพและราคาที่ดีกว่าเดิม โลกของการแข่งขันท าให้ต้องมีการพัฒนาอย่างไม่
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หยุดยั้งเพราะหากหยุดนิ่งเมื่อใดเท่ากับเป็นการเดินถอยหลังทันที เทคโนโลยีในขณะนี้จึงมีการแข่งขัน
กันในด้านความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือผลิตสิ่งใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ด้วยความแปลกใหม่ คุณภาพดี และ
ราคาที่ถูกกว่าเดิมย่อมมีแรงดึงดูดใจผู้บริโภคได้มากกว่า ดังนั้นเราจึงเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากมายใน
ปัจจุบันที่ เราอาจไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสติปัญญาของมนุษย์จะสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ 
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ติดต่อกันในปัจจุบัน ไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะติดต่อสื่อสารกันเพียงประการ
เดียวเช่นแต่เดิมแต่สามารถใช้ได้ทั้งติดต่อสื่อสารทั้งความบันเทิง เช่น ถ่ายภาพ เล่นเกม รับ Internet 
เป็นต้น 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ได้สิ่งที่ดีกว่าแทนสิ่งที่มีอยู่เดิม ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้
ประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิตได้เพราะจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่จะไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่และ
พยายามพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น การพยายามมองปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทที่เป็นอยู่จะ
ท าให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ในยุคเทคโนโลยีแห่งการสื่อสารเช่น
ปัจจุบันนี้แทบทุกอาชีพต้องพ่ึงพาความคิดสร้างสรรค์ เพราะทุกองค์กรต่างก็ต้องพัฒนาตนเองเพ่ือก้าว
สู่อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานี้ที่ดีกว่า ดังนั้นการพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ใน
ขณะที่สิ่งอ่ืน ๆ ที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งจะเป็นการพาตัวเองเดินถอยหลัง
นั่นเอง ตัวอย่างเช่น การออกหนังสือราชการ ในสมัยก่อนใช้เครื่องพิมพ์ดีด ซึ่งท าให้เสียเวลาในการ
พิมพ์งานเนื่องจากถ้าพิมพ์ผิดจะแก้ไขไม่ได้เพราะจะมีรอยลบแต่ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
สามารถลบแก้ไขได้ก่อนที่จะน าไปใช้โดยไม่มีร่องรอยของการแก้ไขเพราะแก้ไขได้บนตัวเครื่อง 
นอกจากนี้งานยังมีความเรียบร้อยไม่สกปรกอีกด้วย ผู้ที่ท าเป็นเสมียนหรือพนักงานพิมพ์ดีดจะไม่ใช้
เครื่องพิมพ์ดีดอีกต่อไป เพราะใช้คอมพิวเตอร์กันดีกว่า ดังนั้นการพัฒนาตนเองอยู่เสมอแม้จะดูเหมือน
อยู่ในภาวะปกติยังเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากจะมีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีกว่านั่นเอง 

Sternberg, RJ. (1956: 45 – 47) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 
 1. ความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบส าคัญของความฉลาด ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความฉลาดที่ประสบความส าเร็จ (Successful Intelligence) เขากล่าวว่า คนเราจะฉลาดได้นั้นต้อง
ประกอบไปด้วยความฉลาด 3 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดในการสร้างสรรค์ ความฉลาดในการวิเคราะห์ 
และความฉลาดในการปฏิบัติจริง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1 ความฉลาดในการสร้างสรรค์ (Creative Intelligence) หมายถึง ความสามารถใน
การไปไกลกว่าสิ่งที่ก าหนดมาแล้ว แต่สร้างสรรค์แนวคิดที่แปลกใหม่และน่าสนใจให้เกิดขึ้นแต่ต้องใช้
อย่างสมดุล และประยุกต์เข้ากับความฉลาดในการวิเคราะห์ และความฉลาดในการปฏิบัติจริงได้ด้วย 
จึงนับว่าเป็นความฉลาดที่ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง 

1.2 ความฉลาดในการวิเคราะห์ (Analytical Intelligence) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะห์และประเมินแนวคิดที่เกิดขึ้นรวมทั้งความสามารถในการน ามาแก้ปัญหาและตัดสินใจนัก
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คิดสร้างสรรค์ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ความคิดของตนและประเมินข้อดีของมันได้
ไม่เช่นนั้นแล้วเขาอาจจะใส่ความคิดที่ใช้การไม่ได้แทนที่จะไล่ตามความคิดดี ๆ อีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็น
ผลกลับกลายว่าเขาน าเสนอความคิดที่แย่ลงกว่าเดิมแทนที่จะเสนอความคิดท่ีดีกว่าเดิม 

1.3 ความฉลาดในการปฏิบัติจริง (Practical Intelligence) หมายถึง ความสามารถใน
การแปลทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และแนวคิดที่เป็นนามธรรมสู่การบรรลุผลส าเร็จภาคปฏิบัติ ถ้ามองใน
เรื่องของนักลงทุนแล้วผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ต้องสามารถขายตัวของมันเองได้ สิ่งที่ผลิต
ความคิดจะต้องท าก็คือต้องออกไปชักจูงให้คนเห็นคุณค่าในแนวคิดนั้น สามารถน าเสนอความคิด
ออกมาเป็นภาคปฏิบัติให้คนเห็นคุณค่าและต้อนรับความคิดนั้น 
 Sternberg, RJ. ยังได้สรุปด้วยว่า ความคิดสร้างสรรค์เปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อม
ระหว่างความฉลาดในการวิเคราะห์และความฉลาดในการปฏิบัติ ซึ่งในการที่เราเป็นนักคิดสร้างสรรค์
ที่ดีได้นั้นจ าเป็นต้องมีความสมดุลระหว่างเกณฑ์ท้ังสองด้าน เพ่ือจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงที่
สามารถคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ขณะเดียวกันก็สามารถเลือกว่าความคิดใดเป็นความคิดที่ดีกว่า และรู้
ด้วยว่าจะท าอย่างไรจึงจะสามารถขายความคิดนั้นได้ 
 จากประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  การพัฒนา
ศักยภาพด้านการคิดสร้างสรรค์จะช่วยสติปัญญาของเราให้เป็นคนที่ฉลาด แก้ปัญหาที่เข้ามาได้อย่าง
รวดเร็ว และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ได้โดดเด่นกว่าผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและ
สามารถรังสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สังคมได้อย่างมากมาย การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคน เพราะความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เราเห็นโอกาสใหม่  ๆ ความเป็นไปได้  
ใหม่ ๆ พบโอกาสแห่งความส าเร็จในการแก้ปัญหาและการท าสิ่งต่าง ๆ แทนการยึดรูปแบบเดิม ๆ 
ของสมองในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพ เราก็จะพบว่าทุก ๆ ปัญหามีค าตอบดี ๆ ที่
สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมรอเราตลอดเวลา 
 
6.12 การวัดและเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ 

การวัดความคิดสร้างสรรค์เป็นการวัดที่แตกต่างไปจากการวัดด้านสติปัญญาโดยทั่ว ๆ ไป 
เช่น การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการวัดความถนัดทางการเรียน และการวัด I.Q. ฉะนั้นการวัด
ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่ค่อนข้างจะวัดได้ยาก เพราะมีองค์ประกอบที่ไม่คงที่แน่นอน 
(Dynamic) และมีหลายองค์ประกอบย่อย (Multifaceted Function) Binet บิดาแห่งการทดสอบ
ทางสติปัญญาให้ความเห็นว่าความคิดจินตนาการ ( Imagination) และการวิพากษ์ตนเอง 
(Convergent Thinking) เช่ น  ความสามารถทางภาษา  ความสามารถในการคิ ดค าน วณ 
ความสามารถในการจัดประเภท เป็นเนื้อหาวิชาการที่เรียนรู้ในห้องเรียนเป็นส าคัญ  ดังที่ อารี รังสิ
นันท์ (2532: 164 – 167) ได้กล่าวถึงวิธีการวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ศึกษาจาก
แบบต่าง ๆ ของความคิดจินตนาการ และได้ใช้วิธีการสังเกตเป็นวิธีการวัดวิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธี เช่น 
การวัดความคิดจินตนาการของเด็กจากพฤติกรรมการเล่น และการท ากิจกรรม โดยสังเกตพฤติกรรม
การเลียนแบบ การทดลอง การปรับปรุงและตกแต่งสิ่งต่าง ๆ การแสดงละคร การใช้ค าอธิบาย และ
บรรยายให้เกิดภาพพจน์ชัดเจน ตลอดจนการเล่านิทาน การแต่งเรื่องใหม่ การเล่นและคิดเกมใหม่ ๆ 
ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงความรู้สึกซาบซึ้งต่อความสวยงาม เป็นต้น หรือใช้การสังเกตพฤติกรรมการ
เล่นเกมบ้าน การตั้งชื่อแปลก ๆ ลักษณะการเป็นผู้น า เป็นต้น ไม่มีวิธีทดสอบวิธีใดที่จะวัดความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก ได้ครอบคลุมทุกด้าน และวิธีสอบหนึ่ง ๆ จะไม่สามารถวัดความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กได้ทุกวัย และทุกระดับชั้น Torrance ได้ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้วยการระบุหัวข้อที่ใช้
เป็นแนวทางในการสังเกตผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงได้ แม้จะไม่ตรงกับแบบทดสอบ เช่น การสังเกต
ความสามารถในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยปราศจากสิ่งเร้า  

2. การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนด เป็นการถ่ายทอดความคิด
เชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถสื่อความหมายได้ สิ่งเร้าที่ก าหนดให้เด็กอาจเป็นวงกลม 
สี่เหลี่ยม แล้วให้เด็กวาดภาพต่อเติมให้เป็นภาพ 

3. รอยหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กได้ดูภาพรอยหมึกแล้วคิดตอบจากภาพที่เด็กเห็น มักใช้
เด็กวัยประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายได้ดี 

4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจากหัวข้อที่
ก าหนด และการประเมินจากงานศิลปะนักเรียน นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคล้องกันว่า เด็กในวัย
ประถมศึกษามีความส าคัญยิ่ง หรือเป็นจุดวิกฤติของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีความสนใจ
การเขียนสร้างสรรค์และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในงานศิลปะจากการศึกษาประวัติบุคคลส าคัญของ
นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก เช่น Blaise Pascal พบว่า ได้แสดงแววสร้างสรรค์ด้วยการ
ประดิษฐ์และสร้างผลงานชิ้นแรกเมื่อวัยประถมศึกษา 

5. แบบทดสอบ หมายถึง การให้เด็กท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานซึ่งเป็นผล
มาจากการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มีทั้งใช้
ภาษาเป็นสื่อ และที่ใช้ภาพเป็นสื่อ เพ่ือเร้าให้เด็กแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ แบบทดสอบมีการ
ก าหนดเวลาด้วย ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น  

จากการวัดและเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การวัด
ความคิดสร้างสรรค์สามารถท าได้โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 1. การสังเกต 2. การวาดภาพ 3. รอยหยด
หมึก 4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ และ 5 แบบทดสอบ ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางของ Sandeep Gautam โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความทึ่ง – แปลก (Surprise) เป็นการผสมผสานแนวคิดเดิมให้
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เกิดเป็นแนวคิดใหม่ ซึ่งวัดได้จากการเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบันในการสัมมนา และการสร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลที่น ามาสัมมนา 2. ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) เป็นการคิดหรือ
การผลิตที่ไม่ซ้ า และมีความแปลกใหม่ วัดได้จากการอธิบายเนื้อหาที่มีมุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็นขณะการสัมมนา 3. ความงดงาม (Beauty) เป็นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงบวก วัดได้จาก
การนิยามอุปสรรค (Adversity) การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิงบวก (Belief) การน าเสนอผลที่
ตามมา (Consequence) และการประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา และ 4. ความเป็น
ประโยชน์ (Utility) วัดได้จากความประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ 
และก่อให้เกิดผลที่ดีต่อตนเอง และสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเป็นแบบวัดความคิด
สร้างสรรคแ์บบอัตนัย จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น  
 

สรุป 
 

ความคิดสร้างสรรค์มีจุดก าเนิดของแนวคิดมาจากศิลปะ และแพร่ไปสู่วงการวิทยาศาสตร์ 
โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หลายทฤษฎี แต่ที่เป็นที่นิยมส าหรับในวงการศึกษา คือ
ทฤษฎีของ Guilford โดยการคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนที่มีคุณค่าทั้งต่อ
ตัวเองและต่อสังคม ซึ่งต้องได้รับการกระตุ้นด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ น าไปสู่การริเริ่มและการ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังมีความสัมพันธ์กับการคิดเชิงบวก ซึ่งเป็นการคิด
ที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลให้เกิดขึ้นภายในตนได้ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
น าวิธีการคิดเชิงบวกของ Martin Seligman มาใช้ร่วมกับกิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives 
Possibilities and Choices: APC) เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านที่ 3 ความงดงาม (Beauty) 
อันประกอบด้วย 1. อุปสรรค หรือสิ่งที่เป็นปรปักษ์ (Adversity - A) 2. ความเชื่อ (Belief - B) และ 
3. ผลที่ตามมา (Consequence - C) ดังปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื่องจากเป็นวิธีการการคิดเชิงบวกที่ง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ส าหรับ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ในด้านนี้มีลักษณะของการคิดที่ให้ผู้เรียนเกิดการแสดงความ
คิดเห็นโดยใช้ความคิด หรือความเชื่อของตน และเป็นความคิด หรือความเชื่อที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง จากลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ด้านที่ 3 ความงดงาม (Beauty) ดังกล่าวจึงมี
ความสัมพันธ์กับการคิดเชิงบวก โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ อันประกอบด้วย 1. ความทึ่ง – แปลก 
(Surprise) 2. ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 3. ความงดงาม (Beauty) และ      
4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) ตามแนวทางของ Sandeep Gautam 
 

http://www.creativitypost.com/authors/profile/122/sgautam
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ทั้งจากงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ ดังนี้ 
 
7.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา 

งานวิจัยในประเทศ 
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา มีดังนี ้
ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ และพรรณี ฉุ้นประดับ (2557: 48 – 50) ได้

ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาต่อการเรียนรู้เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นกลุ่ม
อาการหายใจเหนื่อยหอบของผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การ
รักษาโรคเบื้องต้น) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นกลุ่มอาการหายใจเหนื่อยหอบโดยการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนา 
และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 
11 จ านวน 49 คน ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน
เรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้หลังเรียน (X̅ =10.31, SD = 1.96) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (X̅ =7.91, SD = 2.36) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ 2. ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 
4.31, SD = 0.46) ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านประโยชน์ที่ได้ รับมากสุด (X̅ = 
4.39, SD = 0.51) รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน (X̅ = 4.29, SD = 0.54) และด้าน
กิจกรรมการสอน (X̅ = 4.25, SD = 0.53) รวมทั้งเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาท าให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 

 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา สามารถ
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา สามารถพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนแบบสัมมนาที่ดี ส าหรับงานวิจัยต่างประเทศ ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูล ซึ่งพบว่า มีงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของผู้วิจัย 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาเพียง
งานวิจัยในประเทศเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาใช้ในการจัดการเรียน



151 

 

การสอนในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
มาใช้ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้อันจะช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้น 

 
7.2 งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 

7.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี ้
 มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย (2551: 98 - 107) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผล
ของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 2. ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ 3. ศึกษาผลของความคิด
สร้างสรรค์ และ 4. พัฒนาและตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร จ านวน 532 คน ปีการศึกษา 2550 ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความคิดคล่องและความคิดริเริ่มอยู่ในระดับต่ า มีความความคิด
ละเอียดลอออยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับสูง 2. ปัจจัยที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ คือ ปัจจัยภายในของนักเรียนและปัจจัยภายนอกของนักเรียน ปัจจัยภายในของนักเรียน
และปัจจัยภายนอกของนักเรียนมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์สูงสุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนตามล าดับ โดยตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ตัวแปรปัจจัยภายในของนักเรียนสูงกว่าอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรปัจจัยภายนอกของนักเรียน 3. ผล
ของความคิดสร้างสรรค์ เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักความส าคัญ ได้แก่ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถทางศิลปะ และความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ 4. โมเดลเชิงสาเหตุและผลของ
ความคิดสร้างสรรค์ของนั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต้น  โรงเรียนของอัครสั งฆมณ ฑล 
กรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนในตัวแปรความคิดสร้างสรรค์และผลของความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 44.5 และ 
32.4 ตามล าดับ 
 ทศพล ดีกระจ่าง (2555: 145 – 154) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษาและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
สอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนตามแนวคอนสตรัค
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ติวิซึม 3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 4. ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ 5. ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม และ 6. ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชามงคล ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 60 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน แต่ละห้องเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละกัน
แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับสลากเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนตามแนว     
คอนสตรัคติวิซึม จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนโดยการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์จ านวน 30 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกลุ่มละ 16 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียน
ที่เรียนโดยการสอนแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 2. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดย
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
4. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 5. นักเรียนที่
เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนแนวคอนสตรัคติวิซึม มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 6. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอน
ด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สุระศักดิ์ รอดทิม (2557: 112 – 120) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนก่อนและหลังเรียน 3. ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้
แผนที่ความคิดก่อนและหลังเรียน 4. ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบใช้แผนที่
ความคิด 5. ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนก่อนและหลังเรียน และ 6. ศึกษาความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด
ก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ละแมวิทยา จังหวัดชุมพร ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ทั้งหมดจ านวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ      
40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ผลการวิจัย พบว่า  1. นักเรียนที่ได้รับการจัดเรียนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่แตกต่างกัน 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้แผนที่ความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนที่ได้รับการจัดเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน  
5. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 6. นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่ เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ว่า 
ความคิดสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ได้หากได้รับการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งการน าความคิดสร้างสรรค์ทั้ งที่ เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนานักเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และศิลปะทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับอุดมศึกษา ส่วนใน
รายวิชาสังคมศึกษา มีการน ากระบวนการคิดสร้างสรรค์มาใช้จัดการเรียนสอนน้อย นอกจากนี้จาก
การศึกษายังพบว่า การคิดสร้างสรรค์นิยมน ามาใช้เป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการพัฒนา
นักเรียน 
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7.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้ 

Feldhusen; et al. (1965 อ้างถึงใน พชรกมล เต็มใจ, 2554: 79) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และการอ่านของนักเรียน
เกรด 7 และเกรด 8 จ านวน 273 คน ผลการศึกษาพบว่า ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดริเริ่มมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาสังคมศึกษาและการอ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนความคล่องในการคิดไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
7.3 งานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

งานวิจัยต่างประเทศ 
จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) มีดังนี ้

 Fleming (2000 อ้างถึงใน นิษฐานันท์ ไทยเจริญศรี, 2553: 72 – 73) ได้ศึกษาการระดม
พลังสมองที่มีต่อการแก้ปัญหา โดยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จัดกิจกรรม
ระดมพลังสมอง โดยใช้เทคนิคระดมพลังสมองของ Osborn กลุ่มที่ 2 จัดกิจกรรมระดมพลังสมองโดย
ไม่ใช้เทคนิคใด ๆ เลย และกลุ่มที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเป็น
อย่างดี มีความกระตือรือร้น มีความพยายาม และมีความมุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์สูง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ที่ 1 มีความพยายามในการแก้ปัญหามากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันก็พบว่ากลุ่มที่ 3 มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรม มีความรู้สึกในการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความ
พึงพอใจในผลงานสูงกว่าอีก 2 กลุ่ม 

Park – Gates (2001 อ้างถึงใน นิษฐานันท์ ไทยเจริญศรี, 2553: 72) ได้ศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมระดมพลังสมองเป็นกลุ่ม ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่เรียน
สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม 
ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมเดี่ยว ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่าง
กัน แต่การสร้างโครงงานพบว่า กลุ่มที่ 1 ต้องการท าโครงงานโดยอิสระ และเชื่อว่าการท ากิจกรรม
กลุ่มน่าจะสามารถสร้างสรรค์ได้มากกว่าการท ากิจกรรมโดยล าพัง 

Wang; et al (2006: 74 – 81) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการระดมสมองใน
การสร้างความคิดริเริ่ม โดยท าการศึกษาลักษณะของการจัดกิจกรรมระดมสมองกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในประเทศไต้หวัน ซี่งผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า การจัดกิจกรรมการฝึกคิดรายบุคคล
เหมาะสมกับระบบการด าเนินการที่เป็นขั้นตอน ส่วนกิจกรรมการระดมสมองที่ เน้นการแสดง
ข้อคิดเห็นไม่เหมาะสมกับระบบการด าเนินการที่เป็นขั้นตอน หรือไม่มีความยืดหยุ่นในการแสดงออก
ทางความคิด 
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จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) 
สามารถสรุปได้ว่า การระดมสมอง (Brainstorming) ที่ศึกษาจากงานวิจัยต่างประเทศ พบว่า มีการน า
วิธีระดมสมองในการหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา และความคิดริเริ่ม ซึ่งผล
การศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของการน ากิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) ที่
สามารถพัฒนานักเรียนได้  แต่ยั งไม่พบงานวิจัยในประเทศที่ น ากิจกรรมการระดมสมอง 
(Brainstorming) มาใช้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แต่จะพบในวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

 
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ สามารถสรุปผลการศึกษาจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ ได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ยังไม่พบว่ามีการน ามาใช้ในการพัฒนานักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ส าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ พบว่ามีการน าความคิดสร้างสรรค์
ทั้งที่เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนานักเรียนใน
รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และศิลปะทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตลอดจนในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนบนเว็บ ส่วนในรายวิชาสังคมศึกษายังมีการน า
กระบวนการคิดสร้างสรรค์มาใช้จัดการเรียนสอนน้อย นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ความคิด
สร้างสรรค์นิยมน ามาใช้เป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามในการพัฒนานักเรียน และส าหรับงานวิจัย
เกี่ยวกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยได้มาใช้เป็นกิจกรรมในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า งานวิจัย
เกี่ยวกับกิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) ส่วนใหญ่มีการน ากิจกรรมการระดมสมองมาใช้ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีการน ากิจกรรมการระดมสมองมาใช้เพ่ือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  

อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาพบว่าทั้งการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา และกิจกรรมการ
คิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้
และยังไม่พบว่ามีการวิจัยที่เกี่ยวกับการน าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนามาใช้ร่วมกับกิจกรรมการ
คิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนา มาใช้ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนให้สูงขึ้น  
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สรุป 
 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม แนวทางการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม การ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาและกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์มาจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากค้นคว้าด้วยตนเอง และน าข้อมูลจากการค้นคว้ามาสัมมนาร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนด้วยการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะเป็นความคิดที่หลากหลาย และนักเรียนเลือก
วิธีการหลาย ๆ วิธีจากสรุปผลการสัมมนา ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดมีความแปลกใหม่ สามารถน าไปใช้ได้จริง 
โดยการแสดงรายละเอียดขั้นตอนและผลที่เกิดขึ้นตามเวลาที่ก าหนดได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาอยู่บนหลักการ ดังนี้ 1.หลักการแก้ปัญหาเชิงระบบ 2. หลักกระบวนการกลุ่ม 3. หลักการ
สร้างแรงจูงใจ 4. หลักการสร้างวิธีคิด และ 5. หลักการสืบค้นข้อมูล และพ้ืนฐานของแนวคิดของการ
เรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self – Directed Learning) ที่เป็นหลักการจัดการเรียนรู้โดยยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง อันมีแนวคิดเชื่อว่า การเรียนรู้โดยให้นักเรียนน าตนเอง สามารถช่วยฝึกฝนให้นักเรียน
พ่ึงพาตนเอง และพัฒนาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายในที่สามารถกระตุ้นความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ และช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีจุดหมาย และช่วยให้นักเรียนที่มีแบบการ
เรียนรู้แตกต่างกัน นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งการตั้ งเป้าหมาย การเลือก
วิธีการเรียนรู้ การแสวงหาแหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมิน
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ที่มีหลักการพ้ืนฐาน
ที่ว่าเมื่อบุคคลรับรู้และเกิดการเรียนรู้แล้ว พฤติกรรมที่ตามมาคือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละ
บุคคลจะเกิดการถ่ายโยงการเรียนแตกต่างกันทั้งการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นศูนย์ (Zero 
Transfer) และความคิดสร้างสรรค์อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Sandeep 
Gautam ที่กล่าวว่า การสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางสิ่งซึ่งต้องเป็นทั้งสิ่งใหม่และให้ประโยชน์ 
การรวบรวมความคิดที่วัดจากการทดสอบในสิ่งที่ไกลตัวและไม่สามารถเห็นได้เป็นปัญหาที่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีการ ดังนี้ 1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนต่าง ๆ ของปัญหาให้เป็นเอกภาพ ประการ
นี้มองถึงความอ่อนตัวหรือการลื่นไหลของความคิด สามารถคิดออกนอกกรอบได้และไม่ถูกจ ากัด     
2. ใช้วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา ประการนี้คล้ายความเป็นต้นก าเนิด และ 3. ดูปัญหาจากทัศนมิติที่
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แตกต่างกัน ประการนี้ใช้ความรวดเร็วกับทัศนมิติที่หลายหลากซึ่งคล้ายกับความคล่อง ดังนั้นการสร้าง
ต้นแบบการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 1. ความทึ่ง – แปลก (Surprise) ซึ่งตรงกับความคล่อง หรือความ
อ่อนตัว (Flexibility) 2. ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) ซึ่งตรงกับความริเริ่มหรือ
ความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 3. ความงดงาม (Beauty) และ 4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดประเด็นปัญหาการสัมมนา ขั้นที่ 3 
ขั้นรวบรวมและค้นคว้าประเด็นการสัมมนา ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป
ประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ ส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเป็นผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ได้  
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการ
คิดสร้างสรรค์ 2. ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค ์โดยมีระเบียบการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ตัวแปรที่วิจัย 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 5. แบบแผนการวิจัย 
 6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 7. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 8. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 9. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 



159 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 140 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 38 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับ
สลาก (Sample Random Sampling)  
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด

สร้างสรรค ์
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทย 

2.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ 
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย 
 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 16 คาบเรียน 
 
 
 

http://www.opec.go.th/
http://www.opec.go.th/
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5. แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบจ าลองการทดลอง (Pre Experimental Design) 
แบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design)      
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2551: 143 – 144) ดังแผนภูมิที ่2 ดังนี้ 
 
แผนภูมิที ่2 แบบแผนการวิจัย 
 

ทดสอบก่อนการทดลอง 
การจัดการเรียนรู้โดยการ

สัมมนาร่วมกับ 
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

ทดสอบหลังการทดลอง 

T1 X T2 

 
เมื่อ  

  T1 แทน ทดสอบก่อนการทดลอง 
X แทน การจัดการเรียนรู้ โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด

สร้างสรรค ์
T2 แทน ทดสอบหลังการทดลอง 

 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค ์จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ละ 4 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบของ Sandeep Gautam แบบอัตนัย 
จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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7. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
7.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์  
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ มีขั้นตอน

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
7.1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด

สร้างสรรค์ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
7.1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
7.1.3 ศึกษาตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชาของรายวิชา ส 23101

สังคมศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
7.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้ง

ในสังคมไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ านวน 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก จ านวน 4 
คาบเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี จ านวน 4 คาบเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ จ านวน 4 คาบเรียน และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ จ านวน 4 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 16 คาบ
เรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 1. มาตรฐานการเรียนรู้ 2. ตัวชี้วัด 3. ข้อสรุปทั่วไป 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 5. สาระ
การเรียนรู้ 6. สมรรถนะส าคัญ 7. ทักษะ/กระบวนการ 8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9. ภาระงาน /
ชิ้นงาน 10. การวัดและการประเมินผล 11. กิจกรรมการเรียนรู้ 12. สื่อการเรียนรู้ 13. หนังสืออ้างอิง       
14. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ และ 15. ภาคผนวก ประกอบด้วย 15.1 ตัวอย่างแบบบันทึกการ
เรียนรู้ 15.2 แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ 15.3 แบบประเมินทักษะ / กระบวนการ 15.4 แบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 15.5 แบบประเมินการเขียนการ์ดสัมมนา 15.6 แบบประเมิน
พฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์ และ 15.7 แบบประเมินแผนผังความคิด 

7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องด้านองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ในหัวข้อ “กิจกรรมการเรียนรู้” ให้อยู่ในรูปแบบของตารางที่มีการแสดงบทบาทของนักเรียน 
และบทบาทของครู เพ่ือความชัดเจนของกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ตรวจสอบกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์
ที่น ามาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสัมมนาให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 
4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมี เหตุผล และ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ ให้มีความ
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สอดคล้องและชัดเจน 3. ตรวจสอบการเขียนข้อสรุปทั่วไปให้มีความชัดเจนมีความเป็นเหตุเป็นผล   
4. ตรวจสอบจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ และ 5. การใช้ค าต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้
ให้มีความกระชับและชัดเจน จากนั้นผู้วิจัยจึงน าแผนการจัดการเรียนรู้มาตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

7.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ส ร้ างขึ้ น เสนอผู้ เชี่ ยวชาญ  จ านวน  3 ท่ าน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และการประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ 

+ 1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม 
- 1  หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องและเหมาะสม 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ได้เท่ากับ 1.00 (ดังรายละเอียดในตาราง หน้า 330 – 332) 

7.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปตรวจสอบตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญ ดังนี้        
1. ตรวจสอบข้อสรุปทั่วไปในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กให้ชัดเจนมี
ความเป็นเหตุเป็นผล 2. ตรวจสอบค าที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความกระชับ 3. น าสื่อการ
เรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มาใส่ให้ครบ และไม่น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ มาใส่ในสื่อการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบใน
งานวิจัยไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ตรวจสอบหัวข้อในสาระการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 5. ภาระงานหรือชิ้นงานต้องน ามาใส่ให้ครบตามที่ระบุในแผนการ
จัดการเรียนรู้ และ 6. ตรวจสอบการสะกดค าในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 
จากนั้นผู้วิจัยจึงน าแผนการจัดการเรียนรู้มาตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

7.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรม
การคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย จ านวน 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี ไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 27 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือหาข้อบกพร่องในด้านการใช้ภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับเวลาที่

http://www.opec.go.th/
http://www.opec.go.th/
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ก าหนดของแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ ซึ่งจากการน าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทยมาทดลองใช้ พบว่า ในขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมและค้นคว้าประเด็นการสัมมนา 
นักเรียนยังไม่มีความช านาญในการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า และนักเรียนบางคนไม่กล้า
น าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าต่อที่สัมมนา จึงท าให้เกินเวลาตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
และครูต้องคอยกระตุ้นนักเรียนให้แสดงข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า  ส าหรับขั้นตอนอ่ืน ๆ สามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี 

7.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรม
การคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ไปใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ 
 จากขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทย ไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถสรุปดังแผนภูมทิี ่3 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทย 

 
 
ขั้นที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
ขั้นที่ 8 
 
 
ขั้นที่ 9 
  

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี วิธีการจัดการเรยีนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ 
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค ์

จากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาหลักสตูรสถานศึกษา และโครงสร้างหลักสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนเซนต์ฟรังซสีซาเวยีร์คอนแวนต ์

ศึกษาตัวช้ีวัด ค าอธิบายรายวิชา และโครงสรา้งรายวิชา  
ของรายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ปญัหาสังคม: สิทธิสนุษยชน และความขัดแยง้ในสังคมไทย 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู ้

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกตอ้ง หลังจากน้ันผู้วิจัยน าไปตรวจสอบอีกครั้ง 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปตรวจสอบและแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 2 แผนการจัดการเรยีนรูไ้ปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบก่อนน าไปทดลองใช้จริง 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้สรุปโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ ดังแผนภูมิที่ 4 
 
แผนภูมิที ่4 โครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด ข้อสรุปทั่วไป 

จุดประสงค์การเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้สมรรถนะส าคัญ 

ทักษะ/กระบวนการ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

ภาระงาน/ช้ินงาน 

การวัดและการ
ประเมินผล 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความคิดสร้างสรรค ์

สื่อการเรียนรู ้

หนังสืออ้างอิง 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดประเด็น
ปัญหาการสัมมนา 

ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวม และ
ค้นคว้าประเด็นการสัมมนา 

กิจกรรม 
Brainstorming 

กิจกรรม APC 
และ 

กิจกรรม C&S 

ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอขอ้มูล
อย่างมีเหตุผล 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและ
เสนอข้อค้นพบใหม ่

ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ระหว่างการจัดการเรียนรู ้

ภาคผนวก 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
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จากการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการ
คิดสร้างสรรค์ เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้สรุปความสัมพันธ์ของจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินผล และเครื่องมือ
ที่ใช้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินผล และเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละ

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผน 
การจัดการ

เรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ การประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 

ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 
(จ ำนวน 4 คำบ

เรียน) 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย
ของเด็ก และการละเมิดสิทธิเด็กได้ 
2. นักเรียนสามารถระบุรูปแบบการ
ละเมิดสิทธิเด็กได ้
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดปญัหาการ
ละเมิดสิทธิเด็กได ้
4. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการ
มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
ตามหลักสิทธิมนุษยชนได ้

1. การเขียนการด์ข้อมูล
การสัมมนา 
2. การสร้างแผนผัง
ความคิด เรื่อง ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 
3. การประเมินกิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค ์
4. การวัดความคดิ
สร้างสรรคจ์ากแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค ์

1. แบบประเมินการ
เขียนการ์ดข้อมลูการ
สัมมนา 
2. แบบประเมินแผนผัง
ความคิด เรื่อง ปัญหา
การละเมิดสิทธิเด็ก 
3. แบบประเมินกิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค ์
4. แบบวัดความคิด
สร้างสรรค ์

แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ 2 เรื่อง 

ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิสตร ี
(จ ำนวน 4 คำบ

เรียน) 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย
ของสิทธิสตรี และการละเมิดสิทธิสตรี
ได ้
2. นักเรียนสามารถระบุรูปแบบการ
ละเมิดสิทธิสตรีได ้
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดปญัหาการ
ละเมิดสิทธิสตรีได ้
4. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการ
มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสตรี
ตามหลักสิทธิมนุษยชนได ้

1. การเขียนการด์ข้อมูล
การสัมมนา 
2. การสร้างแผนผัง
ความคิด เรื่อง ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิสตร ี
3. การประเมินกิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค ์
4. การวัดความคดิ
สร้างสรรคจ์ากแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค ์
 

1. แบบประเมินการ
เขียนการ์ดข้อมลูการ
สัมมนา 
2. แบบประเมินแผนผัง
ความคิด เรื่อง ปัญหา
การละเมิดสิทธิสตร ี
3. แบบประเมินกิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค ์
4. แบบวัดความคิด
สร้างสรรค ์
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ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินผล และเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 
แผน 

การจัดการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ การประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 
ปัญหาการละเมิด
สิทธิแรงงานข้าม

ชาติ 
(จ ำนวน 4 คำบ

เรียน) 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย
ของแรงงานข้ามชาติได ้
2. นักเรียนสามารถระบุรูปแบบการ
ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติได ้
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดปญัหาการ
ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติได ้ 
4. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการ
มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสทิธิ
แรงงานข้ามชาติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนได ้

1. การเขียนการด์ข้อมูล
การสัมมนา 
2. การสร้างแผนผัง
ความคิดเรื่อง ปัญหา
การละเมิดสิทธิแรงงาน
ข้ามชาต ิ
3. การประเมินกิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค ์
4. การวัดความคดิ
สร้างสรรคจ์ากแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค ์

1. แบบประเมินการ
เขียนการ์ดข้อมลูการ
สัมมนา 
2. แบบประเมินแผนผัง
ความคิดเรื่อง ปัญหา
การละเมิดสิทธิแรงงาน
ข้ามชาต ิ
3. แบบประเมิน
กิจกรรมความคิด
สร้างสรรค ์
4. แบบวัดความคิด
สร้างสรรค ์

แผนการจดัการ
เรียนรู้ที่ 4 เรื่อง 
ปัญหาการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้พิการ 
(จ ำนวน 4 คำบ

เรียน) 

1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย
ของผู้พิการ และการเลือกปฏิบัตติอ่ผู้
พิการได ้
2. นักเรียนสามารถระบุรูปแบบการ
เลือกปฏิบตัิต่อผู้พิการได ้
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดปญัหาการ
เลือกปฏิบตัิต่อผู้พิการได ้
4. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการ
มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้
พิการตามหลักสิทธมินุษยชนได ้

1. การเขียนการด์ข้อมูล
การสัมมนา 
2. การสร้างแผนผัง
ความคิดเรื่อง ปัญหา
การเลือกปฏิบัตติ่อผู้
พิการ 
3. การประเมินกิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค ์
4. การวัดความคดิ
สร้างสรรคจ์ากแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค ์
 

1. แบบประเมินการ
เขียนการ์ดข้อมลูการ
สัมมนา 
2. แบบประเมินแผนผัง
ความคิดเรื่อง ปัญหา
การเลือกปฏิบัตติ่อผู้
พิการ 
3. แบบประเมิน
กิจกรรมความคิด
สร้างสรรค ์
4. แบบวัดความคิด
สร้างสรรค ์

 
 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินผล 
และเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามที่ปรากฏดังตารางข้างต้นต่อไป 
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7.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้ง
ในสังคมไทย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ได้แก่ 1. ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 2. ปัญหาการละเมิด
สิทธิสตรี 3. ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ และ 4. ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ โดย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการ ดังนี้ 

7.2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7.2.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา และ
โครงสร้างรายวิชาของรายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

7.2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จ านวน 40 ข้อ โดยวัดทักษะด้านพุทธิพิสัย ดังตารางที่ 13 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 

 

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ประเด็น 

การจัดการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

จ า
 

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช
 ้

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเ

มนิ
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

 ์

รว
ม 

ม.3/2 มีส่วน
ร่วมในการ
ปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 
ม.3/4 
วิเคราะห์
ปัจจัยที่
ก่อให้เกิด
ปัญหาความ
ขัดแย้งใน
ประเทศ และ
เสนอแนวคิด
ในการลด
ความขัดแย้ง 

ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 

1. นักเรียน
สามารถบอก
ความหมายของ
เด็กและการ
ละเมิดสิทธิเด็ก
ได ้

1 1 - - - - 2 

2. นักเรียน
สามารถระบุ
รูปแบบการ
ละเมิดสิทธิเด็ก
ได ้

1 - - - - - 1 

3. นักเรียน
สามารถ
วิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุที่
ก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิ
เด็กได ้

- - - 3 - - 3 

4. นักเรียน
สามารถเสนอ
แนวทางการมี
ส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครอง
เด็กตามหลัก
สิทธิมนุษยชนได ้

- 1 1 - 1 1 4 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด  
ประเด็น 

การจัดการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

จ า
 

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช
 ้

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเ

มนิ
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

 ์

รว
ม 

ม.3/2 มีส่วน
ร่วมในการ
ปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 
ม.3/4 
วิเคราะห์
ปัจจัยที่
ก่อให้เกิด
ปัญหาความ
ขัดแย้งใน
ประเทศ และ
เสนอแนวคิด
ในการลด
ความขัดแย้ง 

ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิสตร ี

1. นักเรียน
สามารถบอก
ความหมายของ
สิทธิสตรี และ
การละเมิดสิทธิ
สตรไีด ้

- 2 - - - - 2 

2. นักเรียน
สามารถระบุ
รูปแบบการ
ละเมิดสิทธิสตรี
ได ้

1 - - - - - 1 

3. นักเรียน
สามารถ
วิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุที่
ก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิ
สตรไีด ้

- - - 3 - - 3 

4. นักเรียน
สามารถเสนอ
แนวทางการมี
ส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครอง
สตรตีามหลัก
สิทธิมนุษยชนได ้

- - 1 - 2 1 4 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด 
ประเด็น 

การจัดการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

จ า
 

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช
 ้

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเ

มนิ
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

 ์

รว
ม 

ม.3/2 มีส่วน
ร่วมในการ
ปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 
ม.3/4 
วิเคราะห์
ปัจจัยที่
ก่อให้เกิด
ปัญหาความ
ขัดแย้งใน
ประเทศ และ
เสนอแนวคิด
ในการลด
ความขัดแย้ง 

ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิ
แรงงานข้าม
ชาติ 

1. นักเรียน
สามารถบอก
ความหมายของ
แรงงานข้ามชาติ
ได ้

- 1 - - - - 1 

2. นักเรียน
สามารถระบุ
รูปแบบการ
ละเมิดสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ
ได ้

1 1 - - - - 2 

3. นักเรียน
สามารถ
วิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุที่
ก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ
ได ้

- - - 3 - - 3 

4. นักเรียน
สามารถเสนอแนว
ทางการมีส่วนร่วม
ในการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชนได้ 

