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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

58262402 : การสอนสงัคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s, ความคิดสร้างสรรค ์

นาย สัญญา จ าปาขอม : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์  เร่ือง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
Three R's อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร. อนัน ปั้นอินทร์ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ซินเนคติคส์ Three R’s  2. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ระหว่างเรียน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่3/8 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 จ านวน 25 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 1.แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 4. แบบสอบถามความ
คิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for Dependent) และ การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 หลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ระหว่างเรียน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซิ
นเนคติคส์ Three R’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

58262402 : Major (TEACHING SOCIAL STUDIES) 
Keyword : Synectics Three R’s, Creative Thinking 

MR. SANYA CHAMPAKHOM : THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT 
AND CREATIVE THINKING ON THAI CULTURE AND WISDOM OF MATTHAYOMSUKSA 3 
USING SYNECTICS THREE R’S THESIS ADVISOR : LECTURER PH.D. ARNON PUNAIN 

The purposes of this research were to : 1) compare the development of 
Learning  achievement on Thai culture and wisdom of Mathayomsuksa 3/8 students before 
and after using synectics Three R’s; 2) study the creative thinking of Mathayomsuksa 3/8 
students from their participation during the learning management using synectics Three R’s 
and 3) study the Mathayomsuksa 3/8 students’ opinion towards the learning management 
using synectics Three R’s. The sample of this research consisted 25 Mathayomsuksa 3/8 
students studying in the first semester during the academic year 2019 at Joseph Upatham 
School. 

The instruments employed to collect data were: lesson plans, a learning 
achievement test, a creative thinking test, and an opinion questionnaire. The collected 
data was analyzed by mean, standard deviation, t-test for dependent sample and content 
analysis. 

The research findings were as follows: 

1. The learning achievement on the Thai culture and wisdom 
of Mathayomsuksa 3/8 students using synectics Three R’s after using the learning 
achievement was significantly higher than before using the learning management at the .05 
level. 

 2. The creative thinking of Matthayomsuksa 3/8 students during the learning 
management using synectics Three R’s was at the good level. 

 3. The opinions of the students towards the learning management using 
synectics Three R’s was at the high level.  
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เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เร่ิมต้นจนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สรภัส  น ้าสมบูรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และให้คว
และ  อาจารย์ ดร.สามารถ  ทิมนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้
วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต  จันทรวินิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร  รามศิริ 
และ อาจารย์ ดร.ญดาภัค  กิจทวี  ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  ท าให้ผู้วิจัย
สามารถด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อ
การท าวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ เพื่อน พี ่และน้องระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลอันเป็นที่รักทุกท่านส าหรับความช่วยเหลือ ค าแนะน าและก าลังใจที่มีให้เสมอ
มาจนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสุนทร  จ าปาขอม และคุณแม่จันทร์  อินจันทร์ อันเป็นที่รักยิ่งผู้ซ่ึงให้ชีวิต 
การอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ความสามารถและเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณสมาชิก
ทุก ๆ ท่านในครอบครัวท่ีเป็นแรงบันดาลใจ และให้ก าลังในการศึกษาเป็นอย่างดี ท าให้ผู้วิจัยส าเร็จการศึกษา
ปริญญาโทดังที่มุ่งหมายไว้ 

สุดท้ายน้ี คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา
พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารย์  ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1  

บทน า 

 

1. ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันโลกมีความเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  มาจากการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึน
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นทักษะที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตและท างาน
ในระบบสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้จากนักวิชาการ ได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ดังที่ Roger T. & Dawid W. (2010, อ้างถึงในเบลลันกา และเจมส์ (2556: 306) 
ช้ีให้เห็นความท้าทาย 4 ประการในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) การพึ่งพากันในระดับโลกที่มีมากกข้ึน 2) 
จ านวนประเทศประชาธิปไตยเพิ่มมากข้ึน 3) ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีอิทธิพลต่อการพัฒนา อัตลักษณ์ส่วนบุคคล ทั้ง สองอภิปราย 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ การพิพาทเชิงสร้างสรรค์ และการต่อรองเพื่อแก้ปัญหา มีบทบาทอย่างยิ่งใน
การสอนนักเรียนให้มคีวามสามารถและมีคุณค่าที่จ าเป็นต่อการรับมือท้าทายเหล่าน้ี เพื่อน าไปสู่ชีวิตที่
สร้างสรรค์และสมบูรณ์ 

สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวดเร็วมาก นักคิดในแวดวงต่าง ๆ ของโลกและ
ไทยต่างให้ความสนใจกับสภาพสังคมเป็นอย่างยิ่งนักคิดทั้งหลาย สังคมของมนุษยชาติในอนาคตในช่ือ
ที่แตกต่างกัน ทอฟฟเลอร์ (1995: 22) เรียก ยุคคลื่นลูกที่สาม (The third wave) โดยมองว่าการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกจะเปน็การเปลีย่นแปลงทีม่ีลกัษณะ “ทั้งโลก” (Global) ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อน ในขณะที่ อีริค ชมิดท์ 
และ เจเรด โคเฮน (2557) เรียกโลกยุคนี้ว่า ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก (The New Digital Age) นอกจากนี้
แล้วยังถูกเรียกในช่ืออื่น ๆ อีกว่าเป็น “ยุคโลกไร้พรมแดน” (Borderless  world)  เป็นโลกที่ก้าวข้าม
สังคมที่เน้นการแข่งขันไปสู่การร่วมสร้างสรรค์ เป็นโลกที่ภูมิปัญญาได้พัฒนาก้าวข้ามทรัพย์สินทาง
ปัญญาสู่ภูมิปัญญามหาชน เช่น ยูทูบ (Youtube) หรือ วิกิพี เดีย (Wikipedia) โลกหลังสังคม
ฐานความรู้ เป็นโลกที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์จากการพึ่งพิง ไปสู่ความเป็นอิสระและการพึ่งพาอาศัยกัน 
เมื่อพิจารณา แนวคิดของ สุวิทย์ เมษินทรีย์ แล้วจะเห็นว่าค่อนข้างมองโลกในแง่ดี ซึ่งแตกต่างจาก
แนวคิดของ มาร์ติน (2553: 40) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือช่ือว่า “โลกแห่งศตวรรษที่ 21” (The 
Meaning of the 21st Century) เจมส์ได้เสนอแนวคิดว่า จะเกิดอะไรข้ึนบ้างในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ค่อนข้างจะเป็นในทางลบ แต่เขามีเจตนาที่จะกระตุ้นให้สังคมตระหนักและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนเช่นเดียวกับประเวศ วะสี (2545: 15) เห็นว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จะ
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มีปัญหามากข้ึนอันสืบเนื่องมาจากกิเลสและอวิชชาจะต้องอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
แก้ปัญหามนุษย์จะต้องเปลี่ยนไปสู่ภาวะหรือภาพภูมิที่สูงกว่า 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2554) ได้ประเมิน
สถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยทั้งระดับโลกและในระดับประเทศไว้ว่า การที่มนุษย์จะ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับยุคดังกล่าวได้ว่า
จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523: 1-2) ได้กล่าวว่า    
การเรียนรู้เพื่อรู้ และการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นหลักการในการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21    
การเรียนรู้เพื่อรู ้หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ 
สมาธิ ความจ า ความคิด ผสมผสานกับสภาพจรงิและประสบการณ์ในการปฏิบัติ  และ การเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัติได้นั้น คือ การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความสามารถความช านาญรวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่ การปฏิบัติงานและอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม กระบวนการเรียนรู้จะเป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติที่เปน็
ประสบการณ์ต่าง ๆ สังคม ภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st century 
skills, 2011) เป็นองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักคิด นักการศึกษา เอกชน
และหน่วยงานของรัฐร่วมกันพัฒนากรอบงานเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีความเคลื่อนไหวเพื่อ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนของเขาเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
ควรมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation) ประกอบด้วย 1) ทักษะการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and innovation) 2) ทักษะความคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ ปั ญ ห า  (Critical thinking and problem solving) 3 ) ก ารสื่ อ ส ารและความ รวมกลุ่ ม 
(Communication and collection)  และ 4) ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับ
ปรับปรุง 2553 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2554: 2) เป้าหมายของการพัฒนา
ผู้เรียนที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาความสามารถในการคิดที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน ได้แก่ 
การคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking ) และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของ
คนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างที่เป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดกรอบของความมุ่งหมายหลักการ 
และแนวทางการจัดการศึกษา ดังมาตราที่ 6 ที่ได้ก าหนดความมุ่งหมาย และหลักการไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มาตราที่ 22 ที่ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุก
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คนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
และมาตราที่ 24 ที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  

อย่างไรก็ดีการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า การศึกษาไทยก าลังประสบ
ปัญหา เช่น ครูยังคงใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนโดยครูเป็นศูนย์กลาง ที่มุ่งเน้น
รายละเอียดของเนื้อหาสาระทางวิชาการ โดยนักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความ
เข้าใจด้วยตนเอง อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่ได้มุ่งให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ซึ่งเป็นผลให้นักเรียนไม่เห็นความส าคัญ และ ประโยชน์ของ
วิชาที่เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

อัมมาร สยามวาลา และคณะ (2555: 3) ที่กล่าวถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือ การ
แก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการศึกษาในประเทศไทย เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก แม้จะมีความ
พยายามในการปฏิรูปการศึกษามากกว่า 10 ปี ก็ยังไม่สามารถท าให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดี
ข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อพิจารณาผลการสอบมาตรฐานหรือ ผลการประเมินของสถาบันต่าง ๆ 
ที่แสดงถึงคุณภาพการศึกษาไทย พบว่า ผลการศึกษาของประเทศไทยมีระดับต ่าลง และเมื่อพิจารณา
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปี
การศึกษา 2557 – 2559 ใน 5 รายวิชาได้แก่ ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยทั้ง  5 รายวิชาระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 
46.79 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 46.24 และ ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 49.00  จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2555)  

นอกจากจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแล้วทางผู้วิจัยให้ความส าคัญกับกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัญหาของนักเรียนที่ยังไม่เป็นไปตามคุณภาพการประกันภายในของโรงเรียนที่
ก าหนดในมาตรฐานที่  4 ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจในแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีเหตุผล ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 มีความริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ก าหนด 
(โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, 2557) โดยความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับงานและชีวิตประจ าวันส่วน
ระดับสังคมสู่การค้นพบใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางศิลปะ การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับ อารี พันธ์มณี 
(2557) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นกระบวนการทางความคิดที่มีความส าคัญต่อเด็ก 
สามารถท าให้เด็กมีจินตนาการ สามารถแก้ปัญหา ต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ก าหนดไว้ 
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ความคิดสร้างสรรค์คือพลังทางความคิดที่เด็ก ๆ ทุกคนมีมาแต่ก าเนิด หากได้รับการกระตุ้นการ
พัฒนาแห่งการสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนควรเน้น นักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนควรมี
บทบาทในการเรียนรู้มิใช่เป็นเพียงฝ่ายรับเท่านั้น การสร้างและการพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบต้องเริ่มจากตัวนักเรียน ครู และผู้ปกครองต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความสามารถการ
คิดให้แก่นักเรียน จึงพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้มีความส าคัญและมีบทบาทในการด ารงชีวิต 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 
(2557) ที่กล่าวว่า การท างานและการใช้ชีวิตในสังคม ต่างจากเดิมมาก งานในโลกทุกวันนี้ ต้องการ
คนที่มีทักษะการคิดมากกว่าเดิม สังคมต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าที่ผ่านมาประเทศที่
ขาดคนคิดสร้างสรรค์ จะพัฒนาได้ช้าและต้องขายทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อน ารายได้มาพัฒนา
ประเทศ ส่วนประเทศที่มีคนคิดสร้างสรรค์จ านวนมาก ก็จะมีการคิดค้นนวัตกรรม ขายความคิด น า
รายได้มาพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีการยืนยันโดย Dr.Kyung Hee Kim อาจารย์ที่ College 
of William & Mary Virginia, USA ได้รวบรวมผลการสอบความคิดสร้างสรรค์ที่ เด็กและผู้ใหญ่ 
300,000 คนได้เคยท าไว้และพบว่าก่อนปี 1990 คะแนนของความคิดสร้างสรรค์ ของคนยุคก่อนจะสู้
คนที่ เกิดมาที่หลังไม่ได้  (สอดคล้องกับผลการสอบ IQ )แต่หลังจากปี 1990 คะแนนความคิด
สร้างสรรค์กลับตรงกันข้าม คือ เด็กยุคใหม่มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ น้อยลงเรื่อย ๆ เพราะการ
เรียนการสอนแบบเก่าได้ท าลายความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าจะส่งเสริมให้เด็กคิดสร้างสรรค์สิ่งที่
อเมริกาท าวันน้ีคือ การคิดและวิจัยรูปแบบการสอน เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และเร่งปฏิรูป
การสอนแบบดั้งเดิม สู่รูปแบบการสอนใหม ่ที่จะช่วยให้ผูเ้รยีนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะที่
ส าคัญที่สุด คือ ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ เช่นประเทศแถบยุโรป ส่วนมากมีการปฏิรูปการศึกษา
อย่างจริงจังและท าให้ครูเปลี่ยนการสอนได้มากกว่าอเมริกา อังกฤษเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาต้ังแต่ปี 
2008 เลิกท่องจ า เน้นให้คิดทุกวิชา ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการ
ทดลองน าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาใช้วัดผลสัมฤทธ์ิ ของนักเรียนในหลายโรงเรียน  

และอะโดบี (2560) ได้เผยผลวิจัยช้ี Gen ผลการศึกษาของอะโดบีที่มีช่ือว่า Gen Z ใน
ห้องเรียน: การสร้างอนาคต (Gen Z in the Classroom: Creating the Future) อะโดบีเผยผล
การศึกษาที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองของนักเรียนรุ่น Gen Z และครูในประเทศไทย ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และความพร้อมในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
ที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง  ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ขณะที่ลักษณะของงานเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป และบุคลากรมีลักษณะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มากข้ึน นักเรียนรุ่น Gen Z ก็รู้สึกว่า
ตนเองไม่พร้อมที่จะรบัมอืกับปัญหาที่ต้องเผชิญกับ “โลกแห่งความเป็นจริง” ในปัจจุบัน และต้องการ
ที่จะโฟกัสเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการเรี ยนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในห้องเรียน  โดยผล
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การศึกษาของอะโดบีที่มีช่ือว่า Gen Z ในห้องเรียน: การสร้างอนาคต (Gen Z in the Classroom: 
Creating the Future)   ซึ่งส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนรุ่นGen Z จ านวน 250 คน อายุระหว่าง 
11 ถึง 17 ปี และครู 100 คนในประเทศไทย พบว่านักเรียน 97 เปอร์เซ็นต์ และครู 99 เปอร์เซ็นต์มี
ความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในอนาคตของนักเรียน โดยนักเรียน 
75 เปอร์เซ็นต์เช่ือว่า อาชีพการท างานในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ และครู 97 
เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่านักเรียนรุ่น Gen Z จะท างานในอาชีพใหม่ๆ ที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ 
นักเรียนรุ่น Gen Z ยังระบุว่าพวกเขาช่ืนชอบวิชาที่มุ่งเน้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิชา
เหล่าน้ีช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมส าหรับอนาคต 

นางเจนี่ ลิม ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดส าหรับสื่อดิจิตอลของอะโดบี เอเชีย -
แปซิฟิก กล่าวว่า “นักเรียนรุ่น Gen Z ในประเทศไทยเติบโตข้ึนมาในสังคมที่แวดล้อมไปด้วย
เทคโนโลยีและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  การเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิตอลช่วยขยายโอกาสใหม่ๆ 
ให้แก่นักเรียนเหล่าน้ี เพื่อส ารวจสิ่งที่เขาอยากรู้อยากเห็น รับแรงบันดาลใจจากคนอื่น ๆ และแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง  ด้วยเหตุน้ี รูปแบบการใช้งานและการเรียนรู้ของนักเรียนรุ่น Gen Z 
ในปัจจุบันจึงแตกต่างอย่างมากคนรุ่นก่อนๆ และนักการศึกษาของไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดหา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เครื่องมือที่ทันสมัย และช่องทางการสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียน และเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับบุคลากรในอนาคต” และนักเรียนรุ่น Gen Z ในประเทศไทยมองว่าตนเองมีความคิด
สร้างสรรค์ แตกต่างไม่ซ ้าแบบใคร และอยากรู้อยากเห็น รู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสที่รออยู่เบื้องหน้า 
แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับอาชีพการท างานในอนาคต โดยเกือบหนึ่งในสามของนักเรียน
รุ่น Gen Z ที่ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าตนเองขาดความพร้อมส าหรับอนาคต และกว่าครึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่
ตนเองได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนมีความส าคัญต่ออาชีพการท างานในอนาคตมากกว่าสิ่งที่เรียนรู้ใน
ห้องเรียน  แม้ว่านักเรียนรุ่น Gen Z ในไทยจะมองว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนรุ่นก่อนๆ 
(สูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย-แปซิฟิกที่มีการส ารวจความคิดเห็น) แต่ก็คิดว่าโดยทั่วไป
แล้ว ตนเองจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่านการสร้าง/ลงมือปฏิบัติ (72 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ครูคิดว่าการให้
นักเรียนได้ดูและเรียนรู้เป็นวิธีการสอนที่ดีที่สุด (77 เปอร์เซ็นต์) ทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับ 77 
เปอร์เซ็นต์ของนักการศึกษาที่มองหาโอกาสส าหรับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ และ 60 
เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการผสานรวมเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียน 

 บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ในอดีต 
ระบบการศึกษาของไทยมุ่งเน้นที่ครูผู้สอนเป็นหลัก และแทบไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเอง แต่ในปัจจุบัน รัฐบาลไทยก าลังเดินหน้าปฏิรูป
ระบบการศึกษาเพื่อก้าวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลากรในระดับโลก จึงจ าเป็น
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อย่างยิ่งที่สถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงคณาจารย์จะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิตอล 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมทั้งกระตุ้นให้
นักเรียนมีความคิดริเริ่มเพิ่มมากขึ้น และเตรียมพร้อมส าหรับการท างานในอนาคต”  

ข้อมูลส าคัญจากผลการส ารวจ Gen Z ในห้องเรียน: การสร้างอนาคต มีดังนี้  
นักเรียน 95 เปอร์เซ็นต์ และครู 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องการให้มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ใน

ห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น   
นักเรียน 97 เปอร์เซ็นต์ และครู 99 เปอร์เซ็นต์ มองว่าความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อความส าเร็จในอนาคตของนักเรียน 
นักเรียนและครู 98 เปอร์เซ็นต์ มองว่าความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นกุญแจส าคัญต่อ

ความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต 
 นักเรียน 75 เปอร์เซ็นต์ เช่ือว่าอาชีพในอนาคตของตนเองจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ครู 97 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกว่านักเรียนจะประกอบอาชีพที่แปลกใหม่ซึ่งไม่มีอยู่ในปัจจุบัน 
นักเรียน 28 เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าตนเองไม่มีความพร้อมส าหรับโลกแห่งความเป็นจริง และ

ครู 23 เปอร์เซ็นต์ก็มีความเห็นในลักษณะเดียวกัน 
นักเรียน 72 เปอร์เซ็นต์ และครู 67 เปอร์เซ็นต์ เช่ือว่าคนรุ่น Gen Z เรียนรู้ได้ดีที่สุดโดย

ผ่านการสร้าง/ลงมือปฏิบัติ   
ส่วนประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ได้น าแนวคิดและรูปแบบการสอนแนวทางใหม่มา

จัดอบรม ครูบางส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เปลี่ยนแปลงการสอนและการวัดผล เช่น การ
อบรม การสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) การอบรมทางการสอนแบบ ห้องเรียนกลับ
ด้าน Flipped Classroom  และ STEM  ซึ่งทั้งหมดมีวัตถุประสงค์หลักคือ การท าให้ห้องเรียนเป็น
ห้องเรียนตื่นตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และยังสอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์  
(2558: 13) ที่กล่าวว่า ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 ของไทยที่ควรพัฒนาทักษะหนึ่ง คือ ทักษะการคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการเนื่องจากสังคมไทยมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนในสังคม และถ้าเพียงคิด
วิเคราะห์ ไม่สร้างอะไรใหม่ขึ้นมา ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่
โลกได้  

จากปัญหาสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ดี อนึ่งทิศนา แขมมณี 
(2558: 46-47) ได้อธิบายถึงความน่าสนใจของการจัดการเรียนการสอนตามแบบซินเนคติคส์ไว้ว่า 
เป็นรูปแบบที่จอยส์และวีล พัฒนาข้ึนจากแนวคิดของกอร์ดอน ซึ่งวิธีการนี้มีประโยชน์มากส าหรับการ
เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  
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นอกจากนี้ ข้อดีของรูปแบบการสอนซินเนคติคส์เหมาะส าหรับการสอนรายวิชาหรือ
เนื้อหาที่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเขียนความเรียงแบบสร้างสรรค์ การส ารวจปัญหา
สังคม การแก้ปัญหาต่าง ๆ และการสร้างงานประดิษฐ์ ซึ่งเน้นการสอนเพื่อให้เกิดความรู้สึกมากกว่า
สติปัญญา ท าให้ผู้เรียนไม่มีความคิดติดกรอบและท าให้เปิดกว้างยอมรับสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างมากท าให้
ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา โดยวิธีการแปลกใหม่มากยิ่งข้ึน ข้อจ ากัดของรูปแบบการสอนคือกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เน้นการใช้อารมณ์ ความรู้สึก เป็นหลัก อาจจะไม่เหมาะสมกับวิชาที่ต้องใช้เหตุผล 
กฎเกณฑ์ หรือ หลักการ เช่น วิทยาศาสตร์ หลักภาษาและคณิตศาสตร์  และยังได้ปรากฏงานวิจัยที่
น ารูปแบบซินเนคติคส์มาใช้ในการจัดการเรียน ดังที่ภูมิรัตน์ โกกิลกนิษฐ (2546) ศึกษาเรื่อง ผลการ
ฝึกคิดทางศิลปะด้วยเทคนิคซินเนคติคส์ ในหนังสือศิลปศึกษาที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนจ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
หนังสือเรียนศิลปศึกษา โดยใช้รูปแบบซินเนคติคส์มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สูงข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 (2) คะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสรัญญา เช้ือทอง (2553) 
ไดศึ้กษาเรื่องการวิจัยและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนการสอน
แบบซินเนคติคส์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสาขาครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบห้องเรียนเสมือน
จริงโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนการสอนแบบซินเนคติคส์ มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากสภาพปัญหา และ ตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้        
แบบซินเนคติคส์ Three R’s ที่เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้าและสร้างอิสระทาง
ความคิด และฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ อันน าไปสู่การได้ข้อสรุปหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่
ซึ่งไม่เหมือนเดิม ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ที่จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน  มี
ความคิดนอกกรอบทางความคิดโดยผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตลอดจนได้
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s เพื่อจะได้น า
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน     
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12  และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนเก่งดี  มีสุข และสัมพันธ์กับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21  เป็นการเน้นกระบวนการคิดและทกัษะในด้านต่าง ๆ ส่งผลถึงการสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
การศึกษา 4.0 การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานในกระบวนการคิดแบบ
สร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดนวัตกรรม  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ 
เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด พบว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้        
แบบซินเนคติคส์ Three R’s  คือ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) ซึ่งมีสาระส าคัญ
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา  
เริ่มต้นจาก J.  Piaget (1971) ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็น
อัตนัย ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิด  Constructionism ประการแรก คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง 
(Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้
กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Apparatus) ของตน ประการที่สอง คือ การเรียนรู้ตามแนว 
Constructionism คือ โครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้าง
เสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ปัญญาของผู้ เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้ เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัด
สภาพการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน เริ่มที่ผู้เรียนต้องอยากจะรู้ อยากจะเรียน จึงจะเป็นตัวเร่งให้
เขาขับเคลื่อน (Ownership) ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนเป็นแรงจูงใจ(Internal motivation) ให้
เกิดการสร้างสรรค์ความรู้การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) จะดีกว่าการเรียนรู้คนเดียวเป็นการ
เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้  (Learning to learn) ซึ่ งสอดคล้องกับ Vygotsky (1962, อ้างถึงในลิ ขิต 
กาญจนาภรณ์ (2552: 89) ที่กล่าวว่านักเรียนจะไม่สามารถเรียนรู้โดยล าพัง แต่จะสามารถเรียนรู้ได้ 
หากได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพื่อนและผูใ้หญ่ทีม่ีประสบการณ์มากกว่าและเมื่อได้ใช้เวลา
ในการเรียนรู้ไปแล้วช่วงเวลาหนึ่ง กระบวนการคิดระดับสูงของนักเรียน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ไขปัญหายาก ๆ จะเกิดข้ึนได้ เมื่อนักเรียนได้สร้างปฏิสัมพันธ์ทางภาษากับเพื่อน ๆ และ ครู ดังนั้น
ครูควรจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนท างานร่วมกัน 

การศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ Ligon (1957, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี (2557: 
66-67) พบว่า เด็กที่มีอายุ 8 -10 ปี จะเพิ่มความสามารถในความคิดสร้างสรรค์งานและสามารถ
ค้นพบวิธีการต่าง ๆ  ที่จะสร้างผลงานสร้างสรรค์ เด็กวัยน้ีชอบการเป็นตัวของตัวเอง ชอบท าตัวเด่น
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ดัง ดังนั้น พวกเขาควรจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้จินตนาการและทักษะเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ ได้ เขา
สามารถจะวางโครงการระยะยาวที่ตนสนใจและได้รับการสนับสนุนให้เด็กสามารถทีจ่ะถามเพิ่มความรู้
และเพื่อให้ค้นหาความจริงได้มากยิ่งขึ้น ยังพบอีกว่า เด็กอายุ 8 -10 ปีนี้ต้องการโอกาสที่จะแสดงออก
ในความคิดริเริ่มและความคิดอย่างคล่องแคล่ว ผู้ใหญ่ควรเปิดโอกาสให้เด็ก  ๆ ได้ใช้ทักษะและ
ความสามารถ และในช่วงเวลานี้เด็กควรได้รับอนุญาตให้เล่นในสิ่งที่เป็นไปได้ในชีวิตจริง วิธีสอน
รูปแบบซินเนคติคส์นี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน ซึ่งวิลเลี่ยม เจ.เจ.กอร์ดอน
และคณะเป็นผู้พัฒนาข้ึน โดยที่กอร์ดอนได้เสนอแนวคิดและความเช่ือเดิมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ไว้ (Joyce & Weil, 2009: 222-224) ดังนี้ 1) ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน 
รูปแบบการสอนของกอรด์อนออกแบบมาเพื่อสรา้งความสามารถในการแกป้ัญหา การแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ เข้าใจผู้อื่น และส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในสังคมดีข้ึน 2) กระบวนความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่
สิ่งลี้ลับ สามารถอธิบายได้และเราสามารถฝึกฝนให้บุคคลมีระดับความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนได้        
3) ความคิดสร้างสรรค์ที่ เกิดข้ึนในทุกสาขาวิชาจะเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ เพราะจะใช้กระบวนการทางสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการคิด
สร้างสรรค์เหมือนกันและ 4) เช่ือว่าความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มมีลักษณะคล้ายกัน
มากทั้งการก่อเกิดความคิดและผลงานทางศิลปะ ตามแบบสมัยนิยม กอร์ดอนกล่าวถึงข้ันตอนของ
วิธีการสอนแบบซินเนคติคส์ มี 2 วิธี คือ การสร้างสิ่งที่คุ้นเคยให้แปลกใหม่ และ การท าสิ่งแปลกใหม่
ให้คุ้นเคย ส าหรับการท าสิ่งที่คุ้นเคยให้แปลกใหม่ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน ากลวิธีการสร้างสิ่งคุ้นเคย
ให้แปลกใหม่มาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนเห็นปัญหาเดิม แนวคิดเดิม ให้เป็นแนวคิดแปลก
ใหม่ออกไป ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  พัฒนา
จาก George M.Prince&Bill Gordon in the 1950 ช่ือว่า Synectic Three R’s โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ข้ันที่ 1 ข้ันการอ้างถึงสิ่งที่มีอยู่ (Referring) โดยการน าเสนอหัวข้อทั่ว ๆ ไป หรือ ก าหนดปัญหาจาก
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ข้ันที่ 2 ข้ันการคิดสะท้อน (Reflecting) โดยการจินตนาการ การคิด
การแก้ปั ญ ห าส ารวจท างเลื อก วิ ธีก ารที่ เป็ น ไป ได้  โดยห ล าย วิ ธี  ข้ันที่  3 ข้ันสร้ าง ให ม่  
(Reconstruction) มีการเปลี่ยนแปลงหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสิ่งที่มีอยู่และประกอบเป็น
อย่างอื่น  

ดังนั้น  ผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงข้ึน ผู้วิจัยได้ก าหนด
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังกรอบแนวคิดการวิจัยตามแผนภาพที่ 1 ดังนี ้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

3. ค าถามในการวิจัย  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่  

2. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ด้วยการจัดการเรียนรู้        
แบบซินเนคติคส์ Three R’s ระหว่างเรียนสูงข้ึนหรือไม่ 

3. ความ คิด เห็นของนั ก เรียน ช้ันมั ธยม ศึกษาปีที่  3  ที่ มี ต่ อการจั ดการเรียนรู้               
แบบซินเนคติคส์ Three R’s อยู่ในระดับใด 

 
 
 

 
 

          ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติคส์ Three R’s 
ขั้นที่ 1 ขั้นอ้างถึง (Referring)  
           ครูให้นักเรียนบรรยายหรืออธิบายสถานการณ์
ตามที่นักเรียนมีความรู้จากประสบการณ์ และ มีความ
เข้าใจในขณะนั้น 
ขั้นที่ 2 ขั้นคิดสะท้อน (Reflecting)  
          นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ การ
คิดการแก้ปัญหา ส ารวจทางเลือกวิธีการที่เป็นไปได้ โดย
หลายวิธี อย่างสร้างสรรค์ 
ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างขึ้นมาใหม่ (Reconstruction)  
          นักเรียนคิดค้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่
แปลกใหม่ไม่เหมือนเดิมและเป็นประโยชน์ 

ตัวแปรตาม 
ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิท า งก า ร เรี ย น  เรื่ อ ง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติคส์ Three 
R’s 
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4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์    
Three R’s 

2. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ซินนคติคส์ Three R’s 
 

5. สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบซินเนคติคส์ Three R’s หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ      
ซินเนคติคส์ Three R’s ระหว่างเรียนอยู่ในระดับสูง 

 

6. ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ของ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1        
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 12 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน  420 คน 

     1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ของ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่  1           
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 25 คน ซึ่งได้โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก  

2.  ตัวแปรที่วิจัย 
ตัวแปรที่วิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ 
 2 .1 ตั ว แ ป ร ต้ น  (Independent  Variable) ได้ แ ก่  ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้               

แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent   Variable) ได้แก่ 
  2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
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  2.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ 
     2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
 

7. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ใช้เวลาในการทดลองเป็น
เวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2  คาบเรียน  คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 14 คาบเรียน  
 

8. นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่มุ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดจินตนาการในการคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ มีขั้นตอนดังนี้ ข้ันที่ 1 ข้ันอ้าง
ถึง (Referring) โดยการน าเสนอหัวข้อทั่ว ๆ ไป หรือ ก าหนดปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบัน ข้ันที่ 2 ข้ันสะท้อนคิด (Reflecting) โดยการจินตนาการ การแก้ปัญหา ส ารวจทางเลือก
วิธีการที่เป็นไปได้ โดยหลายวิธี และ ข้ันที่ 3 ข้ันสร้างใหม่ (Reconstruction) คิดค้นอย่างสร้างสรรค์
ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนเดิมและเป็นประโยชน์ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัด
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl ประกอบด้วย ความจ า ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และ ความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน จ านวน 40 
ข้อ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น 

3. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางความคิดของนักเรียนที่เกิดจากการ
หลอมรวมประสบการณ์เก่าและใหม่ จนเกิดเป็นความคิดใหม่ ที่มีความนอกกรอบ และเป็นประโยชน์ 
การประเมินความคิดสร้างสรรค์โดยพิจารณาจาก 1. การอ้างถึงเป็นการบรรยายหรืออธิบาย
สถานการณ์ต่าง ๆ มีความรู้จากประสบการณ์ และ มีความเข้าใจในขณะนั้น เป็นการผสมผสาน
ความคิดเดิมและความคิดใหม่ 2. การสะท้อนคิด เป็นการคิด พินิจพิเคราะห์ โดยพยายามเริ่มจาก
ความสงสัย ตั้งค าถาม เปรียบเทียบ และ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พยายามค้นหาค าตอบหาเหตุผล
และน าไปแก้ปัญหาให้เหมาะสมมีประโยชน์มากที่สุด 3. การสร้างใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลง การแยก
ปัญหาหรือทางออกที่มีอยู่และประกอบซึ่งแตกต่างกันและมีความเกี่ยวข้องกับ กลไกลทริกเกอร์ 
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(Synectic Trigger Mechanism) เป็นแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 3 
ตอน ตอนที่ 1 มี 2 ข้อ  ตอนที่ 2 มี 2 ข้อ และ ตอนที่ 3  มี 1 ข้อ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ความคิดเห็น หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติคส์ Three R’s ซึ่งสอบถามใน 3 ด้าน คือ 1) กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 2) บรรยากาศในการเรียน และ 3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น  

5. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม จ านวน 25 คน 
 

9. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สูงข้ึน จากการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 