- - 1 - 2 1 4 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด 
ประเด็น 

การจัดการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

จ า
 

เข
้าใ

จ 

น า
ไป

ใช
 ้

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเ

มนิ
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

 ์

รว
ม 

ม.3/2 มีส่วน
ร่วมในการ
ปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 
ม.3/4 
วิเคราะห์
ปัจจัยที่
ก่อให้เกิด
ปัญหาความ
ขัดแย้งใน
ประเทศ และ
เสนอแนวคิด
ในการลด
ความขัดแย้ง 

ปัญหาการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้
พิการ 

1. นักเรียน
สามารถบอก
ความหมายของ
ผู้พิการและการ
เลือกปฏิบตัิต่อผู้
พิการได ้

- 2 - - - - 2 

2. นักเรียน
สามารถระบุ
รูปแบบการ
เลือกปฏิบตัิต่อผู้
พิการได ้

- 1 - - - - 1 

3. นักเรียน
สามารถ
วิเคราะห์และ
อธิบายสาเหตุที่
ก่อให้เกิดปัญหา
การเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้พิการได ้

- - - 3 - - 3 

4. นักเรียน
สามารถเสนอ
แนวทางการมี
ส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครอง
ผู้พิการตามหลัก
สิทธิมนุษยชนได ้

- 1 1 - 1 1 4 

รวม 4 10 4 12 6 4 40 
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7.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน 
และความขัดแย้งในสังคมไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างข้อสอบจ านวนทั้งสิ้น 80 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
ดังนี้ 1. ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 2. ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี 3. ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้าม
ชาติ และ 4. ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดย
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 

7.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และ
ความขัดแย้งในสังคมไทย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรตั้งข้อค าถามให้สอดคล้องกับระดับ
ของพฤติกรรมการวัดและตรวจสอบข้อค าถามให้มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าไป
ตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง  

7.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content Validity) และคุณลักษณะที่ต้องการวัด (ด้านพุทธพิสัย 6 ระดับ) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ 

+ 1  หมายถึง  แน่ใจว่าขัอค าถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสอดคล้องและเหมาะสม 

   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

- 1  หมายถึง  แน่ใจว่าขัอค าถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าสูงสุดเท่ากับ 1.00 และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.67 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.93 (ดังรายละเอียดในตาราง หน้า 333 – 366)  

7.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และ
ความขัดแย้งในสังคมไทย มาตรวจสอบและแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรปรับระดับพฤติกรรมการวัดให้ตรงกับข้อค าถาม และตรวจสอบข้อ
ค าถามให้มีความชัดเจน 2. ปรับค าถามประเภทการจ าให้เป็นค าถามการจ าที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียน 3. ไม่ควรตั้งค าถามที่มีปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ และ 4. ค าถามบางค าถามไม่ควรง่ายเกินไป ต้อง
ให้เหมาะกับระดับของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
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7.2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และ
ความขัดแย้งในสังคมไทย จ านวน 80 ข้อไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
จ านวน 27 คน ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และเคยเรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ซึ่ง
ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.41 – 0.78 (ดังรายละเอียดในตาราง หน้า 367 – 370) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.78 (ดังรายละเอียดในตาราง หน้า 367 – 370) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือก
ข้อสอบให้คงเหลือทั้งสิ้น 40 ข้อ ตามระดับพฤติกรรมการวัดด้านพุทธพิสัยที่ก าหนดไว้ในตาราง
วิเคราะห์ข้อสอบ 

7.2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และ
ความขัดแย้งในสังคมไทย จ านวน 40 ข้อ ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสูตร KR – 
20 ของ Kuder Richardson ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.80 (ดังรายละเอียดใน
ตาราง หน้า 367 – 370)  

7.2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีนักเรียนจ านวน 38 คน ทั้งก่อนเรียน (Pre – test) และหลัง
เรียน (Post – test) โดยการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ผู้วิจัยได้สลับข้อค าถามภายในเนื้อหา
แต่ละเนื้อหา 

จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิ
มนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปดังแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opec.go.th/
http://www.opec.go.th/
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แผนภูมิที่  5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม :            
สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีในการสร้างแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด ค าอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชาของรายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน  

สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 40 ข้อ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งใน
สังคมไทย จ านวน 80 ข้อ ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและตรวจสอบตามขอ้เสนอแนะ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไปใหผู้้เชีย่วชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและคุณลักษณะที่ต้องการวัดโดยหาค่า IOC  

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้ง
ในสังคมไทย มาตรวจสอบและแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าระดับความยากง่าย และอ านาจจ าแนก แล้วคัดเลือกให้คงเหลือ 40 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้ง
ในสังคมไทยจ านวน 40 ข้อ ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นด้วยสตูร KR – 20 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่คัดเลือกไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

 

ขั้นที่ 1 
 

ขั้นที่ 2 
 

ขั้นที่ 3 
 

ขั้นที่ 4 
 

ขั้นที่ 5 
 

ขั้นที่ 6 
 

ขั้นที่ 7 
 

ขั้นที่ 8 
 

ขั้นที่ 9 
 

ขั้นที่ 10 
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7.3 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบวัดแบบอัตนัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้ทดสอบความคิด

สร้างสรรค์ตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์เป็น
รายบุคคล ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 

7.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ จาก
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

7.3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 4 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่องที่ 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก เรื่องที่ 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี เรื่องที่ 3 ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ และ เรื่องที่ 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ โดยก าหนดประเด็นใน
การวัดออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) ด้านที่ 2 ด้านความริเริ่ม
หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) ด้านที่ 3 ด้านความงดงาม (Beauty) และด้านที่ 4 ด้านความ
เป็นประโยชน์ (Utility) โดยมีคะแนนด้านละ 4 คะแนน คะแนนเต็มเรื่องละ 16 คะแนน ดังตารางที่ 
14 
 

ตารางที่ 14 ประเด็นการวัดความคิดสร้างสรรค์ 
 

องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัดความคิดสร้างสรรค์ 

1. ด้านความท่ึง – แปลก (Surprise) 
เป็นการผสมผสานแนวคิดเดิมให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ อันเกิด
จากการเลือกข้อมูลท่ีใหม่เป็นปัจจุบันในการสัมมนา และการ
สร้างข้อสรุปจากข้อมูลท่ีน ามาสัมมนา 

1. การเลือกข้อมูลท่ีใหม่เป็นปัจจุบัน 
2. การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลท่ีใหม่ 

2. ด้านความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด(Originality) 
เป็นการคิดหรือการผลิตท่ีไม่ซ้ า และมีความแปลกใหม่ อัน
เกิดจากการอธิบายเน้ือหาท่ีมีมุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็นขณะการสัมมนา 

การอธิบายเนื้อหาท่ีมีมุมมองใหม่ หลากหลายประเด็น 

3. ด้านความงดงาม (Beauty) 
เป็นการมองปัญหาท่ีเกิดขึ้นในเชิงบวก วัดได้จากการนิยาม
อุปสรรค (Adversity) การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิง
บวก (Belief) การน าเสนอผลท่ีตามมา (Consequence) 
และการประเมินความเป็นไปได้ของผลท่ีตามมา 

1. การนิยามอุปสรรค (Adversity) 
2. การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิงบวก (Belief) 
3. การน าเสนอผลท่ีตามมา (Consequence) 
4. การประเมินความเป็นไปได้ของผลท่ีตามมา 

4. ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) 
เป็นประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์
ต่าง ๆ และก่อให้เกิดผลท่ีดีต่อตนเองและสังคมท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว 

1. การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
2. การเป็นประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว 
3. การน าไปประยุกต์ใช้ 
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7.3.3 ร่างค าอธิบายเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือใช้ตัดสินความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในกิจกรรมขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล และ
กิจกรรมขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบบวัดความคิด
สร้างสรรค ์ดังตารางที ่15 
 
ตารางที ่15 เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความทึ่ง – 
แปลก 

(Surprise) 

การเลือก
ข้อมูลที่ใหม่
เป็นปัจจุบนั 

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพื่อสร้างข้อสรุป
ได้ครบถ้วน
สมบูรณไ์ด้ 4 
ข้อมูล 

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่ใหม่
เป็นปัจจุบัน เพื่อ
สร้างข้อสรุปได ้3 
ข้อมูล 

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพื่อสร้างข้อสรุป
ได้ 2 ข้อมูล   

นักเรียน
สามารถเลือก
ข้อมูลที่ใหม่
เป็นปัจจุบัน 
เพื่อสร้าง
ข้อสรุปได้ 1 
ข้อมูล 

การสร้าง
ข้อสรุปท่ีใหม ่

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก 
ข้อมูลให้มีความ
แปลกใหม่ ไม่ซ้ า
ได้ และสื่อความ
ได้เข้าใจ 

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลให้มีความ
แปลกใหม่ได้ 
และสื่อความได้
เข้าใจ แต่คล้าย
ของเดิม 

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก 
ข้อมูลได้และสื่อ
ความไดเ้ข้าใจ 
แต่ไมม่ีความ
แปลกใหม ่

นักเรียน
สามารถสรา้ง
ข้อสรุปจาก 
ข้อมูลได้ แต่สื่อ
ความไมเ่ข้าใจ
และไม่มีความ
แปลกใหม ่

ความริเร่ิม
หรือความ

เป็นต้นก าเนิด 
(Originality) 

การอธิบาย
เนื้อหาที่มี
มุมมองใหม่ 
หลากหลาย

ประเด็น 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเนื้อหาที่
มีมุมมองใหม่ ท่ี
ไม่ซ้ า มีความ
แปลกใหม่ของ
เนื้อหา 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเนื้อหาที่มี
มุมมองใหม่ ซ้ า
น้อยกว่า 2 
ประเด็น แต่มี
เนื้อหาแปลกใหม ่

นักเรียนสามารถ
อธิบายเนื้อหาที่
มีมุมมองใหม่ ซ้ า 
2 – 3 ประเด็น 
แต่มีเนื้อหา
แปลกใหม ่

นักเรียน
สามารถอธิบาย
เนื้อหาท่ีมี
มุมมองใหม่ซ้ า
มากกว่า 3 
ประเด็น แต่มี
เนื้อหาแปลก
ใหม ่
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ตารางที ่15 เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

นักเรียนสามารถ
ระบุอุปสรรค
จากประเด็น
ปัญหาของเรื่อง
ที่ก าหนดได้
อย่างน้อย 6 
ประเด็นขึ้นไป 

นักเรียน
สามารถระบุ
อุปสรรคจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องที่
ก าหนดได้ 4 – 
5 ประเด็น 

นักเรียน
สามารถระบุ
อุปสรรคจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องที่
ก าหนดได้  2 – 
3 ประเด็น 

นักเรียน
สามารถระบุ
อุปสรรคจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องที่
ก าหนดได้ของ
การสัมมนาน้อย
กว่า 2 ประเด็น 

การนิยามความ
เชื่อส่วนบุคคลใน
เชิงบวก (Belief) 

นักเรียนสามารถ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้อย่างน้อย 6  
แนวทางขึ้นไป 

นักเรียน
สามารถระบุ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 4 – 5 
แนวทาง 

นักเรียน
สามารถระบุ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 2 – 3 
แนวทาง 

นักเรียน
สามารถระบุ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้น้อยกว่า 2 
แนวทาง 

การน าเสนอผลที่
ตามมา 

(Consequence) 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลท่ีจะ
เกิดขึ้นจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องท่ีก าหนด
ด้วยความคิดของ
ตนได้อย่างน้อย 6  
แนวทางขึ้นไป 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลท่ีจะ
เกิดขึ้นจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องท่ี
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได ้4 – 5
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลท่ีจะ
เกิดขึ้นจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องท่ี
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได ้2 – 3 
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลท่ีจะ
เกิดขึ้นจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเรื่องท่ี
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ น้อยกว่า 2 
ประเด็น 
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ตารางที ่15 การประเมินความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความงดงาม 
(Beauty) 

(ต่อ) 

การประเมิน
ความเป็นไป
ได้ของผลที่

ตามมา 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของผล
ที่ตามมาได้อย่าง
น้อย 6 เหตุผล 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้ 4 
– 5 เหตุผล 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้ 2 
– 3 เหตุผล 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของผล
ที่ตามมาได้น้อย
กว่า 2 เหตุผล 

ความเป็น
ประโยชน ์
(Utility) 

การเป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและ

สังคม 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและ
ผู้อื่นโดยเน้น
ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองแต่ไม่
เน้นส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและไม่
ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและก่อ
ความเดือดร้อน
แก่ผู้อื่น 

การเป็น
ประโยชน์ใน
ระยะสั้นและ
ระยะยาว 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะยาว และ
ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะสั้น และ
ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะสั้น และ
ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ตนเอง 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะสั้น แต่ก่อ
ความเดือดร้อน
แก่ตนเองและ
ผู้อื่น 

การน าไป
ประยุกต์ใช้ 

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ท่ี
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้และ
สามารถระบุ
สถานการณ์ใหม่ท่ี
สามารถน า
ประโยชน์ท่ีได้รับ
ไปใช้ได้อย่างน้อย 
6 สถานการณ ์

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ท่ี
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ท่ีสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้  5 
– 4 สถานการณ ์

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ท่ี
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ท่ีสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้ 2 
– 3 สถานการณ ์

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ท่ี
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้และ
สามารถระบุ
สถานการณ์ใหม่ท่ี
สามารถน า
ประโยชน์ท่ีได้รับ
ไปใช้ได้น้อยกว่า 
2 สถานการณ ์
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7.3.4 ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายระดับคะแนนจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
แบบ Rubrics ประเภทแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) โดยใช้แบบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ 
คือ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ และ 1 หมายถึง ปรับปรุง โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.28 – 4.00 หมายถึง      มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดีมาก  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.52 – 3.27 หมายถึง     มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.76 – 2.51 หมายถึง     มีความคิดสร้างสรรค์ระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.75 หมายถึง     มีความคิดสร้างสรรค์ระดับปรับปรุง 
7.3.5 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในการใช้สื่อความหมายที่ชัดเจน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรใช้ค าที่สามารถวัดได้จริง โดยผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบแบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

7.3.6 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และการประเมินผล เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์กับข้อค าถาม
ของการวัดความคิดสร้างสรรค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณา ดังนี้ 

+ 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์มีความ
สอดคล้องและเหมาะสม 

   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์มีความ
สอดคล้องและเหมาะสม 

- 1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความ
สอดคล้องและเหมาะสม 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้เท่ากับ 1.00 (ดังรายละเอียดในตาราง หน้า 372 – 379) และ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรมีภาพประกอบประเด็นปัญหาด้านความงดงาม 
(Beauty) ในแบบวัดความคิดสร้างสรรค์แต่ละเรื่อง และ 2. ควรระบุที่มาของข้อมูลประเด็นปัญหาให้
ถูกต้องตามรูปแบบการอ้างอิง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบและแก้ไขแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
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7.3.7 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 8 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 32 ข้อ ไปทดลองใช้กับ 
(Tryout) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 27 คน ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และเคยเรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว เพ่ือ
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อ ซึ่งการค านวณหาค่าระดับความยากง่าย (p) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 
0.79 (ดังรายละเอียดในตาราง หน้า 380 – 388) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.26 – 
0.74 (ดังรายละเอียดในตาราง หน้า 380 – 388) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบให้คงเหลือทั้งสิ้น 4 
เรื่อง จ านวน 16 ข้อ ตามที่ก าหนดไว้ โดยแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 เรื่อง มีความยากง่ายไม่
แตกต่างกัน 

7.3.8 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสูตรของ 
Cronbanch’s Alpha ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.70 (ดังรายละเอียดในตาราง 
หน้า 380 – 388) 

7.3.9 น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ตรวจสอบแล้วน าไปจัดท าให้เป็นแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยยังใช้แบบประเมินกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้ผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทีม่ีความสอดคล้องกับการวัดความคิด
สร้างสรรค์หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง 

จากข้ันตอนการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 6 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.opec.go.th/
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แผนภูมิที ่6 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
ขั้นที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
ขั้นที่ 8 
 
 
ขั้นที่ 9 
 
 
 

ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรา้งแบบวัดความคดิสร้างสรรค์ จากหนังสือ 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยก าหนดประเด็นในการสังเกต ดังนี้ ความ
ทึ่ง – แปลก ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด ความงดงาม และ ความเป็นประโยชน ์

ร่างค าอธิบายคณุภาพของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้ตัดสินความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายระดับคะแนนจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ แบบ Rubrics โดยใช้แบบ
มาตรประเมินค่า 4 ระดับ คือ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ และ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

 

น าแบบวัดความคดิสร้างสรรค์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
แล้วตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ 

น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยหาค่า IOC จากนั้นตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 

น าแบบวัดความคดิสร้างสรรค์ จ านวน 8 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 32 ข้อ ไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อ
หาค่าความยากง่าย และคา่อ านาจจ าแนก แล้วคัดเลือกให้คงเหลือ 4 เรื่อง จ านวน 16 ข้อ 

 

น าแบบวัดความคดิสร้างสรรคไ์ปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  
ด้วยสูตรของ Cronbanch’s Alpha 

น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ท่ีไดต้รวจสอบแล้วน าไปจัดท าให้เป็นฉบับท่ีสมบูรณ์ไปใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 38 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
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7.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยขั้นตอนในการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแนวคิดของ Likert ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรม
การคิดสร้างสรรค์ โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ได้แก ่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ที่ครูจัดให้กับนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 

7.4.1 ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียน 

7.4.2 ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

7.4.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์  ซึ่งประกอบด้วยด้านกิจกรรมการเรียนรู้  5 ข้อ ได้แก ่      
1. นักเรียนสามารถฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 2. นักเรียนมีมุมมองปัญหาในมุมมองใหม่ และมีแนวคิดที่
หลากหลาย 3. นักเรียนมีการระดมสมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม  4. นักเรียนมี
มุมมองปัญหาในเชิงบวก และ 5. นักเรียนได้ฝึกการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่น ามาใช้ในการสัมมนา 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 5 ข้อ ได้แก่ 1. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน
และครู 2. นักเรียนรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 3. นักเรียนมีอิสระทางความคิดในการ
เรียนรู้ 4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  และ 5. นักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 5 ข้อ ได้แก่ 
1. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ และน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 2. นักเรียนได้ความรู้และข้อมูลใหม่
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 3. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
4. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และ 5. นักเรียนมี
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ลักษณะผู้ที่มีความคิดเชิงบวก และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ และก าหนดเกณฑ์
ระดับความคิดเห็นตามแนวคิดของ Likert โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 68) 

คะแนนระดับ 5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
คะแนนระดับ 4   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก  
คะแนนระดับ 3   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
คะแนนระดับ 2   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
คะแนนระดับ 1   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

โดยสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 68) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  

7.4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องในการสื่อความหมายที่ชัดเจน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  ควรตั้งประเด็นการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนให้
สอดคล้องกับด้านต่าง ๆ ของแบบสอบถามความคิดเห็น  หลังจากนั้นผู้วิจัยน าไปตรวจสอบตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง 

7.4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และการประเมินผล เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ 

+ 1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ
สอดคล้องและเหมาะสม 

   0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ
สอดคล้องและเหมาะสม 
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- 1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นไม่มีความ
สอดคล้องและเหมาะสม 

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของผู้ เชี่ ยวชาญ ได้เท่ากับ 1.00 (ดังรายละเอียดในตาราง หน้า 397 – 398) และ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรปรับรายการประเมินให้ตรงกับด้านการ
ประเมิน โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 

7.4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ที่ได้ตรวจสอบตามข้อเสนอแนะไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน 

จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิที่ 7 
ดังนี้ 
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แผนภูมิที ่7 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 
 
ขั้นที่ 1 
 
 
ขั้นที่ 2 
 
 
ขั้นที่ 3 
 
 
ขั้นที่ 4 
 
 
ขั้นที่ 5 
 
 
ขั้นที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

ศึกษาการจัดการเรียนรูโ้ดยการสมัมนาร่วมกับกจิกรรมการคดิสร้างสรรค์ 
เพื่อน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 

สร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้โดยการสมัมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค ์

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกจิกรรมการคิดสร้างสรรค์ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการสื่อความหมายที่ชัดเจน 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกจิกรรมการคิดสร้างสรรค์ เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็น 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
จ านวน 38 คน 
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8. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ วิธีการด าเนินการทดลองผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
8.1 ขั้นเตรียมการทดลอง 

8.1.1 ด าเนินการสร้างเครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การจัดการเรียนรู้
โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

8.1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  

8.1.3 ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน และแนะน าวิธีการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

8.2 ขั้นด าเนินการสอน 
 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรม

การคิดสร้างสรรค์ ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
รวม 16 คาบเรียน ดังนี้ 

8.2.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้ง
ในสังคมไทย จ านวน 40 ข้อ 

8.2.2 ด าเนินการสอนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ครูอธิบายวิธีการสัมมนาแก่นักเรียน 
1.2 สุ่มนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนห้องเรียนในการด าเนินการสัมมนา จ านวน 12 

คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธาน รองประธาน และเลขานุการ
ในการสัมมนา 

1.3 แต่ละกลุ่มจับสลากหัวข้อในการสัมมนา 
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2. ข้ันก าหนดประเด็นปัญหาการสัมมนา 
2.1 นักเรียนและครูร่วมกันก าหนดประเด็นต่าง ๆ ในหัวข้อสัมมนาให้ชัดเจน 
2.2 ครูตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ในการสัมมนา และจัดพิมพ์หัวข้อการสัมมนา

ให้แก่สมาชิก 
3. ขั้นรวบรวม และค้นคว้าประเด็นการสัมมนา 

3.1 ครูแนะน าแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แก่นักเรียน เพ่ือใช้ในการรวบรวมและ
ค้นคว้าข้อมูล 

3.2 นักเรียนรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการสัมมนาตามประเด็นที่
ก าหนด 

4. ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
4.1 กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) 
ขั้นที่ 1 ขั้นการส ารวจปัญหา (Exploring the Problem) 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คนโดย
คละความสามารถ  

2. นักเรียนที่ท าหน้าที่เป็นประธานการสัมมนาเปิดประเด็นการสัมมนา 
และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันน าเสนอข้อมูลและอภิปรายข้อมูลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาและเลขานุการบันทึกข้อมูลหรือแนวคิดจากมุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

3. ครูกระตุ้น ให้ก าลังใจ และพิจารณาความแปลกใหม่ของข้อมูลที่
ผู้เข้าร่วมสัมมนาน าเสนอ 

ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างความคิด (Generating Ideas) 
นักเรียนน าข้อมูลที่บันทึกในแต่ละประเด็นสร้างเป็นข้อสรุปของกลุ่ม และ

น าเสนอต่อที่สัมมนาทีละประเด็น ครูกระตุ้น ให้ก าลังใจ และพิจารณาข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม 
5. ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ 

5.1 กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: 
APC) 

ขั้นที่ 1 ขั้นทางเลือก (Alternatives: A)  
ประธานในการสัมมนาและเลขานุการร่วมกันทบทวนข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม

ต่อที่สัมมนา โดยครูเพ่ิมเติมข้อสรุปให้สมบูรณ์อีกครั้ง 
 
 
 



189 

 

ขั้นที่ 2 ขั้นสิ่งท่ีเป็นไปได้ (Possibilities: P) 
ประธานในการสัมมนาและผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันประเมินข้อสรุปในแต่ละ

ประเด็นของหัวข้อการสัมมนา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นไปได้ส าหรับการน าไปจัดล าดับความส าคัญ โดย
ให้เหตุผลของการประเมินประกอบข้อสรุปแต่ละประเด็น 

ขั้นที่ 3 ขั้นตัวเลือก (Choices: C) 
ประธานในการสัมมนาและผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ

ของข้อสรุปที่เป็นได้ เพ่ือใช้เป็นตัวเลือกในสร้างแผนผังความคิดแล้วให้นักเรียนสะท้อนมุมมอง ดังนี้       
1. การนิยามอุปสรรค (Adversity) 2. การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิงบวก (Belief) 3. การ
น าเสนอผลที่ตามมา (Consequence) และ 4. การประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา 

5.2 กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence and Sequel: 
C&S) 

ขั้นที่ 1 ขั้นกิจกรรมผลที่ตามมา (Consequence: C) 
    นักเรียนน าข้อสรุปที่ เป็นไปได้ของการสัมมนาสร้างแผนผังความคิด
ตามล าดับความส าคัญของข้อสรุปเพ่ือแสดงข้อความรู้จากการสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ โดยให้แสดง
รายละเอียดของข้อสรุปแต่ละประเด็นทุกประเด็น 

ขั้นที่ 2 ขั้นผลที่สืบเนื่อง (Sequel: S) 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนผังความคิดต่อที่สัมมนา โดยครูเพ่ิมเติม

รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ให้สมบูรณ์อีกครั้ง 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ และผลกระทบในทางท่ีดีของ

ข้อความรู้จากประเด็นการสัมมนาต่าง ๆ 
3. ครูให้กลุ่มผู้สัมมนาในครั้งต่อไปน าเสนอวาระการสัมมนาครั้งต่อไป 

8.2.3 เมื่อผู้วิจัยด าเนินการสัมมนาแต่ละเรื่องเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยให้นักเรียนท า
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหาที่สัมมนา 

เพ่ือให้เห็นถึงบทบาทของครูและนักเรียนที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงได้แสดงตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังตารางที ่16 
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ตารางที่ 16 บทบาทครูและนักเรียนที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรม
การคิดสร้างสรรค์ 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

นักเรียนฟังการอธิบายจากครู พรอ้ม
ทั้งจดบันทึกข้อความรู้ที่ไดร้ับ 

ครูอธิบายวิธีการสัมมนาแก่นักเรียน 

นักเรียนถูกสุม่โดยครู จ านวน 12 คน 
และแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุม่ละ 3 
คน เพื่อท าหน้าท่ีเป็นประธาน รอง
ประธาน และเลขานุการในการ
สัมมนา 

ครูสุ่มนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทน
ห้องเรียนในการด าเนินการสัมมนา 
จ านวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เพื่อท าหน้าท่ี
เป็นประธาน รองประธาน และ
เลขานุการในการสมัมนา 

นักเรียนละกลุม่จับสลากหัวข้อในการ
สัมมนา 

ครูให้นักเรียนตัวแทนห้องเรียนใน
การด าเนินการสมัมนาท้ัง 4 กลุ่มจบั
สลากหัวข้อในการสัมมนา 

ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดประเด็น
ปัญหาการสัมมนา 

นักเรียนก าหนดประเด็นต่าง ๆ ใน
หัวข้อสัมมนาให้ชัดเจน 

ครูก าหนดประเด็นต่าง ๆ ในหัวข้อ
สัมมนาให้ชัดเจน 

นักเรียนจดัพิมพ์หัวข้อการสมัมนา
ให้แก่สมาชิก 

ครูตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ในการ
สัมมนา  

ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมและ
ค้นคว้าประเด็นการสัมมนา 

นักเรียนรวบรวมและค้นคว้าข้อมลู
เพื่อน ามาใช้ในการสัมมนาตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

ครูแนะน าแหล่งการเรียนรูต้่าง ๆ แก่
นักเรียน เพื่อใช้ในการรวบรวมและ
ค้นคว้าข้อมูล 

ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมลู
อย่างมีเหตุผล  

(กิจกรรมการระดมสมอง) 
ขั้นที่ 1 ขั้นการส ารวจปัญหา 
(Exploring the Problem) 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมสมัมนาถูกแบ่ง
ออกเป็นกลุ่ม กลุม่ละ 3 – 4 คน โดย
คละความสามารถ 

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนท่ีเข้าร่วม
สัมมนาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 
คน โดยคละความสามารถ 
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ตารางที่ 16 บทบาทครูและนักเรียนที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรม
การคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมลู 
อย่างมีเหตุผล  

(กิจกรรมการระดมสมอง)  
ขั้นที่ 1 ขั้นการส ารวจปัญหา 
(Exploring the Problem) 

(ต่อ) 

นักเรียนท่ีท าหน้าที่เป็นประธานการ
สัมมนาเปิดประเด็นการสัมมนา และ
ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันน าเสนอ
ข้อมูลและอภิปรายข้อมูลอยา่งมี
เหตุผล พร้อมทั้งให้ผูเ้ข้าร่วมสัมมนา
และเลขานุการบันทึกข้อมลูของผู้
น าเสนอ 

ครูกระตุ้น ให้ก าลังใจ และพิจารณา
ความแปลกใหม่ของข้อมูลที่
ผู้เข้าร่วมสัมมนาน าเสนอ 

ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมลู 
อย่างมีเหตุผล  

(กิจกรรมการระดมสมอง) 
ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างความคิด 

(Generating Ideas) 

นักเรียนน าข้อมลูที่บันทึกในแต่ละ
ประเด็นสร้างเป็นข้อสรปุของกลุ่ม 
และน าเสนอต่อที่สมัมนาทีละ
ประเด็น 

ครูกระตุ้น ให้ก าลังใจ และพิจารณา
ข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและ
เสนอข้อคน้พบใหม่  

(กิจกรรมหาทางเลือก  
(Alternatives Possibilities 

and Choices: APC)) 
ขั้นที่ 1 ขั้นทางเลือก  
(Alternatives: A) 

ประธานในการสัมมนาและ
เลขานุการร่วมกันทบทวนข้อสรุป
ของแต่ละกลุม่ต่อท่ีสมัมนา 

ครูเพิ่มเติมข้อสรุปให้สมบูรณ์อีกครั้ง 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและ
เสนอข้อคน้พบใหม่  

(กิจกรรมหาทางเลือก 
(Alternatives Possibilities 

and Choices: APC)) 
ขั้นที่ 2 ขั้นสิ่งที่เป็นไปได้ 

(Possibilities: P) 

ประธานในการสัมมนาและผู้เข้ารว่ม
สัมมนาร่วมกันประเมินข้อสรุปในแต่
ละประเด็นของหัวข้อการสัมมนา 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นไปไดส้ าหรบั
การน าไปจดัล าดับความส าคญั โดย
ให้เหตุผลของการประเมินประกอบ
ข้อสรุปแตล่ะประเด็น 

ครูเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์อีกครั้ง 
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ตารางที่ 16 บทบาทครูและนักเรียนที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรม
การคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและ
เสนอข้อคน้พบใหม่  

(กิจกรรมหาทางเลือก 
(Alternatives Possibilities 

and Choices: APC)) 
ขั้นที่ 3 ขั้นตัวเลือก  

(Choices: C) 

ประธานในการสัมมนาและผู้เข้ารว่ม
สัมมนาร่วมกันจดัล าดับความส าคญั
ของข้อสรุปที่เป็นได้ เพื่อใช้เป็น
ตัวเลือกในสร้างแผนผังความคิด 
แล้วให้นักเรียนเขียนสรุปมมุมองที่
ครูก าหนดให ้

ครูเพิ่มเติมใหส้มบูรณ์อีกครั้ง 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและ
เสนอข้อคน้พบใหม่  

(กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่
สืบเนื่อง  

(Consequence and 
Sequel: C&S)) 

ขั้นที่ 1 ขั้นกิจกรรมผลที่ตามมา 
(Consequenc: C) 

นักเรียนน าข้อสรุปที่เป็นไปได้ของ
การสัมมนาสร้างแผนผังความคดิ 
ตามล าดับความส าคญัของข้อสรุป
เพื่อแสดงข้อความรูจ้ากการสัมมนา
ในประเด็นต่าง ๆ โดยให้แสดง
รายละเอียดของข้อสรุปแตล่ะ
ประเด็นทุกประเด็น 

ครูกระตุ้น ให้ก าลังใจ และเพิ่มเตมิ
ข้อสรุปให้สมบูรณ์อีกครั้ง 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและ
เสนอข้อคน้พบใหม่  

(กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่
สืบเนื่อง  

(Consequence and 
Sequel: C&S)) 

ขั้นที่ 2 ขั้นผลทีส่ืบเนื่อง  
(Sequel: S) 

1. นักเรียนแตล่ะกลุม่น าเสนอ
แผนผังความคดิต่อที่สมัมนา 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง
ประโยชน์ และผลกระทบในทางที่ดี
ของข้อความรู้จากประเด็นการ
สัมมนาต่าง ๆ 
3. นักเรียนกลุ่มผูส้ัมมนาในครั้ง
ต่อไปน าเสนอวาระการสัมมนาครัง้
ต่อไป 

1. ครูเพิ่มเตมิรายละเอียดใน
ประเด็นต่าง ๆ ให้สมบูรณ์อีกครั้ง 
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถงึ
ประโยชน์ และผลกระทบในทางที่ดี
ของข้อความรู้จากประเด็นการ
สัมมนาต่าง ๆ 
3. ครูให้กลุ่มผู้สัมมนาในครั้งต่อไป
น าเสนอวาระการสัมมนา 
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8.3 ขั้นสุดท้ายหลังจากการทดลอง 
8.3.1 เมื่อผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 40 ข้อ แล้วเกบ็รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป 

8.3.2 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน าข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะจากการสอบถามมาวิเคราะห์ผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
9. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

9.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

9.1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการ
คิดสร้างสรรค์ ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

9.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย โดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

9.1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

9.1.2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย  

9.1.2.3 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย  

9.1.2.4 ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ซ่ึงงานวิจัยนี้ใช้สูตร KR 
– 20 ของ Kuder Richardson 

9.1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
9.1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า

ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
9.1.3.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
9.1.3.3 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
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9.1.3.4 ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
งานวิจัยนี้ใช้สูตรของ Cronbanch’s Alpha 

9.1.4 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

9.2.1 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม : 
สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย และความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for dependent) 

9.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการวัดความคิดสร้างสรรค์ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

9.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค ์ดังนี้ 

9.2.3.1 การวิเคราะห์การแปลค่าของแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แปลผล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

9.2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือการแปลค่าของ
แบบพรรณนาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยสามารถสรุปวิธีด าเนินการวิจัยได้ดังตารางที่ 
17 ดังนี้ 
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ตารางที ่17 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง วิธีการ 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน 
และความขดัแย้งใน
สังคมไทย ของนักเรยีน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
การจัดการเรยีนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการ
คิดสร้างสรรค ์

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์คอนแวนต์  

ใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม: สิทธิ
มนุษยชน และ
ความขัดแย้งใน
สังคมไทย ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

- แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง ปัญหา
สังคม: สิทธิมนุษยชน และ
ความขัดแย้งในสังคมไทย
แบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ  
- วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอสิระต่อกัน 
(t – test for dependent) 

2. เพื่อศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างเรยีนด้วยการจัดการ
เรียนรูโ้ดยการสมัมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค ์

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์คอนแวนต์  

ใช้แบบวัดความคิด
สร้างสรรค์วดั
ระหว่างเรยีน 

- แบบวัดความคิดสร้างสรรค์  
- วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และน า
ข้อมูลที่ไดไ้ปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมาย 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค ์

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์คอนแวนต์  

ใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นหลัง
เรียน 

- แบบสอบถามความคดิเห็น 
- วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยน าไป
เปรียบเทยีบกับเกณฑ์การ
พิจารณาความคิดเห็น และ
การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
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สรุป 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre 
Experimental Designs) แบ บ กลุ่ ม เดี ย วสอบ ก่ อน และห ลั ง  (The One - Group Pretest - 
Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 38 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วย
วิธีการจับสลาก (Sample Random Sampling) ที่เรียนรายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน เรื่อง 
ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์  โดยทดสอบค่าทีแบบไม่ เป็นอิสระต่อกัน  (t – test for 
dependent) ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 
และข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลที่เป็น
ข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ ที่เรียนรายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และ
ความขัดแย้งในสังคมไทย จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก 
(Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ละ 
4 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิ
มนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ     
3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์  เป็นแบบวัดที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์ตาม
องค์ประกอบของ Sandeep Gautam แบบอัตนัยจ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง และ         
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน 
และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และ
ความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 
 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค ์ดังตารางที ่18 
 
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลสัมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ

ขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

n คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

(𝐗) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 38 40 19.08 4.29 
-9.68 0.00 

หลังเรียน 38 40 26.08 2.84 

 
 จากตารางที่ 18 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (X ̅= 26.08, S.D. = 2.84) สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (X ̅= 19.08, S.D. = 4.29) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 

 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน ดังตารางที ่19 
 
ตารางที่ 19 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 

คน ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
จ าแนกตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

 
ความคิด

สร้างสรรค์ 
คะแนน

เต็ม 
เร่ืองท่ี 1 เร่ืองท่ี 2 เร่ืองท่ี 3 เร่ืองท่ี 4 

(𝐗) S.D. ระดับ 
ล าดับ

ท่ี (𝐗) S.D. (𝐗) S.D. (𝐗) S.D. (𝐗) S.D. 