2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three 
R’s ที่สูงข้ึน 

3. ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ที่สามารถน าไปใช้พัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียนได้ 
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บทท่ี 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ด้วยการจัดการเรียนรู้               
แบบซินเนคติคส์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยก าหนดหัวข้อ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 2. แนวทางการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
 3. การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าข้ึนส าหรับ
ท้องถ่ินและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลักสตูรสถานศึกษา และจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง มีทักษะความสามารถใน
การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดเป็นแนวทาง 
ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถ่ินและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้
อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพย่ิงข้ึน อีก
ทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอน
ระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา 
จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบและทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
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ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้นั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และ
บุคคลต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผน 
ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการเรียนรู้ที่เน้นการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ในสังคมที่
หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
การรู้ถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยและท้องถ่ินของตนเอง รวมไปถึงการเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มี
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้ก าหนดสาระต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดังนี้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 
5 ภูมิศาสตร์ 
 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม   
 มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงาม
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติ
สุข 
 มาตรฐาน ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ซึ่งใน สาระที่ 2 เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เน้นในเรื่อง 
ระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความส าคัญ การเป็นพลเมืองดีความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การ
ด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 วิชาสังคมศึกษาจึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งใน
ฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดการทรัพยากรที่



  16 

มีอยู่อย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิด
ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม สามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตในประเทศชาติและสังคมโลก 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจทีจ่ะศึกษาสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม ในมาตรฐานที่ 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติ
สุข มีตัวช้ีวัด และสาระส าคัญดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดและสาระส าคัญมาตรฐานที่  2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง  มาตรฐานท่ี 2.1 
ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระท า
ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 

ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญาและ
ลักษณะโทษทางอาญา 
ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่งและลักษณะ
ความรับผิดทางแพ่ง 

ม.3/2  มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่น
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ความหมายและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
การมี ส่ วนร่วม คุ้มครองสิท ธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระและ
โอกาสที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 
 จากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ของมาตรฐานที่ 2.1 ที่ระบุไว้ในหลักการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยจึงได้เลือก
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้มาตรฐานที่ 2.1 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา (พื้นฐาน) 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง  มาตรฐานท่ี 2.1 
ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

ม.3/3 อนุ รัก ษ์ วัฒ นธรรมไทยและเลื อกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมสากลการเลือกรับและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม 

ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลด
ความขัดแย้ง 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สาเหตุของปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาทุจริต และ แนวทางความร่วมมือใน
ก าร ล ดความ ขัด แย้ ง แล ะก ารส ร้ า งค วาม
สมานฉันท์  

ม.3/5 เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มีความสุข  เห็น
คุณค่าในตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี สร้างทักษะ
ทางอารมณ์ รู้จักบริโภคด้วยปัญญาเลือกที่จะรับ  
ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่าง ๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ส 32101 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562       
 ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก วิเคราะห์พุทธประวัติ
จากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  หรือประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง วิเคราะห์สังฆคุณ
และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมที่ตนนับถือ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประวัติ
และความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ ตนนับถือและศาสนาอื่น มี
ศรัทธาที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสามารถน าไปปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต พัฒนาแก้ปัญหาของตนและครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์              
 ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ  ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์
เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนว
ทางแก้ไข อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดปัญหาความขัดแย้งใน
ประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง และเสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก   โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน 
เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าวหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม
การท างานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
รหัสตัวชี้วัด 
 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   
รวมท้ังหมด 24 ตัวชี้วัด 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 มีหน่วยการเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 หน่วยการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที่ 1 

 
ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู ้
/ ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

 
เวลา 

1 ป ระ วัติ ศ าส น า 
พุทธ ประวัติ พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตั วอย่ า ง  ช าดก
และความส าคัญ
ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ 
ศาสนา 

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

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลกส่งผลให้มีการนับถือพระพุทธศาสนาอย่าง
กว้างขวางในหลายประเทศโดยเฉพาะดินแดนใน
ภูมิภาคเอเชีย พระพุทธศาสนามีความส าคัญในการ
สร้างสรรค์ อารยธรรมและความสงบสุขแก่ชาวโลก 
การศึกษาพุทธประวัติ ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และ ศาสนิกชนตัวอย่างย่อมท าให้ได้ข้อคิดและ
แบบอย่างการด าเนินชีวิตไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตน 

10 

2 ห ลั ก ธร รม ท า ง
พระพุทธศาสนา
พระไตรปิฎก 

ส 1.1 ม. 3/3 
ส 1.1 ม. 3/4 

พัฒนาคน เตรียมพร้อมส าคัญการท างานและมี
ครอบครัว โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีความส าคัญใน
การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

6 

3 หน้าที่ชาวพุทธ 
มารยาทชาวพุทธ 
ก า รบ ริ ห าร จิ ต
แ ล ะ ก า ร เจ ริ ญ
ปัญญ า และวัน
ส าคัญทางพุท ธ
ศาสนา 

ส 1.1 ม. 3/5 ชาวพุทธพึงปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกและ
บุคคลต่าง ๆ ตามมารยาทชาวพุทธ แสดงตนเป็น
พุทธมามกะ เสนอแนวทางในการธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม 
อย่างถูกต้องเป็นการแสดงความเคารพในหลักค า
สอน การบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยอานา
ปานสติ มีผลต่อการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และ
การด าเนินชีวิตอย่างมีสติ 

5 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 
ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู ้

/ ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

 
เวลา 

4 กฎหมายแพ่งและ
อาญา 

ส 2.1 ม. 3/1 การกระท าความผิดทางแพ่งและทางอาญามี
ความแตกต่างกันในลักษณะของการกระท า
ความผิดและบทลงโทษ 

5 

5 วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาไทย 

ส 2.1 ม. 3/3 ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่แสดง
แบบแผนการด าเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของ
คนไทย เป็นความพยายามที่จะปรับตัวให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และคุณค่า
ความส าคัญของภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่บรรพ
บุรุษได้สร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

7 

6 วัฒนธรรมสากล 
และการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาไทย 
 

ส 2.1 ม. 3/3 ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมสากลคือเป็น
วัฒนธรรมที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
การมีความขยันขันแข็งในการท างาน การใฝ่รู้ใฝ่
เรียนในสิ่งใหม่ๆ การเคารพกติกาสังคม การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยอย่าง
เหมาะสม ต้องอาศัยการเผยแพร่วัฒนธรรมที่
ถูกต้อง การปลูกฝังให้กับเยาวชน ความร่วมมือ
ร่วมใจอย่างจริงจังในทุก ๆ ฝ่าย การศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและน าผลที่ได้มา
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต รวมไป
ถึงการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมโดย
ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 

7 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 
ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู ้

/ ตัวชี้วัด 

 
สาระส าคัญ 

 
เวลา 

7 ปัญหาสังคม และ
ค วาม ขั ด แ ย้ ง ใน
สังคมไทย 

ส 2.1 ม. 3/4 
ส 2.1 ม. 3/5 

สิท ธิมนุ ษยชนมี ความส า คัญ ต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ดังนั้นทุกคนจึงต้องมี
ส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้อื่น โดยเป็นไป
ตามบทบัญ ญั ติของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่
เหมาะสม การขัดแย้งในประเทศส่งผล
กระทบต่อความมั่ งคงและการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งทุกคนควรให้ความร่วมมือกัน
หาแนวทางเพื่อลดความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ 

10 

8 ก า ร เ มื อ ง ก า ร
ป ก ค ร อ ง ใน ยุ ค
ปัจจุบัน 

ส 2.2 ม. 3/2 
ส 2.2 ม. 3/5 

การปกครองระบอบเผด็จการ และระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่
ใช้อยู่ในยุคปัจจุบัน ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีความ
คล้ายคลึงและแตกต่างกับประเทศอื่น โดย
มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่วม การตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

10 

รวม 60 
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 หน่วยการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัยเลือกท าการวิจัยในครั้งนี้  คือ หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย จ านวน 7 คาบเรียน และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องวัฒนธรรมสากล 
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม การเลือกรับวัฒนธรรมสากล จ านวน 7 
คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 14 คาบเรียน ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
 

ตารางที่ 3 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1 

 
หน่วยท่ี 

 
ชื่อหน่วย 

 

 
เรื่อง 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 

(ชั่วโมง) 
5 วัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมไทย 

-  ความหมายของวัฒนธรรมไทย 
-  ลักษณะของวัฒนธรรมไทย 
-  องค์ประกอบของวัฒนธรรมไทย 
-  ประเภทของวัฒนธรรมไทย 

 
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 1 จ านวน 2 ช่ัวโมง 

เรื่อง  วัฒนธรรมสากล 
-  ความหมายของวัฒนธรรมสากล 
- ความส าคัญของวัฒนธรรมสากล 
- ความแตกต่างระหว่างวัฒ นธรรมไทยกับ

วัฒนธรรมสากล 
- วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

 
 
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 2 จ านวน 2 ช่ัวโมง 
 

เรื่อง  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลอืกรบัวัฒนธรรม
สากล 

-  วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
- ความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
- ผลของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 3 จ านวน 3 ช่ัวโมง 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

หน่วยท่ี 
 

ชื่อหน่วย 
 

 
เรื่อง 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 

(ชั่วโมง) 
6 ภู มิ ปั ญ ญ า

ไทย 
เรื่อง  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

-  ความหมายของ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- ลักษณะและประเภทของ ภูมิ ปัญญา

ท้องถ่ิน 
- ความส าคัญของการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 
-  

 
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 4 จ านวน 2 ช่ัวโมง 

  เรื่อง การสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 
- การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 5 จ านวน 2 ช่ัวโมง 

  เรื่อง การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อยา่งสร้างสรรค์ 

- การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- การมีส่วนร่วมในภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- ปราชญ์ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 6 จ านวน 3 ช่ัวโมง 
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2. แนวทางการจัดการเรยีนรู้ หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
 

 จากหน่วยการเรียนรู้ทีผู่้วิจัยเลือกท าการวิจัยในครั้งนี้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 และหน่วย
การเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อยู่ในสาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระที่ 2 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม  
 