ด้านความ 
ทึ่ง – แปลก
(Surprise) 

4 3.42 0.50 3.16 0.37 3.32 0.47 3.76 0.43 3.42 0.06 
ดี

มาก 
2 

ด้านความ
ริเริม่หรอื
ความเป็นตน้
ก าเนิด 
(Originality) 

4 1.58 0.64 2.05 0.87 1.97 0.43 2.45 0.98 2.01 0.37 พอใช้ 4 

ด้านความ
งดงาม 
(Beauty) 

4 3.87 0.34 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 3.97 0.17 
ดี

มาก 
1 

ด้านความ
เป็นประโยชน ์
(Utility) 

4 3.05 0.23 3.16 0.37 3.76 0.59 3.29 4.00 3.32 1.81 
ดี

มาก 
3 

รวม 16 11.92 0.18 12.37 0.36 13.05 0.26 13.50 0.43 12.71    

คะแนนเฉลี่ย 
(𝐗) 

4 2.98 3.09 3.26 3.38 

3.18 0.81 ดี 
ระดับ ดี ดี ดี ดีมาก 

ล าดับท่ี 4 3 2 1 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 

38 คน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (X ̅= 3.18, S.D. = 0.81) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ โดยการ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านความงดงาม (Beauty) (X ̅= 3.97, S.D. = 0.17) 
ล าดับที่ 2 ด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) (X ̅= 3.42, S.D. = 0.06) ล าดับที่ 3 ด้านความเป็น
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ประโยชน์ (Utility) (X ̅= 3.32, S.D. = 1.81) และ ล าดับที่ 4 ด้านความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด 
(Originality) (X ̅= 2.01, S.D. = 0.37) ซ่ึงแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังน้ี 

ด้านความงดงาม (Beauty) พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์แต่ละเรื่อง โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ เรื่องที่ 
2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (X ̅= 4.00, S.D. = 0.00) เรื่องที่ 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้าม
ชาติ (X ̅= 4.00, S.D. = 0.00) เรื่องที่ 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ (X ̅= 4.00, S.D. = 0.00) 
และเรื่องท่ี 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก (X ̅= 3.87, S.D. = 0.34) ตามล าดับ 

ด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์แต่ละเรื่อง โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
เรื่องที่ 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ (X ̅= 3.76, S.D. = 0.43) เรื่องที่ 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิ
เด็ก (X ̅= 3.42, S.D. = 0.50) เรื่องที่ 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (X ̅= 3.32, S.D. = 
0.47) และเรื่องที่ 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (X ̅= 3.16, S.D. = 0.37) ตามล าดับ 

ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์แต่ละเรื่อง โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
เรื่องที่ 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (X ̅= 3.76, S.D. = 0.59) เรื่องที่ 4 ปัญหาการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้พิการ (X ̅= 3.29, S.D. = 4.00) เรื่องที่ 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (X ̅= 3.16, S.D. = 
0.37) และเรื่องที่ 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก (X ̅= 3.05, S.D. = 0.23) ตามล าดับ 

ด้านความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์แต่ละเรื่อง โดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ เรื่องที่ 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ (X ̅= 2.45, S.D. = 0.98) เรื่องที่ 2 
ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (X ̅= 2.05, S.D. = 0.87) เรื่องที่ 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
(X ̅= 1.97, S.D. = 0.43) และเรื่องที่ 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก (X ̅= 1.58, S.D. = 0.64) ตามล าดับ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์แต่ละเรื่อง โดยการเรียงล าดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 เรื่องที่ 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ (X ̅= 3.38, อยู่
ในระดับดีมาก) ล าดับที่ 2 เรื่องที่ 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (X ̅= 3.26, อยู่ในระดับดี) 
ล าดับที่ 3 เรื่องที่ 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (X ̅= 3.09, อยู่ในระดับดี) และล าดับที่ 4 เรื่องที่ 1 
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก (X ̅= 2.98, อยู่ในระดับด)ี ซ่ึงแต่ละเรื่องมีรายละเอียด ดังนี้ 

เรื่องที่ 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี
มาก ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ ด้านความงดงาม (Beauty) (X ̅= 4.00, S.D. = 0.00) ด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) (X ̅= 
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3.76, S.D. = 0.43) ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) (X ̅= 3.29, S.D. = 4.00) และด้านความริเริ่ม
หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) (X ̅= 2.45, S.D. = 0.98) ตามล าดับ 

เรื่องที่ 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับดี ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อยได้ดังนี้ ด้านความงดงาม (Beauty) (X ̅= 4.00, S.D. = 0.00) ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) 
(X ̅= 3.76, S.D. = 0.59) ด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) (X ̅= 3.32, S.D. = 0.47) และด้านความ
ริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) (X ̅= 1.97, S.D. = 0.43) ตามล าดับ 

เรื่องที่ 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี ซึ่ง
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
ด้านความงดงาม (Beauty) (X ̅= 4.00, S.D. = 0.00) ด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) (X ̅= 3.16, 
S.D. = 0.37) ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) (X ̅= 3.16, S.D. = 0.37) และด้านความริเริ่มหรือ
ความเป็นต้นก าเนิด (Originality) (X ̅= 2.05, S.D. = 0.87) ตามล าดับ 

เรื่องที่ 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี ซึ่งเมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์แต่ละด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ด้าน
ความงดงาม (Beauty) (X ̅= 3.87, S.D. = 0.34) ด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) (X ̅= 3.42, S.D. 
= 0.50) ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) (X ̅= 3.05, S.D. = 0.23) และด้านความริเริ่มหรือความ
เป็นต้นก าเนิด (Originality) (X ̅= 1.58, S.D. = 0.64) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จากแบบสอบถามความคิดเห็น 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการเรียนรู้ ซึ่งเรียงล าดับเป็นรายด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และน าผลสรุปของการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังตารางที ่20 
 

ตารางที่ 20 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

 

ด้าน รายการประเมิน 𝐗 ̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ

ที ่

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 4.58 0.50 มากที่สุด 1 

2. นักเรียนมีมุมมองปัญหาในมุมมองใหม่ 
และมีแนวคิดที่หลากหลาย 

4.29 0.57 มาก 5 

3. นั ก เ รี ย น มี ก า ร ร ะ ด ม ส ม อ ง แ ล ะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม 

4.34 0.58 มาก 3 

4. นักเรียนมีมุมมองปัญหาในเชิงบวก 4.32 0.62 มาก 4 

5. นักเรียนได้ฝึกการสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่น ามาใช้ในการสัมมนา 

4.53 0.65 มากที่สุด 2 

สรุปด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.41 0.06 มาก (2) 

บรรยากาศ 
การเรียนรู้ 

6. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างเพื่อนในช้ันเรียนและครู 

4.61 0.50 มากที่สุด 1 

7. นักเรียนรับฟัง และเคารพความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

4.58 0.55 มากที่สุด 2 

8. นักเรียนมีอิสระทางความคิดในการ
เรียนรู้ 

4.45 0.60 มาก 4 

9. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.42 0.60 มาก 5 

10. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความ
คิดเห็นระหว่างเพื่อนในช้ันเรียน 

4.53 0.56 มากที่สุด 3 

สรุปด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 4.52 0.04 มากที่สุด (1) 
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ตารางที่ 20 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 

ด้าน รายการประเมิน 𝐗 ̅ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ

ที ่

ประโยชน์ที่
ได้รับจากการ

เรียนรู้ 

11. นักเรียนได้รับความรู้ ใหม่ ๆ และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

4.39 0.64 มาก 3 

12. นักเรียนได้ความรู้และข้อมูลใหม่จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

4.53 0.60 มากที่สุด 2 

13. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และ
สามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

4.55 0.60 มากที่สุด 1 

14. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถน าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

4.18 0.61 มาก 5 

15. นักเรียนมีลักษณะผู้ที่มีความคิดเชิง
บวก และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

4.29 0.61 มาก 4 

สรุปด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 4.39 0.01 มาก (3) 

สรุปโดยภาพรวม 4.44 0.04 มาก  

 
 จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/1 จ านวน 38 คน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.44, S.D. = 0.04) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ล าดับที่ 1 คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X ̅= 4.52, S.D. = 0.04) ล าดับที่ 2 คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (X ̅= 4.41, S.D. = 0.06) และล าดับที่ 3 คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.39, S.D. = 0.01) ซ่ึงแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพ่ือน
ในชั้นเรียนและครู (X ̅= 4.61, S.D. = 0.50) นักเรียนรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน (X ̅= 
4.58, S.D. = 0.55) นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน (X ̅= 4.53, 
S.D. = 0.56) นักเรียนมีอิสระทางความคิดในการเรียนรู้ (X ̅= 4.45, S.D. = 0.60) และนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ (X ̅= 4.42, S.D. = 0.60) ตามล าดับ 
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 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ นักเรียนสามารถฝึกการท างานเป็นกลุ่ม (X ̅= 4.58, 
S.D. = 0.50) นักเรียนได้ฝึกการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่น ามาใช้ในการสัมมนา  (X ̅= 4.53, S.D. = 
0.65) นักเรียนมีการระดมสมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม (X ̅= 4.34, S.D. = 0.58) 
นักเรียนมีมุมมองปัญหาในเชิงบวก (X ̅= 4.32, S.D. = 0.62) และนักเรียนมีมุมมองปัญหาในมุมมอง
ใหม ่และมีแนวคิดท่ีหลากหลาย (X ̅= 4.29, S.D. = 0.57) ตามล าดับ 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
สามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี (X ̅= 4.55, S.D. = 0.60) นักเรียนได้ความรู้และข้อมูลใหม่จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ (X ̅= 4.53, S.D. = 0.60) นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ และน าไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได้ (X ̅= 4.39, S.D. = 0.64) นักเรียนมีลักษณะผู้ที่มีความคิดเชิงบวก และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ (X ̅= 4.29, S.D. = 0.61) และนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน า
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (X ̅= 4.18, S.D. = 0.61) ตามล าดับ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

การสัมมนาเป็นกิจกรรมที่ดี เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อ เป็นการ
เรียนรู้ที่แปลกใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดนอกกรอบ จุดประกายความคิดใหม่ ๆ ท าให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลและได้ศึกษาหาความรู้ได้มากขึ้น ได้ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
หาข้อสรุปซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนปกติ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ฝึกการ
คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และท าให้สามารถจดจ าเนื้อหาที่ได้จากการสัมมนาได้ซึ่งสามารถน าการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนได้ 
 
ประมวลผลจากการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการ
เรียนรู้ 
 จากการสังเกตและการบันทึกผลจากการจัดการเรียนรู้ในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 – 3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูจัดให้
นักเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนยังเป็นขั้นเตรียมการ และความพร้อมของ
ผู้เรียนในการสัมมนา นอกจากนี้การสืบค้นข้อมูลที่น ามาสัมมนาของนักเรียน ในภาพรวม พบว่า 
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้หลากหลายทั้งจากหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง และ
จาก Website ที่มีความน่าเชื่อถือ 
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล (กิจกรรมการระดม
สมอง) โดยครูได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ ขั้นการส ารวจปัญหา และขั้นการสร้างความคิด 
ส าหรับขั้นการส ารวจปัญหา นักเรียนมีความกระตือรือร้น โดยสังเกตจากการที่นักเรียนมีความสนใจ
ในการน าเสนอข้อมูลที่สืบค้นต่อที่สัมมนาได้เป็นอย่างดี ส าหรับประธานในการสัมมนาท าหน้าที่ของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมการอภิปรายของผู้เข้าร่วมสัมมนาให้อยู่ในประเด็นได้อย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้การสัมมนามีความราบรื่น เสร็จทันเวลาที่ก าหนด และขั้นการสร้างความคิดเป็นขั้นที่
ต่อเนื่องจากขั้นการส ารวจปัญหา ซึ่งขั้นนี้สามารถสรุปประเด็นจากวาระการสัมมนาได้กระชับและมี
ความถูกต้องตามมโนทัศน์ของวาระต่าง ๆ ในการสัมมนา ไม่ซ้ ากับความคิดของคนอ่ืน โดยสังเกตจาก
การน าเสนอข้อสรุปหน้าชั้นเรียน และจากการตรวจแบบบันทึกการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิ
มนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล ด้วยการใช้กิจกรรมการระดมสมอง ส่งผลให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ในระดับวิเคราะห์ เป็นล าดับที่ 1 ประเมินค่า เป็นล าดับที่ 2 และ
สร้างสรรค ์เป็นล าดับที่ 3 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ ครูได้แบ่ง
กิจกรรม ออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and 
Choices: APC) และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลสืบเนื่อง (Consequence and Sequel: C&S) ดังนี้ 
กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) กิจกรรมนี้นักเรียนสามารถ
น าข้อสรุปจากการทบทวนข้อสรุปแต่ละวาระ (Alternatives: A) ที่น ามาจากการสัมมนาในขั้นที่ 4 มา
ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของข้อสรุปได้ (Possibilities: P) และการจัดล าดับความส าคัญของข้อสรุปที่
เป็นไปได้ (Choices: C) ได้ดี และส าหรับกิจกรรมผลที่ตามมาและผลสืบเนื่อง (Consequence and 
Sequel: C&S) โดยที่ ในขั้นกิจกรรมผลที่ตามมา (Consequence: C) พบว่า นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแผนผังความคิด ซึ่งถือว่า
เป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงฝีมือในการออกแบบแผนผังความคิด และนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี เช่น มีการสนทนาถึงความรู้ที่ได้จากการสัมมนา เพ่ือ
น ามาสร้างแผนผังความคิด และมีการตกแต่งแผนผังความคิดของตนได้อย่างสวยงาม และนักเรียนยัง
สามารถสรุปความรู้ด้วยการใช้แผนผังความคิดได้ตรงกับมโนทัศน์ของประเด็นการสัมมนา นอกจากนี้
การฝึกให้นักเรียนเขียนสรุปมุมมองของกลุ่ม ในขั้นกิจกรรมผลที่ตามมา (Consequence: C) พบว่า 
นักเรียนมีมุมมองที่มีความแปลกใหม่ ที่ไม่ปรากฏในการสัมมนา และสามารถน าไปใช้ได้จริง อันเป็น
การสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วย เนื่องจากนักเรียนได้ถูกฝึกให้มีการสรุปมาตั้งแต่
กิจกรรมการสร้างความคิด (Generating Ideas) ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนมีการสรุปความรู้ที่ได้จาก
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การสัมมนา ส าหรับขั้นผลที่สืบเนื่อง (Sequel: S) พบว่า นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของกลุ่ม
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ นอกจากนี้กิจกรรมด้านความงดงามยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นที่สามารถแสดงแนวทางในการน าไปปฏิบัติได้จริง 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล (กิจกรรมการระดม
สมอง) และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives 
Possibilities and Choices: APC) และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลสืบเนื่อง (Consequence and 
Sequel: C&S) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนสามารถพิจารณาเป็นรายด้าน โดยการ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 ด้านความงดงาม (Beauty) โดยสังเกตได้จากนักเรียน
เกิดพฤติกรรมที่สามารถนิยามอุปสรรค (Adversity) การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิงบวก 
(Belief) การน าเสนอผลที่ตามมา (Consequence) และการประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา 
จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ล าดับที่ 2 ด้านความทึ่ง – แปลก 
(Surprise) ล าดับที่ 3 ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) และ ล าดับที่ 4 ด้านความริเริ่มหรือความเป็น
ต้นก าเนิด (Originality) และเมื่อพิจารณาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์แต่ละเรื่อง โดยการเรียงล าดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 เรื่องที่ 4 เรื่อง ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ 
ล าดับที่ 2 เรื่องที่ 3 เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ ล าดับที่ 3 เรื่องที่ 2 เรื่อง ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิสตรี และล าดับที่ 4 เรื่องที่ 1 เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ตามล าดับ 
 5. จากการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ พบว่า บรรยากาศ
การเรียนรู้ในห้องเรียนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน ครู 
และนักเรียนรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความ
คิดเห็นระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน นักเรียนมีอิสระทางความคิดในการเรียนรู้ และนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวมีการ
สอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ    
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งใน
สังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 2. ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ ที่เรียนรายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชน และ
ความขัดแย้งในสังคมไทย จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก 
(Sample Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ละ 4 คาบ
เรียน รวม 16 คาบเรียน ซึ่งผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้เท่ากับ 1.00 2. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้
เท่ากับ 0.93 โดยมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.78 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.33 – 0.78 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้เท่ากับ 0.80 3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตาม
องค์ประกอบของ Sandeep Gautam แบบอัตนัย จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ซึ่งผ่านการ
ตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้เท่ากับ 1.00 โดยค่าระดับความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.58 – 
0.79 โดยมีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.26 – 0.74 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ไดเ้ท่า 
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กับ 0.70 และ 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ได้เท่ากับ 1.00 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for dependent) และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) โดยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะที่ได้
จากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผล 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค ์สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้
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นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และร่วมกันสรุปแนวทางใหม่ที่มีความ
เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อการใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ มีหลักการในการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 1. หลักการ
แก้ปัญหาเชิงระบบ 2. หลักกระบวนการกลุ่ม 3. หลักการสร้างแรงจูงใจ 4. หลักการสร้างวิธีคิด และ 
5. หลักการสืบค้นข้อมูล (ไพพรรณ เกียรติโชติชัย, 2545: 19 – 37) และมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ
การเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self – Directed Learning) ที่ยึดหลักการจัดการเรียนรู้โดยยึด
นักเรียนเป็นส าคัญ อันมีแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้โดยให้นักเรียนน าตนเอง สามารถช่วยฝึกฝนให้
นักเรียนพ่ึงพาตนเอง และพัฒนาตนเองได้ การน าตนเองและพ่ึงพาตนเองจะช่วยให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถกระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ และช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
จุดหมาย อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี ได้มาก และจดจ าได้นานขึ้น รวมทั้งน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วย เนื่องจากนักเรียนมีแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ที่แตกต่างกัน การให้
นักเรียนน าตนเองและเลือกวิธีการเรียนรู้เองจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี  (ทิศนา แขมมณี, 
2555: 125 – 126) นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ยัง
อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ที่มีหลักการพ้ืนฐานที่ว่าเมื่อ
บุคคลรับรู้และเกิดการเรียนรู้แล้ว พฤติกรรมที่ตามมาคือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละบุคคลจะ
เกิดการถ่ายโยงการเรียนแตกต่างกัน ซึ่ง Slavin อธิบายว่า “การถ่ายโยงการเรียนรู้  เป็นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาจากสถานการณ์หนึ่งไปใช้เรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ ” Baldwin และ 
Ford ได้เสนอว่า “การถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ 1. มีการน าความรู้ที่ ได้จากการฝึกไป
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงาน 2. มีการเก็บรักษาสิ่งที่เรียนรู้ไว้ได้เป็นเวลานาน” ดังนั้น การถ่ายโยงการ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นเพราะได้รับรู้จากการสัมมนา มีการเรียนรู้และจดจ าได้มาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยัง
เป็นผลมาจากลักษณะของผู้ร่วมสัมมนา และสภาพแวดล้อมขณะสัมมนาด้วย การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
จึงเป็นพฤติกรรมส าคัญที่จะน าความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2554: 31 – 33)  

สอดคล้องกับแนวคิดของ ผล ยาวิชัย (2553: 11) และ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2557: 8) 
ที่กล่าวไว้ในท านองเดียวกันว่า การสัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อเท็จจริงระหว่างสมาชิก
ในทางสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผลของการ
สัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสัมมนาโดยตรง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสมจิตร เกิดปรางค์ และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2545: 4 – 5) ทีก่ล่าวว่า 
การเรียนการสอนแบบสัมมนา เป็นการศึกษาค้นคว้า โดยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งฝึกทักษะในเรื่องของ
ความคิด วิเคราะห์ปัญหา การเสนอแนวทางแก้ไข การแสดงออกของความคิดเห็น ด้วยการพูด 
สนทนา และอภิปราย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูง 
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ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลที่อาจน าไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ในเรื่องของกระบวนการ
ด าเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยกลุ่มนักเรียนจะต้องมีพ้ืนฐานความรู้เดียวกัน โดยทั่วไปจะมี
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ให้ความรู้เสริมหรือให้ค าแนะน าปรึกษา และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557: 97) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบสัมมนา เป็นการสอนที่
ครูและนักเรียนก าหนดเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษาด้วยกันแล้วให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ
ไม่ถูกครอบง า ไม่ถูกจ ากัด โดยครู ซึ่งเมื่อนักเรียนได้สาระการเรียนรู้มาแล้วจึงมาเสนอผลกันในชั้น
เรียน โดยหลักการในการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา แนวคิดของการเรียนรู้แบบการน าตนเอง (Self 
– Directed Learning) และทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ดังกล่าวเป็น
หลักการส าคัญในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

จากหลักการ แนวคิด และทฤษฎีในการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ านวน 4 แผนการจัดการ
เรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุง 
รวมทั้งน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปหาคุณภาพกับผู้เรียน และทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และกิจกรรมการเรียน ใน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวในแต่ละขั้นกิจกรรมได้มีการเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ก่อนเริ่มการสัมมนา นักเรียนร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหาการสัมมนา โดยรวบรวมและค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล ด้วยการ
อภิปรายข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและการส ารวจปัญหา และสร้างความคิด โดยที่นักเรียนได้ท าความ
เข้าใจข้อมูลมาเป็นอย่างดี ท าให้นักเรียนมีข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลาย สามารถที่จ ะสรุป
ประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ที่มีความเป็นไปได้ จนสามารถเลือกทางเลือกที่น าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง ตลอดจนค านึงถึงผลที่ตามมาของทางเลือกนั้น และผลสืบเนื่องอันเกิดจากผลที่ตามมาได้ 
ตลอดจนสามารถน าหลักของสถานการณ์เดิม มาใช้สถานการณ์ใหม่ที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคมส่วนโดยรวมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียน 
โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 3 ขั้นรวบรวม และค้นคว้าประเด็นการสัมมนา เป็นขั้นตอน
ที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยนักเรียนต้องประเมิน
ความน่าเชื่อถือของแหล่งการเรียนรู้ด้วยความรอบคอบ ตลอดจนวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งท าความเข้าใจ
ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ก่อนการสัมมนา จึงส่งผลให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้
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มาก มีคุณภาพและเป็นข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนนักเรียนได้วิ เคราะห์ แยกแยะข้อมูล และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 

ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล (กิจกรรม
การระดมสมอง (Brainstorming)) เป็ น ขั้ น ตอน ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ น ากิ จ ก รรม การระดม สม อง 
(Brainstorming) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในขั้นนี้ โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 2 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการส ารวจปัญหา (Exploring the Problem) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้
น าเสนอผลการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างอิสระ โดยข้อมูลเหล่านั้นได้ผ่านการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งการเรียนรู้ต่อที่สัมมนาในครั้งนั้น โดยนักเรียนผู้ร่วมสัมมนาต้องจด
บันทึกข้อมูลหรือมุมมองของผู้ร่วมสัมมนาขณะน าเสนอข้อมูลด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และ
ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างความคิด (Generating Ideas) เป็นขั้นตอนนักเรียนได้น าข้อมูลที่บันทึกในแต่ละ
ประเด็นสร้างเป็นสร้างมโนทัศน์ของกลุ่ม และน าเสนอต่อที่สัมมนาที่ละประเด็น เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน โดยอาศัยความรู้จากการสืบค้นข้อมูล และจากมุมมองที่ได้รับจากการสัมมนา อัน
เป็นการสร้างสรรค์มโนทัศน์ที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีแนวคิดที่แตกต่างไปจากแนวความคิด
เดิม ในขั้นนี้จึงเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการสร้างแนวความคิดใหม่ของตน 

กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ เป็นขั้นตอนที่
ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) และกิจกรรมผล
ที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence and Sequel: C&S) มาใช้ เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมในขั้นนี้ ดังนี้ กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) เป็น
กิจกรรมที่นักเรียนหาทางเลือกจากที่มีความเป็นไปได้ ด้วยการน าข้อสรุปที่เป็นไปได้มาจัดล าดับ
ความส าคัญ โดยให้เหตุผลประกอบการจัดล าดับความส าคัญของข้อสรุปแต่ละประเด็น เพ่ือใช้เป็น
ตัวเลือกในสร้างแผนผังความคิดแล้วให้นักเรียนเขียนสรุปมุมมองเชิงบวก ซึ่งเป็นการหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วหาแนวทางการแก้ไขที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ และสะท้อนผล
ที่เกิดขึ้นตามแนวทางของการแก้ไขปัญหานั้น บนพ้ืนฐานของการเสนอแนะในเชิงบวก อันน าไปสู่การ
ลดปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากประเด็นปัญหา และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง 
(Consequence and Sequel: C&S) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนน าข้อสรุปที่เป็นไปได้ของการสัมมนา 
สร้างแผนผังความคิดตามล าดับความส าคัญของข้อสรุปเพ่ือแสดงข้อความรู้จากการสัมมนาในประเด็น
ต่าง ๆ โดยให้แสดงรายละเอียดของข้อสรุปแต่ละประเด็นทุกประเด็น และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ถึงประโยชน์ และผลกระทบในทางที่ดีของข้อความรู้จากประเด็นการสัมมนาต่าง ๆ ท าให้นักเรียนเกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนน าไปสู่การปรับปรุงความรู้ให้มีความถูกต้องและเพ่ิมพูน
ความรู้ไดม้ากขึ้น  
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จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมการ
เรียนรู้ในขั้นตอนที่ 3 ขั้นรวบรวม และค้นคว้าประเด็นการสัมมนา กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 4 
ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล และกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อ
ค้นพบใหม่ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งใน
สังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนา
ร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ และพรรณี 
ฉุ้นประดับ (2557: 48 – 50) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาต่อการเรียนรู้
เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นกลุ่มอาการหายใจเหนื่อยหอบของผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้หลังเรียน (X̅ = 10.31, SD = 1.96) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (X̅ = 7.91, SD = 2.36) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วยการเรียนรู้
โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ เน้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างอิสระ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เสนอข้อมูลที่สืบค้น อันเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ แยกแยะ และหลอมรวมข้อมูล 
อันเกิดจากความเข้าใจของตนเองได้อย่างหลากหลายควบคู่ไปกับการฝึกฝนการท ากิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์จนเกิดเป็นแนวคิดที่ดี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนนักเรียน
สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของตนในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ 

จากการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์เกือบทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีการสอดแทรกในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 4 ขั้น
น าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอนที่นักเรียนน าเสนอข้อมูลจากการสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้
ที่มีความน่าเชื่ออย่างอิสระ ด้วยการท ากิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
คิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ขั้นตอนนี้ กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรมที่
นักเรียนน าเสนอข้อมูลและอภิปรายข้อมูลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและเลขานุการ
บันทึกข้อมูลหรือแนวคิดจากมุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจากกิจกรรมการระดมสมองนี้ ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้น าข้อมูลที่บันทึกในแต่ละประเด็น
สร้างเป็นข้อสรุปของกลุ่ม ซึ่งข้อสรุปที่ได้จะไม่ซ้ ากันในแต่ละกลุ่มโดยสังเกตจากการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน และจากการตรวจแบบบันทึกการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปประเด็น
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และเสนอข้อค้นพบใหม่ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนน าข้อสรุปของกลุ่มในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 4 
มาเสนอข้อค้นพบใหม่ ด้วยการท ากิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: 
APC) และกิจกรรมผลที่ ตามมาและผลที่ สืบ เนื่ อง  (Consequence and Sequel: C&S) ดั งนี้ 
กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการให้นักเรียนทบทวนข้อสรุปของแต่ละกลุ่มต่อที่สัมมนา โดยครูเพ่ิมเติม
ข้อสรุปให้สมบูรณ์อีกครั้ง และร่วมกันประเมินข้อสรุปในแต่ละประเด็นของหัวข้อการสัมมนา เพ่ือให้
ได้ข้อสรุปที่เป็นไปได้ส าหรับการน าไปจัดล าดับความส าคัญ โดยให้เหตุผลประกอบการจัดล าดับ
ความส าคัญของข้อสรุปแต่ละประเด็น เพ่ือใช้เป็นตัวเลือกในออกแบบแผนผังความคิดเพ่ือแสดง
ข้อสรุปที่สามารถน าไปใช้ได้จริง พร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนสรุปมุมมองของกลุ่ม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 
การนิยามอุปสรรค ด้านที่ 2 การนิยามอุปสรรคในเชิงบวก ด้านที่ 3 ผลที่ตามมา และด้านที่ 4 การ
ประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ได้ และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence and Sequel: C&S) เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการให้นักเรียนน าข้อสรุปที่เป็นไปได้ของการสัมมนามา
สร้างสรรค์แผนผังความคิด ตามล าดับความส าคัญของข้อสรุปเพ่ือแสดงข้อความรู้จากการสัมมนาใน
ประเด็นต่าง ๆ โดยให้แสดงรายละเอียดของข้อสรุปแต่ละประเด็นทุกประเด็น แล้วให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มน าเสนอแผนผังความคิดต่อที่สัมมนา เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
นอกจากนี้ยังเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ และผลกระทบในทางที่ดีของข้อความรู้
จากประเด็นการสัมมนาต่าง ๆ อันเป็นการเพ่ิมเติมความรู้ให้มีความหลากหลาย จากกิจกรรมหาทาง
เลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง 
(Consequence and Sequel: C&S) ส่งผลให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
นักเรียนสามารถน าข้อสรุปจากการทบทวนข้อสรุปแต่ละวาระที่น ามาจากการสัมมนาในขั้นที่ 4 มาใช้
ประเมินความเป็นไปได้ของข้อสรุปได้ และการจัดล าดับความส าคัญของข้อสรุปที่เป็นไปได้ ได้ดี และ
นักเรียนมีความคิดในแง่บวก สามารถหาสาเหตุ ระบุแนวทางการแก้ไข และคาดคะเนผลที่จะเกิด ใน
อนาคตของปัญหาทุกอย่างได้ดี มีทางออกที่ดีส าหรับปัญหาเสมอ และยังส่งผลให้นักเรียนมีมุมมองที่มี
ความแปลกใหม่ ที่ไม่ปรากฏในการสัมมนา และสามารถน าไปใช้ได้จริง อันเป็นการสะท้อนถึงความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนด้วย เนื่องจากนักเรียนได้ถูกฝึกให้มีการสรุปมาตั้งแต่กิจกรรมการสร้าง
ความคิด (Generating Ideas) ส าหรับขั้นผลที่สืบเนื่อง (Sequel: S) พบว่า นักเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้แนวคิดของกลุ่มไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ นอกจากนี้กิจกรรมด้านความงดงามยังเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่สามารถแสดงแนวทางในการน าไปปฏิบัติได้
จริง จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ขั้นตอนที่ 4 ขั้น
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น าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล และขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ จึงส่งผลให้
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 

นอกจากนี้การที่นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านความงดงาม (Beauty) ด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) ด้านความเป็นประโยชน์ 
(Utility) และด้านความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) ตามล าดับ 

ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอันดับที่ 1 คือ ด้านความงดงาม (Beauty) ทั้งนี้อาจเนื่อมาจาก การฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 แผน 
การจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ด้านความงดงาม (Beauty) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยในแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ได้ให้นักเรียนฝึกฝนหาสาเหตุของปัญหา 
เสนอแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ตลอดจนผลที่ตามมาจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครู
ก าหนดให้โดยมีอิสระในการคิด นอกจากนี้การที่ครูน ากิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรม
หาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) มาใช้ ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยในด้าน
ความงดงาม (Beauty) สู งที่ สุ ด  ทั้ งนี้ อาจเนื่ องมาจากกิจกรรมหาทางเลือก  (Alternatives 
Possibilities and Choices: APC) เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการหาทางเลือก ก าหนดสิ่งที่
เป็นไปได้จากทางเลือก และเลือกตัวเลือกเพ่ือน าไปใช้จากสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ในแบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 เรื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ De Bono (อ้างถึงใน Fisher, 2005: 39 – 
51) ที่กล่าวว่า กิจกรรม APC - Alternatives, Choices and Possibility เป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจบางครั้งเด็กต้องเลือกซึ่งอาจมีทางเลือก และความเป็นไปได้ที่จะเลือก การฝึกให้เด็กเลือกได้
ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการฝึกความสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ๆ แทนที่จะติดอยู่กับทางเลือกเดิม 
อาจใช้สถานการณ์ให้เด็กฝึกคิด นอกจากนี้ในกิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and 
Choices: APC) ยังสอดแทรกการคิดเชิงบวกลงในกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งการคิดเชิงบวกนี้สามารถส่งเสริม
ให้นักเรียนหาทางเลือกที่ดีเพ่ือน าไปใช้บนพ้ืนฐานของความจริงได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เรวดี 
เที่ยงธรรม (2550: 69 - 70) ที่กล่าวว่า การคิดเชิงบวก เป็นกระบวนการในการสร้างความคิด และใช้
พลังทางความคิดอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง โดยไม่ใช่การคิดแบบเข้าข้างตนเอง ซึ่งพลังดังกล่าว
นี้จะช่วยผลักดันให้มองเห็นผลลัพธ์ว่า จะเกิดผลดีต่อตนเองหรือผู้อ่ืนอย่างไร ตลอดจนหาสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกไม่ได้ติดตัวเรามาโดยก าเนิด แต่เรา
สามารถเรียนรู้ได้โดยอาศัยการฝึก ซึ่งการคิดเชิงบวกนั้น จะช่วยสร้างสรรค์จิตใจให้เรามองโลกในแง่ดี
อย่างมั่นคงแน่วแน่ และสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ถูกผลักดันมาจากพลังทางบวก ซึ่งคนที่มีความคิด
เชิงบวกนั้น จะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การเรียน การ
แข่งขัน ทั้งยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีด้วย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ลักขณา 
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สริวัฒน์ (2549: 164) ที่กล่าวว่า นักคิดสร้างสรรค์ที่ประสบผลส าเร็จส่วนใหญ่มักจะมีทัศนคติและ
บุคลิกลักษณะดังนี้ เป็นบุคคลที่เปิดใจกว้างด้วยการรับประสบการณ์ใหม่ ๆ มีอิสระในการคิดพินิจ
พิเคราะห์และตัดสินใจกล้าเผชิญความเสี่ยง มีความเชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเองสูง มีทัศนคติเชิงบวก
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มีแรงจูงใจอันสูงส่งที่จะท าให้ส าเร็จ เป็นคนที่มีการท างานหนัก มีความสนใจต่อ
สิ่งที่มีความสลับซับซ้อน อดทนต่อปัญหาที่มองไม่เห็นค าตอบ มีความสามารถในการปรับตัวด้าน
สุนทรีย์ และมีความอุตสาหะในการเรียนรู้จากประสบการณ์ความล้มเหลวและสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ได้เป็นอย่างด ี

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย (2551: 98 - 107) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ คือ ปัจจัยภายในของนักเรียนและปัจจัยภายนอกของนักเรียน ปัจจัยภายในของนักเรียน
และปัจจัยภายนอกของนักเรียนมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์สูงสุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนตามล าดับ โดยตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ตัวแปรปัจจัยภายในของนักเรียนสูงกว่าอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรปัจจัยภายนอกของนักเรียน 

ด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) มีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
นักเรียนได้รับการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูล
อย่างมีเหตุผล ในขั้นนี้ได้ใช้กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนได้น าเสนอข้อมูลจากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
และน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ แยกแยะ และหลอมรวมข้อมูลให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน แล้ว
จึงน าข้อมูลนั้นมาอภิปรายอย่างมีเหตุผลต่อที่สัมมนา ส่งผลให้นักเรียนเกิดการระดมสมองร่วมกันเพ่ือ
สร้างข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาให้มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ าของเดิม ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนสามารถสร้าง
ข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาให้มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ าของเดิมได้ ซึ่งเกิดจากการได้สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2545: 19 – 
37) ที่กล่าวถึงหลักการสัมมนาไว้ว่า ในการระดมความคิด ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นอย่างเต็มที่ การเตรียมข้อมูลต่อการสร้างวิสัยทัศน์ เป็นการแก้ไขปัญหา
ได้ดี และกระบวนการกลุ่มที่มีเป้าหมายมุ่งแก้ไขปัญหา และเสนอแนะทางแก้ไขเป็นหลักนั้น ผู้เข้าร่วม
สัมมนานับเป็นหัวใจหลักที่จะผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Torrance (1965: 99 – 104) ที่กล่าวว่า เด็กช่วงอายุ 12 – 14 ปี เด็กวัยนี้จะมีความเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมต่าง ๆ มาก และยังไม่มีการวางแผนส าหรับอนาคตของตนเอง รักสนุกไม่ค านึงเหตุผล เด็ก
ที่มีพรสวรรค์จะมีการแสดงออกถึงจินตนาการของตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี หรือ
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เครื่องยนต์กลไก เป็นต้น เด็กจะเริ่มต่อต้านระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง นอกจากนี้เขามักจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง อันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนฝูงก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจาก
กลัวว่าเพ่ือนจะไม่ยอมรับตนเด็กควรมีโอกาสเรียนรู้ถึงการเลือกอาชีพ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ภายหลังก็ตามหากมีโอกาสท างานที่ยาก ๆ น่าสนใจ มีการฝึกการตัดสินใจ จะไม่ท าให้เด็กแตกออกไป
จากกลุ่มเพ่ือนและยังท าให้มีการดึงเพ่ือนไปในทางที่ถูกต้อง ควรมีการฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตความ
ต้องการของคนอ่ืนและรู้จักเคารพในความเห็นผู้อ่ืนด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพล ดีกระจ่าง (2555: 145 – 154) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6 ผลการวิจัยส่วนหนึ่ งพบว่า นักเรียนที่ เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนด้ วย
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับการวิจัยของ Park – Gates (2001 อ้างถึงใน 
นิษฐานันท์ ไทยเจริญศรี, 2553: 72) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมระดมพลังสมองเป็นกลุ่ม ที่มีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตที่ เกิดขึ้นจากทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่การสร้าง
โครงงานพบว่า กลุ่มที่ 1 ต้องการท าโครงงานโดยอิสระ และเชื่อว่าการท ากิจกรรมกลุ่มน่าจะสามารถ
สร้างสรรค์ได้มากกว่าการท ากิจกรรมโดยล าพัง 

ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) คะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียน
ได้รับการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรม
การคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุป
ประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนน าข้อสรุปของกลุ่มในกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 4 มาเสนอข้อค้นพบใหม่ ด้วยการท ากิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities 
and Choices: APC) และกิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence and Sequel: 
C&S) ซึ่งเน้นให้นักเรียนน าข้อสรุปที่เป็นไปได้ของการสัมมนา สร้างแผนผังความคิดตามล าดับ
ความส าคัญของข้อสรุปเพื่อแสดงข้อความรู้จากการสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ โดยให้แสดงรายละเอียด
ของข้อสรุปแต่ละประเด็นทุกประเด็นให้มีความกระจ่างชัด และร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ในระยะ
สั้น และระยะยาว ตลอดจนผลกระทบในทางที่ดีของข้อมูลจากประเด็นการสัมมนา ซึ่งเมื่อได้ข้อมูล
แล้วนักเรียนยังสามารถน าข้อมูลนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ โดยครูได้น ากิจกรรมการ
คิดสร้างสรรค์มาใช้ร่วมกับขั้นตอนนี้ ซึ่งได้แก่ กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเนื่อง (Consequence 
and Sequel: C&S) เป็นเครื่องมือส าหรับฝึกคิดถึงอนาคต และการประเมินผลที่จะ เกิดตามมา 
กิจกรรมนี้ส่งผลให้นักเรียนมองผลกระทบที่จะเกิดและประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งครูได้แนะน าแนวทางใน
การปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอนนี้อีกครั้ง และยกตัวอย่างของการคิดถึงอนาคต การประเมินผลที่จะเกิด
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ตามมา ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ผลกระทบที่จะเกิด  ประโยชน์ที่ได้รับ และการน าความรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ แก่นักเรียนด้วยการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองทบทวนแนวคิดของ
กลุ่มอีกครั้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2545: 19 – 37) ที่กล่าวว่า 
กระบวนการกลุ่มมีอิทธิพลอย่างมากมายต่อความส าเร็จและประสิทธิภาพของการด าเนินการ และ
ต้องท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของกระบวนการกลุ่มอย่างถ่องแท้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา 
แขมมณี (2555: 125 – 126) ที่กล่าวว่า การน าตนเองและพ่ึงพาตนเองจะช่วยให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจภายใน ซึ่งสามารถกระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ และช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
จุดหมาย อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี ได้มาก และจดจ าได้นานขึ้น ดังนั้น การให้
นักเรียนน าตนเอง จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ Sandeep Gautam (http://www.creativitypost.com/creativity_components) 
ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) การใช้ประโยชน์ของบางสิ่งต้อง
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และเป็นการมองถึงมุมมองหลาย ๆ มุมมองไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือประโยชน์ใน
การใช้หรือการน าไปประยุกต์ใช้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553: 5 
– 8) ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้การได้ (Workable) ความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์จะไม่
หยุดเพียงจินตนาการหรือเพ้อฝัน แต่เป็นความคิดที่สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการคิดได้เป็นอย่างดี ความคิด
สร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่เผชิญ มิใช่ จินตนาการเพ้อฝัน
ทั่วไป ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดท่ีมีเหตุผล สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
วิธีเดิมหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าของเดิมท่ีใช้กันอยู่ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระศักดิ์ รอดทิม (2557: 112 – 120) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด  ผลการวิจัย
ส่วนหนึ่งพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด มีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ด้านความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) คะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 4 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก นักเรียนได้รับการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้
ในขั้นตอนที่  4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล ในขั้นนี้ ได้ใช้กิจกรรมการระดมสมอง มาจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้แสดงความคิดในการแก้ปัญหาออกมาให้
มากและกว้างขวางที่สุด วิธีนี้เชื่อว่าการเริ่มแก้ปัญหาด้วยค าถามกว้าง ๆ จะท าให้ได้ค าตอบที่ตามปกติ
คนจะนึกไม่ถึง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างแนวคิดได้แปลกใหม่ และหลากหลาย สอดคล้องกับ
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แนวคิดของ Sandeep Gautam (http://www.creativitypost.com/creativity_components) ที่
กล่าวว่า ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) ปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะและเป็น
ความใหม่หรือไม่เคยได้ยินมาก่อน เป็นความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนรูปแบบ การจัดระเบียบใหม่ การ
สับเปลี่ยนล าดับหรือจัดล าดับใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Guilford (1971: 49 – 50) ที่กล่าวว่า 
ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดเดิม หรือ
คิดแบบง่าย ๆ ความคิดริเริ่มนับว่าเป็นความคิดที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เป็นความคิดที่
อาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้น ความคิดริเริ่มจึง
เป็นลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และแปลกแตกต่างไปจากความคิดเดิมที่ไม่เคยมีใครเห็น 
หรือนึกถึงมาก่อน ความคิดริเริ่มจึงต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้าลอง กล้าท า เพ่ือทดสอบ
ความคิดของตนทุกครั้งที่มีความริเริ่ม และต้องอาศัยความมีจินตนาการ คิดเรื่องและฝันจาก
จินตนาการได้ ซึ่งเรียกกันว่าเป็นความคิดจินตนาการประยุกต์ คือไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคิด
สร้างและหาแนวทางท าให้เกิดผลงานได้ด้วย ฉะนั้นความคิดจินตนาการและความพยายามที่จะสร้าง
ผลงานจึงเป็นสิ่งคู่กัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Braylett (1968 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 
2549: 158 - 159) ที่กล่าวว่า ความคิดริเริ่มเป็นความคิดที่น่าตื่นเต้น (Adventurous Thinking) เป็น
ความคิดแตกต่างไปจากความคิดเดิม หรือความคิดเก่า หรือเป็นแบบเดิมและน าไปสู่ความคิดใหม่โดย
อาศัยความไม่มีอคติ หรือความไม่ปิดบังหรือสกัดกั้นความคิดแต่ยอมเปิดรับความคิดและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความคิดท่ีไม่ซ้ ากับความคิดเดิม 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Feldhusen; et al. (1965 อ้างถึงใน พชรกมล เต็มใจ, 2554: 
79) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
และการอ่านของนักเรียนเกรด 7 และเกรด 8 ผลการศึกษาพบว่า ความยืดหยุ่นในการคิด และ
ความคิดริเริ่มมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาสังคม และการอ่านอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความคล่องในการคิดไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Fleming (2000 อ้างถึงใน นิษฐานันท์ ไทยเจริญศรี, 2553: 72 – 73) 
ได้ศึกษาการระดมพลังสมองที่มีต่อการแก้ปัญหา โดยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ที่ 1 จัดกิจกรรมระดมพลังสมอง โดยใช้เทคนิคระดมพลังสมองของ Osborn กลุ่มที่ 2 จัดกิจกรรม
ระดมพลังสมองโดยไม่ใช้เทคนิคใด ๆ เลย และกลุ่มที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น มีความพยายาม และมีความมุ่งมั่นใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ 1 มีความพยายามในการแก้ปัญหามากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกันก็
พบว่ากลุ่มที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรม มีความรู้สึกในการมีส่วนร่วม มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่และมีความพึงพอใจในผลงานสูงกว่าอีก 2 กลุ่ม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wang; et al (2006: 74 – 81) ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมการระดมสมองในการ
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สร้างความคิดริเริ่ม โดยท าการศึกษาลักษณะของการจัดกิจกรรมระดมสมองกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในประเทศไต้หวัน ซึ่งผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า การจัดกิจกรรมการฝึกคิดรายบุคคล
เหมาะสมกับระบบการด าเนินการที่เป็นขั้นตอน ส่วนกิจกรรมการระดมสมองที่ เน้นการแสดง
ข้อคิดเห็นไม่เหมาะสมกับระบบการด าเนินการที่เป็นขั้นตอน หรือไม่มีความยืดหยุ่นในการแสดงออก
ทางความคิด 