วัฒนธรรม   
 ค าว่า วัฒนธรรม มาจากภาษาอังกฤษว่า Culture ซึ่งค าเดิมในภาษาละตินคือ Cultura  
มีความหมายอย่าง เช่น การเพาะปลูก การปลูกฝัง การปลูกพืช การท าให้ดีกว่าเดิมโดยการอบรมหรือ
ฝึกหัด 
 ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 ค าว่า วัฒนธรรม 
หมายถึงสิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ ดังนั้น สิ่งใดก็ตามหากมีการเจริญข้ึนด้วยการศึกษา
อบรมจะอยู่ในขอบข่ายความหมายของค าว่า วัฒนธรรม ได้ทั้งสิ้น 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2552: 23) วัฒนธรรม หมายถึง สภาพที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม 
หรือความมีระเบียบวินัย นิยามของค าว่า วัฒนธรรมนั้น ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความ
ไว้แต่กล่าวโดยสรุปแล้วความหมายของวัฒนธรรมเป็นดังนี้  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้คิด ประดิษฐ์ 
และการเลือกสรร การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต และส่งทอดให้แก่คนรุ่นต่อไป โดยวัฒนธรรมจะแสดงเป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ของมนุษย์ออกมา ทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมสามารถ
ตีความออกมาเป็นสัญลักษณ์ได้ เช่น อาหาร การแต่งกาย ที่พักอาศัย ดนตรี ศิลปะ 
 ลักษณะของวัฒนธรรม 
 สุพัตรา สุภาพ (2545: 38) วัฒนธรรมมีลักษณะส าคัญซึ่งอาจแยกได้ ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learned Behavior) วัฒนธรรมไม่ใช่
สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่ก าเนิด และไม่ใช่สิ่งที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น กริยาท่าทาง การพูด 
การเขียน การแต่งกาย มารยาทต่าง ๆ พฤติกรรมเหล่าน้ีต้องอาศัยการเรียนรู้เท่าน้ัน จึงจะท าได้ การ
ที่มนุษย์สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้ ก็เพราะมนุษย์สามารถติดต่อท าความเข้าใจกัน โดยใช้สัญลักษณ์
ที่ส าคัญที่สุดคือ ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนแต่ถ้ามนุษย์ถูกแยกออกจากเพื่อน มนุษย์อื่น และ
ไม่ได้รับการสั่งสอนก็ไม่อาจท าสิ่งต่าง ๆ ได้ ดังนั้น การที่เด็กขาดลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ก็
เพราะว่าไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรม วัฒนธรรมจึงเป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนรู้ 
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 2. วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) ในทางสังคมศาสตร์ กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นวิถี
ชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย เป็น
แบบแผนการด าเนินชีวิต เป็นตัวก าหนดรูปแบบที่จดจ าสืบต่อกันมาทั้งด้านครอบครัว เศรษฐกิจ การ
ปกครอง การกิน การเขียน การท างาน ล้วนเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น ซึ่ง
เป็นแบบแผนกันไปในแต่ละชาติ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีน หรือวัฒนธรรมตะวันตกเป็นต้น 
 3. วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม (Social Heritage) วัฒนธรรมของมนุษย์นั้นสามารถ
ถ่ายทอดสืบสานต่อกันได้ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ช่วยให้มนุษย์สื่อสารและเข้าใจกันได้ 
 4. วัฒนธรรมเป็นลักษณะที่เหนืออินทรีย์ (The Super organic) หมายถึง วัฒนธรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไป เป็นสิ่งไม่คงที่นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวพันกับกระบวนการทางพันธุกรรม 
หรือไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายนั่นเอง มนุษย์ชาติทั้งมวล สามารถได้รับประโยชน์ จากสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่สะดวกรวดเร็วข้ึน ผลที่ตามมาคือมีการสร้างท่าอากาศ
ยาน ถนนหนทาง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีส่งผลต่อสังคมในด้านอื่น ๆ มากมาย 
 จะเห็นได้ว่าลักษณะของวัฒนธรรมทีก่ล่าวมานี้ เป็นสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ จากแบบแผนการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งสังคมแรกที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คือ ครอบครัว วัฒนธรรมใดที่สังคมยอมรับว่าดีก็
จะถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังมีลักษณะเป็นการ
แสดงออกในรูปของความคิดการปฏิบัติโดยสมาชิกรับรู้ร่วมกัน และประพฤติ ปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
สังคมของตน อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมมิใช่เป็นของผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นของส่วนกลางจ ากการที่
มนุษย์อยู่ร่วมกัน ไม่ใช่เป็นของสมาชิกในสังคมคนใดคนหนึ่งที่ยอมรับและถือปฏิบัติเท่านั้น 
 องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
 พวงผกา ประเสริฐศิลป์ (2542: 74) ได้กล่าวไว้ วัฒนธรรมเป็นผลจากการที่มนุษย์ได้เข้า
ควบคุมธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ท าให้เกิดการจัดระเบียบทางสังคม ระบบความเช่ือ 
ศิลปกรรมต่าง ๆ ค่านิยมตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ   ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ให้ตอบสนองรองรับกับสิ่งที่เกดิข้ึนในสังคมเพื่อเป็นการ
ปรับตัวให้ทันกับสภาพ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรจะเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมว่ามีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง ที่รวมกันแล้วท าให้เกิดรูปแบบของวัฒนธรรมขึ้นมีอยู่ 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. องค์มติ (Concept) หมายถึง ความเช่ือ ความคิดเห็น ความเข้าใจ ตลอดจนอุดมการณ์
ต่าง ๆ เช่นความเช่ือในเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นเครื่องช้ีเจตนาความเช่ือในเรื่องของการมีผัวเดียวเมีย
เดียว ที่ถือเป็นขนบธรรมเนียม ค่านิยมของสังคมที่บ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ ซึ่ง
แล้วแตก่ลุ่มคนจะใช้มาตรฐานใดในการตัดสิน หรือเป็นเครื่องวัดสภาพแวดล้อมของตน  
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 2. อ ง ค์ ก าร  (Association or Organization) ห ม าย ถึ ง  ก ลุ่ ม สั ง คม ที่ มี ก า รจั ด
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้เป็นระเบียบ และมีระบบในการบริหารงานอย่างชัดเจน ท าให้เกิด
ความสะดวกสบายรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน หรือท างานและปกครองคน
ได้อย่างดี เช่น สถาบัน สมาคม สโมสร วัด สภากาชาด สหพันธ์กรรมกร กลุ่มลูกเสือ ครอบครัว 
(องค์กรที่เล็กที่สุด) องค์การที่ใหญ่ที่สุดก็คือ องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น 
 3. องค์พิธีการ (Usage) เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปซึ่งแสดงออก
ในรูปพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ประเพณีการโกนผมไฟ พิธีการแต่งงาน การตายหรือพิธีตั้งศพ 
 4. องค์วัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects) คือ วัฒนธรรมทางวัตถุที่มีรูปร่าง
สามารถมองเห็นสัมผัสแตะต้องได้ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในระบบการ เกษตรกรรม ระบบการ
อุตสาหกรรม โรงเรียน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ วัด โบสถ์ วิหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ทางวัฒนธรรม
เช่น คนโทน ้า จาน ถ้วย มีด และ กาน ้า ตลอดจนผลผลิตของมนุษย์ในทางศิลปกรรม เช่น ภาพเขียน 
รูปปั้น ส่วนองค์วัตถุที่ไม่มีรูปร่างก็จะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงสัญลักษณ์ในการติดต่อสื่อความหมาย 
เช่น ภาษา ตัวเลข มาตราช่ัง ตวง วัด เป็นต้น 
 ประเภทของวัฒนธรรม 
 เสาวภา ไพทยวัฒน์ (2538: 265-268) ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมนั้น มีการจ าแนก
เป็น  2 แนวคิด ดังนี้ 
 แนวคิดที่ 1 แบ่งประเภทวัฒนธรรมตามหลักทางด้านสังคมวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก
สังคมโดยทั่วไปแบ่งได้ 2 ประเภท ตามลักษณะสภาพสังคมในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้
จะต้องสอดคล้องเป็นเหตุเปน็ผลต่อกนั  แต่รูปแบบที่ลักษณะสวนทางกันซึ่งแนวคิดน้ี จ าแนกออกเป็น 
   -  วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material  Culture )  
 -  วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non – Material Culture) 
  (1) วัฒนธรรมทางวัตถุ ( Material  Culture )  หมายถึง วัฒนธรรมด้านรูปธรรมที่
สามารถสัมผัสได้มีรูปร่าง จากสิ่ งประดิษฐ์ที่มนุษย์ผลิตข้ึนมาใช้ในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร 
บ้านเรือน ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น     
  (2) วัฒนธรรมที่ไม่ใช้วัตถุ ( Non – material Culture ) หมายถึงวัฒนธรรมด้าน
นามธรรมที่สามารถสัมผัสได้ เช่น ภาษา ความคิด ค่านิยม ถ้อยค าที่ใช้พูด ประเพณี ความเช่ือที่มนุษย์
ยึดถือเกี่ยวกับศาสนา ลัทธิทางการเมือง วัฒนธรรมประเภทนี้บางครั้งรวมเอากติกาการแข่งขันกีฬา 
แนวคิดเกี่ยวกับยุทธวิธีของผู้แข่งขัน และการดูการแข่งขันไว้ด้วย 
 แนวคิดที่ 2 แบ่งตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 ได้แบ่ง วัฒนธรรม
ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้  
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  (1)  คติธรรม (Moral  Culture) เป็นวัฒนธรรมที่ เป็นหลักการด าเนินชีวิต หลัก
คุณธรรมต่าง ๆ ที่น ามาปฏิบัติในสังคมและส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจติใจ โดยเน้นทางคุณธรรม-ศีลธรรม
เพราะถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นของชีวิตมนุษย์ทุกคน ถ้าหากขาดวัฒนธรรมทางด้านคติธรรมแล้วจะท าให้
เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ อยู่ในสังคมด้วยความยากล าบาก เข้ากับคนอื่นได้ยาก เพราะต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความเสียสละ ความรักใคร่  
  (2)  เนติธรรม ( Legal  Culture ) เป็นวัฒนธรรมที่เปน็กฎเกณฑท์างสงัคม น ามาใช้
ในการจัดระเบียบของสังคมหรอืขนมธรรมเนียมประเพณีที่สงัคมสว่นใหญ่ยอมรับว่ามีความส าคัญ เท่า
เทียบกัน กับกฎหมาย ถ้าหากประชาชนในสังคมทุกคนไม่ท าผิด หรือท าความผิดน้อยลง 
  (3)  วัตถุธรรม (Material  Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  (4)  สหธรรม (Social  Culture) เป็นวัฒนธรรมทางสังคม การติดต่อสัมพั นธ์ 
มารยาทและการสมาคม การรู้จักกาลเทศะ  ซึ่งรวมถึงคุณธรรมต่าง ๆ ที่ท าให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกัน
อย่างผาสุก ถ้อยทีถ้อยอาศัย เช่นมารยาทในการรับแขก มารยาทในการรับประทานอาหาร การไป
งานมงคลทุกชนิด การไปงานศพ การเดินทางด้วยยานพาหนะที่แตกต่าง การโต้ตอบจดหมาย การท า
ให้คนเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ และรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถของ
ตนเอง ฯลฯ 
 
วัฒนธรรมสากล 
 วัฒนธรรมสากล คือ วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันมีทั้ง
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก วัฒนธรรมของจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยวัฒนธรรมที่ส าคัญ เช่น 
เครื่องแต่งกายสากล ดนตรีสากล การค้าเสรี การปกครองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมสากลที่
ส าคัญ มีดังนี้ 
 1. การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษจัดเป็นวัฒนธรรมสากลเนื่องจาก
เป็นภาษาที่ประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนิยมใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุด 
 2. การค้าเสรี เป็นรูปแบบการค้าที่ไม่มีการกีดกันในรูปแบบต่าง ๆ มีการแข่งขันกันอย่าง
เสรีเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งจะท าให้เกิดการขยายตัวทางด้านการค้าเพิ่มมากข้ึน สินค้าและบริการต่าง 
ๆ มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 3. ประชาธิปไตย เป็นรูปแบบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ และมอบหมาย
ให้ตัวแทนของตนเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนตน ยึดหลักความเสมอภาค หลักสิทธิและเสรีภาพ ใช้
หลักนิติธรรมในการปกครองประเทศ และการตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ในสังคมจะต้องฟังเสียง
ส่วนใหญ่ แต่เคารพในเสียงส่วนน้อย เป็นวัฒนธรรมสากลที่ประเทศต่าง ๆ นิยมน าไปใช้ปฏิบัติ 
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 4. วิถีชีวิต วัฒนธรรมสากลจะให้ความส าคัญกับการรั กษาสุขภาพอนามัยของตน         
ซึ่งกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศต่าง ๆ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีอายุยืนยาว ปลอดจากโรคภัย
ต่าง ๆ  
 นอกจากนี้วิถีชีวิตในด้านการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ โดยการแต่ง
กายของผู้ชายจะนิยมใส่สูท ผูกเนคไท ส่วนผู้หญิงจะใส่กระโปรง เสื้อสูท ใส่รองเท้าหุ้มส้น 
 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
 เนื่องจากในยุคปัจจุบันได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การรับวัฒนธรรม
สากลจึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศ ดังนั้นการเลือกรับวัฒนธรรมควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. การเลือกรับวัฒนธรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ เป็น
ส าคัญ เช่น ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต
และการพัฒนาประเทศไทยอย่างเหมาะสม รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่มีความ
หลากหลายเพื่อสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
 2. การรู้จักน าเอาวัฒนธรรมสากลมาปรับใช้กับวัฒนธรรมไทยใหเ้หมาะสมกับยุคสมัย โดย
เลือกสรรเฉพาะส่วนที่ดี ซึ่งจะท าให้ประเทศมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และถ้าน ามาปรับใช้อย่าง
เข้าใจ ท าให้สามารถรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้ 
 3. การเลือกรับเอาวัฒนธรรมที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน วัฒนธรรมสากล
เป็นวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่มีวิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนไทย ซึ่งบางเรื่องอาจจะขัด
ต่อศีลธรรมที่ดีของไทย ดังนั้นการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ควรจะรับเอาวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย เช่น ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ ไม่เกียจคร้านในการ
ท างาน กล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม 
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย สามารถท าได้โดยวิธีการดังนี้ 
 1. การเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้กว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และมี
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน เป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น 
การประกาศยกย่องครูภูมิปัญญาไทยที่มีความรู้ความสามารถ และมีการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาเพื่อท าหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยที่ถูกต้องให้กับประชาชน
ทั่วไป 
 2. การปลูกฝังวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้กับเยาวชนอย่างจริงจัง โดยการน าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของชาติและปลูกฝังเรื่องภูมิปัญญาของไทยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
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 3. การร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งรัฐบาลและเอกชนในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น ในภาครัฐบาลควรส่งเสริมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย โดยการ
จัดตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย การคุ้มครองลิขสิทธ์ิภูมิปัญญาไทย ส่วนทางด้านเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปสามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยได้โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การรักษาภูมิปัญญาไทยเพื่อให้เป็นมรดกทางปัญญาของแผ่นดินต่อไป 
 4. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างจริงจังและน าผลที่ได้
จากการศึกษาวิจัยนั้นมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
กว้างขวางโดยการจัดให้มีศูนย์ภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นแหล่งส าหรับการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนน้ัน  
 5. การปฏิบัติตามกรอบของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ
ผู้อื่นในสังคมหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 
 
ภูมิปัญญาไทย 
 โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (2550: 23) ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้อันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้น จนกระทั่ง
กลายเป็นผลผลิตที่เป็นวัตถุและเป็นเรื่องของจิตใจอันมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และมีการถ่ายทอด
สืบต่อกันมาจากบรรพบรุุษจนถึงคนรุ่นปจัจบุัน เป็นองค์ความรู้และความสามารถในส่วนรวม ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 
 การจัดแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทย 
 การจัดแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทยได้มีการก าหนดสาขาภูมิปัญญาไทย ไว้อย่างหลากหลาย
ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงาน องค์กรและนักวิชาการได้ก าหนดในภาพรวม
ของภูมิปัญญาไทยสามารถแบ่งได้เป็น 10 สาขา ดังนี้ 
 1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ
เทคนิค ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิมซึ่งคนสามารถพึ่งพา
ตนเองในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน สวนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไร่
นาสวนผสม และสวนผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต
การแก้ปัญหาโรคและแมลงและการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร การท าฝายเพื่อ
กักน ้าไว้ใช้ในการท าการเกษตร การท ากังหันวิดน ้าเข้านาโดยใช้พลังงานลม การผลิตเครื่องต าข้าว
ซ้อมมือ 
 2. สาขาอุตสาหกรรม และหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การแปรรูปผลิตและเพื่อชะลอการน าเข้าตลาด แก้ปัญหาในการบริโภคให้ปลอดภัย ประหยัดและเป็น
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ธรรมอันเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ ทั้งการผลิตและ
การจ าหน่ายผลิตผลทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี ก ลุ่ม
หัตถกรรม 
 3. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ เช่น 
การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแผนโบราณไทย 

 4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การท าแนวปะการังเทียม
การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นน ้าและป่าชุมชน 
 5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด้านการ
สะสมการบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อส่งเสริมชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การจัดการเรื่องกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
ธนาคารหมู่บ้าน 
 6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการ การประกันคุณภาพชีวิต 
ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของชุมชน การจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การจัดระบบสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในผลิตผลของงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ 
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย 
 8. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานของ
องค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทและหน้าที่ของ
องค์กร เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ 
 9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลของงานที่เกี่ยวกับ
ด้านภาษา ทั้งภาษาท้องถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดจนทางด้านวรรณกรรม
ทุกประเภท เช่น การจัดท าสารานุกรมภาษาท้องถ่ิน การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียน
การสอนภาษาท้องถ่ินต่าง ๆ  
 10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้
หลักธรรม ค าสอนทางศาสนา ความเช่ือ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า 
การประยุกต์ประเพณี บุญประทายข้าว ซึ่งเป็นประเพณีหลังฤดูเก็บเกี่ยว ชาวนาต่างพากันน า
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ข้าวเปลือกของตนมาถวายวัด โดยพระสงฆ์จะท าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนาบุญถือเป็นมงคล
อันสูงสุด 
 คุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
 ภูมิปัญญาไทย เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดความรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง
จากอดีตสู่ปัจจุบัน ท าให้คนในชาติเกิดความภาคภูมิใจ ดังนั้น ภูมิปัญญาไทยจึงมีคุณค่าและ
ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ภูมิปัญญาไทยมีส่วนช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เมื่อบ้านเมืองประสบปัญหาก็จะใช้
ภูมิปัญญาไทยในการแก้ไขปัญหาน้ันจนประสบผลส าเร็จเรื่อยมา ดังเช่นเมื่อ พ.ศ. 2540 ประเทศไทย
ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นภูมิปัญญาของพระองค์ท่านเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ท าให้คนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งที่สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศชาติ 
เช่น มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก นอกจากนั้น
ยังมีภูมิปัญญาทางด้านอาหารไทย การมีภาษาส าหรับการติดต่อสื่อสารกันเป็นของตนเอง ซึ่งพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช แห่งกรุงสุโขทัยทรงประดิษฐ์ข้ึนมาใน พ.ศ. 1826 ล้วนแต่ท าให้เกิดความภูมิ ใจ
ให้แก่คนไทยทั้งสิ้น 
 3. ภูมิปัญญาไทยเป็นการน าพระธรรมค าสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาที่สอนให้พุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่มีเหตุ
เช่ือมั่นในการกระท าของตนหรือกรรม การเป็นผู้ที่มีใจเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักแบ่งปันสิ่งของและความมีน ้าใจต่อผู้อื่น 
 4. ภูมิปัญญาไทยเป็นการสรา้งความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งภูมิปัญญาไทยจะมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เช่น การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม 
ซึ่งเป็นการใช้ทะลายปาล์มน ้ามันที่ผ่านการสกัด และน ามาเป็นวัตถุดิบส าคัญในการเพาะเห็ดฟาง เป็น
การสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางพญาร่วมใจ จังหวัดชุมพร 
 5. ภูมิปัญญาไทยสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ลักษณะที่ส าคัญของภูมิปัญญาไทย
คือ เป็นสิ่งที่ไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์กับการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สรุป สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เป็นสาระที่พัฒนา
บุคคลเพื่อกล่าวโดยการพัฒนาประเทศ ซึ่งการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศนั้นต้องมีรากฐานของ
วัฒนธรรมไทย ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมสากลคือเป็นวัฒนธรรมที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
มีความขยันขันแข็งในการท างาน การใฝ่รู้ใฝ่เรียนในสิ่งใหม่ๆ การเคารพกติกาสังคม การอนุรักษ์
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วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสม ต้องอาศัยการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ถูกต้อง การ
ปลูกฝังให้กับเยาวชน ความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังในทุก  ๆ ฝ่าย การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและน าผลที่ได้มาศึกษามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต รวมไปถึงการเลือกรับวัฒนธรรม
สากลที่เหมาะสมโดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน 
 

3. การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคตคิส์ Three R’s 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการน าเสนอเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดโดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มซินเนคติคส์ 
(Synectics) มีความโดดเด่นและแตกต่างจากแนวคิดเดิม มุ่งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ชัดเจน
ข้ึน ที่เน้นการแสดงความคิดและอารมณ์ความรู้สึกท าให้เกิดการกระตุ้นความคิดของผู้เรียนโดยยึด
ความคิดเห็นจากพื้นฐานประสบการณ์ของตัวเองและ  ใช้แนวความคิดใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม  รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’ s ที่พัฒนาการคิดดังต่อไปนี้ 
 
ความหมายการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s 

 การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ เป็นรูปแบบการสอนแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์โดยเป็นแนวคิดของ Gordon ซึ่งมีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของซินเนค
ติคส์ ดังนี้ 
 ค าว่า ซินเนคติคส์ (Synectics)  มาจากศัพท์ภาษากรีก ค าว่า “syn”  และ “ektos” 
หมายถึง การรวมสิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันมากจนดูเหมือนสิ่งเหล่านั้นไม่น่าจะรวมกันได้ให้รวมเป็น
สิ่งเดียวกัน  
 ทิศนา แขมมณี (2555: 46-47) อธิบายความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
แบบซินเนคติคส์ไว้ว่า เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
คิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเองให้ลองใช้ความคิดใน
ฐานะที่เป็นคนอื่นหรือเป็นสิ่งอื่น ซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ข้ึนได้
โดยใช้วิธีการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยเพื่อใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆ  

 วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 48) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนการสอนตามรปูแบบ
ซินเนคติคส์ว่า การจัดการเรียนการสอนรูปแบบซินเนคติคส์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่อิงข้อเท็จจริง
หลักการและเหตุผล  เป็นรูปแบบการคิดที่ต้องใช้ความรู้สึกของตัวเอง น าตนเองให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจินตนาการให้กว้างขวางหลากหลาย โดยกิจกรรมการคิดแบบซินเนคติคส์จะช่วย
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ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่  และส่ งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมย (Analogy or Metaphor) ซึ่งการเปรียบเทียบสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) การ
เปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) 2) การเปรียบเทียบกับตนเอง (Personal Analogy) และ 3) 
การเปรียบเทียบความขัดแย้ง (Compressed Conflict) 
 จากความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ที่นักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s นั้นเป็น
รูปแบบการสอนโดยให้ผูเ้รยีนได้คิดพิจารณาและระบบที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
วิธีการเช่ือมโยงสิ่งที่แตกต่างกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันให้สัมพันธ์กันหรือเกี่ยวข้องกัน โดยใช้วิธีการ
เปรียบเทียบหรือเทคนิคอุปมาอุปไมย 