นอกจากนี้ผลจากการวิจัย พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 เรื่อง มีการพัฒนาสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามล าดับ โดยการพัฒนาแต่ละเรื่องเรียงล าดับได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 เรื่องที่ 4 ปัญหาการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ ล าดับที่ 2 เรื่องที่ 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ ล าดับที่ 3 เรื่องที่ 
2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี และล าดับที่ 4 เรื่องที่ 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การจัดล าดับเนื้อหาของการสัมมนาแต่ละเรื่องที่เริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีการ
ตกผลึกความรู้ในเรื่องที่ใกล้ตัว และสามารถน าความรู้ที่ตกผลึกไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่ไกลตัวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลนักเรียนมีพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามล าดับ 

เรื่องที่ 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ เป็นล าดับที่ 1 และมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้รับประสบการณ์จากฝึกฝนการท ากิจกรรมการเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 3 และประสบการณ์จากการท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เรื่องที่ 1 – 3 
จึงท าให้สามารถท่ีจะเลือกข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ และสามารถที่จะต่อยอด
หรือขยายความรู้ในเรื่องนั้นได้อย่างประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนิยามปัญหา นิยามความเชื่อ
ส่วนบุคคลในเชิงบวก แนวทางการแก้ไข และระบุผลที่เกิดข้ึนมมาจากความเชื่อหรือแนวทางการแก้ไข
ของตนได้ดี และมีวิธีการคิดที่ตกผลึก จนสามารถสร้างแนวคิดที่มีความหลากหลาย และสามารถน า
แนวคิดนั้นไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นหรือสถานการณ์ใหม่ โดยสามารถ
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ด้วยการระดมความคิดของนักเรียน 
ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ในด้านความทึ่ง – แปลก (Surprise) ด้านความริเริ่มหรือความเป็นต้น
ก าเนิด (Originality) ด้านความงดงาม (Beauty) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) เมื่อน า
คะแนนมาเฉลี่ยแล้วมีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 1  

เรื่องที่ 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ เป็นล าดับที่ 2 และมีความคิดสร้างสรรค์อยู่
ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้รับประสบการณ์จากฝึกฝนการท ากิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่
มาก และเป็นเนื้อหาที่ไกลตัวนักเรียน ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มีไม่มากพอ จึงส่งผลให้
ความคิดสร้างสรรค์ด้านความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) เป็นด้านที่นักเรียนต้องน า
องค์ความรู้ที่สรุปมาต่อยอดขยายความรู้ยังมีความหลากหลายน้อย 

เรื่องที่ 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี เป็นล าดับที่ 3 และมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้รับประสบการณ์จากฝึกฝนการท ากิจกรรมการเรียนรู้ไม่มากพอ 
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ส่งผลให้นักเรียนมีการตกผลึกของความรู้ไม่เพียงพอที่จะขยายความรู้ได้มากพอในด้านความริเริ่มหรือ
ความเป็นต้นก าเนิด (Originality) ครูจึงได้แนะน า และให้ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการเลือกสรร
ข้อมูล การขยายความรู้ การสอนให้นักเรียนคิดแบบระยะสั้นและระยะยาว และการประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และให้ก าลังใจนักเรียนสม่ าเสมอ 

เรื่องที่ 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก เป็นล าดับที่ 4 และมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เป็นกิจกรรมแรกที่นักเรียนได้ฝึกฝนการท ากิจกรรมการเรียนรู้ จึงส่งผลให้
นักเรียนยังมีประสบการณ์ที่น้อยในการท ากิจกรรมในแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้าน
ความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) เป็นด้านที่นักเรียนต้องน าองค์ความรู้ที่สรุปมาต่อ
ยอดขยายความรู้ให้ได้มาก ซึ่งครูได้แนะน า และให้ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการเลือกสรรข้อมูล การ
ขยายความรู้ และการนิยามปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูก าหนด การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิง
บวก แนวทางการแก้ไข การระบุผลที่เกิดขึ้นมาตามความเชื่อหรือแนวทางการแก้ไขของตน และสอน
ให้นักเรียนคิดแบบระยะสั้นและระยะยาว และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยจากการท าแบบวัดความสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และให้
ก าลังใจนักเรียน ปรับทัศนคติให้มีความพยายามในทุกขั้นตอนของการท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 

โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Anastasi (1958: 12) กล่าวว่า ผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นผู้ที่มองการไกลมีการพัฒนาตนเองทางด้านความรู้สึก  การกระท า การ
เรียนรู้ การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 
45) และ Lowenfeld (1957 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2549: 168 – 169) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในท านองเดียวกันว่า ลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องมี
ความสามารถในการคิดอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง เป็นอิสระทั้งความคิดและการกระท า มีความยืดหยุ่น 
ทั้งความคิดและการกระท าสามารถดัดแปลงแก้ไขวิธีการ และการท างานได้อย่างเหมาะสม มีความคิด
ของตนเองไม่ซ้ าแบบใคร คิดลึกซึ้งแตกฉาน และมีความมุมานะในการท างาน มีความสามารถในการ
อธิบายและล าดับเรื่องต่าง ๆ ได้ใหม่ตามความต้องการ สามารถในการวิเคราะห์และแยกแยะสิ่งต่างๆ 
และสามารถในการสังเคราะห์หรือเชื่อมโยงประสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

สอดคล้องกับการวิจัยของทศพล ดีกระจ่าง (2555: 145 – 154) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนแนวคอนสตรัคติ
วิซึม มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และสอดคล้องกับสุระศักดิ์ รอดทิม (2557: 112 – 120) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนกับการสอนแบบใช้แผนที่ความคิด  ผลการวิจัยส่วนหนึ่ง
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พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมีความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ล าดับที่ 1 คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ล าดับที่ 2 คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ ล าดับที่ 3 คือ 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ดังนี้ 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ ในประเด็นที่ช่วยให้นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียนและครู ดัง
จะเห็นได้จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ นักเรียน
ได้สืบค้นข้อมูลอย่างอิสระจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งจาก Internet หนังสือ หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสัมมนา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนปกติ ท า
ให้สามารถสืบค้นข้อมูลและได้ศึกษาหาความรู้ได้มากขึ้น และได้น าข้อมูลนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนในห้องเรียนด้วยการอภิปรายในระหว่างการสัมมนา ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและหา
ข้อสรุปซึ่งกันและกันได้  และเป็นการฝึกการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน จึงท าให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการที่จะน าเสนอข้อมูลของตนที่ได้จากการสืบค้นด้วยความเต็มใจ และอยากที่จะ
เรียนรู้เพ่ิมเติมจากข้อมูลของเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่นักเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียนขณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ผล ยาวิชัย (2553: 5 – 6) และ นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 283 – 284) ที่กล่าวในท านองเดียวกันว่า 
การสัมมนาช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เกิดความคิดที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ผลของการสัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
การสัมมนาโดยตรง สร้างความเข้าใจอันดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ าใจ ร่วมมือ ร่วม
แรง ร่วมใจในการท างาน สามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี  และเกิดความกระตือรือร้น กล้า
ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา 
และสามารถแก้ปัญหาในการท างานได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วันเพ็ญ วรรณโกมล 
(2544: 93) ที่กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออก รู้จักอภิปรายแสดงความคิดเห็น รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และรู้จักการท างานเป็น
หมู่คณะ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ T. Madhavan (2009, http://jmadhavan.com) ที่กล่าว
ว่า การสัมมนาเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและลักษณะของความร่วมมือ และท าให้กระบวนการ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้มีชีวิตชีวา 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับการสัมมนาด้วยการจัดที่นั่งการสัมมนา
ให้มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม โดยค านึงถึงความสะดวกในการระดมความคิดของนักเรียนในแบบ 
ต่าง ๆ เช่น คิดแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล คิดแปลกใหม่ และคิดจินตนาการ และการให้การเสริมแรง
ทางบวกเมื่อนักเรียนน าเสนอข้อมูลได้ดี มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผล ยาวิชัย (2553: 5 – 
6) และนิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 283 – 284) ที่กล่าวในท านองเดียวกันว่า การสัมมนาก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลท าให้มีแรงบันดาลใจที่จะมุ่งพัฒนากิจกรรมอันดีขึ้นในสังคม อันเกิดจาก
การได้รับความรู้ ได้คิด ได้ทักษะและมีประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ผู้จัดสัมมนาและนักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนา
สามารถจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ในประเด็นนักเรียนสามารถฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น โดยครูได้คอยชี้แนะและช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการที่นักเรียนสามารถระดมสมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใน
กลุ่ม ได้คิดแก้ปัญหาในเชิงบวก และมีแนวคิดที่หลากหลายมีความสร้างสรรค์ อันน าไปสู่การสรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาตรงกับมโนทัศน์ของสาระการเรียนรู้ในการสัมมนา และมีความคิด
สร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นตามล าดับ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครู
ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 282 – 283) ผล ยาวิชัย (2553: 11) 
สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2557: 8) และ บันลือ ถิ่นพังงา และนิพนธ์ กินาวงศ์ (2526: 91 อ้างอิงจาก 
Kenneth Eble, 1983) ที่กล่าวในท านองเดียวกันว่า ผู้ เข้าสัมมนามีวิญญาณแห่ งความเป็น
ประชาธิปไตย กล่าวคือ เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมารยาทในการพูดและการฟัง 
ปฏิบัติตามกติกาของการสัมมนา และผู้เข้าสัมมนาทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะท างานร่วมกัน 
เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สุทธนู ศรีไสย์ (2551: 39) ที่
กล่าวว่า การสัมมนาช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสัมมนาอย่าง
เต็มที ่

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ เป็นด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 3 วิธีการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวมุ่งประโยชน์ให้นักเรียนสามารถเกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถท างานเป็นทีมได้
เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จาก การที่นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะท างานร่วมกัน มีความตั้งใจใน
การร่วมกันสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเพ่ือหักล้าง
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาคนอ่ืน ๆ ส่งผลให้นักเรียนเกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน 
สอดคล้องกับแนนวคิดของ นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 282 – 283) ผล ยาวิชัย (2553: 11) สถาพร ดี
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บุญมี ณ ชุมแพ (2557: 8) และ บันลือ ถิ่นพังงา และนิพนธ์ กินาวงศ์  (2526: 91 อ้างอิงจาก 
Kenneth Eble, 1983) ที่กล่าวในท านองเดียวกันว่า การจัดสัมมนาช่วยเสริมความรู้ให้แก่ผู้เข้า
สัมมนาอย่างแท้จริง และมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ซึ่งกัน
และกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ T. Madhavan (2009, http://jmadhavan.com) ที่กล่าว
ว่า การสัมมนาก่อให้เกิดการพัฒนาความใจกว้าง ยับยั้งความคิดส่วนตัวจากนักเรียน การสื่อสารและ
การซักถาม เป็นการพัฒนาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูล (บรรทัดฐานของพฤติกรรม) (norms of 
behavior) ทักษะการประมวลผลข้อมูล และทักษะการรวบรวม ทักษะการสื่อสาร มีการปลูกฝังได้
ง่ายในวิธีการนี้ และวิธีการนี้สร้างคุณค่าทางสังคมที่ดีข้ึนและระดับความอดทนในจิตใจของนักเรียน  

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ ทิพย์สุคนธ์         
กิจรุ่งโรจน์ และพรรณี ฉุ้นประดับ (2557: 48 – 50) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
สัมมนาต่อการเรียนรู้เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นกลุ่มอาการหายใจเหนื่อยหอบของผู้อบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ผลการวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า 
ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.31, SD = 
0.46) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่ได้จากการน าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
พบว่า การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี  ตลอดจน
ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอข้อเสนอแนะของการน า
ผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความ
ขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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เพราะการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ และร่วมกันสรุปแนวทางใหม่ที่มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อการใช้แก้ปัญหา
ตามสถานการณ์นั้น ๆ ดังนั้นหากครูต้องการน างานวิจัยนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 3 ขั้นรวบรวม และค้นคว้าประเด็นการสัมมนาด้วยการ
แนะน าแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือแก่นักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 4 ขั้น 
น าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล โดยให้เวลานักเรียนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มากขึ้น และกิจกรรมการ
เรียนรู้ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่ โดยครูคอยกระตุ้น  แนะน า และให้
ก าลังใจแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดจากการอภิปรายหลังจากการ
สัมมนา 

2. จากการวิจัย พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า ด้านความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิด อยู่ในระดับ
พอใช้ เป็นผลมาจากการที่นักเรียนอธิบายเนื้อหาซ้ ากับแนวคิดเดิมอยู่บ้าง ดังนั้นหากครูต้องการน า
งานวิจัยนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูจ าเป็นต้องให้เวลานักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผลด้วยการน ากิจกรรมการระดมสมอง มาใช้เพ่ือเป็นการฝึกฝนการปฏิบัติ
กิจกรรมด้านความริเริ่มหรือความเป็นต้นก าเนิดเพ่ิมมากข้ึน 

3. จากการวิจัย พบว่า บรรยากาศในการเรียนรู้มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นหากครูต้องการน างานวิจัยนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูจ าเป็นต้องสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียนและครู  

4. จากการวิจัย พบว่า การจัดล าดับเนื้อหาที่น ามาใช้ในการสัมมนา ส่งผลต่อความรู้ที่ตกผลึก
ของนักเรียน ดังนั้นหากครูต้องการน างานวิจัยนี้ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ ครูจ าเป็นต้องจัดล าดับ
เนื้อหาของเรื่องที่จะน ามาสัมมนา โดยต้องล าดับเนื้อหาที่ใกล้ตัวนักเรียนก่อน เพ่ือเป็นการสร้าง
ความรู้ที่ตกผลึก แล้วน าความรู้ที่ตกผลึกนั้นไปประยุกต์ใช้ในเรื่องที่สัมมนาครั้งต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมีการวิจัยโดยการน าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ ไปใช้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ ในสาระที่  3 
เศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 2. ควรมีการวิจัยโดยการน าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ ไปใช้เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept) ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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(Creative Problem Solving Skills) ทักษะการแก้ปัญหาอนาคต  (Future Problem Solving 
Skills) และทักษะทางสังคม (Social Skills) กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 3. ควรมีการวิจัยโดยการน าการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนามาใช้ร่วมกับกิจกรรมการระดม
สมอง เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. อาจารย์ ดร. เพ็ญพนอ พ่วงแพ   อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 
 
2. อาจารย์ ดร. มนัสนันท์ น  าสมบูรณ์  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
      สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื อหาสังคมศึกษา  

(สิทธิมนุษยชน) 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต จันทรวินิจ  อาจารย์ประจ าภาควิชาพื นฐานทางการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
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ภาคผนวก ข 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ านวน 1 แผน 
(แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความ
ขัดแย้งในสังคมไทย แบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ 

3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จ านวน 1 ฉบับ (เรื่องท่ี 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิ
เด็ก เรื่องท่ี 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี เรื่องท่ี 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ และเรื่องท่ี 
4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ) 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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(ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย  จ านวน 16 คาบ 
เร่ืองที่ 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก                                   จ านวน 4 คาบ                               

ผู้สอน นายเมธี จันทร์ทอง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ
ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 
ตัวชี้วัด 

ม. 3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ม. 3/4 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด

ความขัดแย้ง 

 
ข้อสรุปทั่วไป 
 การทารุณกรรมต่อเด็ก ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคมของเด็กอันเป็นอนาคตของชาติ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของเด็ก และการละเมิดสิทธิเด็กได้ 
 2. นักเรียนสามารถระบุรูปแบบการละเมิดสิทธิเด็กได้ 
 3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กได้ 
 4. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง เด็กตามหลักสิทธิ
มนุษยชนได้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
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สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของ “เด็ก” และ “การละเมิดสิทธิเด็ก” 
1.1 ความหมายของค าว่า “เด็ก” 

ความหมายของค าว่า “เด็ก” มีการให้ค านิยามท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนี ้ 
พระราชบัญญั ติ คุ้มครองเด็ก  พ .ศ . 2546 มาตรา 4 บัญญั ติว่า “เด็ก” 

หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้ก าหนดว่า “เด็ก” คือผู้ท่ีอายุ

ต ่ากว่า 18 ปี 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เด็ก” 

หมายถึง ผู้ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก  เว้นแต่เด็กท่ีสอบได้ช้ันปีท่ีเก้า ของ
การศึกษาภาคบังคับแล้ว 

1.2 ความหมายของค าว่า “การละเมิดสิทธิเด็ก” 
ความหมายของค าว่า “การละเมิดเด็ก” มีการให้ค านิยามท่ีแตกต่างกันออกไป 

ดังนี้  
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติการละเมิดสิทธิเด็กว่า

หมายถึง การถูกกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมเสียเสรีภาพหรือ
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระท าหรือประพฤติใน
ลักษณะท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายศีลธรรมอันดี ท้ังท่ีไม่ว่าเด็กจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2548: 2) ได้ระบุว่า การละเมิด
สิทธิเด็ก หมายถึง การท่ีเด็กได้รับการปฏิบัติจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใน หรือ นอกครอบครัว ในลักษณะ
ท่ีไม่เป็นท่ียอมรับตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเด็กอยู่ในช่วงเวลานั้น จนเป็นเหตุให้เด็กได้รับ
อันตราย บาดเจ็บ กระทบกระเทือน ทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ตลอดจนการถูกละเลยไม่
สนองตอบความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร การดูแลสุขภาพ และการอบรมเล้ียงดู 

วรจเรข โกมุท (2553: 11) ได้สรุปการละเมิดสิทธิเด็ก หมายถึง การท่ีบุคคล
ใดก็ตามกระท าทารุณต่อเด็กท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีลงมา แต่ไม่รวมถึงผู้บรรลุนิภาวะด้วยการสมรสท้ัง
ร่างกาย จิตใจ และเพศ รวมถึงการทอดท้ิงไม่ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม ซึ่งการกระท านั้น ๆ มีผลกระทบ
ต่อร่างกาย จิตใจ ของเด็ก  
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สุภัสสร ภู่ เจริญ ศิลป์  (2553: 5) ให้ความหมายการละเมิดสิทธิ เด็กว่า 
หมายถึง การกระท าใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือกระท าโดย
เจตนาในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือ
บังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม ให้บุคคลในครอบครัวต้องกระท าการ ไม่กระท าการ หรือ
ยอมรับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท 

2. รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็ก สามารถสรุปได้ดังนี้ (พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และคณะ
,2555: 4) 

2.1 การทารุณกรรมทางร่างกาย หมายถึง การถูกท าร้ายโดยใช้ก าลังหรือการใช้
อุปกรณ์ใด ๆ เป็นอาวุธในการท าร้ายร่างกายโดยการต้ังใจ มิใช่อุบัติเหตุ เช่น การทุบตี เตะต่อย การใช้
อาวุธหรือของแข็งท าร้าย การเอาบุหรี่จ้ี การใช้น ้าร้อนลวกหรือเตารีดร้อน ๆ นาบ การโยนจากท่ีสูง 
และการถูกกระท าต่อร่างกายในรูปแบบอื่น ๆ จนท าให้เด็กเกิดอันตรายต้ังแต่บาดเจ็บเล็กน้อย จนถึง
บาดเจ็บสาหัสหรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต 

2.2 การทารุณกรรมทางจิตใจ หมายถึง การถูกท าร้ าย ท่ีมี ผลให้ ได้รับการ
กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจหรือท าให้สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ เช่น การดุด่าด้วยถ้อยค าหยาบคาย 
การตวาด การขู่ตะคอก การดูถูกเหยียดหยาม การแสดงท่าทางจะท าร้ายหรือท าให้หวาดกกลัว รวมทั้ง
การแสดงออกในลักษณะของการปฏิเสธ ท่าทีเฉยเมย การกักขัง การไม่สนใจใยดี ท าให้รู้สึกโดดเด่ียว 
หรือการใช้ค าส่ังอย่างไม่มีเหตุผล หรือส่ังในส่ิงท่ีเกินความสามารถของเด็ก จนท าให้เด็กมีอาการหรือ
พฤติกรรม เช่น การเติบโตไม่สมวัย เซื่องซึม เก็บตัว ขาดความเช่ือมั่น ไม่กล้าติดต่อกับสังคมหรือไม่
ชอบอยู่กับบ้าน 

2.3 การทารุณ กรรมทางเพศ หมายถึ ง  การถู กกระท า ท่ี มี ผลให้ ได้ รับการ
กระทบกระเทือนหรือเสียหายท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยการบังคับ การ
หลอกล่อ ติดสินบน เช่น การใช้ค าพูดลามกหรือใช้ค าพูดท่ีไม่เหมาะสมเกี่ยวกับร่างกาย การให้ดูภาพ
หรือวีดีโอเปลือย หรือให้เห็นกิจกรรมทางเพศเพื่อให้เกิดความรู้สึกทางเพศ การลวนลาม ท าอนาจาร
เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเพศ เช่นการกอด จูบ ลูบ คล า ตลอดจนถึงการข่มขืน และการบังคับให้
ค้าประเวณี 

2.4 การทารุณกรรมด้วยการถูกละเลยทอดท้ิง หมายถึง การไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
การไม่ได้รับส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตหรือการคุ้มครองอย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่น การจัดหาอาหาร 
จัดท่ีอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย การไม่ให้ความรัก ความอบอุ่น การอบรมส่ังสอน การท้ิงให้
อยู่ตามล าพังหรือดูแลให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการน าไปปล่อยท้ิงไว้ในท่ีสาธารณะต่าง  ๆ การไม่ดูแล
สุขภาพอนามัย เจ็บป่วยไม่พาไปรักษา อันสาเหตุท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต รวมถึง
การไม่ให้การศึกษา อันเป็นผลให้เด็กมีปัญหาต่อการเรียนรู้ 
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3. สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก (พรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ และคณ
,.2555: 35) 

3.1 สาเหตุจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก  
3.1.1 บิดามารดาท่ีท าทารุณกับบุตรของตัวเองจะมีประวัติเคยถูกกระท ารุนแรงใน

ครอบครัวช่วงวัยเด็กมาก่อน ซึ่งถือว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตใจ 
3.1.2 บิดามารดาท่ีตกเป็นทาสของสุราหรือสารเสพติดอื่น ๆ เมื่ออยู่ในอาการเมา

สุราหรือยาบ้าออกฤทธิ์หรือเกิดอาการประสาทหลอน มักจะท าร้ายบุตรหลานและคนในครอบครัวได้ 
3.1.3 บิดามารดาชอบเล่นการพนัน เมื่อเสียการพนัน อารมณ์เสีย จึงมาท าร้ายเด็ก  
3.1.4 ครอบครัวท่ีมีปัญหาแตกแยก ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย ๆ การครองคู่ไม่

ราบรื่น ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีรุนแรงในครอบครัวได้  
3.1.5 บิดามารดาหรือผู้ปกครองขาดความรู้เรื่องจิตวิทยาเด็ก หรือมีอายุน้อย ยังไม่

มีวุฒิภาวะ ไม่มีความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กแต่ละวัย ไม่มีทักษะหรือกลวิธีในการอบรมส่ังสอนเด็ก 
จึงมักใช้วิธีการลงโทษเด็กเกินความจ าเป็น  

3.2 สาเหตุจากจากตัวเด็กเอง  
3.2.1 เด็กบางคน เป็นเด็กท่ีเล้ียงยากหรือเจ้าอารมณ์มาก ๆ ชอบส่งเสียงดังร้องไห้

ไม่ยอมหยุด 
3.2.2 เด็กท่ีด้ือ ซนมาก ๆ พูดไม่ฟัง สอนยาก อยู่ไม่สุข มีนิสัยกระด้าง ก้าวร้าว 

ชอบลักขโมย พูดเท็จ ชอบหนีโรงเรียน ชอบรังแกน้องเล็ก ๆ หรือรังแกเพื่อน  
3.2.3 เด็กท่ีเงียบเกินไป หลับอยู่ตลอดเวลา มีการตอบสนองเช่ืองช้า เด็กเหล่านี้

โดยมากมักจะถูกปล่อยปละละเลยเนื่องจากเงียบเฉยจนเกินไป พ่อแม่จึงมักคิดว่าเด็กไม่ต้องการการ
ดูแล  

3.2.4 เด็กท่ีเกิดมาพิการต้ังแต่ก าเนิด เช่น แขนขาพิการ ปัญญาอ่อน หูหนวก เป็น
ใบ้ หรือสติปัญญาต ่า เด็กเหล่านี้เมื่อเกิดมาพ่อแม่ย่อมรู้สึกผิดหวังเสียใจไม่น้อย พ่อแม่หลายรายท่ี
นอกจากจะผิดหวังอับอายแล้ว ยังมีความรู้สึกท่ีไม่ต้องการเด็กอีก จึงมักแสดงท่าทีว่าไม่รักไม่ต้องการ
ไม่ให้ความรักความอบอุ่น ปล่อยปละละเลยหรือทอดท้ิงให้อยู่ตามล าพังอย่างไม่เอาใจใส่ดูแล 

3.3 สาเหตุด้านเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะปัญหาความยากจน การว่างงาน ท าให้มีความเส่ียงต่อการเกิดวามเครียด

ในครอบครัวและมีการกระท ารุนแรงในครอบครัวตามมาได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะนิสัยการใช้
จ่ายเกินตัว วัตถุนิยม ท าให้มีการกู้หนี้ยืมสิน เกิดปัญหาความเครียดท าให้ตามมาได้ 
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3.4 สาเหตุด้านกฎหมายและข้อบังคับทางสังคม  
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาการละเมิดสิทธิในครอบครัว มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2551 แล้วก็ตาม แต่จากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ดู
เหมือนว่าจะไม่เอื้ออ านวยในการลงโทษผู้กระท าผิดทางเพศอย่างรุนแรงและฉับพลัน ท าให้เสมือนเป็น
การส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิยังคงมีอยู่ต่อไปในสังคม 
 จากสาเหตุต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิเด็ก สามารถระบุถึงสถิติของเด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ
เด็กในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

แหล่งข้อมูล สถิติของเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิเด็ก 

กระทรวง
สาธารณสุข 

พบว่าสถานการณ์การกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงข้ึน
อย่างน่าวิตก เพียงเวลา 1 ปียอดพุ่งข้ึนร้อยละ 35 ตลอดปี 2556 ศูนย์พ่ึงได้ช่วยเหลือเด็ก
และสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง รวม 31,966 ราย เฉลี่ยวันละ 87 ราย หรือช่ัวโมงละ 3 ราย 
ในจ านวนน้ีเป็นเด็กร้อยละ 60 สตรีร้อยละ 40 ขณะที่ในปี 2555 มีจ านวน 20,582 ราย 
เฉลี่ยวันละ 56 ราย โดยความรุนแรงที่เกิดในกลุ่มเด็ก พบว่าเกือบร้อยละ 90 เป็นเด็กหญิง 
พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคืออายุ 15-18 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 22 โดยถูกล่วงละเมิดทางเพศมากเป็นอันดับ 1 จ านวน 13,226 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 69 รองลงมาเป็นการท าร้ายร่างกาย 4,256 ราย ผู้กระท าส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก 
ไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่นแฟน รองลงมาคือเพ่ือน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
สภาพแวดล้อม ได้แก่ สื่อลามก ความใกล้ชิด และโอกาสเอ้ืออ านวย เป็นต้น 

มูลนิ ธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก 

พบว่าภายช่วง 5 – 6 เดือนที่ผ่านมาในปี 2557 มีเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจ านวน 400 
คน ตัวเลขน้ีเฉพาะข้อมูลจากโรงพยาบาลเท่าน้ัน ยังมีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ยังไม่มี
การแจ้งเร่ืองในหลาย ๆ กรณีอีกมาก ท้ังการท าร้ายโดยใช้ก าลัง การทุบตี บังคับ ข่มเหง 

 
4. แนวทางการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชน ได้ดังนี้      

(พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และคณะ,2555: 69 – 70) 
4.1 การท างานด้านสิทธิเด็กจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือชองทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างจริงจรัง 

4.2 ภาครัฐควรมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้และจัดกิจกรรมด้านสิทธิเด็กแก่
สังคมและสาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนในสังคม รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลด้าน  ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและวิธีการแก้ไขปัญหาควบคู่กัน 
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4.3 ภาครัฐควรสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ เช่น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กลุ่มการป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ 
กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก ให้มากยิ่งขึ้น เพราะองค์กรเหล่านี้เป็นกลไกหนึ่งในการท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหา 

4.4 ภาคเอกชนและส่ือมวลชนควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้มากยิ่งขึ้น 
และช่วยประชาสัมพัมธ์หรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

4.5 ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของตนเองอย่างใกล้ชิด โดยจะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็ก
เข้าไปในสถานท่ีเส่ียงอันตราย พยายามมิให้เด็กออกนอกบ้านในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

4.6 ผู้ปกครองจะต้องจัดให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับ
สติปัญญาและความสามารถของตน เช่น  การสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าร่วมท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้พัฒนาจิตใจและเรียนรู้สังคมผ่านการท ากิจกรรม
เหล่านั้น 

 
สมรรถนะส าคัญ 
 1. ความสามารถในการส่ือการ 
 2. ความสามารถในการคิด 
 
ทักษะ / กระบวนการ 
 ความคิดสร้างสรรค์ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งมั่นในการท างาน 
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ภาระงาน / ชิ้นงาน 
 1. การจัดสัมมนา เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 
 2. การเขียนการ์ดข้อมูลการสัมมนา เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 
 3. การสร้างแผนผังความคิด เรื่อง ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 
 4. แบบบันทึกการเรียนรู้ข้อสรุปของกลุ่ม 
 5. แบบบันทึกการเรียนรู้ตารางประเมินความเป็นไปได้ของข้อสรุป 
 6. แบบบันทึกการเรียนรู้ตารางจัดล าดับความส าคัญของข้อสรุปท่ีเป็นไปได้ 
 7. แบบบันทึกการเรียนรู้ตารางสรุปมุมมอง 
 8. แบบบันทึกการเรียนรู้ตารางประโยชน์และผลกระทบจากประเด็นการสัมมนา 
 
การวัดและการประเมินผล 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน 

ด้านความรู้ 
- ความหมายของเด็ก 
- รูปแบบการทารุณกรรม

เด็ก  

- สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิเด็ก 

- แนวทางการมีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุ้มครองเด็กตาม
หลักสิทธิมนุษยชน 

- การเขียนการ์ดข้อมูลการ
สัมมนา เร่ือง ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 
- การสร้างแผนผัง
ความคิด เร่ือง ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 

- แบบประเมินการเขียน
การ์ดข้อมูลการสัมมนา 
เร่ือง ปัญหาการละเมิด
สิทธิเด็ก 
- แบบประเมินแผนผัง
ความคิด เร่ือง ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 

ครู 

ด้านทักษะ / กระบวนการ 
ความคิดสร้างสรรค์  

 
- การสังเกตความคิด
สร้างสรรค์ 
- การวัดความคิด
สร้างสรรค์ 

 
- แบบประเมินกิจกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ 
- แบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ 

ครู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     - ใฝ่เรียนรู้ 
     - มุ่งมั่นในการท างาน 

 
การสังเกตพฤติกรรมการ
ใฝ่เรียนรู้ และการมุ่งมั่นใน
การท างาน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ใฝ่เรียนรู้ และการมุ่งมั่นใน
การท างาน 

ครู 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

คาบที่ 1 
(วันจันทร์ ท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  คาบที่ 8 เวลา 15.30 – 16.20 น.) 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

1. นักเรียนฟังการอธิบายจากครู พร้อม
ทั้งจดบันทึกข้อความรู้ที่ได้รับ 

1. ครูอธิบายวิธีการสัมมนาแก่นักเรียน
โดยใช้คลิปการสัมมนา เร่ือง การจัด
สัมมนา ประกอบการอธิบาย 

2. นักเรียนถูกสุ่มโดยครู จ านวน 12 คน 
และแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นประธาน รองประธาน 
และเลขานุการในการสัมมนา 

2. ครูสุ่มนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทน
ห้องเรียนในการด าเนินการสัมมนา 
จ านวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็น
ประธาน รองประธาน และเลขานุการ
ในการสัมมนา 

3. นักเรียนละกลุ่มจับสลากหัวข้อในการ
สัมมนา 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลาก
หัวข้อในการสัมมนา โดยหัวข้อในการ
สัมมนา มีดังน้ี 

4.1 สัมมนาคร้ังที่ 1 เร่ืองปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 

4.2 สัมมนาคร้ังที่ 2 เร่ืองปัญหาการ
ละเมิดสิทธิสตรี 

4.3 สัมมนาคร้ังที่ 3 เร่ืองปัญหาการ
ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 

4.4 สัมมนาคร้ังที่ 4 เร่ืองปัญหาการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

คาบที่ 1 
(วันจันทร์ ท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  คาบที่ 8 เวลา 15.30 – 16.20 น.) 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนด
ประเด็นปัญหาการ

สัมมนา 
 

1. นักเรียนและครูร่วมกันก าหนด
ประเด็นต่าง ๆ ในหัวข้อสัมมนาให้
ชัดเจน ดังน้ี 

1.1 ความหมายของค าว่า “เด็ก” 
และ “การละเมิดสิทธิเด็ก” 

1.2 รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็ก 
1.3 สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการ

ละเมิดสิทธิเด็ก 
1.4 แนวทางการมีส่วนร่วมในการ

ปกป้องคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

การสัมมนาในคร้ังที่ 1 เป็นการสัมมนา 
เร่ืองปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก โดยมี
ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด
ประเด็นต่าง ๆ ในหัวข้อสัมมนาให้
ชัดเจน ดังน้ี 

1.1 ความหมายของค าว่า “เด็ก” 
และ “การละเมิดสิทธิเด็ก” 

1.2 รูปแบบการละเมิดสิทธิเด็ก 
1.3 สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการ

ละเมิดสิทธิเด็ก 
1.4 แนวทางการมีส่วนร่วมในการ

ปกป้องคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

2. นักเรียนส่งประเด็นต่าง ๆ ในการ
สัมมนาแก่ครู และจัดพิมพ์หัวข้อการ
สัมมนาให้แก่สมาชิก 

2. ครูตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ในการ
สัมมนา และให้นักเรียนจัดพิมพ์หัวข้อ
การสัมมนาให้แก่สมาชิก 

ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมและ
ค้นคว้าประเด็นการ

สัมมนา 

นักเรียนรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือ
น ามาใช้ในการสัมมนาตามประเด็นที่
ก าหนดและบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นคว้าลงในกระดาษขนาดความกว้าง 
15 เซนติเมตร และความยาว 21 
เซนติเมตร (ขนาดประมาณคร่ึงกระดาษ 
A4) 

ครูแนะน าแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แก่
นักเรียน เพ่ือใช้ในการรวบรวมและ
ค้นคว้าข้อมูล เร่ืองปัญหาการละเมิด
สิทธิเด็ก 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

คาบที่ 2 
(วันอังคาร ท่ี 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  คาบที่ 8 เวลา 15.30 – 16.20 น.) 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) 

ขั้นที่ 1 ขั้นการส ารวจ
ปัญหา (Exploring the 

Problem) 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาถูกแบ่ง
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน โดย
คละความสามารถ 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนา
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน โดย
คละความสามารถ 

2. นักเรียนที่ท าหน้าท่ีเป็นประธานการ
สัมมนาเปิดการสัมมนา และให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาร่วมกันน าเสนอข้อมูลและ
อภิปรายข้อมูลอย่างมีเหตุผลจากการ์ด
ข้อมูลการสัมมนา พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาและเลขานุการบันทึกข้อมูลหรือ
ตรวจสอบแนวคิดผู้เข้าร่วมสัมมนา และ
ส าหรับการเสนอข้อมูลจากการค้นคว้า
รวบรวมของผู้เข้าร่วมสัมมนา ท าได้โดย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องยกมือทุกคร้ัง
เมื่อต้องจะน าเสนอข้อมูล (ความคิด
สร้างสรรค์ด้านความทึ่ง – แปลก 
(Surprise)) 

2. ครูกระตุ้น ให้ก าลังใจ และพิจารณา
ความแปลกใหม่ของข้อมูลที่ผู้เข้าร่วม
สัมมนาน าเสนอ 

ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้าง
ความคิด  

(Generating Ideas) 

นักเรียนน าข้อมูลที่บันทึกในแต่ละ
ประเด็นสร้างเป็นข้อสรุปของกลุ่มลงใน
แบบบันทึกการเรียนรู้ และน าเสนอต่อที่
สัมมนาท่ีละประเด็น (ความคิด
สร้างสรรค์ด้านความริเริ่มหรือความ
เป็นต้นก าเนิด (Originality)) 

ครูกระตุ้น ให้ก าลังใจ และพิจารณา
ข้อสรุปของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

คาบที่ 3 
(วันพฤหัสบดี ท่ี 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  คาบที่ 6 เวลา 13.50 – 14.40 น.) 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่  
กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) 

ขั้นที่ 1 ขั้นทางเลือก 
(Alternatives: A) 

ประธานในการสัมมนาและเลขานุการ
ร่วมกันทบทวนข้อสรุปของแต่ละกลุ่มต่อ
ที่สัมมนา เพ่ือน าข้อสรุปแต่ละประเด็น
มาใช้เป็นทางเลือกในข้ันต่อไป  

ครูเพ่ิมเติมข้อสรุปให้สมบูรณ์อีกคร้ัง 

ขั้นที่ 2 ขั้นสิ่งที่เป็นไปได้ 
(Possibilities: P) 

ประธานในการสัมมนาและผู้เข้าร่วม
สัมมนาร่วมกันประเมินความเป็นไปได้
ของข้อสรุปที่ใช้เป็นทางเลือกในแต่ละ
ประเด็นของหัวข้อการสัมมนา เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่เป็นไปได้ส าหรับการน าไป
จัดล าดับความส าคัญ โดยให้เหตุผลของ
การประเมินประกอบข้อสรุปแต่ละ
ข้อสรุป โดยให้นักเรียนสร้างตารางการ
ประเมินความเป็นไปได้ของข้อสรุป ลง
ในแบบบันทึกการเรียนรู้ (ตัวอย่าง
ตารางการประเมินความเป็นไปได้ของ
ข้อสรุปอยู่ในภาคผนวก โดยท าแบบน้ี
ทุกประเด็นการสัมมนา) 

ครูอธิบายการสร้างตารางการประเมิน
ความเป็นไปได้ของข้อสรุป และให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

ขั้นท่ี 3 ขั้นเลือกตัวเลอืก 
(Choices: C) 

1. ประธานในการสัมมนาและผู้เข้าร่วม
สัมมนาร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของ
ข้อสรุปที่เป็นได้ เพื่อใช้เป็นตัวเลือกในสร้าง 

แผนผังความคิด โดยให้นักเรียนสร้าง
ตารางการจัดล าดับความส าคญัของข้อสรุป
ที่เป็นได้ ลงแบบบันทึกการเรียนรู้ (ตัวอย่าง
ตารางการจัดล าดับความส าคญัของข้อสรปุ
ที่เป็นได้อยู่ในภาคผนวก โดยท าแบบน้ีทุก
ประเด็นการสัมมนา)  

2. ครูอธิบายการสร้างตารางการจัดล าดับ
ความส าคญัของข้อสรุปที่เป็นได้ และให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
คาบที่ 3 

(วันพฤหัสบดี ท่ี 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  คาบที่ 6 เวลา 13.50 – 14.40 น.) 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่  
กิจกรรมหาทางเลือก (Alternatives Possibilities and Choices: APC) 

ขั้นที่ 3 ขั้นเลือกตัวเลือก 
(Choices: C) (ต่อ) 

2. จากน้ันให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน
สรุปมุมมองของกลุ่มตนลงในตารางใน
ประเด็น ดังน้ี (ตัวอย่างตารางอยู่ใน
ภาคผนวก) 

ประเด็นที่ 1 ให้นักเรียนนิยาม
อุปสรรค ของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 
(Adversity) 

ประเด็นที่ 2 ให้นักเรียนระบุแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก
ตามความคิดของกลุ่มตนหรือนิยาม
ความเช่ือของกลุ่มตนในเชิงบวก 
(Belief) 

ประเด็นที่ 3 ให้นักเรียนเสนอผลที่
ตามมาจากแนวทางการปัญหาดังกล่าว 
(Consequence)  
(ความคิดสร้างสรรค์ด้านความงดงาม 
(Beauty)) 