 
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 

 Gordon (1961) กล่าวว่าทฤษฎี ซินเนคติคส์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดข้ึนเมื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมาก ๆ  ทั้งทางด้านบุคลิกภาพและความคิดมาท างานร่วมกันในระบบกลุ่ม ค า
ว่า “Synectics” เป็นค าในภาษา กรีก หมายความว่า การรวมกันของสิ่งที่แตกต่างและมีลักษณะที่ไม่
น่าจะเข้ากันได้ และ ได้เสนอแนวคิดส าคัญว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เด่นนั้นอยู่
กับความหลายหลายของความช านาญ  ความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจของแต่ละบุคคล ผลทาง
ปฏิบัติย่อมบังเกิดข้ึนบนพื้นฐานและมรรควิธีเดียวกัน  ในทุกสาขาอาชีพ เกณฑ์ในการรวมกลุ่มบุคคล
นั้น  เน้นลักษณะภูมิหลังทางสติปญัญาและกลไกทางอารมณ์นั้นจะเกดิปฏิกิรยิาโดยตรงได้รวดเร็วและ
ง่ายเมื่อเผชิญต่อปัญหาทันทีทันใด นอกจากนี้ Gordon เช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางด้านศิลปะ  
วิทยาศาสตร์  และความคิดสร้างสรรค์เรื่องอื่น ๆ เกิดข้ึนจากวิธีการคิด หรือกลไกในการคิด แบบ
เดียวกัน และกระบวนการคิดของบุคคลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะไม่ลดน้อยลงเมื่อบุคคลร่วมกันคิด
แก้ปัญหาในระบบกลุ่ม แต่ตรงกันข้ามหากน าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มารวมกันแก้ปัญหา ก็ย่อมจะ
สามารถก าหนดกรอบของปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบและชัดเจนย่ิงข้ึน และสามารถแก้ปัญหาได้ดี
ข้ึน การรวมกันจะเปน็การกระตุ้นใหแ้ต่ละคน เสนอความคิดและแสดงความรู้สึกได้อย่างเปิดเผย กลุ่ม
ยิ่งแตกต่างกันมากยิ่งวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถ่ีถ้วนท าให้มีการมองปัญหาในแนวที่บุคคลอื่น ๆ ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน ดังนั้นบุคคลในกลุ่มจึงสามารถค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่มีรูปแบบแตกต่างกันหลาย
รูปแบบ  
 Gordon (1961, อ้างในJoyce and Weil (2009: 224-225) กล่าวว่าวิธีการ ซินเนคติคส์ 
บนพื้นฐานการอุปมาอุปไมยสิ่งที่มีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน เทคนิควิธีการคิดเชิงเปรียบเทียบที่
น ามาใช้ มีดังนี้  
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 เทคนิคการท าปัญหาใหม่ ท่ีแปลกให้คุ้น เคย (Making the strange familiar) 
หมายถึง การวิเคราะห์แยกองค์ประกอบของปัญหาใหม่ที่เรา ไม่คุ้นเคยออกมาเป็นส่วน ๆ อย่าง
ละเอียด เพื่อท าความเข้าใจองค์ประกอบและภาพรวมทั้งหมดของปัญหา ท าให้บุคคลเข้าใจปัญหา
ใหม่นั้นอย่างชัดเจนถ่องแท้ แล้วจึงหาทางเช่ือมโยงองค์ประกอบของปัญหาให้สัมพันธ์กับค าตอบของ
การแก้ปัญหาใหม่นั้นอย่างสร้างสรรค์ คนส่วนใหญ่เมื่อเผชิญปัญหาใหม่ที่แปลกไม่คุ้นเคยจะพยายาม
ใช้อคติที่เกิดจากความจ าและประสบการณ์เดิมที่ตนคุ้นเคยมาเทียบเคียง คิดหาค าตอบได้อย่าง
รวดเร็วในทันที โดยไม่วิเคราะห์ท าความเข้าใจองค์ประกอบของปัญหาใหม่นั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อน 
แต่กลับคิดไปเองว่าปัญหาใหม่ที่ตนเผชิญอยู่นั้น “เหมือนเดิม แก้ปัญหาแบบเดิมก็จบ” ซึ่งถือเป็น
วิธีการคิดแก้ปัญหาโดยใช้ อคติ เพราะยึดติดกับประสบการณ์เดิมในขณะที่ต้องแก้ปัญหาใหม่ ส่วน
ใหญ่การคิดโดยอาศัยอคติดังกล่าวจะท าให้ได้ค าตอบที่บุคคลคิดว่าถูกต้องแต่ไม่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหาใหม่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไม่ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ เช่น นักเรียนต้องท าสิ่งที่แปลก
ให้คุ้นเคย เพราะนักเรียนมีองค์ความรู้สะสมในสมองเพยีงเล็กน้อย จึงรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งแปลก
ใหม่ที่ตนไม่เคยรู้จัก ไม่คุ้นเคย นักเรียนจึงต้องพยายามเรียนรูแ้ละท าความเข้าใจสิ่งแปลกใหม่ที่ตนเอง
ไม่เคยรู้จัก ไม่คุ้นเคยดังกล่าวนั้นให้มากขึ้น จนรู้สึกคุ้นเคยจึงจะสามารถค้นพบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ 
ๆ ได ้
 เทคนิคการท าปัญหาท่ีคุ้นเคยให้แปลก(Making the familiar strange) หมายถึง 
การมองปัญหาที่คุ้นเคยอยู่แล้วด้วยมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจะท าให้ค าตอบแบบใหม่ ของการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การท าปัญหาที่คุ้นเคยให้แปลกอาศัยการกลับมุมมองทางความคิด อาจจะ
เป็นการคิดที่ผิดจากธรรมชาติโดยปกติของสิ่งนั้นเรื่องนี้ ซึ่งท าให้เกิดความคิดแปลกใหม่ไปจากเดิมได้
อย่างไม่มีขีดจ ากัด บุคคลต้องมีความอยากรู้อยากเหน็ กล้าคิด กล้าเสี่ยงที่จะคิดหาค าตอบด้วยมุมมอง
ทางความคิดที่ต้องท้าทายความเช่ือ ค่านิยม หลักค าสอน กฎ ระเบียบหรือท้าทายสามัญส านึกที่มีอยู่
เดิม ในระบบการรู้คิดของตน การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งที่คุ้นเคยดีแล้ว เพื่อให้พบประเด็นปัญหาที่จะมา
ขบคิดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะนักประดิษฐ์มีองค์ความรู้สะสมอยู่ในสมองตนมากมาย  จึง
รู้สึกว่ารู้จักและคุ้นเคย ที่ตนพบเห็นเป็นอย่างดีจนอยากจะมองเห็นปัญหาที่จะน ามาขบคิดเพื่อเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยอาศัยเทคนิคการคิดเชิงเปรียบเทียบ 4 รูปแบบ ดังนี้  
 1) การอุปมาอุปไมยโดยอิงตัวเอง (Personal analogy) หมายถึง การกระตุ้นให้บุคคลคิด
เอาตัวเองไปเป็นบางอย่าง สมมติว่าตนเองเป็นสิ่งนั้นหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้ว เขาจะรู้สึกอย่างไร 
การคิดเปรียบเทียบตนเองเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จะท าให้บุคคลมีอิสระทางความคิด กล้าวิเคราะห์ปัญหาใหม่
ด้วยมุมมองทางความคิดใหม่ ลดอคติทางการคิดที่เกิดจากบุคคลยึดติดถือมั่นกับกรอบความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของตน เทคนิคการอุปมาอุปไมยโดยอิงตัวเองเป็นวิธีการคิดที่ต้องอาศัยจินตนาการ
เป็นส าคัญ ซึ่งท าให้บุคคลเข้าใจความรู้สึก นึกได้ว่าเมื่อตนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้น สิ่งนั้น ปัญหาน้ัน 
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จะรู้สึกอย่างไรหรืออยากท าสิ่งใดต่อไป ซึ่งสามารถช่วยให้บุคคลสามารถคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร้
ขีดจ ากัด เช่น คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าคุณมีปีกบินได้เหมือนนก ถ้าฉันต้องขับรถบนถนนที่รถติดครั้งละ
ครึ่งช่ัวโมง ฉันจะรู้สึกอย่างไร 
 2) การอุปมาอุปไมยโดยตรง (Direct analogy) หมายถึง การเปรียบเทียบคุณสมบตัิเดน่ที่
เหมือนกันระหว่าง 2 แนวคิด ค าว่าคุณสมบัติเด่นที่กล่าวถึงนี้ ผู้คิดแต่ละคนเป็นผู้ก าหนดข้ึนเอง คน
อื่นอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ และรูปลักษณ์สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบอาจจะแตกต่างห่างไกลจากรูปลักษณ์
ของปัญหาอย่างนึกไม่ถึง แต่คนบางคนสามารถสังเกตเห็นคุณสมบัติเด่นบางอย่างแล้วเช่ือมโยงไปสู่ 
ค าตอบของปัญหาได้ จึงไม่มีกฎที่แน่นอนของการอุปมาอุปไมยโดยตรงว่าต้องเปรียบเทียบอะไรกับสิ่ง
ใด เพราะข้ึนอยู่กับมิติการคิดเฉพาะตัวของผู้คิดแต่ละคน ที่สามารถสังเกตเห็นและน าคุณสมบัติเด่น
ของสิ่งหนึ่งเช่ือมโยงไปสู่ค าตอบของปัญหาที่ตนก าลังคิดแก้ปัญหานั้นได้อย่างแปลกใหม่และ
สร้างสรรค์เป็นส าคัญ เช่น สองพี่น้องตระกูลไรท์เห็นนกมีปีกบินได้ แต่คนไม่มีปีกบินไม่ได้ เกิดแนวคิด
ว่าสร้างปีกให้คน แล้วคนจะบินได้หรือไม่ แนวคิดการเปรียบเทียบด้วยการอุปมาอุปไมยโดยตรง เช่นน้ี
ท าให้เกิดการลงมือทดลองสร้างปีกเพื่อท าให้คนบินและพัฒนาแนวคิดอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดเป็น
เครื่องบิน หรือ การเปรียบเทียบถนนกับเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์ เปรียบเทียบรถยนต์กับเม็ดเลือด
ในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น 
 3) การอุปมาอุปไมยโดยอิงบัญญัติ (Symbolic analogy) หมายถึง การยึดเอาบางสิ่ง
บางอย่างมาใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ เพื่อช่วยให้คนสามารถจิตนาการถึงบางสิ่ง
บางอย่างได้ สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจตรงกันหมดทุกคน เช่น  ตัวอักษรที่ท่านก าลังอ่าน
ข้อความต่าง ๆ นี้อยู่ สมองของท่านเปรียบเทียบภาพตัวอักษรที่มองและแปลเป็นความหมายตามที่
ตัวอักษรแต่ละตัวถูกบัญญัติไว้ หรือ ผู้ขับข่ีรถบนท้องถนนจะต้องหยุดรถของตนเมื่อพบสัญญาณไฟ
จราจรสีแดงสว่างขึ้น  
 4) การอุปมาอุปไมยโดยเพ้อผัน (Fantasy analogy) หมายถึง การคิดแตกต่างจากสภาพ
ความเป็นจริงไปตามความต้องการในใจของตนเองอย่างอิสระไร้ขอบเขต และไม่ค านึงเหตุผล การ
อุปมาอุปไมยโดยเพ้อฝันมีความส าคัญต่อความคิดสร้างสรรค์มาก อัลเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวว่า         
จินตนาการส าคัญกว่าความรู้ 
 5) การอุปมาอุปไมยจับคู่ที่ขัดแย้ง (Compressed conflict analogy) หมายถึง การ
เปรียบเทียบสิ่งที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของคนทั่วไป เช่น การรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด อาจ
เป็นเหตุท าให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่การรับประทานอาหารหวานตอนเหนื่อย ๆ จะท าให้ร่างกาย
รู้สึกสดช่ืนข้ึนได้อย่างเห็นได้ชัดเจน สีขาวกับสีด า ความดีกับความช่ัว เป็นต้น  
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 Joyce and Weil (2009: 222-223) กล่าวว่า ซินเนคติคส์เป็นวิธีสอนพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ที่มีความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้ 4 ประการ 
 1) ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญมากในกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคนเรา เมื่อ
กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ คนส่วนใหญ่มักเช่ือมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างงานศิลปะหรือ
ดนตรีอันยิ่งใหญ่ หรืองานประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ Gordon ยังกล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันและการใช้ชีวิตส่วนตัวของคนเราทุกคน รูปแบบการสอนของเขาจึงใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ช่วยให้สามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เข้าใจผู้อื่นมากข้ึนส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมดีข้ึนด้วย 
 2) กระบวนการคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งลี้ลับเราสามารถอธิบายได้และเราสามารถฝึกฝนให้
บุคคลมีระดับความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนได้ ซึ่งแต่เดิมนั้นเช่ือว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องลี้ลับ ต้อง
มีมาแต่ก าเนิดเป็นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลและอาจถูกท าลายได้ถ้ากระบวนการนี้ถูกเก็บกด
ไว้ลึกเกินไป Gordon ยังเช่ือว่า ถ้าบุคคลมีพื้นฐานของกระบวนการคิดสรา้งสรรค์ เขาก็สามารถเรียนรู้
และน าความเข้าใจนั้นไปเพิ่มพูนระดับความคิดสร้างสรรค์ของเขาส าหรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ท างานได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม Gordon ได้ให้ความเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
เพิ่มพูนได้โดยวิเคราะห์ด้วยจิตส านึก (Conscious Analysis) ซึ่งจะช่วยให้บุคคลเข้าใจและสร้าง
กระบวนการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ของเขาข้ึนมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือในที่ต่าง ๆ  
 3) ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดข้ึนในทุกสาขาวิชา จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็น
ศิลปะ วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพราะจะใช้กระบวนการทางสติปัญญา (Intellectual 
Process) เข้ามาเกี่ยวข้องในความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน ซึ่งแนวความคิดเรื่องนี้จะตรงข้ามกับ
แนวคิดทั่วไป กล่าวคือ หลายคนยังคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ยังจ ากัดอยู่เฉพาะด้านศิลปะเท่านั้นส่วน
งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์นั้น โดยทั่วไปมักคิดว่าเป็นงานประดิษฐ์ (Invention) 
 4) การคิดสร้างสรรค์แต่ละบุคคลหรือความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มบุคคลจะมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันมากซึ่งต่างจากแนวความคิดเดิมที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งเฉพาะตัวแบ่งปันกัน
ไม่ได้  
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติคส์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นการเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้ว โดยผู้สอนต้องใช้การ
เปรียบเทียบ 3 แบบ คือ 1) การเปรียบเทียบแบบตรง (Direct Analogy) คือ การฝึกคิดเปรียบเทียบ
ระหว่างคน  สัตว์ หรือ สิ่งของสองสิ่ง 2) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (Personal Analogy) คือ 
การฝึกคิดเปรียบเทียบหากตนเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอย่างไร และ 3) การ
เปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง (Compressed Conflict) คือ การฝึกคิดเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ตรงกัน
ข้าม โดยการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติคส์  จ าเป็นต้องใช้ลักษณะการเปรียบเทียบ
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อุปมาอุปไมย 3 แบบเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะจะท าให้การเปรียบเทียบช่วยสร้างความคิดแปลกใหม่แก่
ผู้เรียน และท าให้มีความคิดที่ออกนอกกรอบเดิม ๆ หรือสร้างสรรค์ความคิดใหม่เพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
 Gordon (1961, อ้างถึงในJoyce and Weil (2009: 236-266) กล่าวว่า การจัดการเรียน
แบบซินเนคติคส์ ถูกสร้างมาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกับผู้อื่น กล้าแสดงสิ่งที่ตนคิดออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้และใน
ที่สุดจึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ที่หลากหลายอย่างอิสระ 