2. ครูอธิบายการสร้างตารางสรุป
มุมมองและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

คาบที่ 4 
(วันศุกร์ ท่ี 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  คาบที่ 5 เวลา 13.00 – 13.50 น.) 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่  
กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเน่ือง (Consequence and Sequel: C&S) 

ขั้นที่ 1 ข้ันกิจกรรมผลที่
ตามมา  

(Consequence: C) 

1. นักเรียนน าข้อสรุปที่เป็นไปได้ของ
การสัมมนาสร้างแผนผังความคิด 
ตามล าดับความส าคัญของข้อสรุป ลง
กระดาษบรู๊ฟ เพ่ือแสดงข้อความรู้จาก
การสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ โดยให้
แสดงรายละเอียดของข้อสรุปแต่ละ
ประเด็นทุกประเด็น ดังน้ี (จุดประสงค์
ข้อที่ 1 – 4) 

ประเด็นที่ 1 ความหมายของค าว่า 
“เด็ก” และ “การละเมิดสิทธิเด็ก” 

ประเด็นที่ 2 รูปแบบการละเมิดสิทธิ
เด็ก 

ประเด็นที่ 3 สาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 

ประเด็นที่ 4 แนวทางการมีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

1. ครูอธิบายการสร้างแผนผังความคิด 
และให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มแผนผังความคิด
ต่อที่สัมมนา 

2. ครูเพ่ิมเติมรายละเอียดในประเด็น
ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์อีกคร้ัง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

คาบที่ 4 
(วันศุกร์ ท่ี 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  คาบที่ 5 เวลา 13.00 – 13.50 น.) 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่  
กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเน่ือง (Consequence and Sequel: C&S) 

ขั้นที่ 2 ขั้นผลที่สืบเน่ือง 
(Sequel: S) 

1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ 
และผลกระทบในทางที่ดีของข้อความรู้
จากประเด็นการสัมมนาต่าง ๆ โดยสร้าง
ตารางประโยชน์ และผลกระทบจาก
ประเด็นการสัมมนาลงในแบบบันทึกการ
เรียนรู้ ดังน้ีประเด็นต่อไปน้ี 

ประเด็นที่ 1 สาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 

ประเด็นที่ 2 แนวทางการมีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิ
มนุษยชน (ตัวอย่างตารางประโยชน์ 
และผลกระทบจากประเด็นการสัมมนา
อยู่ในภาคผนวก โดยท าแบบน้ีตาม
ประเด็นที่ก าหนด) (ความคิดสร้างสรรค์
ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility)) 

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง
ประโยชน์ และผลกระทบในทางที่ดีของ
ข้อความรู้จากประเด็นการสัมมนา   
ต่าง ๆ โดยให้นักเรียนสร้างตาราง
ประโยชน์ และผลกระทบจากประเด็น
การสัมมนาลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ 
ดังน้ีประเด็นต่อไปน้ี 

ประเด็นที่ 1 สาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 

ประเด็นที่ 2 แนวทางการมีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิ
มนุษยชน (ตัวอย่างตารางประโยชน์ 
และผลกระทบจากประเด็นการสัมมนา
อยู่ในภาคผนวก โดยท าแบบน้ีตาม
ประเด็นที่ก าหนด) (ความคิด
สร้างสรรค์ด้านความเป็นประโยชน์ 
(Utility)) 

2. นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม ดังน้ี 
“การที่เด็กถูกทารุณกรรมในรูปแบบ 
ต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งใด” (การ
ทารุณกรรมต่อเด็ก ถือเป็นการละเมิด
สิทธิเด็ก ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม) 
(ค าถามพัฒนาข้อสรุปทั่วไป, ทักษะ
การคิดวิเคราะห ์

2. ครูต้ังค าถาม ดังน้ี “การที่เด็กถูก
ทารุณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จะสง่ผล
กระทบต่อสิ่งใด” (การทารุณกรรมต่อ
เด็ก ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งส่งผล
ต่อพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคม) (ค าถามพฒันา
ข้อสรุปทั่วไป, ทักษะการคิดวิเคราะห์) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

คาบที่ 4 
(วันศุกร์ ท่ี 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  คาบที่ 5 เวลา 13.00 – 13.50 น.) 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสัมมนาร่วมกับ 

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
บทบาทนักเรียน บทบาทครู 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปประเด็นและเสนอข้อค้นพบใหม่  
กิจกรรมผลที่ตามมาและผลที่สืบเน่ือง (Consequence and Sequel: C&S) 

ขั้นที่ 2 ขั้นผลที่สืบเน่ือง 
(Sequel: S) (ต่อ) 

3. นักเรียนกลุ่มที่สัมมนาในคร้ังต่อไป
น าเสนอวาระการสัมมนาคร้ังต่อไป 

3. ครูให้กลุ่มที่สัมมนาในคร้ังต่อไป
น าเสนอวาระการสัมมนาคร้ังต่อไป 

 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. คลิปการสัมมนา เรื่อง การจัดสัมมนา 
 2. แบบบันทึกการเรียนรู้ข้อสรุปของกลุ่ม 
 3. แบบบันทึกการเรียนรู้ตารางประเมินความเป็นไปได้ของข้อสรุป 
 4. แบบบันทึกการเรียนรู้ตารางจัดล าดับความส าคัญของข้อสรุปท่ีเป็นไปได้ 
 5. แบบบันทึกการเรียนรู้ตารางสรุปมุมมอง 
 6. แบบบันทึกการเรียนรู้ตารางประโยชน์และผลกระทบจากประเด็นการสัมมนา 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. ด้านผลการสอน 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นท่ี 1 – 5 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีครูจัดให้
นักเรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนยังเป็นขั้นเตรียมการ และความพร้อมของ
ผู้เรียนในการสัมมนา นอกจากนี้การสืบค้นข้อมูลท่ีน ามาสัมมนาของนักเรียน ในภาพรวม พบว่า 
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้หลากหลายท้ังจากหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง และ
จากเว๊ปไซต์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

 
2. ด้านปัญหาหรืออุปสรรค 

- 
 
3. ด้านข้อเสนอแนะ 
 2. ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงระหว่างนักเรียนคนดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รบกวน
การเรียนการสอนในครั้งต่อ ๆ ไปอีก 
 
 

   ลงชื่อ............................................................ 
(นายเมธี  จันทร์ทอง) 

ครูผู้สอน 
                                                                                           

(............./............./.............) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ .......... 
....................................................................................................................................................................... 

ข้อสรุป เหตุผลที่เลอืกข้อสรุป 
1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

 
(นักเรียนสร้างลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้) 
 
 
 

 
ประเด็นที่ .......... 

.......................................................................................................................................................................... 

ข้อสรุป 
ล าดับความส าคัญ 

ของข้อสรุปที่เป็นได้ 

1.  
2.  

3.  

4.  
5.  

 
(นักเรียนสร้างลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้) 
 

ตัวอย่างตารางการประเมินความเป็นไปได้ของข้อสรุป 
 
 

ตัวอย่างตารางการจัดล าดับความส าคัญของข้อสรุปที่เป็นได้ 
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ประเด็นที่ .......... 
............................................................................................................................................................................. 

ข้อสรุปที่........... 
ประโยชน์ ผลกระทบในทางที่ดี 

1. 1. 

2. 2. 
3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 
(นักเรียนสร้างลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้) 
 
 

 
สรุปมุมอง 

นิยามอุปสรรค (Adversity) นิยามอุปสรรคของกลุ่มในเชิงบวก 
(Belief) 

ผลที่ตามมา (Consequence) 

1.   

2.   

3.   
4.   

5.   

 
 
 

 
 

ตัวอย่างตารางประโยชน์ และผลกระทบจากประเด็นการสัมมนา 
 
 

ตัวอย่างตารางสรุปมุมมอง 
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ที่ ช่ือ – สกุล 

รายการ 

รวม 
เน้ือหาสาระตรง

ตามประเด็น 
ความถูกต้องของ

เน้ืหาสาระ 

ค้นคว้าจากแหล่ง
การเรียนรู้ที่

หลากหลายและ
น่าเชื่อถือ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

               

               
               

               

               
               

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการเขียนการ์ดข้อมูลการสัมมนา 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

เ น้ื อห าส าระตรง
ตามประเด็น 

เน้ือหาสาระตรงตาม
ประเด็นที่ก าหนด
อย่างน้อย 6 
ประเด็น 

เน้ือหาสาระตรงตาม
ประเด็นที่ก าหนด 4 
– 5 ประเด็น 

เน้ือหาสาระตรงตาม
ประเด็นที่ก าหนด 2 
– 3 ประเด็น 

เน้ือหาสาระตรงตาม
ประเด็นที่ก าหนด
น้อยกว่า 2 ประเด็น 

ความถูกต้องของ
เน้ืหาสาระ 

เน้ือหาสาระทั้งหมด
ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงและหลัก
วิชา 

เน้ือหาสาระถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงและ
หลักวิชา 4 – 5 
ประเด็น 

เน้ือหาสาระถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงและ
หลักวิชา 2 – 3 
ประเด็น 

เน้ือหาสาระถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงและ
หลักวิชาน้อยกว่า      
2 ประเด็น 

ค้นคว้าจากแหล่ง
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
ห ล ากห ลายแ ล ะ
น่าเชื่อถือ 

ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่
เก่ียวข้องกับเน้ือหา
สาระการสัมมนาท่ี
น่าเช่ือถือและ
หลากหลายอย่าง
น้อย 6 แหล่งการ
เรียนรู้ 

ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่
เก่ียวข้องกับเน้ือหา
สาระการสัมมนาท่ี
น่าเช่ือถือและ
หลากหลาย 4 – 5 
แหล่งการเรียนรู้ 

ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่
เก่ียวข้องกับเน้ือหา
สาระการสัมมนาท่ี
น่าเช่ือถือและ
หลากหลาย 2 – 3 
แหล่งการเรียนรู้ 

ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่
เก่ียวข้องกับเน้ือหา
สาระการสัมมนาท่ี
น่าเช่ือถือและ
หลากหลายน้อยกว่า  
2 แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10 – 12  4     หมายถึง     ดีมาก 
7 – 9 3     หมายถึง     ดี 

4 – 6 2     หมายถึง     พอใช้ 

1 – 3 1     หมายถึง    ปรับปรุง 

 
 

เกณฑ์ประเมินการเขียนการ์ดข้อมูลการสัมมนา 
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กลุ่มที่................................... 

 

ที่ ช่ือ – สกุล 

รายการ 

รวม 
การน าเสนอ

ข้อมูล 
การล าดับ
ความคิด 

การใช้สี 
สัญญลักษณ์ แสดง

ทิศทางเพือ่
เชื่อมโยงความคิด 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
               

               

               
               

               

               
               

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินแผนผังความคิด 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

การน าเสนอข้อมูล น าเสนอข้อมูลโดย
การอธิบายให้ เห็น
ความสัม พัน ธ์เป็ น
ภ าพรวม  ค รบทุ ก
ป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ
เช่ือมโยงอย่างเป็น
ระบบ 

น าเสนอข้อมูลโดย
การอธิบายให้ เห็น
ความสัม พัน ธ์เป็ น
ภ าพ รวม ค รบ ทุ ก
ประเด็นแต่เช่ือมโยง
ไม่เป็นระบบ 

น าเสนอข้อมูลโดย
การอธิบายให้ เห็น
ความสัม พัน ธ์เป็ น
ภ าพ รวม ค รบ ทุ ก
ประเด็น แต่ไม่มีการ
เช่ือมโยง 

น าเสนอข้อมูลโดย
การอธิบาย แต่ไม่มี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ ใน
ภาพรวม 

การล าดับความคิด ภาพความคิ ด เป็ น
ล าดับ สื่อสารชัดเจน
เข้าใจง่าย 

ภาพความคิ ด เป็ น
ล าดับ แต่เข้าใจยาก
น้อยกว่า 2 จุด 

ภาพความคิ ด เป็ น
ล าดับ แต่เข้าใจยาก 
2 – 3 จุด 

ภาพความคิด เป็ น
ล าดับ แต่เข้าใจยาก
มากกว่า 3 จุด 

ก า ร ใ ช้ สี 
สัญญลักษณ์ แสดง
ทิ ศ ท า ง เ พื่ อ
เชื่อมโยงความคิด 

ใช้สัญญลักษณ์ที่ช่วย
ให้เห็นความสัมพันธ์
ระห ว่ างค วาม คิ ด
ห ลั ก กั บ ค วาม คิ ด
ย่อยที่สมบูรณ์ 

ใช้สัญญลักษณ์ที่ช่วย
ให้เห็นความสัมพันธ์
ระห ว่ างค วาม คิ ด
ห ลั ก กั บ ค วาม คิ ด
ย่อย แต่รายละเอียด
ของส่วนย่อยยังไม่
สมบูรณ์น้อยกว่า 2 
จุด 

ใช้สัญญลักษณ์ที่ช่วย
ให้เห็นความสัมพันธ์
ระห ว่ างค วาม คิ ด
ห ลั ก กั บ ค วาม คิ ด
ย่อย แต่รายละเอียด
ของส่วนย่อยยังไม่
สมบูรณ์ 2 – 3 จุด 

ใช้สัญญลักษณ์ที่ช่วย
ให้เห็นความสัมพันธ์
ระห ว่า งค วาม คิ ด
ห ลั ก กั บ ค วาม คิ ด
ย่อย แต่รายละเอียด
ของส่วนย่อยยังไม่
สมบูรณ์มากกว่า 3 
จุด 

 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 – 12  4     หมายถึง     ดีมาก 

7 – 9 3     หมายถึง     ดี 

4 – 6 2     หมายถึง     พอใช้ 
1 – 3 1     หมายถึง    ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมินแผนผังความคิด 
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กลุ่มที่................................... 
 

ที่ ช่ือ – สกุล 

รายการ 

รวม ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 
4 3 2 1 4 3 2 1 

           

           
           

           

           
           

           

           
 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 – 8  4     หมายถึง     ดีมาก 

5 – 6 3     หมายถึง     ดี 

3 – 4 2     หมายถึง     พอใช้ 
1 – 2  1     หมายถึง    ปรับปรุง 

 
 
 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ และการมุ่งม่ันในการท างาน 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ใฝ่เรียนรู้ 
 

เข้ า เรียนตรงเวล า 
และแสวงหาข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้
ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใ น
โรงเรียนและนอก
โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ
ส าม ารถน า เส น อ
ข้อมูลด้วยการใช้สื่อ
ป ร ะ เภ ท ต่ า ง  ๆ 
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
กิจกรรมการเรียนรู้ 
รวมไปถึงการบันทึก
ข้อความรู้และสรุป
เป็ นอ งค์ ค วาม รู้ที่
เป็นประโยชน์และ
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

เข้ า เรียนตรงเวล า 
และแสวงหาข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้
ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใ น
โรงเรียนและนอก
โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ
ส าม ารถน า เส น อ
ข้อมูลด้วยการใช้สื่อ
ป ร ะ เภ ท ต่ า ง  ๆ 
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
กิจกรรมการเรียนรู้ 
รวมไปถึงการบันทึก
ข้อความรู้และสรุป
เป็ นอ งค์ ค วาม รู้ที่
เป็นประโยชน์ แต่ไม่
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

เข้ า เรียนตรงเวล า 
และแสวงหาข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้
ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใ น
โรงเรียนและนอก
โ ร ง เ รี ย น  แ ล ะ
ส าม ารถน า เส น อ
ข้อมูลด้วยการใช้สื่อ
ป ร ะ เภ ท ต่ า ง  ๆ 
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
กิจกรรมการเรียนรู้ 

เข้ า เรียนตรงเวล า 
และแสวงหาข้อมูล
จากแหล่งการเรียนรู้
ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใ น
โรงเรียนและนอก
โ ร ง เ รี ย น  แ ต่ ไ ม่
ส าม ารถน า เส น อ
ข้อมูลด้วยการใช้สื่อ
ป ร ะ เภ ท ต่ า ง  ๆ 
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
กิจกรรมการเรียนรู้ 

มุ่งมั่นในการท างาน ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่ หรืองานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย 
ด้วยความพากเพียร 
มี ค ว าม พ ย าย า ม 
อดทน และสมาชิก
ในกลุ่มร่วมมือในการ
ท างานจนประสบ
ค วา ม ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้ าห ม าย อ ย่ า งมี
คุณภาพและสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคคลอื่นได้ 

ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่ หรืองานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย 
ด้วยความพากเพียร 
มี ค ว าม พ ย าย า ม 
อดทน แต่มีสมาชิก
ใน ก ลุ่ ม  1 ค น ไม่
ร่วมมือในการท างาน 
เมื่อได้รับมอบหมาย
งาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่ หรืองานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย 
ด้วยความพากเพียร 
มี ค ว าม พ ย าย า ม 
อดทน แต่มีสมาชิก
ใน ก ลุ่ ม  2 ค น ไม่
ร่วมมือในการท างาน 
เมื่อได้รับมอบหมาย
งาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่ หรืองานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย 
ด้วยความพากเพียร 
มี ค ว า ม พ ย า ย า ม 
อดทน แต่มีสมาชิก
ในกลุ่มท างานเพียง
ล า พั ง  เมื่ อ ไ ด้ รั บ
มอบหมายงาน 

เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ และการมุ่งม่ันในการท างาน 
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กลุ่มที่................................... 
 

ที่ ช่ือ – สกุล 

รายการ 

รวม 
ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ 
ในการคิด 

4 3 2 1 4 3 2 1 

           

           
           

           

           
           

           

           
 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 – 8  4     หมายถึง     ดีมาก 

5 – 6 3     หมายถึง     ดี 
3 – 4 2     หมายถึง     พอใช้ 

1 – 2  1     หมายถึง    ปรับปรุง 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

สามารถรับและส่ง
สารด้วยการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเอง
และสังคม และ
ค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

สามารถรับและส่ง
สารด้วยการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเอง
และสังคม 

สามารถรับและส่ง
สารด้วยการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และ
ทัศนะของตนเอง 
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ แต่ไม่
มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและ
สังคม 

สามารถรับและส่ง
สารด้วยการใช้ภาษา 
ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก แต่มา
สามารถแสดงทัศนะ
ของตนเอง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและ
ประสบการณ์ 

ความสามารถ 
ในการคิด 

สามารถคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ หรือ
สารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับ
ตนเองและสังคม 
และเป็นประโยชน์ 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างน้อย 6 
สถานการณ์ 

สามารถคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ หรือ
สารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับ
ตนเองและสังคม 
และเป็นประโยชน์ 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ 4 – 5 
สถานการณ์ 

สามารถคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ หรือ
สารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับ
ตนเองและสังคม 
และเป็นประโยชน์ 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ 2 – 3 
สถานการณ์ 

สามารถคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ หรือ
สารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับ
ตนเองและสังคม 
และเป็นประโยชน์ 
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้น้อยกว่า 2
สถานการณ์ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะส าคัญ 
 
 



270 
 

 
 

ประเด็นการวัดความคิดสร้างสรรค์ 

ชื่อ – นามสกุล 

(กลุ่มท่ี..........) 

ความท่ึง – แปลก 

(Surprise) 

ความริเริ่มหรือ
ความเป็นต้น

ก าเนิด 
(Originality) 

ความงดงาม 

(Beauty) 
ความเป็นประโยชน์ 

(Utility) 

รวม 
การเลือกข้อมูล

ท่ีใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

การสร้างข้อสรุป
ท่ีใหม่ 

การอธิบาย
เนื้อหาท่ีมี
มุมมองใหม่ 
หลากหลาย

ประเด็น 

การนิยาม
อุปสรรค 

(Adversity) 

การนิยามความ
เชื่อส่วนบุคคลใน
เชิงบวก (Belief) 

การน าเสนอผลท่ี
ตามมา 

(Consequence) 

การประเมินความ
เป็นไปได้ของผลที่

ตามมา 

การเป็น
ประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม 

การเป็น
ประโยชน์ระยะ

สั้นและระยะยาว 

การน าไป
ประยุกต์ใช้ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 40 

1.....................                                          

2.....................                                          

3.....................                                          

4.....................                                          

5.....................                                          

6.....................                                          

7.....................                                          

8.....................                                          

9.....................                                          

แบบประเมินกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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ความคิด
สร้างสรรค ์

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความทึ่ง – 
แปลก 

(Surprise) 

การเลือก
ข้อมูลที่ใหม่
เป็นปัจจุบัน 

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างข้อสรุป
ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ได้ 4 
ข้อมูล 

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างข้อสรุป
ได้ 3 ข้อมูล 

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างข้อสรุป
ได้ 2 ข้อมูล   

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างข้อสรุป
ได้ 1 ข้อมูล 

การสร้าง
ข้อสรุปที่ใหม ่

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก 
ข้อมูลให้มีความ
แปลกใหม่ ไม่ซ้ า
ได้ และสื่อความ
ได้เข้าใจ 

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลให้มีความ
แปลกใหม่ได้ 
และสื่อความได้
เข้าใจ แต่คล้าย
ของเดิม 

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก 
ข้อมูลได้และสื่อ
ความได้เข้าใจ 
แต่ไม่มีความ
แปลกใหม่ 

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก 
ข้อมูลได้ แต่สื่อ
ความไม่เข้าใจ
และไม่มีความ
แปลกใหม่ 

ความริเริ่ม
หรือความ
เป็นต้น
ก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบาย
เน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ 
หลากหลาย

ประเด็น 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเน้ือหาที่
มีมุมมองใหม่ ที่
ไม่ซ้ า มีความ
แปลกใหม่ของ
เน้ือหา 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเน้ือหาที่
มีมุมมองใหม่ ซ้ า
น้อยกว่า 2 
ประเด็น แต่มี
เน้ือหาแปลก
ใหม่ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเน้ือหาที่
มีมุมมองใหม่ ซ้ า 
2 – 3 ประเด็น 
แต่มีเน้ือหา
แปลกใหม่ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเน้ือหาที่
มีมุมมองใหม่ซ้ า
มากกว่า 3 
ประเด็น แต่มี
เน้ือหาแปลก
ใหม่ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยาม
อุปสรรค 

(Adversity) 

นักเรียนสามารถ
ระบุอุปสรรค
จากประเด็น
ปัญหาของเร่ือง
ที่ก าหนดได้
อย่างน้อย 6 
ประเด็นข้ึนไป 

นักเรียนสามารถ
ระบุอุปสรรค
จากประเด็น
ปัญหาของเร่ือง
ที่ก าหนดได้ 4 – 
5 ประเด็น 

นักเรียนสามารถ
ระบุอุปสรรค
จากประเด็น
ปัญหาของเร่ือง
ที่ก าหนดได้  2 
– 3 ประเด็น 

นักเรียนสามารถ
ระบุอุปสรรค
จากประเด็น
ปัญหาของเร่ือง
ที่ก าหนดได้ของ
การสัมมนาน้อย
กว่า 2 ประเด็น 

 
 

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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ความคิด
สร้างสรรค์ 

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความงดงาม 
(Beauty) 

(ต่อ) 

การนิยาม
ความเชื่อสว่น
บุคคลในเชิง
บวก (Belief) 

นักเรียนสามารถ
ระบุแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาในเชิง
บวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้อย่างน้อย 6  
แนวทางข้ึนไป 

นักเรียนสามารถ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 4 – 5 
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 2 – 3 
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้น้อยกว่า 2 
แนวทาง 

การน าเสนอผล
ที่ตามมา 

(Consequence) 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการ
ระบุแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้อย่างน้อย 6  
แนวทางข้ึนไป 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 4 – 5 
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 2 – 3 
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ น้อยกว่า 2 
ประเด็น 

การประเมิน
ความเป็นไปได้

ของผลที่
ตามมา 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้
อย่างน้อย 6 
เหตุผล 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้ 4 
– 5 เหตุผล 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้ 2 
– 3 เหตุผล 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้
น้อยกว่า 2 
เหตุผล 

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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ความคิด
สร้างสรรค ์

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความเป็น
ประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและ

สังคม 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและ
ผู้อื่นโดยเน้น
ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองแต่ไม่
เน้นส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและไม่
ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและ
ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

การเป็น
ประโยชน์ใน
ระยะสั้นและ
ระยะยาว 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะยาว 
และไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะสั้น และ
ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะสั้น และ
ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ตนเอง 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะสั้น แต่
ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ตนเองและผู้อื่น 

การน าไป
ประยุกต์ใช้ 

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ที่สามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้
อย่างน้อย 6 
สถานการณ์ 

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ที่สามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้  5 
– 4 สถานการณ์ 

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ที่สามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้ 2 
– 3 สถานการณ์ 

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ที่สามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้
น้อยกว่า 2
สถานการณ์ 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ 

ต้ังแต่ 3.28 เป็นต้นไป 4 มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดีมาก 
2.52 – 3.27 3 มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดี 

1.76 – 2.51 2 มีความคิดสร้างสรรค์ระดับพอใช้ 

1.00 – 1.75 1 มีความคิดสร้างสรรค์ระดับปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



269 
 

 

 

 

 

 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้  มี ท้ังหมด 40 ข้อ ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
 2. ค าถามในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบท้ังส้ิน 
 3. ค าถามแต่ละข้อจะให้นักเรียนตอบข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว จาก ตัวเลือก 1, 2, 3 
และ 4 
 4. ใช้ดินสอด า 2B เท่านั้น ระบายวงกลม () ลงบนตัวเลือกท่ีต้องการเลือกท่ีปรากฎใน
กระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ ดังตัวอย่างการระบาย ดังนี้ 
 

 
 

 5. ถ้าต้องการแก้ไขให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน จึงเริ่มระบาย () ใหม่อีกครั้ง  
 6. ถ้าพบข้อยาก ควรเว้นข้ามไปท าข้ออื่นก่อน เมื่อมีเวลาเหลือจึงย้อนกลับมาท าใหม่ 
 7. หลังจากท าข้อสอบเสร็จแล้ว ให้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
กระดาษค าตอบส่งคืนกรรมการคุมสอบด้วย 

8. นักเรียนเขียนช่ือ ช้ัน เลขท่ี และเลขประจ าตัวนักเรียนลงในกระดาษค าตอบ และห้ามขีด
เขียนส่ิงอื่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ 

9. หากพบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ และทุจริตในการสอบ นักเรียน
ต้องถูกปรับตกในการสอบ 
 

 
 
 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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1. “นิศามีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด” จากข้อความนี้สอดคล้องกับกฎหมายในข้อใด (เข้าใจ) 
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
4. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2553 
2. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการละเมิดสิทธิเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้
ถูกต้อง (เข้าใจ) 

1. การกระท าใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือกระท าโดย
เจตนาแก่เด็ก 

2. การถูกกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมเสียเสรีภาพหรือ
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

3. การท่ีบุคคลใดก็ตามกระท าทารุณต่อเด็กท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีลงมา แต่ไม่รวมถึงผู้บรรลุนิภาวะ
ด้วยการสมรสท้ังร่างกาย จิตใจ และเพศ 

4. การท่ีเด็กได้รับการปฏิบัติจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นใน หรือ นอกครอบครัว ในลักษณะท่ีไม่เป็นท่ี
ยอมรับตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเด็กอยู่ในช่วงเวลานั้น จนเป็นเหตุให้เด็กได้รับอันตราย 

3. Dr. Kevin Brown ผู้เช่ียวชาญด้านเด็กถูกท าร้ายของประเทศอังกฤษได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การท่ีเด็กถูกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นกระท าอย่างไม่เหมาะสมต่อเด็ก ซึ่งสามารถระบุรูปแบบ
การละเมิดสิทธิเด็กออกเป็นกี่รูปแบบ (จ า) 

1. 3 รูปแบบ 
2. 4 รูปแบบ 
3. 5 รูปแบบ 
4. 6 รูปแบบ 
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ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ 4 
  
 

 

 

 

 

 
4. จากกรณีศึกษาข้างต้น การกระท าใดไม่ใช่สาเหตุท่ีสอดคล้องกับปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 
(วิเคราะห์) 

1. สา มีความล าบากและต้องเล้ียงดูแม่และน้องเพียงล าพัง 
2. สา ถูกนายจ้างข่มขืนและให้ค่าแรงน้อยกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ 
3. สา ถูกสามีนายจ้างลวนลาม ทุบตี และขู่ว่าจะส่งเธอไปขาย 
4. สา ถูกนายจ้างแจ้งต ารวจในข้อหาลักทรัพย์โดยไม่มีความผิด 

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ 5 
 
 
 
 

5. จากข้อความข้างต้น ข้อใดคือสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก (วิเคราะห์) 
1. ด้านเศรษฐกิจ และด้านตัวเด็ก 
2. ด้านผู้ปกครอง และด้านตัวเด็ก 
3. ด้านเศรษฐกิจ และด้านกฎหมาย 
4. ด้านผู้ปกครอง และด้านกฎหมาย 

 
 
 

“สาเป็นเด็กยากจน และเป็นลูกคนโต ซึ่งต้องเล้ียงแม่และน้อง แต่ก็ไม่พอกิน จึง
ตัดสินใจเดินทางเข้าท างานในโรงงานเย็บเส้ือโหล แต่เพราะเธอไม่มีความรู้และอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ท าให้นายจ้างข่มขู่เธอและให้ค่าตอบแทนน้อยกว่าเพื่อน ๆ มาก เธออยู่ได้ 1 ปี จึงลาออก ต่อมา
เพื่อนชักชวนให้เข้ากรุงเทพ จึงได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารท่ีร้านแห่งหนึ่ง หลังจากท างาน
ได้ไม่นาน สามีเจ้าของร้านมาลวนลามเธอและข่มขู่ต่าง ๆ นานา ๆ บางครั้งก็ทุบตีเธอ เธอจึงขอ
ลาออก แต่นายจ้างไม่ยอมและขู่ว่าถ้าลาออกจะส่งไปขายตัวประเทศมาเลเซีย เธอกลัวมาก จึง
แอบหลบหนีในตอนกลางคืน นายจ้างตามตัวจนพบเธอและแจ้งต ารวจด าเนินคดีข้อหาลักทรัพย์
ท้ัง ๆ ท่ีสาไม่มีความผิด” 

ที่มา: https://sites.google.com/site/.../Home/dek-yakcn-laea-dxy-xokas 

“ชาวบ้านชุมดอกโสนพากันแจ้งความต่อต ารวจเพื่อให้ด าเนินคดี แก่นายโหด พ่อเล้ียงใจ
ร้ายใช้หวายเฆี่ยนตีเด็กชายบอมจนบาดเจ็บสาหัส” 

ที่มา: www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1293026238&grpid 
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6. การท่ีเด็กได้รับผลกระทบทางร่างกายกาย จิตใจ และอารมณ์จากผู้ปกครอง ผลในข้อใดท่ีเป็น
ปัญหาท่ีแก้ไขได้ยาก เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ (วิเคราะห์) 

1. ผลกระทบทางจิตใจ 
2. ผลกระทบทางสังคม 
3. ผลกระทบทางร่างกาย 
4. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

7. ข้อใดจัดเป็นการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้านการรับรู้ (เข้าใจ) 
1. ขาวช่วยเหลือเด็กพิการให้มีรายได้ 
2. ส้มท ากิจกรรมสร้างสรรค์กับเด็กและเยาวชน 
3. ด าถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชุมชนให้ปรากฎในท่ีสาธารณะ 
4. แดงศึกษารัฐธรรมนูญในบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชน 

8. ในฐานะท่ีนักเรียนเป็นเยาวชนไทย พฤติกรรมใดต่อไปนี้ที่นักเรียนต้องกระท าเพื่อเป็นการแก้ปัญหา
การละเมิดสิทธิเด็ก (น าความรู้ไปประยุกต์ใช้) 

1. การให้เงินขอทานเด็กบนสะพานลอย 
2. การพูดจาท่ีไพเราะต้องกระท าให้เป็นแบบอย่างแก่เด็กเฉพาะต่อหน้า 
3. การสร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดในครอบครัวต้องตามใจลูกทุกอย่าง 
4. การแจ้งเบาะแสการทารุณกรรมเด็กต่อเจ้าหน้าท่ี เป็นการกระท าท่ีผู้พบเห็นสามารถช่วยเหลือ

เด็กได้ 
9. “การท่ีเราช่วยเหลือเด็กท่ีเป็นขอทานถือเป็นการส่งเสริมการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน” จาก
ข้อความนี้เป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือไม่ เพราะ
เหตุใด (ประเมินค่า) 

1. เป็น เพราะ เด็กท่ีมาขอทานต้องได้รับการดูแลจากผู้ปกครอง 
2. เป็น เพราะ ในปัจจุบันการน าเด็กมาขอทานถือเป็นการค้ามนุษย์รูปแบบหนึ่ง  
3. ไม่เป็น เพราะ การให้เงินเด็กขอทานถือเป็นการท าบุญ 
4. ไม่เป็น เพราะ ผู้ให้เงินขอทานแก่เด็กมีความพอใจท่ีจะให้ด้วยความสมัครใจ 
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ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ 10 

 

 

 

 

 

 

10. จากกรณีศึกษาข้างต้น นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยจัดโครงการใดท่ีเป็นการส่งเสริมสิทธิเด็กให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ (สร้างสรรค์) 

1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 
2. โครงการส่งเสริมบทบาทเยาวชนพหุวัฒนธรรม 
3. โครงการค่ายเยาวชนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน 
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองสุขภาพเด็ก 

11. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของค าว่าสิทธิสตรีได้ไม่ถูกต้อง (เข้าใจ) 
1. สมสมร ได้สิทธิทั้งหลายตามความสามารถ และต าแหน่งทางสังคม 
2. สมศรี ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองในชาติ 
3. สมหญิง ได้รับการยอมรับในความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพของตน  
4. สมพร ได้รับสิทธิสามารถกระท าการใด ๆ ได้อย่างอิสระภายใต้กรอบกฎหมาย  

12. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการละเมิดสิทธิสตรีไม่ถูกต้อง (เข้าใจ) 
1. ชูชัยใช้ความรุนแรงแก่ราตรีท้ังทางร่างกาย วาจา จิตใจ และทางเพศ 
2. โชคชัยกีดกันเสรีภาพท้ังในท่ีสาธารณะและในการด าเนินชีวิตส่วนตัวของนารี 
3. การันต์ ใช้ความรุนแรงต่อภรรยาของตนท้ังทางร่างกาย และจิตใจ เป็นผลให้เกิดความทุกข์

ทรมาน 
4. ชาวียอมรับว่าชลล่ีเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจ หรือมีการกระท าในนามของ

ตนเองได้ 
 
 

 การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีปรากฏการณ์ในหลายรูปแบบ ปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษและยังคงด ารงสืบเนื่องในสังคมไทย และมีแนวโน้ม
ขยายความรุนแรงกว้างขวางขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนต่าง ๆ 
 ข้อมูลของกรมประชาสงเคราะห์ พบว่าเด็กท่ีอยู่ในอายุ 1–14 ปี ประมาณ 6 ล้านคนอยู่
ในครอบครัวท่ียากจน เด็กถูกทอดท้ิงมีจ านวนมากกว่าแสนคน เด็กก าพร้ามีจ านวนประมาณ 
350,000 คน เด็กเร่ร่อน มีประมาณ 370,000 คน เด็กพิการทางกาย หรือทางจิตกว่า 400,000 
คน เด็กชนเผ่าท่ีเป็นกลุ่มคนชายขอบกว่า 200,000 คน 

ที่มา: www.oknation.net/blog/Peaceful1906/2009/01/28/entry-1 
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13. รูปแบบการละเมิดสิทธิสตรีด้านการท าร้ายร่างกายสามารถแบ่งได้กี่ระดับ อะไรบ้าง (จ า) 
1. 2 รูปแบบ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ 
2. 3 รูปแบบ ได้แก่ ระดับต่ า ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง 
3. 4 รูปแบบ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับปานกลาง ระดับรุนแรง และระดับวิกฤติ 
4. 5 รูปแบบ ได้แก่ ระดับเบื้องต้น ระดับปานกลาง ระดับรุนแรง ระดับวิกฤติ และระดับโคม่า 

ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ 14 
 
 
 
 
 

 
 

 

14. จากกรณีศึกษาข้างต้น ข้อใดคือสาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (วิเคราะห์) 
1. ภาระการงาน (Burden) 
2. การกีดกันออกไป (Marginalization) 
3. การท าให้เป็นผู้ต่ าต้อยด้อยกว่า (Subordination) 
4. การใช้ความรุนแรงด้วยการเหยียดหยาม (Violence) 

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อที่ 15 

1.  
2.  

 
 
 

15. จากข้อความข้างต้นข้อใดคือสาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (วิเคราะห์) 
1. การตีตรา (Stereotype) 
2. ภาระการงาน (Burden) 
3. การท าให้เป็นผู้ต่ าต้อยด้อยกว่า (Subordination) 
4. การใช้ความรุนแรงด้วยการเหยียดหยาม (Violence) 

 

“จากกรณีในโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในพัทยาเปิดเมนูพิสดาร 
“ซูชิเปลือย” โดยให้หญิงสาวเปลือยกายนอนบนโต๊ะอาหาร แล้วน าซูชิไปวางบนร่างเปลือยเปล่า 
เพื่อเสิร์ฟลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยมีการเผยแพร่ท้ังท่ีเป็นคลิปและภาพนิ่ง ซึ่งคน
ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นท่ีใช้หญิงสาวเปลือยไปนอนบนโต๊ะราวกับเป็น
สินค้าวัตถุทางเพศ อีกท้ังท าให้คนต่างชาติมองหญิงไทยในแง่ลบ และในทางท่ีไม่เหมาะสม” 

ที่มา: www.dailynews.co.th/regional/298951 

 “...ท่ีปรากฎเห็นชัดในขณะนี้คือ สังคมและคนโดยท่ัวไป โดยเฉพาะในชนช้ันกลางยัง
ก าหนดลักษณะประจ าเพศ เช่น เห็นผู้หญิงเป็นผู้ตาม เป็นคนอ่อนแอ ขี้ขลาด เจ้าอารมณ์ มี
ความสามารถและความอดทนไม่เท่ากับผู้ชาย หรือร่วมแสดงความคิดเห็นใด ๆ ได้” 

ที่มา: www.dailynews.co.th/regional/298956 
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16. ค ากล่าวใดต่อไปนี้มิได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมด้าน “ภาระการงาน (Burden)” ของเพศหญิง 
(วิเคราะห์) 

1. ผู้หญิงท างานหนักกว่าผู้ชาย 
2. ผู้หญิงท างานให้ชุมชนมากกว่าผู้ชาย 
3. เป็นธรรมชาติของผู้หญิงท่ีต้องดูแลบ้าน  
4. ผู้หญิงไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องได้รับการศึกษาเท่าผู้ชาย 

17. การกระท าใดต่อไปนี้ท่ีนักเรียนสามารถท าได้ เพื่อเป็นการลดปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้) 

1. ต าหนิเพื่อนท่ีแต่งกายไปโรงเรียนด้วยวาจาท่ีรุนแรง 
2. เล่าเรื่องตลกสองแง่สองง้ามให้เพื่อนฟัง เพราะเห็นว่าเครียดจากการท างาน 
3. ไม่คุยกับเพื่อนผู้ชายในห้องเรียน เพราะจะท าให้เส่ียงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
4. ชวนเพื่อนในกลุ่มท้ังหญิงและชายมาเล้ียงวันเกิดท่ีบ้าน โดยให้อยู่ในสายตาผู้ปกครอง 

18. จากค ากล่าวท่ีว่า “เป็นธรรมดาท่ีผู้หญิงต้องดูแลบ้านเรือน และต้องเช่ือฟังสามี” โดยในปัจจุบัน
การกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิสตรีหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

1. ละเมิด เพราะ ท้ังหญิงและชายมีความเสมอภาคในทุกด้าน 
2. ละเมิด เพราะ ผู้หญิงมีสิทธิในการตัดสินใจท่ีจะการปฏิบัติหรือท าตามเพศตรงข้าม 
3. ไม่ละเมิด เพราะ สังคมไทยยึดระบบชายเป็นใหญ่ 
4. ไม่ละเมิด เพราะ เป็นค่านิยมของไทยท่ีผู้หญิงต้องเป็นแม่ศรีเรือนท่ีดีของผู้ชาย 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อที่ 19 
 
 
 
 
19. การกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิสตรีหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

1. ละเมิด เพราะ เส่ียงต่อการเป็นโรคร้าย 
2. ละเมิด เพราะ ชีวิตและร่างกายมนุษย์ไม่สามารถซื้อขายกันได้ 
3. ไม่ละเมิด เพราะ ผู้หญิงโสเภณีเลือกประกอบอาชีพนี้เอง 
4. ไม่ละเมิด เพราะ ผู้หญิงท่ีเป็นโสเภณียินยอมและได้รับค่าตอบแทน 

 
 

“การเท่ียวโสเภณีไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี เพราะ ผู้หญิงยินยอม
และได้รับค่าตอบแทนด้วย” 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการสิทธมนุษยชนแห่งชาติ 
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อ่านสถิติแล้วตอบค าถามข้อที่ 20  

1.  
 
 
 

 
 
20. จากสถิติข้างต้น นักเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาสิทธิสตรีตามข้อใด (สร้างสรรค์) 

1. ให้สตรีมีความเข้าใจถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
2. ให้ผู้หญิงและผู้ชายมีสถานภาพท่ีเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มท่ี 
3. ให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาการองค์กรด้านกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ 

ขององค์กร 
4. ให้ใช้มาตรการพิเศษ โครงการหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค ความรุนแรง 

และปัญหาท่ีมีต่อสถานภาพของสตรี 
21. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของแรงงานข้ามชาติไม่ถูกต้อง (เข้าใจ) 

1. จ าเนียรไม่มีสัญชาติไทย 
2. นครท างานภายใต้การว่าจ้างขององค์กรระหว่างประเทศ 
3. ทรงเดชย้ายจากประเทศกัมพูชาไปเวียดนามเพื่อการท างาน 
4. เดชาถูกจ้างให้ท างานโดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐท่ีตนไม่ได้เป็นคนในชาตินั้น 

22. การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติด้านการต้องเผชิญกับสภาพการท างานท่ีเลวร้ายเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ โดยสามารถแบ่งสภาพการท างานได้กี่แบบ อะไรบ้าง (จ า) 

1. 2 รูปแบบ ได้แก่ สกปรก และเส่ียงตาย 
2. 3 รูปแบบ ได้แก่ สุดเส่ียง แสนล าบาก และสกปรก 
3. 4 รูปแบบ ได้แก่ สุดเส่ียง เส่ียงตาย แสนล าบาก และสกปรก 
4. 5 รูปแบบ ได้แก่ สุดเส่ียง เส่ียงตาย แสนล าบาก สกปรก และโสโครก 

 

 
 
 

“สถิติของการละเมิดสิทธิสตรีตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้เผยผลการส ารวจความ
รุนแรงในกลุ่มสตรีในปี 2557 พบมากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 24 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 74 ปัญหา
อันดับ 1 ท่ีพบ ได้แก่ การท าร้ายร่างกาย 9,699 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือถูกกระท า
ทางเพศ 2,226 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ผู้กระท าเป็นคู่สมรสมากท่ีสุดร้อยละ 53 สาเหตุส่วนใหญ่
มาจากการนอกใจ หึงหวง และทะเลาะวิวาทกัน” 

ที่มา: www.thairath.co.th/content/408556 
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ศึกษาภาพแล้วตอบค าถามข้อที่ 23 

 

23. จากภาพข้างต้นตรงกับรูปแบบการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติรูปแบบใด (เข้าใจ) 
1. การล่วงละเมิดทางเพศ 
2. การมีอคติทางชาติพันธุ์ 
3. การใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
4. การเผชิญกับสภาพการท างานท่ีเลวร้าย 

อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 24 
 
 
 
 
 
 
 
24. จากกรณีศึกษาข้างต้น ข้อใดคือสาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
(วิเคราะห์) 

1. ค่าแรงการท างาน 
2. ระยะเวลาการท างาน 
3. สัญญาจ้างในการท างาน 
4. สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ลูกจ้าง นายจ้าง 

“รายงานท่ีมีช่ือว่า “สัญญาจ้างอยุติธรรม: การเอารัดเอาเปรียบแรงงานไทยในภาค
เก ษ ต ร ก ร ร ม ข อ งอิ ส ร า เอ ล ” (A Raw Deal: Abuses of Thai Workers in Israel's 
Agricultural Sector) ท่ีมีความยาว 48 หน้า ระบุว่า มีแรงงานไทย ต้องอดทนกับ “ค่าแรงต่ า 
ท้ังท่ีต้องตรากตร าท างานวันละหลายช่ัวโมง และเผชิญสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเส่ียง
อันตราย และมีสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้มาตรฐาน”  

ที่มา: www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007946 
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 25 

1.  
2.  
3.  

 
 

25. จากข้อความข้างต้น ข้อใดสัมพันธ์กับสาเหตุท่ีท่ีก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
(วิเคราะห์) 

1. การศึกษาของชาวกัมพูชา  
2. ความยากจนของประเทศกัมพูชา 
3. การถูกดขี่จากนายจ้างท่ีมีต่อแรงงานชาวกัมพูชา 
4. การลักลอบเข้าไทยโดยผิดกฎหมายของชาวกัมพูชา     

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 26 

1.  
2.  

 
 
 
26. ข้อความใดคือสาเหตุหลักท่ีส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (วิเคราะห์) 

1. การให้ค่าแรงขั้นต่ าเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
2. การจ้างแรงงานโดยให้ท างานเกินเวลาท่ีก าหนด 
3. การมุ่งผลประโยชน์และขาดศีลธรรมของนายจ้าง 
4. การจ้างแรงงานในสภาพท่ีอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย 

27. บุคคลใดประยุกต์ใช้แนวคิดในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้) 

1. จุก ใช้มาตรการจัดการกับผู้ประกอบการโรงงานอย่างเด็ดขาด 
2. จูน บอกผู้ปกครองของตนเองเมื่อเห็นแรงงานต่างชาติถูกเอาเปรียบ 
3. จุ๋ม ต่อต้านการค้าแรงงานมนุษย์ร่วมกับองค์กรท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
4. จิน หญิงชาวเวียดนามสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองด้วยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ 

 

“รัฐบาลไทยต้องส่งเสริมและเคารพในสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อผู้มัดด้านสิทธิมนุษยชนสากลจากการปฏิบัติต่อแรงงานชาวกัมพูชาในฐานะสมาชิก
กลุ่มประเทศอาเซียน” 

ที่มา: www.prachatai.com/journal/2014/06/54024 

“องค์กรสิทธิแรงงานข้ามชาติในอังกฤษพบรายงานการใช้แรงงาน ในโรงงานยาสูบแห่ง
หนึ่งเกือบ 80,000 คน และท างานหนัก แต่รับค้าแรงน้อย อีกท้ังยังได้รับสารนิโคติน ในรายงาน
หัวข้อ “งานหนัก จ่ายน้อย และใช้ยาว” ขององค์กรสิทธิแรงงานข้ามชาติ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีกรุง
ลอนดอน พบว่าโรงงานแห่งนี้ใช้แรงงานในโรงงานยาสูบกว่า 78,000 คน โดยไม่ได้ชุดป้องกัน” 

ที่มา: www.prachatai.com/journal/2014/09/55339 
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อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 28 

1.  
 

 

 
28. จากข้อความข้างต้นนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

1. เห็นด้วย เพราะ แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
2. เห็นด้วย เพราะ แรงงานข้ามชาติมีความเท่าเทียมในฐานะพลเมืองของโลก 
3. ไม่เห็นด้วย เพราะ แรงงานข้ามชาติถือเป็นคนต่างด้าว ซึ่งมิใช่คนในชาติท่ีเข้ามาท างาน 
4. ไม่เห็นด้วย เพราะ แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เป็นแรงงานไร้ฝีมือท่ีต้องได้รับการพัฒนาความรู้

ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“แนวทางการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแรงงานข้ามชาติแนวทางหนึ่งท่ีสามารถ
ท าได้คือ ผู้ปฏิบัติและสังคมโดยส่วนรวมต้องยอมรับแรงงานข้ามชาติในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ท่ีมี
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคกับแรงงานไทย อันจะน าไปสู่การคล่ีคลายปัญหาแรงงานข้าม
ชาติได้” 

ที่มา: www.no-trafficking.org/.../mou%208%20south%20eastern%20provinces 
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ศึกษาสถิติอัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติ แล้วตอบค าถามข้อที่ 29 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
29. จากสถิติข้างต้น แนวโน้มอัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น (ประเมินค่า) 

1. อัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติลดลง เพราะแรงงานไทยมีฝีมือมากขึ้น 
2. อัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้น เพราะแรงงานข้ามชาติมีฝีมือ และไม่เกี่ยงงาน 
3. อัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติคงท่ี เพราะมีการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติใกล้เคียง

กัน 
4. ไม่สามารถประเมินได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 
อัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติต่อจ านวนผู้มีงานท าท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 7.72 หมายถึง 

ผู้มีงานท าทุก ๆ 100 คน จะมีการจ้างแรงงานข้ามชาติ 7 – 8 คน เมื่อพิจารณาการท างานของ
แรงงานข้ามชาติฝีมือโดยพิจารณาจากอัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติฝีมือต่อจ านวนผู้มีงานท า
ท้ังหมดอยู่ท่ี ร้อยละ 0.37 ซึ่งเป็นระดับทรงตัวและอัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ 
(พม่า ลาว กัมพูชา) ต่อจ านวนผู้มีงานท าท้ังหมดอยู่ท่ีร้อยละ 7.28 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
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อ่านสถิติต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30. จากสถิติการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติข้างต้น หากนักเรียนเป็นผู้ท่ีสามารถออกนโยบายเพื่อ
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ นักเรียนจะมีนโยบายในการพัฒนาแรงงานข้ามชาติในอีก 5 ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. 2563) ตามข้อใด (สร้างสรรค์) 

1. นโยบายการจ้างและน าเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน 
2. นโยบายพัฒนาทักษะแรงงานระดับต่ าให้มีความพร้อมแก่ตลาดแรงงานในอนาคต 
3. นโยบายคุ้มครองแรงงานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าจัดหางานและนายจ้าง 
4. นโยบายส่งเสริมการประกันสังคมและระบบการคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ 
31. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ “ผู้พิการ” ไม่ถูกต้อง (เข้าใจ) 

1. กล้าสูญเสียก าลังของขาไปช่ัวขณะหนึ่ง 
2. จันทร์ไม่มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ 
3. มานะสูญเสียแขน เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์  
4. แก้วมีความทุพพลภาพท่ีไม่สามารถกระท ากิจกรรมในชีวิตปกติได้ 

 
 

สถิติการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ 

สัญชาต ิ

ประจ าปี 2558 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

พิสูจน์
สัญชาติ 
(คน) 

น าเข้า
ตามMOU 

(คน) 

พิสูจน์
สัญชาติ 
(คน) 

น าเข้าตาม
MOU (คน) 

พิสูจน์
สัญชาติ 
(คน) 

น าเข้าตาม
MOU 
(คน) 

แรงงานข้ามชาติ 
3 สัญชาติ ได้แก่ 
เมียน -มาร์ ลาว 
และกัมพูชา 

966,902 225,361 962,701 227,513 969,336 234,791 

รวม 1,192,236 1,190,214 1,204,127 
 

 โดยแรงงานข้ามชาติประเภทพิสูจน์สัญชาติ จะได้รับอนุญาตท างานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. 
เกษตรและปศุวัตว์ 2. กิจการก่อสร้าง และ 3. การให้บริการต่าง ๆ และแรงงานข้ามชาติประเภทน าเข้าตาม 
MOU จะได้รับอนุญาตท างานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. กิจการก่อสร้าง 2. การให้บริการต่าง ๆ และ 3. 
ต่อเน่ืองประมงทะเล 

ที่มา: wp.doe.go.th/.../211-สรุปยอดรวมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
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32. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงความหมายของการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการถูกต้อง (เข้าใจ) 
1. ไก่หย่อนก าลังความสามารถท่ีจะประกอบการงานได้ตามปกติ 
2. ป๋องไม่สามารถสร้างหลักประกันให้แก่ตนเองไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
3. กุ๊กกีดกันไม่ให้ผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการปฏิบัติท่ีไม่เท่าเทียมในส่ิงท่ีจัดหาให้ 
4. ขวัญขาดซึ่งความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ เนื่องจากความบกพร่องอย่างหนึ่งอย่าง

ใด 
33. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการแบบทุติยภูมิท่ีถูกต้อง (เข้าใจ) 

1. การไม่ได้รับการศึกษาของผู้พิการ  
2. การมีทัศนะต่อคนพิการอย่างผิด ๆ 
3. การขาดความมั่นใจในการด ารงชีวิตนอกครอบครัวของผู้พิการ 
4. การขาดกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีจะจัดการกับปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ 

อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 34 

1.  
 
 
 
 
 
 
34. จากกรณีศึกษาข้างต้นสัมพันธ์กับสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการปัจจัยใด 
(วิเคราะห์) 

1. การพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลตนเอง 
2. การใช้ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
3. การใช้ความรุนแรงเชิงสัญญลักษณ์ 
4. การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในชุมชน 

 
 
 
 
 

“เขาเรียกผมว่า ชา แข้งบ่ดี” เกชาบอก “ได้ยินชาวบ้านเรียกเกชา ว่า ไอ้เป๋ ป้าหมัย คน
ท่ีเปน็ใบ้ เขาก็เรียกว่า หมัยเอ้ เขาก็เรียกตามท่ีเห็นนั่นแหล่ะ” พี่จันทร์หอม อสม.ดูแลผู้พิการใน
หมู่บ้านบอกเล่าให้ฟัง ส่วนลุงบุญมี ชาวบ้านเรียกว่า “ลุงเปล้ีย” (เปล้ีย หมายถึง อ่อนแรง) 
“อาจจะเป็นเพราะตอนเด็ก ผมเป็นคนพยาธิ (คนไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย) อีกท้ังตอนนี้ผมก็เดิน
ไม่ค่อยได้ ขาไม่มีแรง ผมไม่โกรธหรอกครับ ก็มันเป็นยังงั้นจริง” 
ที่มา: รายงานการวิจัย “ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้พิการ” 
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อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 35 

1.  
 
 
 
 
 

35. จากกรณีศึกษาข้างต้นสัมพันธ์กับสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการปัจจัยใด 
(วิเคราะห์) 

1. การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในชุมชน     
2. การใช้ความรุนแรงเชิงสัญญลักษณ์ 
3. การใช้ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
4. การพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลตนเอง 

อ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 36 

1.  
 

 

 

 

36. จากกรณีศึกษาข้างต้นสัมพันธ์กับสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการปัจจัยใด 
(วิเคราะห์) 

1. การพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลตนเอง 
2. การใช้ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 
3. การใช้ความรุนแรงเชิงสัญญลักษณ์  
4. การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในชุมชน 

 
 

“พ่อเล่าด้วยความโกรธว่า ผมยังไม่ทันได้ทานอาหารกลางวันเลย และรู้สึกเสียใจมาก รีบ
พาลูกชายกลับมาบ้านทันที” เกชาพูด “ผมไม่ได้ท าอะไรผิด แค่ออกไปเต้นเท่านั้น แต่ท าไมเขาถึง
ท ากับผมขนาดนี้ ผมไม่ใช่คนหรือไง” 
ที่มา: รายงานการวิจัย “ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้พิการ” 

 

 “มีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่ง เป็นช่วงท่ีเกชาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้ว จึงไปช่วยพี่เขย
ท างานมัดกระเทียมท่ีสวน เกชามัดกระเทียมได้ไม่แน่นเป็นพวง กะเทียมมักหลุด เนื่องจากการ
ท างานของมือยังไม่แข็งแรงพอ พี่เขยจึงบอกให้เกชาว่า ให้กลับไปอยู่บ้านเฉย ๆ ดีกว่าอย่ามาช่วย
เลย ท าให้เกชาน้อยใจ คิดว่าตัวเองไร้ค่า ไม่เป็นท่ีต้องการของครอบครัวจึงตัดสินใจท าร้ายตัวเอง
โดยใช้ผ้าขาวม้าผูกคอตัวเองกับขอบหน้าต่างบ้าน” 
ที่มา: รายงานการวิจัย “ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้พิการ” 
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37. “สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวะในทุกสังกัด มีหน้าท่ีรับเข้าผู้พิการเข้าศึกษาใน
สัดส่วนหรือจ านวนท่ีเหมาะสม” จากข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด (เข้าใจ) 

1. ผู้พิการมีสิทธิทางการศึกษาสูงสุดถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา โดยไม่
เสียค่าเล่าเรียน 

2. ผู้พิ การมี สิทธิทางการศึกษาสูงสุดถึ งระ ดับปริญญาตรี  โดยไม่ เสีย ค่าเล่าเรียน ท้ังใน
ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 

3. ผู้พิการมี สิทธิทางการศึกษาสูงสุดถึงระดับปริญญาโท โดยไม่ เสีย ค่าเล่าเรียน  ท้ังใน
ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 

4. ผู้พิการมี สิทธิทางการศึกษาสูงสุดถึงระดับปริญญาเอก โดยไม่ เสียค่าเล่าเรียน ท้ังใน
ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 38 

1.  
 
 
 

38. จากข้อความข้างต้น หากนักเรียนต้องการช่วยเหลือผู้พิการ นักเรียนมีวิธีการใดในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว (น าความรู้ไปประยุกต์ใช้) 

1. ให้ผู้พิการร้องเรียนข้อมูลการถูกละเมิดสิทธิของตน 
2. ให้องค์กรของรัฐบาลและเอกชนรับผู้พิการเข้าท างาน 
3. ให้องค์กรท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีเข้าช่วยเหลือผู้พิการ 
4. ให้ผู้พิการไปข้ึนทะเบียนความเป็นผู้พิการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

39. ในปัจจุบันผู้พิการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 
1. เพียงพอ เพราะ มีพระราชบัญญัติท่ีคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของผู้พิการ 
2. เพียงพอ เพราะ มีกระทรวงและหน่วยงานจ านวนมากท่ีให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
3. ไม่เพียงพอ เพราะ ในสังคมไทยยังมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อผู้พิการ 
4. ไม่เพียงพอ เพราะ จาการส ารวจของสถาบันนโยบายการศึกษา พบว่ายังมีผู้พิการท่ียังไม่ได้ขึ้น

ทะเบียนเพื่อรับสิทธิต่าง ๆ อีกเป็นจ านวนมาก  
 
 
 

 “จาการส ารวจของสถาบันนโยบายการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันยังมีผู้พิการท่ียังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน ซึ่งผู้พิการเหล่านี้จึงไม่ได้รับสิทธิและถูกละเมิดสิทธิของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง” 

ที่มา: www.fpps.or.th/news.php?detail=n1024512798.news 
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อ่านสถิติต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. จากสถิติข้างต้น หากนักเรียนเป็นผู้น าประเทศนักเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาผู้พิการให้มี
ศักยภาพเพื่อเป็นการลดปัญหาผู้พิการตามข้อใด (สร้างสรรค์) 

1. จัดหน่วยบริการทางด้านสุขภาพของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างเจตคิท่ีดีแก่ประชาชน โดยให้เห็นถึงความส าคัญของผู้พิการ 
3. คุมก าเนิดประชากร เพื่อป้องกันความเส่ียงของเด็กทารกท่ีอาจพิการ 
4. ฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้พิการให้สอดคล้องกับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ตนเอง 

 
 
 
 
 

สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการจ าแนกตามภูมิภาค และเพศ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 

 

ภาค 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. กรุงเทพมหานคร 37,289  29,746 67,035 

2. ภูมิภาค ประกอบด้วย    

2.1 ภาคกลางและตะวันออก 189,134  154,689 343,823 
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 344,361  303,666 648,027 

2.3 ภาคใต้ 103,914  82,136 186,050 

2.4 ภาคเหนือ 207,518  178,998 386,516 
2.5 ไม่ระบุ 18,192  13,219 31,411 

รวม 863,119  732,708 1,595,827 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ ข้อมูลคนพิการ : ทั้งหมด 1,904,911 ราย 
หมายเหตุ ข้อมูลคนพิการ : เสียชีวิต 242,049 ราย 
หมายเหตุ ข้อมูลคนพิการ : มีชีวิต 1,662,862 ราย 

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
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ค าช้ีแจง 
 1. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ มีท้ังหมด 4 เรื่อง 
 2. ค าถามในแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ฉบับนี้เป็นแบบเขียนตอบท้ังส้ิน 
 3. ให้นักเรียนท าความเข้าใจประเด็นการวัดความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัดความคิดสร้างสรรค์ 

1. ความท่ึง – แปลก (Surprise) 
เป็นการผสมผสานผลผลิตหรือแนวคิดเดิมให้เกิดเป็นผลผลิตหรือ
แนวคิดใหม่ อันเกิดจากการเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบันในการ
สัมมนา และการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่น ามาสัมมนา 

1. การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบัน 
2. การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบัน 

2. ความริเร่ิมหรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 
เป็นการคิดหรือการผลิตที่ไม่ซ้ า และมีความแปลกใหม่ อันเกิดจากการ
อธิบายเน้ือหาที่มีมุมมองใหม่ หลากหลายประเด็นขณะการสัมมนา 

การอธิบายเน้ือหาที่มีมุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

3. ความงดงาม (Beauty) 
เป็นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงบวก วัดได้จากการนิยามอุปสรรค 
(Adversity) การนิยามความเช่ือส่วนบุคคล (Belief) การน าเสนอผลที่
ตามมา (Consequence) และการประเมินความเป็นไปได้ของผลที่
ตามมา 

1. การนิยามอุปสรรค (Adversity) 
2. การนิยามความเช่ือส่วนบุคคล (Belief) 
3. การน าเสนอผลที่ตามมา (Consequence) 
4. การประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา 

4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
เป็นประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ ต่าง ๆ 
และก่อให้เกิดผลที่ดีต่อตนเองและสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

1. การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
2. การเป็นประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาว 
3. การน าไปประยุกต์ใช้ 

 

 4. หลังจากท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์เสร็จแล้ว ให้น าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ส่งคืน
กรรมการคุมสอบด้วย 

5. นักเรียนเขียนช่ือ ช้ัน เลขท่ี และเลขประจ าตัวนักเรียนลงในแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ฉบับนี้ และห้ามขีดเขียนส่ิงอิ่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ 

6. หากพบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ และทุจริตในการสอบ นักเรียน
ต้องถูกปรับตกในการสอบ 
 

แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
เร่ือง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

ชื่อ.........................................................................ชั้น................เลขที่............เลขประจ าตัว......................... 
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ข้อมูลที่ต้องการเลือก ข้อมูล 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (2546: 1) มาตรา 4 บัญญัติว่า “เด็ก” 
หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ด้วยการสมรส 

 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 (2553: 13) มาตรา 4 บัญญัติว่า “เด็ก” หมายถึง บุคคล
อายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (2545: 2) มาตรา 4 บัญญัติว่า 
“เด็ก” หมายถึง ผู้ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็ก
ที่สอบได้ช้ันปีที่เก้า ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว 

 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (http://www.mfa.go.th)ได้ก าหนดว่า “เด็ก” คือผู้ที่
อายุต ่ากว่า 18 ปี 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

เรื่องท่ี 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 

1.1 การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบนั  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกข้อมูลโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อมูลที่

ต้องการเลือก เพื่อน าไปใช้ในการสรุปข้อมูลในข้อต่อไปให้มีความสมบูรณ์ (นักเรียนสามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อมูล) 

 

1.2 การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบนั  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนน าข้อมูลที่เลือกจากข้อ 1.1 มาสร้างเป็นข้อสรุปให้สมบูรณ์ 

 

1. ความทึ่ง – แปลก (Surprise) 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. ความริเร่ิม หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 

การอธิบายเนื้อหาที่มีมุมมองใหม่ หลากหลายประเด็น  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนอธิบายขยายความจากข้อสรุปที่ได้ในข้อ 1.2 ให้สมบูรณ์ 
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ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีปรากฏ 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

3.1 การนิยามอุปสรรค (Adversity)  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนระบุประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีปรากฎในบทความ 

 

ต ารวจได้รับแจ้งจากป้าสายใจว่า พบเด็กชายบอล อายุประมาณ 6 ปี เร่ร่อนขอทานอยู่ในซอยของตน 
ตอนกลางคืนอาศัยแผงในตลาดใช้เป็นที่นอน ป้าสายใจเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงให้การช่วยเหลือหาอาหารและ
พาไปอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าและให้อาศัยอยู่ด้วย ป้าสายใจพยายามสอบถามเด็กชายบอล ได้ความว่า เร่ร่อนมา 3 
เดือนแล้ว โดยพ่อแม่เสียชีวิต  ป้าสายใจสงสารจึงแจ้งความกับต ารวจเพ่ือขออุปการะเด็กให้ถูกต้องและส่งเสีย
ให้เรียนหนังสือในโรงเรียนใกล้บ้าน เด็กชายบอลเรียนไม่เก่งนักแต่มีความสามารถในการเล่นฟุตบอล 
 ต่อมาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนและได้สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนอย่างมาก หลังจากเรียนจบช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 บอลได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศในโควตานักกีฬา 
สมาคมกีฬาแห่งหน่ึงสนใจในความสามารถของบอลจึงให้การสนับสนุนส่งบอลไปฝึกฝนกับสโมสรฟุตบอลใน
ยุโรป และได้ลงแข่งขันฟุตบอลนานาชาติหลายคร้ัง จนได้รับการยกย่องเป็นนักฟุตบอลดีเด่น  

ที่มา: www.oknation.net/blog/Peaceful1906/2009/01/28/entry-1 
 

3. ความงดงาม (Beauty) 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

3.2 การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิงบวก (Belief) 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนระบุแนวทางการแก้ไขตามประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่

ปรากฎในข้อ 3.1 ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

 

3.3 การน าเสนอผลที่ตามมา (Consequence)  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเสนอผลที่ตามมาจากแนวทางการแก้ไขของนักเรียนจากข้อ 3.2  
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ผลที่ตามมา 
(Consequence) 

ล าดับความส าคัญ
ของประเด็นดังกล่าว 

เหตุผลที่เลือกประเด็นดังกล่าว 

1)   
 
 
 

2)   
 
 
 

3)   
 
 
 

4)   
 
 
 

5)   
 
 
 

6)   
 
 
 

3.4 การประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา 
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ล าดับความส าคัญของประเด็น 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนเก่ียวกับการน าแนวทางจากประเด็นส าคัญในข้อ 3.4 มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกิดต่อตนเองและสังคมตามล าดับความส าคัญ 

 

4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
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ล าดับความส าคัญ 
ของประเด็น 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ในระยะสั้น 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในระยะยาว 

1) 

 
 

  
2) 

 
 

  
3) 

 
 

  
4) 

 
 

  
5) 

 
 

  
6) 

 
 

  
 

4.2 การเป็นประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาว 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนเก่ียวกับการน าแนวทางจากประเด็นส าคัญในข้อ 3.4 มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามล าดับความส าคัญ 
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ประเด็นการเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
ประเด็นการเป็นประโยชน์ในระยะสั้น
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

4.3 การน าไปประยุกต์ใช้  
ค าชี้แจง: จากประโยชน์ที่ได้รับในข้อ 4.1 และ 4.2 ให้นักเรียนระบุสถานการณ์ใหม่

ที่เกิดจากการน าประโยชน์จากข้อดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
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ประเด็นการเป็นประโยชน์ในระยะยาว
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
ประเด็นการการน าไปประยุกต์ใช้
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 
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ข้อมูลท่ีต้องการเลือก ข้อมูล 

 
องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย (2554: 47) สิทธิสตรี คือ 
สิทธิและการให้สิทธิแก่สตรีและเด็กหญิงในสังคมต่าง ๆ ทั่วโลก ในบางแห่งกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และพฤติกรรมมีส่วนให้การสนับสนุน 

 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (http://www.nhrc.or.th) ได้กล่าวว่า 
สิทธิสตรี หมายถึง สิทธทิั้งหลายที่จะสามารถปรากฎตัวตน ได้รับการยอมรับว่าเป็น
บุคคลที่มคีวามสามารถในการตัดสินใจ หรือมีการกระท าในนามของตนเองได้ และ
สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย  

 

บทความวิชาการ เร่ือง ปัญหาสิทธิสตรีในสังคมไทย (www.prachatai.com) ได้กล่าว
ว่า สิทธิสตรี หมายถึง สิทธขิั้นพื้นฐานส่วนหน่ึงของพลเมืองของชาติที่หากไม่ถูกลิดรอน
ก็คงจะไม่มีการเรียกร้อง สภาพการณ์ที่เป็นความจริงทางสังคม สะท้อนให้เห็นมาโดย
ตลอดถึงความไม่เท่าเทยีมกันระหว่างหญิงและชายในโอกาส สิทธิ และเสรีภาพ 

 
สิทธิสตรี (https://th.wikipedia.org/wiki/สิทธิสตรี) คือ สิทธิเสรีภาพและความเท่า
เทียมกันส าหรับผู้หญิงและ เด็กผู้หญิงทุกคน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

1. ความทึ่ง – แปลก (Surprise) 

1.2 การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบนั  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนน าข้อมูลที่เลือกจากข้อ 1.1 มาสร้างเป็นข้อสรุปให้สมบูรณ์ 

 

1.1 การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบนั  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกข้อมูลโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อมูลที่

ต้องการเลือก เพื่อน าไปใช้ในการสรุปข้อมูลในข้อต่อไปให้มีความสมบูรณ์ (นักเรียนสามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อมูล) 

 

เรื่องท่ี 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตร ี
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. ความริเร่ิม หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 

การอธิบายเนื้อหาที่มีมุมมองใหม่ หลากหลายประเด็น  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนอธิบายขยายความจากข้อสรุปที่ได้ในข้อ 1.2 ให้สมบูรณ์ 
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ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีปรากฏ 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

3. ความงดงาม (Beauty) 

3.1 การนิยามอุปสรรค (Adversity)  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนระบุประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีปรากฎในบทความ 

 

 
เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 54 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.มล. พันธ์ศักด์ิ  เกษมสันต์ รอง ผบช.สตม.

พร้อมด้วย พล.ต.ต. มนู เมฆหมอก ผบก.สส.สตม.และพ.ต.อ. อธิศวิส กมลรัตน์.1 บก.สส.สตม.ร่วมแถลงข่าว
จับกุมนายแอนดรูว์ คริสโตรเฟอร์ ไมเคิล วอลเลส (Andrew Christopher Michael Wallace) อายุ 37 ปี 
สัญชาติอังกฤษ ผู้ต้องหาหมายจับกุมต ารวจสากลในความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ และเคยถูกศาลตัดสินจ าคุก
เป็นเวลา 2 ปี ในคดีเก่ียวกับการจัดหาผู้หญิงไทยให้ไปค้าประเวณีที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้รับการปล่อยตัว
ช่ัวคราว จึงหลบหนีเข้ากบดานที่ประเทศไทย โดยสามารถจับกุมได้บริเวณร้านอาหารภายในซอยสุขุมวิท 2 
แขวงและเขตคลองเตย กทม. เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ท่ีผ่านมา 

พล.ต.ต. มนู เปิดเผยว่า สืบเน่ืองจากต ารวจสากล ประจ าสหราชอาณาจักร ได้ประสานข้อมูลมายังศูนย์
หมายจับผู้ร้ายข้ามแดน สตม. โดยให้ช่วยติดตามจับกุมนายแอนดรูว์ คริสโตรเฟอร์ ไมเคิล วอลเลส  ผู้ต้องหา
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งการข่าวล่าสุดพบว่าได้หลบหนีเข้ามากบดานที่ประเทศไทย เมื่อได้ข้อมูล
ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ กก.1 บก.สส.สตม.จึงท าการสืบสวน กระทั่งทราบว่าผู้ต้องหารายน้ีพักอาศัยอยู่ภายในซอย
สุขุมวิท 69 จึงแกะรอยจากที่พักก่อนสามารถจับกุมได้ดังกล่าว สอบสวนผู้ต้องหาให้การสารภาพ จึงควบคุมตัว
ส่งสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจ าประเทศไทย ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ที่มา : http://www.isnhotnews.com/tag สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 

 



299 
 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

3.2 การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิงบวก (Belief) 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนระบุแนวทางการแก้ไขตามประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่

ปรากฎในข้อ 3.1 ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

 

3.3 การน าเสนอผลที่ตามมา (Consequence)  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเสนอผลที่ตามมาจากแนวทางการแก้ไขของนักเรียนจากข้อ 3.2  
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ผลที่ตามมา 
(Consequence) 

ล าดับความส าคัญ
ของประเด็นดังกล่าว 

เหตุผลที่เลือกประเด็นดังกล่าว 

1)   
 
 
 

2)   
 
 
 

3)   
 
 
 

4)   
 
 
 

5)   
 
 
 

6)   
 
 
 

3.4 การประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา 
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ล าดับความส าคัญของประเด็น 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนเก่ียวกับการน าแนวทางจากประเด็นส าคัญในข้อ 3.4 มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกิดต่อตนเองและสังคมตามล าดับความส าคัญ 

 

4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
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ล าดับความส าคัญ 
ของประเด็น 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ในระยะสั้น 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในระยะยาว 

1) 

 
 

  
2) 

 
 

  
3) 

 
 

  
4) 

 
 

  
5) 

 
 

  
6) 

 
 

  
 

4.2 การเป็นประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาว 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนเก่ียวกับการน าแนวทางจากประเด็นส าคัญในข้อ 3.4 มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามล าดับความส าคัญ 
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ประเด็นการเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
ประเด็นการเป็นประโยชน์ในระยะสั้น
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

4.3 การน าไปประยุกต์ใช้  
ค าชี้แจง: จากประโยชน์ที่ได้รับในข้อ 4.1 และ 4.2 ให้นักเรียนระบุสถานการณ์ใหม่

ที่เกิดจากการน าประโยชน์จากข้อดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
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ประเด็นการเป็นประโยชน์ในระยะยาว
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
ประเด็นการการน าไปประยุกต์ใช้
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 
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ข้อมูลท่ีต้องการเลือก ข้อมูล 

 
อดิสร เกิดมงคล (2550: 1) ได้กล่าวถึงความหมายของแรงงานข้ามชาติโดยทั่วไปหมายถึง 
บุคคลผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่ก็มีผู้ให้ความหมายที่แตกต่างกนไปทั้งในแง่กฎหมายและในทาง
วิชาการ  

 

พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 (2551: 23) ได้กล่าวถึงความหมายของ
แรงงานข้ามชาติ หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่สัญชาติไทยและก าหนดไว้ว่า คนต่างดาวจะ
ท างานได้เมื่อ ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจ้าพนักงาน ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เท่านั้น 

 

องค์กรแรงงานระหวางประเทศ (2492: 33) ได้ให้ความหมายของแรงงานข้ามชาติไว้ใน
อนุสัญญาฉบับที ่97 ว่าด้วยการอพยพเพื่อการท างาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 มาตรา 11 
คือ หมายถึง บุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึงเพื่อที่จะไปท างาน มากกว่า
ที่จะไปใช้จ่ายเงินของตนเองและรวมถึงบุคคลใด ๆ  

 
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว 
(ird.stou.ac.th/.pdf) ไว้ในมาตรา 2 หมายถึง “บุคคลซึ่งจะถูกว่าจ้างให้ท างานที่ก าลังถูก
ว่าจ้าง หรือเคยถูกว่าจ้างท างาน โดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่ตนไม่ได้ เป็นคนของชาติน้ัน” 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

1. ความทึ่ง – แปลก (Surprise) 

1.1 การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบนั  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกข้อมูลโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อมูลที่

ต้องการเลือก เพื่อน าไปใช้ในการสรุปข้อมูลในข้อต่อไปให้มีความสมบูรณ์ (นักเรียนสามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อมูล) 

 

1.2 การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบนั  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนน าข้อมูลที่เลือกจากข้อ 1.1 มาสร้างเป็นข้อสรุปให้สมบูรณ์ 

 

เรื่องท่ี 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. ความริเร่ิม หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 

การอธิบายเนื้อหาที่มีมุมมองใหม่ หลากหลายประเด็น  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนอธิบายขยายความจากข้อสรุปที่ได้ในข้อ 1.2 ให้สมบูรณ์ 
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ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีปรากฏ 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 

3. ความงดงาม (Beauty) 

3.1 การนิยามอุปสรรค (Adversity)  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนระบุประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีปรากฎในบทความ 

 

 
เหตุผลที่คนต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นพม่า มอญ หรือลาวเข้ามาในประเทศไทยอาจมีหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะ

เป็นการเข้ามาเพ่ือลี้ภัย หรือการเข้ามาท างานเพ่ือหาเงิน ซ่ึงในประเทศไทยมักมีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในลักษณะ
ของแรงงานข้ามชาติในกิจการที่เก่ียวเน่ืองกับการใช้ก าลังแรงกาย  เพราะแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ี ขยันและมีความอดทน
สูงที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการ คือ อัตราค่าจ้างงานของแรงงานเหล่าน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่าแรงงานไทยมากทีเดียว ซ่ึง
อาจเป็นเร่ืองที่ไม่ถูกต้องนัก  เพราะถึงอย่างไรแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ี ก็มี “ความเป็นคน” เช่นเดียวกับคนไทยไม่ควรที่
จะถูกละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เช่นน้ี อย่างไรก็ตามคนไทยจ านวนมาก ก็ยังคงมีทัศนคติที่ผิดต่อคนต่างด้าว ซ่ึง
สามารถแยกพิจารณาออกได้ 3 ประการ ดังน้ี ประการแรก  คนต่างด้าวเป็นบุคคลที่เข้ามาท างานเพ่ือหาเงิน  และเมื่อได้
เงินมากพอก็จะกลับประเทศของตน  ประการที่สอง  คนต่างด้าวเป็นบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี และประการที่สาม บาง
จังหวัดเป็นพื้นที่ของคนต่างด้าว โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดแรงงานข้ามชาติ ได้แก่  1. แรงงานราคาถูก 2. 
ช่ัวโมงการท างานยาวนานกับสภาพการจ้างงานที่ย่ าแย่ และ 3.ใบอนุญาตท างาน : เศษกระดาษ หรือหลักประกัน และ
แรงงานข้ามชาติประเภทพิสูจน์สัญชาติ จะได้รับอนุญาตท างานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. เกษตรและปศุวัตว์ 2. 
กิจการก่อสร้าง และ 3. การให้บริการต่าง ๆ และแรงงานข้ามชาติประเภทน าเข้าตาม MOU (Memorandum of 
Understanding) จะได้รับอนุญาตท างานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. กิจการก่อสร้าง 2. การให้บริการต่าง ๆ และ 3. 
ต่อเน่ืองประมงทะเล 

ที่มา: www.pantown.com/board.php?id=11897&area=4&name 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

3.2 การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิงบวก (Belief) 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนระบุแนวทางการแก้ไขตามประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่

ปรากฎในข้อ 3.1 ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

 

3.3 การน าเสนอผลที่ตามมา (Consequence)  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเสนอผลที่ตามมาจากแนวทางการแก้ไขของนักเรียนจากข้อ 3.2  
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ผลที่ตามมา (Consequence) 
ล าดับความส าคัญ

ของประเด็นดังกล่าว 
เหตุผลที่เลือกประเด็นดังกล่าว 

1)   
 
 
 

2)   
 
 
 

3)   
 
 
 

4)   
 
 
 

5)   
 
 
 

6)   
 
 
 

 

3.4 การประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา 
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ล าดับความส าคัญของประเด็น 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนเก่ียวกับการน าแนวทางจากประเด็นส าคัญในข้อ 3.4 มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกิดต่อตนเองและสังคมตามล าดับความส าคัญ 

 

4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
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ล าดับความส าคัญ 
ของประเด็น 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ในระยะสั้น 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในระยะยาว 

1) 

 
 

  
2) 

 
 

  
3) 

 
 

  
4) 

 
 

  
5) 

 
 

  
6) 

 
 

  
 

4.2 การเป็นประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาว 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนเก่ียวกับการน าแนวทางจากประเด็นส าคัญในข้อ 3.4 มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามล าดับความส าคัญ 
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ประเด็นการเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
ประเด็นการเป็นประโยชน์ในระยะสั้น
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

4.3 การน าไปประยุกต์ใช้  
ค าชี้แจง: จากประโยชน์ที่ได้รับในข้อ 4.1 และ 4.2 ให้นักเรียนระบุสถานการณ์ใหม่

ที่เกิดจากการน าประโยชน์จากข้อดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 

 



313 
 

ประเด็นการเป็นประโยชน์ในระยะยาว
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
ประเด็นการการน าไปประยุกต์ใช้
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 
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ข้อมูลท่ีต้องการเลือก ข้อมูล 

 
องค์การอนามัยโลก (2006: 8) ให้ค านิยามของค าว่า “ความพิการ” (disability) ไว้วา่
เป็นข้อจ ากัดหรือการขาดซ่ึงความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ โดยวิธีการ หรือ
โดยวิสัยของบคุคลทัว่ไป เน่ืองจากความบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใด 

 

องค์การสหประชาชาติ (http://www.un.org) ให้ค านิยามของค าว่า “คนพิการ” ไว้ว่า
หมายถึง บุคคลซ่ึงไม่สามารถสร้างหลักประกันให้แก่ตนเองไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ในด้านสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคลหรือในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมทั่วไป 

 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (http://www.ilo.org) ให้ค านิยามของค าว่า “คน
พิการ” หมายถึง บคุคลที่มหีนทางในการสร้างความมั่นคง หรือการรักษาไว้ หรือการ
แสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่เหมาะสมของตนลดลงอย่างมีนัยส าคญั 
เน่ืองจากความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง 

 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525: 108) ให้ค านิยามวา่ “พิการ” 
หมายถึง เสียอวยัวะ มีแขน มีขา เป็นต้น เสียไปจากสภาพเดิม 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

1. ความทึ่ง – แปลก (Surprise) 

1.1 การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบนั  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกข้อมูลโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อมูลที่

ต้องการเลือก เพื่อน าไปใช้ในการสรุปข้อมูลในข้อต่อไปให้มีความสมบูรณ์ (นักเรียนสามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อมูล) 

 

1.2 การสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ใหม่เป็นปัจจุบนั  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนน าข้อมูลที่เลือกจากข้อ 1.1 มาสร้างเป็นข้อสรุปให้สมบูรณ์ 

 

เรื่องท่ี 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

2. ความริเร่ิม หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) 

การอธิบายเนื้อหาที่มีมุมมองใหม่ หลากหลายประเด็น  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนอธิบายขยายความจากข้อสรุปที่ได้ในข้อ 1.2 ให้สมบูรณ์ 

 



316 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีปรากฏ 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

3. ความงดงาม (Beauty) 

3.1 การนิยามอุปสรรค (Adversity)  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนระบุประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคท่ีปรากฎในบทความ 

 

 

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน คนพิการมักได้รับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการศึกษา อาชีพ สังคม กล่าวคือ คนพิการมักถูกละเมิดสิทธิด้านต่าง ๆ ดังกล่าวด้วยเจตคติที่ไม่เช่ือในศักยภาพของ
คนพิการที่จะสามารถกระท าสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ คนพิการส่วนใหญ่จึงจ าต้องตกอยู่ภายใต้สภาพที่ตนไม่ปรารถนาโดยไม่
มีทางเลือก ซ่ึงถ้ามีก็เป็นเพียงทางเลือกที่จ ากัด เป็นทางเลือกที่ถูกเลือกจากผู้ที่ไม่ยอมรับในความเท่าเทียม คุณค่าและ 
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ แม้ว่าหลักการเหล่าน้ีจะถูกบรรจุไว้ในกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
บางส่วนก็ตาม ผู้มีอ านาจก็ยังที่จะใช้ความเช่ือเดิมที่อ้างถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม มาใช้เป็นฐานของ
ความชอบธรรมในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สิ่งเหล่าน้ีจึงส่งผลให้คนพิการ ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ก่อให้เกิดภาวะการถูกจ ากัดของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยไม่สมควรให้เกิดขึ้น 
โดสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการเลือกปฎิบัติต่อผู้พิการ ได้แก่ 1) การพึ่งพาผู้อื่นในการดูแลตนเอง อันก่อให้เกิดความรู้สึก
ไร้คุณค่าในตัวเอง น ามาสู่ความทุกข์ต่อผู้พิการ 2) ความทุกข์ที่ถูกกระท าความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ของผู้พิการถูก
แสดงออกผ่านการตี 3) การกีดกันการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนแสดงออกถึงความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความ
ทุกข์ของผู้พิการ และ 4) มุมมองเกี่ยวกับการให้คุณค่าของผู้พิการน าไปสู่การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของผู้พิการ
ในชุมชน 

ที่มา: ดวงดาว ปิงสุแสน และคณะ. (2555).รายงานการวิจัย “ความทุกข ์ความรุนแรง และรูปแบบการ
ละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้พิการ” 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

3.2 การนิยามความเชื่อส่วนบุคคลในเชิงบวก (Belief) 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนระบุแนวทางการแก้ไขตามประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่

ปรากฎในข้อ 3.1 ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

 

3.3 การน าเสนอผลที่ตามมา (Consequence)  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเสนอผลที่ตามมาจากแนวทางการแก้ไขของนักเรียนจากข้อ 3.2  
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ผลที่ตามมา (Consequence) 
ล าดับความส าคัญ

ของประเด็นดังกล่าว 
เหตุผลที่เลือกประเด็นดังกล่าว 

1)   
 
 
 

2)   
 
 
 

3)   
 
 
 

4)   
 
 
 

5)   
 
 
 

6)   
 
 
 

 

3.4 การประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา  
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนประเมินความเป็นไปได้ของผลที่ตามมา 
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ล าดับความส าคัญของประเด็น 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนเก่ียวกับการน าแนวทางจากประเด็นส าคัญในข้อ 3.4 มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกิดต่อตนเองและสังคมตามล าดับความส าคัญ 

 

4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
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ล าดับความส าคัญ 
ของประเด็น 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ในระยะสั้น 

การน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในระยะยาว 

1) 

 
 

  
2) 

 
 

  
3) 

 
 

  
4) 

 
 

  
5) 

 
 

  
6) 

 
 

  
 

4.2 การเป็นประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาว 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนเขียนเก่ียวกับการน าแนวทางจากประเด็นส าคัญในข้อ 3.4 มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามล าดับความส าคัญ 
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ประเด็นการเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
ประเด็นการเป็นประโยชน์ในระยะสั้น
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

4.3 การน าไปประยุกต์ใช้  
ค าชี้แจง: จากประโยชน์ที่ได้รับในข้อ 4.1 และ 4.2 ให้นักเรียนระบุสถานการณ์ใหม่

ที่เกิดจากการน าประโยชน์จากข้อดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 
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ประเด็นการเป็นประโยชน์ในระยะยาว
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

 
ประเด็นการการน าไปประยุกต์ใช้
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 

สถานการณ์ใหม่
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________ 
4)__________________________________________________________________________________ 
5)__________________________________________________________________________________ 
6)__________________________________________________________________________________ 
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ความคิด
สร้างสรรค ์

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความทึ่ง – 
แปลก 

(Surprise) 

การเลือก
ข้อมูลที่ใหม่
เป็นปัจจุบัน 

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างข้อสรุป
ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ได้ 4 
ข้อมูล 

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างข้อสรุป
ได้ 3 ข้อมูล 

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างข้อสรุป
ได้ 2 ข้อมูล   

นักเรียนสามารถ
เลือกข้อมูลที่
ใหม่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างข้อสรุป
ได้ 1 ข้อมูล 

การสร้าง
ข้อสรุปที่ใหม ่

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก 
ข้อมูลให้มีความ
แปลกใหม่ ไม่ซ้ า
ได้ และสื่อความ
ได้เข้าใจ 

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลให้มีความ
แปลกใหม่ได้ 
และสื่อความได้
เข้าใจ แต่คล้าย
ของเดิม 

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก 
ข้อมูลได้และสื่อ
ความได้เข้าใจ 
แต่ไม่มีความ
แปลกใหม่ 

นักเรียนสามารถ
สร้างข้อสรุปจาก 
ข้อมูลได้ แต่สื่อ
ความไม่เข้าใจ
และไม่มีความ
แปลกใหม่ 

ความริเริ่ม
หรือความ
เป็นต้น
ก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบาย
เน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ 
หลากหลาย

ประเด็น 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเน้ือหาที่
มีมุมมองใหม่ ที่
ไม่ซ้ า มีความ
แปลกใหม่ของ
เน้ือหา 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเน้ือหาที่
มีมุมมองใหม่ ซ้ า
น้อยกว่า 2 
ประเด็น แต่มี
เน้ือหาแปลก
ใหม่ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเน้ือหาที่
มีมุมมองใหม่ ซ้ า 
2 – 3 ประเด็น 
แต่มีเน้ือหา
แปลกใหม่ 

นักเรียนสามารถ
อธิบายเน้ือหาที่
มีมุมมองใหม่ซ้ า
มากกว่า 3 
ประเด็น แต่มี
เน้ือหาแปลก
ใหม่ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยาม
อุปสรรค 

(Adversity) 

นักเรียนสามารถ
ระบุอุปสรรค
จากประเด็น
ปัญหาของเร่ือง
ที่ก าหนดได้
อย่างน้อย 6 
ประเด็นข้ึนไป 

นักเรียนสามารถ
ระบุอุปสรรค
จากประเด็น
ปัญหาของเร่ือง
ที่ก าหนดได้ 4 – 
5 ประเด็น 

นักเรียนสามารถ
ระบุอุปสรรค
จากประเด็น
ปัญหาของเร่ือง
ที่ก าหนดได้ 2 – 
3 ประเด็น 

นักเรียนสามารถ
ระบุอุปสรรค
จากประเด็น
ปัญหาของเร่ือง
ที่ก าหนดได้ของ
การสัมมนาน้อย
กว่า 2 ประเด็น 

 
 

เกณฑ์การประเมินแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
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ความคิด
สร้างสรรค์ 

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความงดงาม 
(Beauty) 

(ต่อ) 

การนิยาม
ความเชื่อสว่น
บุคคลในเชิง
บวก (Belief) 

นักเรียนสามารถ
ระบุแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาในเชิง
บวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้อย่างน้อย 6  
แนวทางข้ึนไป 

นักเรียนสามารถ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 4 – 5 
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 2 – 3 
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาใน
เชิงบวกจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้น้อยกว่า 2 
แนวทาง 

การน าเสนอผล
ที่ตามมา 

(Consequence) 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการ
ระบุแนว
ทางการแก้ไข
ปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้อย่างน้อย 6  
แนวทางข้ึนไป 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 4 – 5 
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ 2 – 3 
แนวทาง 

นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการ
ระบุแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจาก
ประเด็นปัญหา
ของเร่ืองที่
ก าหนดด้วย
ความคิดของตน
ได้ น้อยกว่า 2 
ประเด็น 

การประเมิน
ความเป็นไปได้

ของผลที่
ตามมา 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้
อย่างน้อย 6 
เหตุผล 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้ 4 
– 5 เหตุผล 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้ 2 
– 3 เหตุผล 

นักเรียนสามารถ 
ระบุเหตุผลของ
การเลือกข้อสรุป
ที่เป็นไปได้ของ
ผลที่ตามมาได้
น้อยกว่า 2 
เหตุผล 
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ความคิด
สร้างสรรค ์

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความเป็น
ประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและ

สังคม 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและ
ผู้อื่นโดยเน้น
ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองแต่ไม่
เน้นส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและไม่
ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและ
ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

การเป็น
ประโยชน์ใน
ระยะสั้นและ
ระยะยาว 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะยาว 
และไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะสั้น และ
ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ผู้อื่น 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะสั้น และ
ไม่ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ตนเอง 

นักเรียนสามารถ
น าแนวทางไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ในระยะสั้น แต่
ก่อความ
เดือดร้อนแก่
ตนเองและผู้อื่น 

การน าไป
ประยุกต์ใช้ 

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ที่สามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้
อย่างน้อย 6 
สถานการณ์ 

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ที่สามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้  5 
– 4 สถานการณ์ 

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ที่สามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้ 2 
– 3 สถานการณ์ 

นักเรียนสามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้
และสามารถ
ระบุสถานการณ์
ใหม่ที่สามารถ
น าประโยชน์ที่
ได้รับไปใช้ได้
น้อยกว่า 2
สถานการณ์ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพ 

3.28 – 4.00 4 มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดีมาก 
2.52 – 3.27 3 มีความคิดสร้างสรรค์ระดับดี 

1.76 – 2.51 2 มีความคิดสร้างสรรค์ระดับพอใช้ 

1.00 – 1.75 1 มีความคิดสร้างสรรค์ระดับปรับปรุง 
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ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี ต่อการจัดการเรียนรู้

โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
2. ค าถามแต่ละข้อไม่มีข้อถูกหรือข้อผิด ผู้วิจัยจึงขอให้นักเรียนตอบความคิดเห็นของนักเรียน

ตามความเป็นจริง และไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ

กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ ดังนี้  

5  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ท่ีครูจัดให้กับนักเรียน 
 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสมัมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
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ตอนที่ 1 ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นแต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง 
 

ด้าน รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถฝึกการท างานเป็นกลุ่ม      
2. นักเรียนมีมุมมองปัญหาในมุมมองใหม่ 
และมีแนวคิดที่หลากหลาย 

     

3. นักเรียนมีการระดมสมอง และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ภายในกลุ่ม  

     

4. นักเรียนมีมุมมองปัญหาในเชิงบวก      

5. นักเรียนได้ฝึกการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่
น ามาใช้ในการสัมมนา 

     

บรรยากาศ 
การเรียนรู้ 

6. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
เพ่ือนในช้ันเรียนและครู 

     

7. นักเรียนรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

     

8. นักเรียนมีอิสระทางความคิดในการเรียนรู้      

9. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

10. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความ
คิดเห็นระหว่างเพ่ือนในช้ันเรียน 

     

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้ 

11. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ และน าไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

     

12. นักเรียนได้ความรู้และข้อมูลใหม่จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

     

13. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถ
ท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

     

14. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถน าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     

15. นักเรียนมีลักษณะผู้ที่มีความคิดเชิงบวก 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ท่ีครูจัดให้กับนักเรียน 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ตารางท่ี 21 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

องค์ประกอบ 
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

1. ตัวช้ีวัด 1. ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวช้ีวัดกับ
สาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวช้ีวัดกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ข้อสรุปทั่วไป 1. ความเหมาะสมและสอดคล้องของข้อสรุป
ทั่วไปกับตัวช้ีวัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความเหมาะสมและสอดคล้องของข้อสรุป
ทั่วไปกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ความเหมาะสมและสอดคล้องของข้อสรุป
ทั่วไปกับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคล้องของจุดประสงค์
การเรียนรู้กับตัวช้ีวัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. สาระการเรียนรู้ 1. ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับตัวช้ีวัด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. สมรรถนะส าคัญ 3. ความเหมาะสมและสอดคล้องของสมรรถนะ
ส าคัญกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6. ทักษะ/ 
กระบวนการ 

ความเหมาะสมและสอดคล้องของทักษะ/
กระบวนการกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ความเหมาะสมและสอดคล้องของคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 21 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

8. ภาระงาน/ 
ช้ินงาน 
 

1. ความเหมาะสมและสอดคล้องของภาระงาน/
ช้ินงานกับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความเหมาะสมและสอดคล้องของภาระงาน/
ช้ินงานกับการวัดและการประเมินผล 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ความเหมาะสมและสอดคล้องของภาระงาน/
ช้ินงานกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

9. การวัดและการ
ประเมินผล 

1. ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้กับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้กับสาระการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้กับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

11. สื่อการเรียนรู้ ความเหมาะสมและสอดคล้องของสื่อการเรียนรู้
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. หนังสืออ้างอิง ความเหมาะสมและสอดคล้องของหนังสือ
อ้างอิง กับสาระการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 21 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ 
ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

13. ภาพรวมของ
องค์ประกอบของ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วนและมีความสัมพันธ์กัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มี
ล าดับข้ันตอนเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

1 ข้อใดกล่าวถึงความหมายของเด็กตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้ถูกต้อง (เข้าใจ) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

2 “นิศามีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด” จากข้อความน้ีสอดคล้องกับ
กฎหมายในข้อใด (เข้าใจ) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

3 ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการละเมิดสิทธิเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้ถูกต้อง (เข้าใจ) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

4 “ยงยุทธได้รับการปฏิบัติจากย่าแย้ม ในลักษณะที่ไม่เป็นที่
ยอมรับตามทางสังคม และวัฒนธรรมในช่วงเวลาน้ัน จนเป็น
เหตุให้ยงยุทธได้รับอันตราย” จากข้อความน้ีเป็นความหมาย
ของเด็กที่สอดคล้องกับข้อใด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ได้ระบุรูปแบบการละเมิดสิทธิ
เด็กออกเป็นกี่รูปแบบ (จ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

6 Dr. Kevin Brown ผู้เช่ียวชาญด้านเด็กถูกท าร้ายของ
ประเทศอังกฤษได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการที่เด็กถูกพ่อแม่ 
ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นกระท าอย่างไม่เหมาะสมต่อเด็ก ซึ่ง
สามารถระบุรูปแบบการละเมิดสิทธิเด็กออกเป็นกี่รูปแบบ 
(จ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อที่ 7 – 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

7 จากกรณีศึกษาข้างต้น การกระท าใดไม่ใช่สาเหตุที่สอดคล้อง
กับปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก (วิเคราะห์) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

8 จากกรณีศึกษาข้างต้น ข้อใดคือสาเหตุส าคัญของปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

“สาเป็นเด็กยากจน และเป็นลูกคนโต ซึ่งต้องเลี้ยงแม่และน้อง แต่ก็ไม่พอกิน จึงตัดสินใจเดินทางเข้า
ท างานในโรงงานเย็บเสื้อโหล แต่เพราะเธอไม่มีความรู้และอายุต่ ากว่า 15 ปี ท าให้นายจ้างข่มขู่เธอและให้
ค่าตอบแทนน้อยกว่าเพ่ือน ๆ มาก เธออยู่ได้ 1 ปี จึงลาออก ต่อมาเพ่ือนชักชวนให้เข้ากรุงเทพ จึงได้งานเป็น
พนักงานเสิร์ฟอาหารที่ร้านแห่งหน่ึง หลังจากท างานได้ไม่นาน สามีเจ้าของร้านมาลวนลามเธอและข่มขู่ต่าง ๆ 
นานาบางครั้งก็ทุบตีเธอ เธอจึงขอลาออก แต่นายจ้างไม่ยอมและขู่ว่าถ้าลาออกจะส่งไปขายตัวประเทศ
มาเลเซีย เธอกลัวมาก จึงแอบหลบหนีในตอนกลางคืน นายจ้างตามตัวจนพบเธอและแจ้งต ารวจด าเนินคดี
ข้อหาลักทรัพย์ทั้ง ๆ ท่ีสาไม่มีความผิด” 

ที่มา: https://sites.google.com/site/.../Home/dek-yakcn-laea-dxy-xokas 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อที่ 9 

 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

9 จากข้อความข้างต้นข้อใดคือสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิเด็ก (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อที่ 10 

 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
10 จากข้อความข้างต้น สาเหตุของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

สัมพันธ์กับข้อใด (วิเคราะห์) 
0 +1 +1 2.00 0.67 

 
 
 

“ชาวบ้านชุมดอกโสนพากันแจ้งความต่อต ารวจเพ่ือให้ด าเนินคดี แก่นายโหด พ่อเลี้ยงใจร้ายใช้หวาย
เฆี่ยนตีเด็กชายบอมจนบาดเจ็บสาหัส” 

ที่มา: www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1293026238&grpid 

 

“ป้าใจร้ายทุบตีทรมานหลานสาววัย 8 ขวบ และให้นอนกับหมาข้ีเรื้อนในบ้าน จึงท าให้ผู้สื่อข่าว
เดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาสังคม เพ่ือตรวจสอบบ้านดังกล่าว” 

ที่มา: www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1293026238&grpid 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อที่ 11 

 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

11 จากข้อความข้างต้น ข้อใดไม่ใช่สาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12 การที่เด็กได้รับผลกระทบทางร่างกายกาย จิตใจ และอารมณ์
จากผู้ปกครอง ผลในข้อใดที่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เมื่อเด็ก
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ (วิเคราะห์) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

13 การไม่ใช้ถ้อยค าท่ีหยาบคายดูถูกเหยียดหยามและต าหนิเด็ก
ในช่วงวัยต่าง ๆ แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชนด้านใด (เข้าใจ) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

14 ข้อใดจัดเป็นการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนด้านการรับรู้ (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

15 หากนักเรียนพบเห็นเด็กถูกท าร้ายบริเวณสนามหลวงเป็น
ประจ า แนวทางเบื้องต้นใดต่อไปน้ีที่นักเรียนต้องปฏิบัติตนใน
ขณะน้ัน (น าความรู้ไปประยุกต์ใช้) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

16 ในฐานะที่นักเรียนเป็นเยาวชนไทย พฤติกรรมใดต่อไปน้ีที่
นักเรียนต้องกระท าเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก 
(น าความรู้ไปประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 

“ชาวบ้านต าบลคลองหน่ึงเข้าแจ้งความด าเนินคดีแก่นายวรรณะ อายุ 30 ปี ที่เมาแล้วท าร้าย
ร่างกายลูกสาวที่อายุเพียง 1 ปี ซึ่งพบว่าตามร่างกายมีบาดแผลจ านวนมาก โดยนายวรรณะ ไม่มีอาชีพการ
งานเป็นหลักแหล่ง และชอบขอเงินภรรยาไปซื้อยาบ้ามาเสพเป็นประจ า” 

ที่มา: www.thairath.co.th/content/178697 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

17 “เด็กหญิงไก่แก้วบริจาคเงินช่วยเหลือ และร่วมเดินรณรงค์
สนับสนุนนกิจกรรมเพ่ือลดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและ
เยาวชน” จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงถึงการมีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18 “การที่เราช่วยเหลือเด็กที่เป็นขอทานถือเป็นการส่งเสริมการ
ละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน” จากข้อความน้ีเป็นการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ศึกษาภาพแล้วตอบค าถามข้อที่ 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

19 จากภาพถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในมาตรา 80 
วรรค 3 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ที่ระบุว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง...
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มี
ระเบียบวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม...” ในฐานะที่
นักเรียนเป็นคนไทยนักเรียนสามารถน าแนวคิดของมาตรา 
80 วรรค 3 มาสร้างสรรค์สิ่งใดเพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
น ามาใช้ได้จริงเพ่ือลดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อที่ 20 

1.  
2.  

 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

20 จากกรณีศึกษาข้างต้น นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยจัด
โครงการใดที่เป็นการส่งเสริมสิทธิเด็กให้เกิดข้ึนในสังคมไทย
ได้ (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

21 ข้อใดกล่าวถึงความหมายของค าว่าสิทธิสตรีได้ไม่ถูกต้อง 
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22 “สิทธิทั้งหลายที่จะสามารถปรากฎตัวตน ได้รับการยอมรับว่า
เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการตัดสินใจ หรือมีการกระท า
ในนามของตนเองได้ และสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่าง
เท่าเทียมกับผู้ชาย เพ่ือจะได้พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่าง
เต็มที”่ จากข้อความข้างต้นหมายถึงสิทธิในข้อใด (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 

 การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีปรากฏการณ์ในหลายรูปแบบ ปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาที่เกิดข้ึนมาหลายทศวรรษและยังคงด ารงสืบเน่ืองในสังคมไทย และมีแนวโน้มขยายความรุนแรง
กว้างขวางข้ึนกับกลุ่มเด็กและเยาวชนต่าง ๆ 
 ข้อมูลของกรมประชาสงเคราะห์ พบว่าเด็กที่อยู่ในอายุ 1–14 ปี ประมาณ 6 ล้านคนอยู่ในครอบครัว
ที่ยากจน เด็กถูกทอดทิ้งมีจ านวนมากกว่าแสนคน เด็กก าพร้ามีจ านวนประมาณ 350 ,000 คน เด็กเร่ร่อน มี
ประมาณ 370,000 คน เด็กพิการทางกาย หรือทางจิตกว่า 400,000 คน เด็กชนเผ่าที่เป็นกลุ่มคนชายขอบกว่า 
200,000 คน 

ที่มา: www.oknation.net/blog/Peaceful1906/2009/01/28/entry-1 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

23 ข้อใดกล่าวถึงความหมายของค าว่าการละเมิดสิทธิสตรีได้ไม่
ถูกต้อง (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24 “พฤติกรรมการกระท าที่เป็นการใช้ความรุนแรงแก่สตรีทัง้
ทางร่างกาย วาจา จิตใจ ทางเพศ โดยการบังคับ ขู่เข็ญ ทุบตี 
เตะ ต่อย ตลอดจนคุกคาม จ ากัดและกีดกันเสรีภาพทั้งในที่
สาธารณะและในการด าเนินชีวิตส่วนตัว” จากข้อความ
ข้างต้นหมายถึงข้อใด (เข้าใจ) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

25 การละเมิดสิทธิสตรีเป็นการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการใช้ความ
รุนแรงต่อสตรีทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นผลให้เกิดความ
ทุกข์ทรมาน ซึ่งการละเมิดสิทธิสตรีสามารถแบ่งได้กี่รูปแบบ 
(จ า) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

26 รูปแบบการละเมิดสิทธิสตรีด้านการท าร้ายร่างกายสามารถ
แบ่งได้กี่ระดับ อะไรบ้าง (จ า) 

+1 0 +1 2.00 0.67 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อที่ 27 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

27 จากกรณีศึกษาข้างต้น ข้อใดคือสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อที่ 28 

1.  
2.  

 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
28 จากข้อความข้างต้นข้อใดคือสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา

การละเมิดสิทธิสตรี (วิเคราะห์) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

“จากกรณีในโลกออนไลน์เผยแพร่ภาพร้านอาหารญ่ีปุ่นแห่งหน่ึงในพัทยาเปิดเมนูพิสดาร “ซูชิ
เปลือย” โดยให้หญิงสาวเปลือยกายนอนบนโต๊ะอาหาร แล้วน าซูชิไปวางบนร่างเปลือยเปล่า เพ่ือเสิร์ฟลูกค้า ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยมีการเผยแพร่ทั้งที่เป็นคลิปและภาพน่ิง ซึ่งคนส่วน ใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะประเด็นที่ใช้หญิงสาวเปลือยไปนอนบนโต๊ะราวกับเป็นสินค้าวัตถุทางเพศ อีกทั้งท าให้คนต่างชาติมอง
หญิงไทยในแง่ลบ และในทางที่ไม่เหมาะสม” 

ที่มา: www.dailynews.co.th/regional/298951 

 “...ที่ปรากฎเห็นชัดในขณะน้ีคือ สังคมและคนโดยทั่วไป โดยเฉพาะในชนชั้นกลางยังก าหนดลักษณะ
ประจ าเพศ เช่น เห็นผู้หญิงเป็นผู้ตาม เป็นคนอ่อนแอ ข้ีขลาด เจ้าอารมณ์ มีความสามารถและความอดทนไม่
เท่ากับผู้ชาย หรือร่วมแสดงความคิดเห็นใด ๆ ได้” 

ที่มา: www.dailynews.co.th/regional/298956 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อที่ 29 

1.  
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

29 จากข้อความข้างต้น สาเหตุส าคัญที่น าไปสู่การละเมิดสิทธิ
สตรีได้แก่ข้อใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30 “ภรรยาเป็นวิญญาณทรัพย์ของสามี” จากข้อความข้างต้นข้อ
ใดคือสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31 ค ากล่าวในข้อใดต่อไปน้ีที่สามารถอธิบายสาเหตุการเกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรีด้าน “การกีดกันออกไป 
(Marginalization)” ได้สอดคล้องและตรงประเด็น 
(วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32 ค ากล่าวใดต่อไปน้ีมิได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมด้าน “ภาระ
การงาน (Burden)” ของเพศหญิง (วิเคราะห์) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

 
 
 
 
 
 

 สังคมไทยสมัยก่อนผู้หญิงต้องออกเรือนมีครอบครัว ซึ่งหากหญิงใดเมื่อมีอายุสมควรแก่การออกเรือน 
แต่ยังไม่มีชายมาหมายปอง หญิงน้ันก็เป็นเช่น “ก้อนอุบาทว์ห้อยอยู่เหนือหลังคาเรือน” 

ที่มา: www.oknation.net/blog/Thaihippy/2009/10/21/entry-1  
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

33 การกระท าใดต่อไปน้ีที่นักเรียนสามารถท าได้ เพ่ือเป็นการลด
ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี (น าความรู้ไปประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 34 

ก. การไม่เดินไปไหนเพียงล าพังไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน 
ข. การช่วยครูผู้ชายถือของไปบ้านพักครูในตอนกลางวัน 
ค. หากสงสัยว่าก าลังถูกผู้ชายเดินตาม ให้ตัดสินใจหันไปมองผู้ชายคนน้ันทันที 
ง. เมื่อถูกชายแปลกหน้าเดินตามให้รีบเดินเข้าบ้านทันที โดยลืมไปว่าในขณะน้ันไม่มีผู้ปกครองไม่อยู่

บ้าน 
จ. การเดินเล่นโทรศัพท์มือถือขณะเข้าบ้านจะท าให้ไม่รู้สึกอยู่คนเดียว 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
34 จากข้อความข้างต้น หากนักเรียนเป็นครูจะสอนลูกศิษย์ตาม

ข้อใด เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรีได้ 
(น าความรู้ไปประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

35 จากค ากล่าวที่ว่า “เป็นธรรมดาท่ีผู้หญิงต้องดูแลบ้านเรือน 
และต้องเชื่อฟังสามี” โดยในปัจจุบันการกระท าดังกล่าวเป็น
การละเมิดสิทธิสตรีหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อที่ 36 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

36 จากข้อความข้างต้น แนวโน้มปัญหาการละเมิดสิทธิสตรีใน
อนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน (ประเมิน
ค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 

ปัญหาท่ีเกิดกับสตรีในสังคมไทยส่วนใหญ่สะท้อนเห็นถึงสภาพและความคิดของคนในสังคมไทยที่
ยังคงมีความคิดว่าผู้ชายเป็นใหญ่ ซึ่งครอบง าสังคมไทยมาโดยตลอด แม้ว่าในปัจจุบันสภาพปัญหาอาจดู
เหมือนรุนแรงน้อยลง และมีโครงสร้างทางกฎหมายยอมรับในความเท่าเทียมกันของหญิงและชายเป็น
หลักการพ้ืนฐานทางสังคม ตลอดจนมีการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ในองค์กร
ทางการเมืองระดับต่าง ๆ มากข้ึนก็ตาม แต่ปัญหาและความรุนแรงที่เกิดข้ึนต่อสตรีก็ยังปรากฎให้เห็นมาโดย
ตลอด 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการสิทธมนุษยชนแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อที่ 37 

 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

37 การกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิสตรีหรือไม่ เพราะ
เหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อที่ 38 

1.  
 
 

 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

38 จากข้อความข้างต้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
ผู้หญิงหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 

“การเที่ยวโสเภณีไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี เพราะ ผู้หญิงยินยอมและได้รับ
ค่าตอบแทนด้วย” 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการสิทธมนุษยชนแห่งชาติ 

“สาวอ้วนว่ิงโร่ร้องสื่อเอนทรานซ์ติดพยาบาลศาสตร์ แต่กลับโดนปฏิเสธจากทางมหาวิทยาลัย ด้วย
เหตุผลว่าอ้วนเกินไป เป็นเหตุให้นักศึกษาคนน้ีตัดสินใจเข้าร้องเรียน ท่ีส านักงานทนายความ เพ่ือขอความเป็น
ธรรมในครั้งน้ี และจะเข้าร้องเรียน ไปยังมูลนิธิปวีณาหงสกุล” 

ที่มา: thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user...topic=734 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

อ่านสถิติแล้วตอบค าถามข้อที่ 39 – 40  

1.  
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

39 จากสถิติข้างต้น นักเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมใดที่เป็น
การส่งเสริมสิทธิสตรีให้เกิดข้ึนในสังคมไทยได้ (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40 จากสถิติข้างต้น นักเรียนมีแนวคิดในการพัฒนาสิทธิสตรีตาม
ข้อใด (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41 ข้อใดกล่าวถึงความหมายของค าว่าแรงงานข้ามชาติได้ไม่
ถูกต้อง (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42 ข้อใดกล่าวถึงความหมายของค าว่าแรงงานข้ามชาติได้ถูกต้อง 
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43 รูปแบบการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
สามารถระบุได้กี่รูปแบบ (จ า) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

44 การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติด้านการต้องเผชิญกับสภาพ
การท างานที่เลวร้ายเป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ โดยสามารถแบ่งสภาพการท างานได้กี่แบบ 
อะไรบ้าง (จ า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 

“สถิติของการละเมิดสิทธิสตรีตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เผยผลการส ารวจความรุนแรงในกลุ่ม
สตรีในปี 2557 พบมากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 24 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 74 ปัญหาอันดับ 1 ที่พบ ได้แก่ การท า
ร้ายร่างกาย 9,699 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือถูกกระท าทางเพศ 2,226 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 
ผู้กระท าเป็นคู่สมรสมากท่ีสุดร้อยละ 53 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจ หึงหวง และทะเลาะวิวาทกัน” 

ที่มา: www.thairath.co.th/content/408556 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ศึกษาภาพแล้วตอบค าถามข้อที่ 45 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

45 จากภาพข้างต้นตรงกับรูปแบบการละเมิดสิทธิแรงงานข้าม
ชาติรูปแบบใด (เข้าใจ) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

 

ศึกษาภาพแล้วตอบค าถามข้อที่ 46 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

46 จากภาพข้างต้นตรงกับรูปแบบการละเมิดสิทธิแรงงานข้าม
ชาติรูปแบบใด (เข้าใจ) 

+1 0 +1 2.00 0.67 

นายจ้าง 

ลูกจ้าง 

ลูกจ้าง 

นายจ้าง 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านกรณีศึกษาต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 47 

 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

47 จากกรณีศึกษาข้างต้น ข้อใดคือสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 48 

1.  
2.  
3.  

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
48 จากข้อความข้างต้น ข้อใดสัมพันธ์กับสาเหตุที่ที่ก่อให้เกิด

ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (วิเคราะห์) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 

“รายงานที่มีชื่อว่า “สัญญาจ้างอยุติธรรม: การเอารัดเอาเปรียบแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมของ
อิสราเอล” (A Raw Deal: Abuses of Thai Workers in Israel's Agricultural Sector) ที่มีความยาว 48 
หน้า ระบุว่า มีแรงงานไทย ต้องอดทนกับ “ค่าแรงต่ า ท้ังที่ต้องตรากตร าท างานวันละหลายชั่วโมง และเผชิญ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เสี่ยงอันตราย และมีสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้มาตรฐาน”  

ที่มา: www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000007946 

“รัฐบาลไทยต้องส่งเสริมและเคารพในสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ และจะต้องปฏิบัติตามข้อผู้
มัดด้านสิทธิมนุษยชนสากลจากการปฏิบัติต่อแรงงานชาวกัมพูชาในฐานะสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน” 

ที่มา: www.prachatai.com/journal/2014/06/54024 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 49 

 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

49 จากข้อความดังกล่าว ข้อใดต่อไปน้ีสัมพันธ์กับปัญหาการ
ละเมิดสิทธิแรงงาน (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 50 

1.  
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

50 จากกรณีศึกษาข้างต้น ข้อใดไม่ใช่สาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

“สื่อเขมรรายงาน นายกฮุนเซน แสดงความเห็นว่า คสช. ล่วงละเมิดแรงงานชาวเขมร ต้องกลับบ้าน
เกิดกว่า 2.5 แสนคน โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า พร้อมเรียกร้องให้ปล่อยชาวเขมร 13 คน ท่ีถูกจับในข้อหาใช้วีซ่า
ปลอม” 

ที่มา: www.thairath.co.th/content/432781 
 

“คณะกรรมการแรงงานแห่งชาติของสหรัฐ เปิดเผยรายงานว่าบริษัทแห่งหน่ึงมีการใช้แรงงานคนไทย
หนักเย่ียงทาส เพ่ือเร่งผลิตของประดับเทศกาลคริสต์มาส พร้อมกับเปิดเผยภาพถ่ายและวิดีโอของคนงาน โดย
คนงานเหล่าน้ีต้องท างานวันละ 10 – 15 ชั่งโมง ตลอด 7 วัน ในหน่ึงสัปดาห์และการท างานตลอดหลายเดือน
โดยไม่มีวันหยุด และคนงานจ านวนมากได้ค่าจ้างน้อยกว่าค้าจ้างข้ันต่ าตามกฎหมาย ทั้ง ๆ ที่เป็นแรงงานที่เข้า
มาท างานในสหรัฐ โดยผ่านหน่วยงานจัดหางาน”  

ที่มา: www.backtohome.org/autopagev4/show_page.php?topic_id...id 
 



350 
 

ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 51 

1.  
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่
∑𝑹 IOC 

1 2 3 

51 จากข้อความข้างต้น ข้อใดคือสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 52 

1.  
2.  

 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

52 ข้อความใดคือสาเหตุหลักที่ส าคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

“เจ้าหน้าที่สายตรวจของสถานีต ารวจภูธรจังหวัดหน่ึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าช่วยหลือแรงงานชาวเวียดนาม 2 คน หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการใช้
แรงงานอย่างทารุณ โดยขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือพบแรงงานทั้ง 2 อยู่บนฟุตบาทริมถนน 
สภาพเน้ือตัวมอมแมม ตามตัวมีร่องรอยขีดข่วน เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ แรงงานทั้ง 2 ได้ว่ิงเข้าโผกอดอย่างน่า
สงสาร” 

ที่มา: news.add.co.th/index.php/2014-05-07.../15-2014-06-03-07-35-51? 
 

“องค์กรสิทธิแรงงานข้ามชาติในอังกฤษพบรายงานการใช้แรงงาน ในโรงงานยาสูบแห่งหน่ึงเกือบ 
80,000 คน และท างานหนัก แต่รับค้าแรงน้อย อีกทั้งยังได้รับสารนิโคติน ในรายงานหัวข้อ “งานหนัก จ่าย
น้อย และใช้ยาว” ขององค์สิทธิแรงงานข้ามชาติ ซึ่งต้ังอยู่ที่กรุงลอนดอน พบว่าโรงงานแห่งน้ีใช้แรงงานใน
โรงงานยาสูบกว่า 78,000 คน โดยไม่ได้ชุดป้องกัน” 

ที่มา: www.prachatai.com/journal/2014/09/55339 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญท่าน
ท่ี 

∑𝑹 IOC 

1 2 3 
53 บุคคลใดประยุกต์ใช้แนวคิดในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิ

แรงงานข้ามชาติ (น าความรู้ไปประยุกต์ใช้) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 54 

1.  
 

 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
54 หากนักเรียนพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระท าการดังกล่าว 

นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามข้อใด เพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น 
(น าความรู้ไปประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 
 
 

“...นอกจากน้ี ยังพบว่าแรงงานต่างด้าวบางส่วนต้องหันไปพ่ึงสารเสพติด ประเภทกระตุ้นประสาท 
เพ่ือให้สามารถท างานได้ ซึ่งพบว่ามีท้ังจากการที่คนงานใช้เอง และเจ้าของกิจการน ามาให้ใช้” 

ที่มา: www.thaihealth.or.th › สาระสุขภาพ › บทความสุขภาพ 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 55 

1.  
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

55 จากข้อความข้างต้นนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 56 

1.  
 

 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

56 จากข้อความข้างต้นนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
(ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 

“ในปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก ดังน้ันแรงงานเหล่าน้ี
จึงต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน” 

ที่มา: service.nso.go.th/nso/web/article/article_36.html 
 

“แนวทางการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองแรงงานข้ามชาติแนวทางหน่ึงที่สามารถท าได้คือ ผู้
ปฏิบัติและสังคมโดยส่วนรวมต้องยอมรับแรงงานข้ามชาติในฐานะมนุษย์คนหน่ึง ท่ีมีสิทธิเสรีภาพ และความ
เสมอภาคกับแรงงานไทย อันจะน าไปสู่การคลี่คลายปัญหาแรงงานข้ามชาติได้” 

ที่มา: www.no-trafficking.org/.../mou%208%20south%20eastern%20provinces 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ศึกษาสถิติการตรวจค้นเรือและแรงงานประมงในทะเล แล้วตอบค าถามข้อที่ 57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

57 จากสถิติข้างต้น แนวโน้มปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน
ประมงในทะเลในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นน้ัน (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: http://www.tnamcot.com/content/177111 (2015/05/04) 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
ศึกษาสถิติอัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติ แล้วตอบค าถามข้อที่ 58 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
58 จากสถิติข้างต้น แนวโน้มอัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติใน

อนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน (ประเมิน
ค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 

 
อัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.72 หมายถึง ผู้มีงานท า

ทุก ๆ 100 คน จะมีการจ้างแรงงานข้ามชาติ 7 – 8 คน เมื่อพิจารณาการท างานของแรงงานข้ามชาติฝีมือโดย
พิจารณาจากอัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติฝีมือต่อจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 0.37 ซึ่งเป็นระดับ
ทรงตัวและอัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ต่อจ านวนผู้มีงานท าท้ังหมดอยู่ที่ร้อย
ละ 7.28 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 59 

1.  
 

 

 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

59 จากข้อความข้างต้น นักเรียนสามารถออกแบบโครงการใดที่
เป็นการส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติให้เกิดข้ึนในสังคมไทย
ได้ (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติมีความส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยแรงงาน
ข้ามชาติจาก 3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ พม่า กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชน ลาว (สปป.ลาว) ได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญของแรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตต่าง ๆ ที่แรงงานไทย
ส่วนใหญ่ ไม่อยากท า หรือที่เรียกว่างานประเภท 3D สกปรก (Dirty) อันตราย (Dangerous) และยากล า 
บาก (Difficult) ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าแรงงานข้ามชาติจากพม่า กัมพูชา และสปป.ลาวเหล่าน้ี เป็นแรงงานที่
ได้รับค่าจ้างต่ า และมีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยทั้งในเขตเมือง และชนบท” 

ที่มา: www.siamintelligence.com/thai-labor-migration-status/ 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

อ่านสถิติต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 60 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
60 จากสถิติการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติข้างต้น หาก

นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถออกนโยบายเพ่ือช่วยเหลือแรงงาน
ข้ามชาติ นักเรียนจะมีนโยบายในการพัฒนาแรงงานข้ามชาติ
ในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563) ตามข้อใด (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

61 ข้อใดกล่าวถึงความหมายของค าว่า “ผู้พิการ”ได้ไม่ถูกต้อง 
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

สถิติการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ 

สัญชาติ 

ประจ าปี 2558 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

พิสูจน์
สัญชาติ 
(คน) 

น าเข้าตาม
MOU 
(คน) 

พิสูจน์
สัญชาติ 
(คน) 

น าเข้าตาม
MOU 
(คน) 

พิสูจน์
สัญชาติ 
(คน) 

น าเข้าตาม
MOU (คน) 

แรงงานข้ามชาติ 3 
สั ญ ช า ติ  ไ ด้ แ ก่ 
เมี ย น ม า ร์  ล า ว 
และกัมพูชา 

966,902 225,361 962,701 227,513 969,336 234,791 

รวม 1,192,236 1,190,214 1,204,127 
 โดยแรงงานข้ามชาติประเภทพิสูจน์สัญชาติ จะได้รับอนุญาตท างานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. 
เกษตรและปศุวัตว์ 2. กิจการก่อสร้าง และ 3. การให้บริการต่าง ๆ และแรงงานข้ามชาติประเภทน าเข้าตาม 
MOU จะได้รับอนุญาตท างานมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. กิจการก่อสร้าง 2. การให้บริการต่าง ๆ และ 3. 
ต่อเน่ืองประมงทะเล 

ที่มา: wp.doe.go.th/.../211-สรุปยอดรวมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

62 “บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากความบกพร่องของ
ร่างกายในด้านต่าง ๆ” จากข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด 
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

63 ข้อใดต่อไปน้ีกล่าวถึงความหมายของการเลือกปฏิบัติต่อผู้
พิการถูกต้อง (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

64 ข้อใดต่อไปน้ีกล่าวถึงความหมายของการเลือกปฏิบัติต่อผู้
พิการไม่ถูกต้อง (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 65 

1.  
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
65 จากข้อความข้างต้นเป็นค าอธิบายของรูปแบบการเลือก

ปฏิบัติต่อผู้พิการรูปแบบใด (เข้าใจ) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

66 ข้อใดต่อไปน้ีจัดเป็นตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติแบบทุติยภูมิ
ที่ถูกต้อง (เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 

“...คนบางกลุ่มในสังคม ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง เวทนานิยม กรรมเก่า และทัศนะต่อคน
พิการอย่างผิด ๆ ถือเป็นสาเหตุให้คนพิการต้องถูกเลือกปฏิบัติจากคนในสังคมบางกลุ่มทั้งโดยเจตนาและไม่
เจตนา...” 

ที่มา: nep.go.th/law/file/report_complete.pdf 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านกรณีศึกษาต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 67 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
67 จากกรณีศึกษาข้างต้นสัมพันธ์กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา

การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการปัจจัยใด (วิเคราะห์) 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เขาเรียกผมว่า ชา แข้งบ่ดี” เกชาบอก “ได้ยินชาวบ้านเรียกเกชา ว่า ไอ้เป๋ ป้าหมัย คนที่เป็นใบ้ 
เขาก็เรียกว่า หมัยเอ้ เขาก็เรียกตามที่เห็นน่ันแหล่ะ” พ่ีจันทร์หอม อสม.ดูแลผู้พิการในหมู่บ้านบอกเล่าให้ฟัง 
ส่วนลุงบุญมี ชาวบ้านเรียกว่า “ลุงเปลี้ย” (เปลี้ย หมายถึง อ่อนแรง) “อาจจะเป็นเพราะตอนเด็ก ผมเป็นคน
พยาธิ (คนไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย) อีกทั้งตอนน้ีผมก็เดินไม่ค่อยได้ ขาไม่มีแรง ผมไม่โกรธหรอกครับ ก็มันเป็น
ยังงั้นจริง” 
ที่มา: รายงานการวิจัย “ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้พิการ” 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

อ่านกรณีศึกษาต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 68 

1.  
 

 

 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่
∑𝑹 IOC 

1 2 3 

68 จากกรณีศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในข้อใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
อ่านกรณีศึกษาต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 69 

1.  
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่
∑𝑹 IOC 

1 2 3 

69 จากกรณีศึกษาข้างต้นสัมพันธ์กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการปัจจัยใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

“ตอนเล็ก ๆ จะเข้าศูนย์เด็ก ครูเขารังเกียจไม่ให้เข้าอ้างว่าเด็กในศูนย์เยอะ ไม่มีเวลาดูแล ตาและ
ยายก็น้อยใจ” ยายน้องต้นเล่า “ตอนน้ี น้องต้นมีปัญหาในเรื่องกลิ่นอุจจาระ เวลาไปโรงเรียนเพ่ือน ๆ จะล้อ 
และไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ใกล้บางครั้งเวลาเพ่ือนบ้านมีงานบุญ งานศพ ก็มักไม่อยากให้น้องต้นเข้า ไปเล่นใน
งาน ต้องคอยสวนอุจจาระให้ในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน เพ่ือจะได้ลดกลิ่นลง เน่ืองจากไม่มีรูทวารต้ังแต่เกิด” 
ที่มา: รายงานการวิจัย “ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้พิการ” 
 

“พ่อเล่าด้วยความโกรธว่า ผมยังไม่ทันได้ทานอาหารกลางวันเลย และรู้สึกเสียใจมาก รีบพาลูกชาย
กลับมาบ้านทันที” เกชาพูด “ผมไม่ได้ท าอะไรผิด แค่ออกไปเต้นเท่าน้ัน แต่ท าไมเขาถึงท ากับผมขนาดน้ี ผม
ไม่ใช่คนหรือไง” 
ที่มา: รายงานการวิจัย “ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้พิการ” 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านกรณีศึกษาต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 70 

1.  
 

 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

70 ข้อใดคือข้อสรุปที่สัมพันธ์กับปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้
พิการในกรณีศึกษาข้างต้น (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การติดเชื้อของผู้พิการได้ท าให้ผู้ติดเชื้อรู้สึกสูญเสียสถานภาพและความสัมพันธ์ทางสังคมที่เคยมีมา
ก่อนหน้าไปสู่สภาวะที่เป็นชายขอบ สิ่งน้ีได้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ติดเชื้ออย่างมาก ท าให้ผู้ติด
เชื้อต้องเผชิญกับการถูกรังเกียจจากคนอื่น การด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ติดเชื้อจึงต้องเผชิญกับปัญหาหลาย
ด้านทั้งเรื่องภาวะจิตใจของตนเอง ร่างกายที่เจ็บป่วยการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งการอยู่ร่วมกับ
คนในชุมชน” 
ที่มา: รายงานการวิจัย “ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้พิการ” 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านกรณีศึกษาต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 71 

1.  
 

 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

71 จากกรณีศึกษาข้างต้นสัมพันธ์กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการปัจจัยใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 72 

1.  
 

 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่
∑𝑹 IOC 

1 2 3 

72 จากข้อความข้างต้นสอดคล้องกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการปัจจัยใด (วิเคราะห์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 “มีเหตุการณ์อีกครั้งหน่ึง เป็นช่วงที่เกชาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้ว จึงไปช่วยพ่ีเขยท างานมัด
กระเทียมที่สวน เกชามัดกระเทียมได้ไม่แน่นเป็นพวง กะเทียมมักหลุด เน่ืองจากการท างานของมือยังไม่
แข็งแรงพอ พ่ีเขยจึงบอกให้เกชาว่า ให้กลับไปอยู่บ้านเฉย ๆ ดีกว่าอย่ามาช่วยเลย ท าให้เกชาน้อยใจ คิดว่า
ตัวเองไร้ค่า ไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัวจึงตัดสินใจท าร้ายตัวเองโดยใช้ผ้าขาวม้าผูกคอตัวเองกับขอบ
หน้าต่างบ้าน” 
ที่มา: รายงานการวิจัย “ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้พิการ” 
 

 “เกชาได้รับเบี้ยยังชีพความพิการเดือนละ 800 บาท ขณะเดียวกันที่ลุงบุญมี ยังไม่ได้ เน่ืองจากไม่มี
สัญชาติไทย” 
ที่มา: รายงานการวิจัย “ความทุกข์ ความรุนแรง และรูปแบบการละเมิดสิทธ ิศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้พิการ” 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

73 การบริการใดต่อไปน้ีไม่ใช่การบริการที่เป็นแนวทางการมีส่วน
ร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้พิการตามหลักสิทธิมนุษยชน 
(เข้าใจ) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

74 “สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวะในทุกสังกัด 
มีหน้าท่ีรับเข้าผู้พิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ านวนที่
เหมาะสม” จากข้อความข้างต้นหมายถึงข้อใด (เข้าใจ) 

0 +1 +1 2.00 0.67 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามข้อที่ 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
75 จากข้อความข้างต้น ถ้านักเรียนเป็นครูสิ่งแรกที่ต้องสอน

นักเรียนเป็นอันดับแรก เพ่ือใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว คือข้อใด (น าความรู้ไปประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 

 “...เรื่องมีอยู่ว่าวันพฤหัสที่ 11 ตุลาคม 2555 ผมน่ัง BTS จากหมอชิตไปลงสนามกีฬา พอลงจาก BTS 
รุ่นพ่ีที่ผมนัดไว้ก็โทรมาบอกว่า "มาเร็วๆ มีเรื่องกับยาม ตอนน้ีอยู่ใต้สะพานลอย BTS หน้ามาบุญครอง" ผมก็รีบ
ว่ิงไป...พอไปถึงผมก็เจอรุ่นพ่ีผม กับเจ้าหน้ากวาดถนน กทม. และ คนพิการ!! ผมถามว่าเกิดเรื่องอะไรข้ึน รุ่นพ่ี
ผมบอกว่า มียาม BTS ไล่คนพิการลงจากสะพานลอย BTS (Sky walk) หน้ามาบุญครอง โดยได้ไล่ด้วยวาจาที่
หยาบคาย และส่งเสียงดังจนรุ่นพ่ีผมว่ิงไปดู และภาพที่รุ่นพ่ีผมได้เห็นน้ันคือ รปภ. BTS ก าลังตีราวเหล็กกั้น
ขอบสะพานลอยเพ่ือไล่คนพิการลงไปพ้ืนราบ แต่ด้วยความที่พ่ีเค้าเป็นคนพิการ จึงไม่สามารถลงให้เร็วได้ด่ังใจ
ของ รปภ. ทันใดน้ัน รปภ.ได้เอากระบองฟาดไปที่หลังคนพิการอย่างรุนแรง และกระทุ้งตามล าตัวจนรุ่ นพ่ีผม
เข้าไปเตือนสติ รปภ.ว่าเค้าเป็นคนพิการ ท าไมท าอย่างน้ี และในขณะน้ันก็มีชาวต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์จะเข้า
มาช่วยอุ้มชายพิการผู้น้ีลงด่านล่าง แต่ รปภ. ได้ห้ามและพูดว่า “ไม่ต้องไปช่วยมัน! มันเดินเองได้!” และได้ตีไล่
คนพิการคนน้ี จนรุ่นพ่ีผมได้ค่อย ๆ พาลงด่านล่าง โดยมีไอ้ รปภ. ตามประกบมว่ิงมาถึง สิ่งที่ผมได้เห็นคือ พ่ีชาย
คนพิการก าลังน่ังกลัวตัวสั่น น้ าตาไหล และไม่เข้าใจว่าท าไมตนเองต้องโดนรุนแรงเช่นน้ีสภาพพ่ีเค้าท่ีผมได้เห็น 
มันท าให้ผมโกรธจนตัวสั่น พร้อมกับน้ าตาคลอเบ้าเพราะความเวทนาต่อคนพิการคนน้ีลองดูซิครับ น้ าตาพ่ีเค้า
คลอเบ้า และน่ังตัวสั่น ด้วยความหวาดกลัว...” 

ที่มา: www.bts.co.th/customer/th/07-webboard-detail.aspx?id=505347 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 76 

1.  
 

 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

76 จากข้อความข้างต้น หากนักเรียนต้องการช่วยเหลือผู้พิการ 
นักเรียนมีวิธีการใดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

77 ในปัจจุบันผู้พิการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเพียงพอ
หรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 78 

1.  
 

 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

78 จากข้อความข้างต้น เป็นการละเมิดสิทธิผู้พิการหรือไม่ 
เพราะเหตุใด (ประเมินค่า) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 “จาการส ารวจของสถาบันนโยบายการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันยังมีผู้พิการที่ยังไม่ได้ข้ึนทะเบียน ซึ่งผู้
พิการเหล่าน้ีจึงไม่ได้รับสิทธิและถูกละเมิดสิทธิของผู้พิการอย่างต่อเน่ือง” 

ที่มา: www.fpps.or.th/news.php?detail=n1024512798.news 

 “วันก่อน รายการยอดนิยมช่วง 3 – 4 ทุ่ม ตลกทีมดังที่ประจ ารายการ แสดงล้อรายการทีวีประเภทที่มี
แขกรับเชิญมาร้องห่มร้องไห้กับชะตากรรมล าบากต่าง ๆ ที่ผิดพลาดมาก คือ การให้ตัวแสดง เล่นเป็นคนพิการ
ขาขาดและแขนขาด” 

ที่มา: จดหมายข่าวการเมือง เรื่องคนพิการ ฉบับที่ 15 ต.ค.-พ.ย. 2552 ปีที่ 2 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 79 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 
79 จากข้อความข้างต้น หากนักเรียนเป็นครูแล้วต้องการให้

นักเรียนจัดสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว นักเรียนจะจัด
สัมมนาในประเด็นใดจึงสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 
(สร้างสรรค์) 

0 +1 +1 2.00 0.67 

 
 
 

 “... จากการรวบรวมข้อมูล ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ พบว่า สตรีพิการ
ประสบปัญหา ดังน้ี (1) ขาดโอกาสทางการศึกษา ระบบการศึกษาของคนพิการมักจะมีคุณภาพด้อยกว่ระบบ
การศึกษาปกติ ท าให้เด็กพิการมีความคาดหวังกับการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองต่า (2) ขาดโอกาสใน
การท างาน ขาดโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการประกอบอาชีพ ไม่มีทักษะการใช้ชีวิตในสังคม ท าให้คนพิการ
จ านวนมากไม่ผ่านการคัดเลือกและ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่นายจ้างต้องการ (3) ความรุนแรงและการล่วง
ละเมิด โดยผู้หญิงพิการมักพบกับ ความรุนแรงและถูกล่วงละเมิดทั้งด้าร่างกาย จิตใจและการล่วงละเมิดทางเพศ 
(4) สุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ ผู้หญิงพิการขาดโอกาสในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ทั้งเมื่อแรก
พบความพิการและภายหลังความพิการ เน่ืองจากหน่วยบริการจะอยู่ในชุมชนเมือง (5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม เน่ืองจากสังคม มีมุมมองต่อผู้หญิงพิการว่าเป็นคนพิการ ดังน้ันกิจกรรมต่าง ๆ จึงถูกผลักดันให้ไป
รวมอยู่ในเรื่องของคนพิการ ท าให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตรีพิการถูกละเลย และสตรีพิการยังถูกปิดกั้นการเข้า
ร่วมกิจกรรม่าง ๆ (6) กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับผู้หญิง โดยส่วนใหญ่กล่าวถึงสิทธิสตรีและการพัฒนา
ให้เกิดการเข้าถึงสิทธิของผู้หญิง แต่กฎหมายและนโยบายเหล่าน้ันก็ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นของผู้หญิงพิการ
โดยตรง...” 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาชวีิตคนพิการแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 
อ่านสถิติต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อที่ 80 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

80 จากสถิติข้างต้น หากนักเรียนเป็นผู้น าประเทศนักเรียนมี
แนวคิดในการพัฒนาผู้พิการให้มีศักยภาพเพ่ือเป็นการลด
ปัญหาผู้พิการตามข้อใด (สร้างสรรค์) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.93 

สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการจ าแนกตามภูมิภาค และเพศ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 

 

ภาค 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. กรุงเทพมหานคร 37,289  29,746 67,035 

2. ภูมิภาค ประกอบด้วย    

2.1 ภาคกลางและตะวันออก 189,134  154,689 343,823 
2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 344,361  303,666 648,027 

2.3 ภาคใต้ 103,914  82,136 186,050 

2.4 ภาคเหนือ 207,518  178,998 386,516 
2.5 ไม่ระบุ 18,192  13,219 31,411 

รวม 863,119  732,708 1,595,827 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ ข้อมูลคนพิการ : ทั้งหมด 1,904,911 ราย 
หมายเหตุ ข้อมูลคนพิการ : เสียชีวิต 242,049 ราย 
หมายเหตุ ข้อมูลคนพิการ : มีชีวิต 1,662,862 ราย 

ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 23 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร KR – 20 ของ Kuder Richardson 

 
ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลความหมาย 

1 0.93* 0.33 ใช้ไม่ได้ 

2 0.56 0.78 ใช้ได้ 
3 0.44 0.33 ใช้ได้ 

4 0.07* - 0.11* ใช้ไม่ได้ 

5 0.33 - 0.22* ใช้ไม่ได้ 
6 0.67 0.44 ใช้ได้ 

7 0.70 0.67 ใช้ได้ 

8 0.93*  0.22 ใช้ไม่ได้ 
9 0.93* 0.33 ใช้ไม่ได้ 

10 0.78 0.33 ใช้ได้ 

11 0.96* 0.22 ใช้ไม่ได้ 
12 0.48 0.33 ใช้ได้ 

13 0.96* 0.22 ใช้ไม่ได้ 

14 0.67 0.44 ใช้ได้ 
15 0.26 - 0.11* ใช้ไม่ได้ 

16 0.63 0.33 ใช้ได้ 

17 0.85* 0.11* ใช้ไม่ได้ 
18 0.70 0.33 ใช้ได้ 

19 0.96* 0.22 ใช้ไม่ได้ 

20 0.59 0.56 ใช้ได้ 
21 0.56 0.44 ใช้ได้ 

22 0.89* 0.22 ใช้ไม่ได้ 

23 0.56 0.33 ใช้ได้ 

24 0.78 0.56 ใช้ได้ 
25 0.33 - 0.11* ใช้ไม่ได้ 

26 0.70 0.33 ใช้ได้ 

27 0.59 0.33 ใช้ได้ 
28 0.67 0.33 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 23 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร KR – 20 ของ Kuder Richardson 
(ต่อ) 

 
ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลความหมาย 

29 0.22 0.11* ใช้ไม่ได้ 

30 0.26 - 0.11* ใช้ไม่ได้ 

31 0.33 0.11* ใช้ไม่ได้ 

32 0.70 0.33 ใช้ได้ 
33 0.67 0.44 ใช้ได้ 

34 0.81* 0.44 ใช้ไม่ได้ 

35 0.52 0.44 ใช้ได้ 
36 0.33 0.11* ใช้ไม่ได้ 

37 0.67 0.44 ใช้ได้ 

38 0.22 0.00* ใช้ไม่ได้ 

39 0.22 - 0.11* ใช้ไม่ได้ 

40 0.52 0.56 ใช้ได้ 

41 0.56 0.44 ใช้ได้ 
42 0.63 0.33 ใช้ได้ 

43 0.33 0.22 ใช้ได้ 

44 0.63 0.78 ใช้ได้ 
45 0.81* 0.33 ใช้ไม่ได้ 

46 0.67 0.56 ใช้ได้ 

47 0.48 0.33 ใช้ได้ 
48 0.59 0.33 ใช้ได้ 

49 0.37 - 0.11* ใช้ไม่ได้ 

50 0.48 0.33 ใช้ได้ 
51 0.78 0.33 ใช้ได้ 

52 0.59 0.33 ใช้ได้ 

53 0.63 0.44 ใช้ได้ 
54 0.22 0.11* ใช้ไม่ได้ 

55 0.81* 0.44 ใช้ไม่ได้ 

56 0.67 0.44 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 23 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร KR – 20 ของ Kuder Richardson 
(ต่อ) 

 
ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลความหมาย 

57 0.04* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
58 0.59 0.33 ใช้ได้ 

59 0.37 - 0.44* ใช้ไม่ได้ 

60 0.59 0.44 ใช้ได้ 
61 0.63 0.22 ใช้ได้ 

62 0.96* 0.22 ใช้ไม่ได้ 

63 0.41 0.44 ใช้ได้ 
64 0.41 0.00* ใช้ไม่ได้ 

65 0.33 - 0.44* ใช้ไม่ได้ 

66 0.44 0.56 ใช้ได้ 
67 0.63 0.67 ใช้ได้ 

68 0.63 0.11* ใช้ไม่ได้ 

69 0.52 0.67 ใช้ได้ 
70 0.30 0.22 ใช้ได้ 

71 0.41 0.67 ใช้ได้ 

72 0.41 0.56 ใช้ได้ 
73 0.11* 0.22 ใช้ไม่ได้ 

74 0.59 0.44 ใช้ได้ 

75 0.70 0.67 ใช้ได้ 
76 0.70 0.67 ใช้ได้ 

77 0.41 0.33 ใช้ได้ 

78 0.70 0.67 ใช้ได้ 
79 0.07* - 0.11* ใช้ไม่ได้ 

80 0.59 0.44 ใช้ได้ 
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หมายเหตุ 
 
 1. ข้อสอบข้อท่ี 1, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 34, 45, 55 และ 62 มีค่าความยากง่าย (p) 
มากกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบท่ีง่ายเกินไป ผู้วิจัยจึงตัดออก และ 73 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยกว่า 
0.80 จัดเป็นข้อสอบท่ียากเกินไป ผู้วิจัยจึงตัดออก 

2. ข้อสอบข้อท่ี 4, 5, 15, 17, 25, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 49, 54, 57, 59, 64, 68 และ 
79 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ 
ผู้วิจัยจึงตัดออก 

3. ข้อสอบข้อท่ี 4, 57 และ 79 มีค่าความยากง่าย (p) น้อยกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบท่ียาก
เกินไป และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็ก
อ่อนได้ ผู้วิจัยจึงตัดออก 

3. เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนท่ีต้องการ ผู้วิจัยจึงตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อสอบข้อท่ี 
24, 42, 43, 45, 50, 51, 65, 70, 72, 75 และ 78 

4. รวมตัดข้อสอบออกท้ังหมด 40 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 40 ข้อ  
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ปัญหาสังคม: สิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 จ านวน 40 ข้อ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยสูตร KR – 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson Formular 20) ได้เท่ากับ 0.80 
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ตารางท่ี 24 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม : สิทธิมนุษยชนและ
ความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

 
คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 20 30 20 24 24 

2 25 30 21 21 25 
3 17 25 22 17 26 

4 20 23 23 25 31 

5 9 31 24 20 28 
6 16 26 25 22 23 

7 21 30 26 19 24 

8 20 28 27 13 27 
9 24 27 28 18 26 

10 22 25 29 25 28 

11 20 26 30 23 25 
12 23 27 31 22 29 

13 21 23 32 18 28 

14 10 21 33 17 22 
15 19 28 34 16 24 

16 15 21 35 14 22 

17 15 23 36 21 26 
18 16 30 37 19 23 

19 11 27 38 27 29 

สรุป 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ก่อนเรียน 19.08 4.29 

หลังเรียน 26.08 2.84 

 
 
 
 



372 
 

ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ 

 

เรื่องที ่ ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทา่น

ที่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

1 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความริเร่ิม หรือความ
เป็นต้นก าเนิด 
(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความงดงาม (Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การประเมินความเป็นไป
ได้ของผลที่ตามมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าไปประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

เรื่องที ่ ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทา่น

ที่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

2 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความริเร่ิม หรือความ
เป็นต้นก าเนิด 
(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความงดงาม (Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การประเมินความเป็นไป
ได้ของผลที่ตามมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าไปประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

เรื่องที ่ ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทา่น

ที่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

3 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความริเร่ิม หรือความ
เป็นต้นก าเนิด 
(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความงดงาม (Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การประเมินความเป็นไป
ได้ของผลที่ตามมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าไปประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

เรื่องที ่ ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทา่น

ที่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

4 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความริเร่ิม หรือความ
เป็นต้นก าเนิด 
(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความงดงาม (Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การประเมินความเป็นไป
ได้ของผลที่ตามมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าไปประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

เรื่องที ่ ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทา่น

ที่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

5 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความริเร่ิม หรือความ
เป็นต้นก าเนิด 
(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความงดงาม (Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การประเมินความเป็นไป
ได้ของผลที่ตามมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าไปประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
 
 
 
 
 



377 
 

ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

เรื่องที ่ ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทา่น

ที่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

6 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความริเร่ิม หรือความ
เป็นต้นก าเนิด 
(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความงดงาม (Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การประเมินความเป็นไป
ได้ของผลที่ตามมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าไปประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
 
 
 
 



378 
 

ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

เรื่องที ่ ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทา่น

ที่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

7 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความริเร่ิม หรือความ
เป็นต้นก าเนิด 
(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความงดงาม (Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การประเมินความเป็นไป
ได้ของผลที่ตามมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าไปประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์ท่ีต้องการของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

 

เรื่องที ่ ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญทา่น

ที่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

8 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความริเร่ิม หรือความ
เป็นต้นก าเนิด 
(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความงดงาม (Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การประเมินความเป็นไป
ได้ของผลที่ตามมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

การน าไปประยุกต์ใช้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางท่ี 26 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร Cronbanch’s Alpha 

 
เรื่อง
ที่ 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

การแปล
ความหมาย 

1 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

0.79 - 0.02* ใช้ไมไ่ด้ 
การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

ความริเร่ิม หรือ
ความเป็นต้นก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

0.75 0.21 ใช้ได้ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

0.68 0.22 ใช้ได้ 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 

การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

การประเมินความเป็นไปได้
ของผลที่ตามมา 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

0.64 0.36 ใช้ได้ การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

การน าไปประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 



381 
 

ตารางท่ี 26 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร Cronbanch’s Alpha 
(ต่อ) 

 
เรื่อง
ที่ 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

การแปล
ความหมาย 

2 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

0.73 0.04* ใช้ไมไ่ด้ 
การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

ความริเร่ิม หรือ
ความเป็นต้นก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

0.84 0.32 ใช้ได้ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

0.70 0.29 ใช้ได้ 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 
การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

การประเมินความเป็นไปได้
ของผลที่ตามมา 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

0.68 0.44 ใช้ได้ การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

การน าไปประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 



382 
 

ตารางท่ี 26 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร Cronbanch’s Alpha 
(ต่อ) 

 
เรื่อง
ที่ 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

การแปล
ความหมาย 

3 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

0.70 0.07* ใช้ไมไ่ด้ 
การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

ความริเร่ิม หรือ
ความเป็นต้นก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

0.75 0.29 ใช้ได้ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

0.76 0.32 ใช้ได้ 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 
การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

การประเมินความเป็นไปได้
ของผลที่ตามมา 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

0.78 0.25 ใช้ได้ การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

การน าไปประยุกต์ใช้ 
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ตารางท่ี 26 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร Cronbanch’s Alpha 
(ต่อ) 

 
เรื่อง
ที่ 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

การแปล
ความหมาย 

4 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

0.74 0.48 ใช้ได้ 
การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

ความริเร่ิม หรือ
ความเป็นต้นก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

0.70 0.32 ใช้ได้ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

0.75 0.43 ใช้ได้ 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 
การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

การประเมินความเป็นไปได้
ของผลที่ตามมา 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

0.76 0.26 ใช้ได้ การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

การน าไปประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 



384 
 

ตารางท่ี 26 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร Cronbanch’s Alpha 
(ต่อ) 

 
เรื่อง
ที่ 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

การแปล
ความหมาย 

5 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

0.73 0.32 ใช้ได้ 
การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

ความริเร่ิม หรือ
ความเป็นต้นก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

0.77 0.39 ใช้ได้ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

0.79 0.38 ใช้ได้ 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 
การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

การประเมินความเป็นไปได้
ของผลที่ตามมา 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

0.75 0.45 ใช้ได้ การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

การน าไปประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 



385 
 

ตารางท่ี 26 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร Cronbanch’s Alpha 
(ต่อ) 

 
เรื่อง
ที่ 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

การแปล
ความหมาย 

6 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

0.77 0.39 ใช้ได้ 
การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

ความริเร่ิม หรือ
ความเป็นต้นก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

0.63 0.61 ใช้ได้ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

0.79 0.29 ใช้ได้ 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 
การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

การประเมินความเป็นไปได้
ของผลที่ตามมา 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

0.70 0.49 ใช้ได้ การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

การน าไปประยุกต์ใช้ 
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ตารางท่ี 26 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร Cronbanch’s Alpha 
(ต่อ) 

 
เรื่อง
ที่ 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

การแปล
ความหมาย 

7 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

0.75 0.50 ใช้ได้ 
การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

ความริเร่ิม หรือ
ความเป็นต้นก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

0.77 0.39 ใช้ได้ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

0.73 0.47 ใช้ได้ 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 
การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

การประเมินความเป็นไปได้
ของผลที่ตามมา 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

0.58 0.74 ใช้ได้ การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

การน าไปประยุกต์ใช้ 
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ตารางท่ี 26 ผลวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยสูตร Cronbanch’s Alpha 
(ต่อ) 

 
เรื่อง
ที่ 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นการวัด 
ค่าความ 

ยากง่าย (p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

การแปล
ความหมาย 

8 

ความท่ึง – แปลก 
(Surprise) 

การเลือกข้อมูลที่ใหม่เป็น
ปัจจุบัน 

0.78 0.30 ใช้ได้ 
การสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่ใหม่ 

ความริเร่ิม หรือ
ความเป็นต้นก าเนิด 

(Originality) 

การอธิบายเน้ือหาที่มี
มุมมองใหม่ หลากหลาย
ประเด็น 

0.70 0.61 ใช้ได้ 

ความงดงาม 
(Beauty) 

การนิยามอุปสรรค 
(Adversity) 

0.76 0.36 ใช้ได้ 

การนิยามความเช่ือส่วน
บุคคลในเชิงบวก (Belief) 
การน าเสนอผลที่ตามมา 
(Consequence) 

การประเมินความเป็นไปได้
ของผลที่ตามมา 

ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) 

การเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

0.74 0.43 ใช้ได้ การเป็นประโยชน์ระยะสั้น
และระยะยาว 

การน าไปประยุกต์ใช้ 
เฉลี่ย 0.73 0.36 - 
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หมายเหตุ 
 

1. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 1 – 3 ข้อท่ี 1 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 
จัดเป็นข้อสอบท่ีไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ ผู้วิจัยจึงตัดข้อสอบข้อนี้ออก 

2. เพื่อให้ได้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามท่ีก าหนดไว้ ผู้วิ จัยจึงตัดแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ เรื่องท่ี 1 – 3 ออก เนื่องจากมีข้อค าถามบางข้อดังท่ีกล่าวมาข้างต้นของแต่ละฉบับ มีค่า
อ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 8 ผู้วิจัยได้ตัดออกแบบ
เจาะจง เนื่องจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 8 ส่วนใหญ่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ท่ีน้อยกว่า 
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 4 ดังนั้นค่าความยากง่าย (p) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ จึงอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.79 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.26 – 0.74 

3. รวมการตัดแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ท้ังหมด 4 เรื่อง จ านวน 16 ข้อ และคงเหลือแบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ ท้ังหมด 4 เรื่อง คือ เรื่องท่ี 4, 5, 6 และ 7 จ านวน 16 ข้อตามท่ีก าหนดไว้ 

4. จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่องท่ี 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก เรื่องท่ี 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี เรื่องท่ี 3 ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ และเรื่องท่ี 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จ านวน 4 เรื่อง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตร 
Cronbanch’s Alpha ได้เท่ากับ 0.70 
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ตารางท่ี 27 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ จ าแนกตามรายด้าน 

 

คนที่ 
ความคิดสร้างสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับความคิด

สร้างสรรค์ 
ระดับ

คุณภาพ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

1 3 2 4 3 3.00 3 ดี 
2 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

3 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

4 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

5 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

6 3 1 3 3 2.50 3 ดี 

7 4 1 4 3 3.00 3 ดี 

8 3 2 3 3 2.75 3 ดี 

9 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

10 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

11 4 1 4 3 3.00 3 ดี 

12 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

13 4 1 4 3 3.00 3 ดี 

14 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

15 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

16 4 3 4 3 3.50 3 ดี 

17 3 1 3 3 2.50 2 พอใช้ 

18 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

19 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

20 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

21 4 1 4 3 3.00 3 ดี 

22 3 3 4 3 3.25 3 ดี 

23 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

24 4 1 4 3 3.00 3 ดี 

25 4 1 4 3 3.00 3 ดี 

26 3 3 4 3 3.25 3 ดี 

27 3 1 4 3 2.75 3 ดี 
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ตารางท่ี 27 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 1 ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ จ าแนกตามรายด้าน (ต่อ) 

 

คนที่ 
ความคิดสร้างสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับความคิด

สร้างสรรค์ 
ระดับ

คุณภาพ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

28 3 1 3 3 2.50 2 พอใช้ 
29 4 1 3 3 2.75 3 ดี 

30 4 1 4 3 3.00 3 ดี 

31 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

32 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

33 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

34 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

35 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

36 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

37 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

38 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

รวม 130 60 147 116 113.25   
เฉลี่ย

รายด้าน 
3.42 1.58 3.87 3.05 2.98  ดี 

 
หมายเหตุ 
 1. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 1 ความท่ึง – แปลก (Surprise) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 2 ความริเริ่ม หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) คะแนน
เต็ม 4 คะแนน 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 3 ความงดงาม (Beauty) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 4 ความเป็นประโยชน์ (Utility) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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ตารางท่ี 28 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ จ าแนกตามรายด้าน 

 

คนที่ 
ความคิดสร้างสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับความคิด

สร้างสรรค์ 
ระดับ

คุณภาพ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

1 3 2 4 3 3.00 3 ดี 
2 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

3 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

4 3 2 4 4 3.25 3 ดี 
5 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

6 3 4 4 3 3.50 3 ดี 

7 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

8 3 4 4 3 3.50 3 ดี 

9 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

10 3 1 4 3 2.75 3 ดี 
11 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

12 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

13 3 1 4 3 2.75 3 ดี 
14 4 1 4 3 3.00 3 ดี 

15 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

16 3 3 4 3 3.25 3 ดี 
17 3 4 4 3 3.50 3 ดี 

18 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

19 3 2 4 3 3.00 3 ดี 
20 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

21 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

22 3 3 4 3 3.25 3 ดี 

23 3 2 4 3 3.00 3 ดี 
24 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

25 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

26 3 3 4 3 3.25 3 ดี 
27 3 2 4 3 3.00 3 ดี 
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ตารางท่ี 28 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิด
สร้างสรรค์ จ าแนกตามรายด้าน (ต่อ) 

 

คนที่ 
ความคิดสร้างสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับความคิด

สร้างสรรค์ 
ระดับ

คุณภาพ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

28 3 4 4 3 3.50 4 ดีมาก 

29 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

30 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

31 4 1 4 3 3.00 3 ดี 
32 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

33 3 1 4 3 2.75 3 ดี 

34 3 1 4 3 2.75 3 ดี 
35 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

36 3 2 4 3 3.00 3 ดี 

37 4 1 4 3 3.00 3 ดี 
38 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

รวม 120 78 152 120 117.50   
เฉลี่ย

รายด้าน 
3.16 2.05 4.00 3.16 3.09  ดี 

 
หมายเหตุ 
 1. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 1 ความท่ึง – แปลก (Surprise) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 2 ความริเริ่ม หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) คะแนน
เต็ม 4 คะแนน 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 3 ความงดงาม (Beauty) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 4 ความเป็นประโยชน์ (Utility) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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ตารางท่ี 29 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ าแนกตามรายด้าน 

 

คนที่ 
ความคิดสร้างสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับความคิด

สร้างสรรค์ 
ระดับ

คุณภาพ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

1 3 2 4 4 3.25 3 ดี 
2 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

3 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

4 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

5 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

6 3 1 4 4 3.00 3 ดี 

7 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

8 3 1 4 4 3.00 3 ดี 

9 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

10 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

11 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

12 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

13 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

14 4 2 4 2 3.00 3 ดี 

15 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

16 3 3 4 4 3.50 4 ดีมาก 

17 3 1 4 4 3.00 3 ดี 

18 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

19 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

20 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

21 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

22 3 3 4 4 3.50 4 ดีมาก 

23 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

24 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

25 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

26 3 3 4 4 3.50 4 ดีมาก 

27 3 2 4 4 3.25 3 ดี 
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ตารางท่ี 29 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 3 ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ าแนกตามรายด้าน (ต่อ) 

 

คนที่ 
ความคิดสร้างสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับความคิด

สร้างสรรค์ 
ระดับ

คุณภาพ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

28 3 1 4 4 3.00 3 ดี 

29 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

30 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

31 4 2 4 2 3.00 3 ดี 

32 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

33 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

34 4 2 4 4 3.50 3 ดี 

35 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

36 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

37 4 2 4 2 3.00 3 ดี 

38 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

รวม 126 75 152 143 124.00   
เฉลี่ย

รายด้าน 
3.32 1.97 4.00 3.76 3.26  ดี 

 
หมายเหตุ 
 1. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 1 ความท่ึง – แปลก (Surprise) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 2 ความริเริ่ม หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) คะแนน
เต็ม 4 คะแนน 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 3 ความงดงาม (Beauty) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 4 ความเป็นประโยชน์ (Utility) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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ตารางท่ี 30 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ าแนกตามรายด้าน 

 

คนที่ 
ความคิดสร้างสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับความคิด

สร้างสรรค์ 
ระดับ

คุณภาพ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

1 3 2 4 4 3.25 3 ดี 
2 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

3 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

4 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

5 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

6 4 4 4 2 3.50 4 ดีมาก 

7 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

8 4 4 4 2 3.50 4 ดีมาก 

9 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

10 4 4 4 3 3.75 3 ดี 

11 4 2 4 4 3.50 3 ดี 

12 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

13 4 4 4 3 3.50 4 ดีมาก 

14 3 1 4 2 2.50 3 ดี 

15 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

16 4 4 4 4 4.00 4 ดีมาก 
17 4 4 4 2 3.50 4 ดีมาก 

18 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

19 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

20 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

21 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

22 4 4 4 4 4.00 4 ดีมาก 

23 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

24 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

25 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

26 4 4 4 4 4.00 4 ดีมาก 

27 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 
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ตารางท่ี 30 คะแนนเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ เรื่องท่ี 4 ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จ าแนกตามรายด้าน (ต่อ) 

 

คนที่ 
ความคิดสร้างสรรค์ คะแนน

เฉลี่ย 
ระดับความคิด

สร้างสรรค์ 
ระดับ

คุณภาพ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 

28 4 4 4 2 3.50 4 ดีมาก 

29 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

30 4 4 4 3 3.50 4 ดีมาก 

31 3 1 4 2 2.50 2 พอใช้ 
32 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

33 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

34 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

35 4 2 4 3 3.25 3 ดี 

36 3 2 4 4 3.25 3 ดี 

37 3 1 4 2 2.50 2 พอใช้ 
38 4 2 4 4 3.50 4 ดีมาก 

รวม 143 93 152 125 128.25   
เฉลี่ย

รายด้าน 
3.76 2.45 4.00 3.29 3.38  ดีมาก 

 
หมายเหตุ 
 1. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 1 ความท่ึง – แปลก (Surprise) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 2 ความริเริ่ม หรือความเป็นต้นก าเนิด (Originality) คะแนน
เต็ม 4 คะแนน 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 3 ความงดงาม (Beauty) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ด้านท่ี 4 ความเป็นประโยชน์ (Utility) คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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ตารางท่ี 31 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินข้อค าถามกับตัวแทนพฤติกรรมของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 

 

ด้าน รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

กิจกรรม 
การเรียนรู้ 

1. นักเรียนสามารถฝึกการท างานเป็นกลุ่ม +1 +1 +1 3.00 1.00 

2. นักเรียนเกิดมุมมองปัญหาในมุมมองใหม่ 
และมีแนวคิดที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3. นักเรียนมีการระดมสมอง และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่ม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. นักเรียนมีมุมมองปัญหาในเชิงบวก +1 +1 +1 3.00 1.00 

5. นักเรียนได้ฝึกการสร้างข้อสรุปจากข้อมูล
ที่น ามาใช้ในการสัมมนา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

บรรยากาศ 
การเรียนรู้ 

6. นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างเพ่ือนในช้ันเรียนและครู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. นักเรียนรับฟัง และเคารพความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

8. นักเรียนมีอิสระทางความคิดในการเรียนรู้ +1 +1 +1 3.00 1.00 
9. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความ
คิดเห็นระหว่างเพ่ือนในช้ันเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้ 

11. นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. นักเรียนได้ความรู้และข้อมูลใหม่จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
สามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถน าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางท่ี 31 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีได้จากการประเมินข้อค าถามกับตัวแทนพฤติกรรมของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 

ด้าน รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ท่านที ่ ∑𝑹 IOC 

1 2 3 

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเรียนรู้

(ต่อ) 

15. นักเรียนมีลักษณะผู้ที่มีความคิดเชิงบวก 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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