 ซินเนคติคส์วิธีท่ี 1 การคิดเพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ (Creating something new) 
 โดยผู้สอนมีบทบาทในการคิดมักจะเริ่มต้นและจบลงอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มขนาด

เล็กที่มีจ านวนสมาชิก 2 – 5 คน โดยใช้เทคนิควิธีการคิดเป็นข้ันตอนดังแผนภาพที่  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 กระบวนการคิดเพื่อท าให้เกิดสิง่ใหม่แบบซินเนคติคส์ 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 อธิบายเงื่อนไข : ผู้สอนอธิบายประเด็นปัญหาและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบโดยตรง : ผู ้
เรียนทุกคนร่วมอภิปรายด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบโดยตรง 

ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบโดยอิงตัวเอง : ผู้เรียนทุกคนจินตนาการ
เหมือนกับตนเองเป็นในส่ิงที่ตนอภิปรายในขั้นตอนที่ 2 แล้ว

น่าจะเกิดอะไรขึ้น 

ขั้นตอนที่ 6 น าปัญหาและเงื่อนไขกลับมาพิจารณา : ผู้สอนและ
ผู้เรียนน าปัญหาและเงื่อนไขตั่งแต่ขั้น 1 กลับมาพิจารณาความ

เป็นไปได้ร่วมกัน ซ่ึงถือเป็นการจบกระบวนการซินเนคติคส์ 

ขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบโดยตรงอีกครั้ง : ผู้เรียนน าผลการ
อภิปรายในขั้นที่ 4 กลับไปคิดเปรียบเทียบทางตรงอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 อุปมาอุปไมยจับคู่ที่ขัดแย้ง : ผู้เรียนน าสิ่งทีต่น
อภิปรายในขั้น 2 และขั้น 3 มาเปรียบเทียบในเชิงขัดแย้ง 
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 จากแผนภาพที่ 2 อธิบายได้ว่า ในการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์แบบซนิเนคติคส์ สรุปได้
ดังนี้  
 1) พรรณนาเกี่ยวกับปัญหาหรือเงื่อนไขสิ่งที่ก าหนดให้ (Description of the present 
condition) ครูให้นักเรียนบรรยายหรืออธิบายสถานการณ์ที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขณะนั้น 
 2) การอุปมาอุปไมยโดยตรง (Direct Analogy) นักเรียนเสนอการเปรียบเทียบทางตรงน า
สิ่งที่ก าลังเรยีนรู้ไปเปรยีบเทียบกับสิง่อืน่ ๆ  จากนั้นเลือกมาเพียงสิ่งเดียวเพื่อมาพิจารณาอย่างละเอียด 
 3) การอุปมาอุปไมยโดยอิงตัวเอง (Personal Analogy) นักเรียนสมมติตนเป็นสิ่งที่เลือก
ในข้ันตอนที่ 2 บรรยายความรู้สึกเมื่อต้องเป็นสิ่งนั้น 
 4) การอุปมาอุปไมยจับคู่ที่ขัดแย้ง (Compressed Conflict analogy) นักเรียนน าค าที่ได้
จากข้ันตอนที่ 2 และ 3 มาสร้างค าที่ลักษณะขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกัน จากนั้นเลือกไว้ 1 คน 
 5) การอุปมาอุปไมยโดยตรงโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอุปมาอุปไมยจับคู่ที่ขัดแย้ง 
(Direct Analogy) นักเรียนน าค าที่สร้างข้ึนที่มีความหมายขัดแย้งกันน ามาเปรียบเทียบทางตรงแล้ว
เลือกค าที่เหมาะสมที่สุด 1 อย่าง 
 6) การย้อนกลับไปยกตัวอย่างดั้งเดิม (Reexamination of the Original Task) ครูน า
นักเรียนย้อนกลับไปทบทวนงานเดิมหรือปัญหาเดิมในเริ่มแรก ใช้เปรียบเทียบในข้ันตอนสุดท้ายหรือ
น าประสบการณ์ที่ได้จากการท าในข้ันตอนต่าง ๆ ของซินเนคติคส์มาใช้ปรับปรุงงานเดิม   

 ซินเนคติคส์ วิธี ท่ี  2 การคิดเพื่ อท าสิ่ งแปลกใหม่ให้ คุ้นเคย (Making the Strange 
Familiar)  

 กระบวนการระดมสมองเพื่อท าสิ่งแปลกให้คุ้นเคย ผู้สอนต้องมีบทบาทช้ีน าแนะน าผู้เรียน
ให้คิดเปรียบเทียบเพื่อแก้ปัญหาที่ก าหนดอย่างค่อนข้างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้ผู้เรียนจินตนาการไป
ไกลจนหลงทางผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ส าหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ครั้งนั้น ซึ่ งท า
ให้สามารถเลือกประยุกต์ใช้จากเทคนิคต่าง ๆ ดังแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3 กระบวนการคิดเพื่อท าให้เกิดสิง่ใหม่แบบซินเนคติคส์ 
 

 จากแผนภาพที่ 3 การคิดเพื่อท าสิ่งแปลกใหม่ให้คุ้นเคย สรุปได้ว่า 
 1) ใส่สรรพนามต่าง ๆ ลงไปอย่างอิสระ (Substantive input) โดยผู้สอนช้ีน าหัวข้อใหม่ 
ให้กลุ่มขบคิดร่วมกัน 
 2) การอุปมาอุปไมยโดยตรง (Direct analogy) โดยผู้สอนเกริ่นน าด้วยเทคนิคการ
เปรียบเทียบโดยตรง แล้วให้ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ผู้สอนกล่าวถึง 
 3) การอุปมาอุปไมยโดยตรง (Personal analogy) โดยจินตนาการว่าตนเองเป็นสิ่งนั้นสิ่ง
ที่ต้องแก้ปัญหา สิ่งที่ต้องพัฒนา หรือสิ่งที่ต้องการสร้างสรรค์ 
 4) การอุปมาอุปไมยจับคู่ที่ขัดแย้ง (Compressed conflict analogy) โดยให้ผู้เรียนช้ีน า
ลักษณะที่เหมือนกันของสิ่งใหม่ 2 สิ่ง และอธิบายถึงคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตนได้ช้ีน าไว้ในตอนต้น 
 5) อธิบายความแตกต่าง (Explaining differences) เพื่อท าให้ผู้เรียนจ าได้ว่าประเด็น
ความแตกต่างในเรื่องที่ก าลังเปรียบเทียบนั้นอยู่ที่จุดใด 

ขั้นตอนที่ 1 ให้ข้อมูล  : ผู้สอนอธิบายข้อมูลเก่ียวกับสิ่งใหม่ที่
ต้องการ 

ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบโดยตรง : ผู้สอนเสนอแนะแนวทางการ
เปรียบเทียบโดยตรงโดยให้ผู้เรียนอธิบายรายละเอียดการ

เปรียบเทียบ 

ขั้นตอนที่ 6การค้นพบ : ผู้เรียนพยายามกลับไปคิดถึงประเด็น
ปัญหาในขั้นที่ 1 ด้วยตนเองอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 อธิบายความแตกต่าง : ผู้เรียนน าผลการอภิปรายใน
ขั้นตอนที่ผ่านมาพิจารณาตัดการเปรียบเทียบที่เป็นไปไม่ได้ออก 

 

ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบโดยอ้างอิงตัวเอง : ผู้เรียนทุกคน
จินตนาการเหมือนกับตนเองเป็นในส่ิงที่ตนอภิปรายในขั้นตอนที่ 

2 แล้วน่าจะเกิดอะไรขึ้น 

ขั้นตอนที่ 4 อุปมาอุปไมยจับคู่ที่ขัดแย้ง : ผู้เรียนน าสิ่งทีต่น
อภิปรายในขั้น 2 และขั้น 3 มาเปรียบเทียบในเชิงขัดแย้ง 

ขั้นตอนที่ 7 อธิบายความแตกต่าง : ผู้เรียนน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ของตนเองร่วมกันในกลุ่ม เพ่ือให้ทุกคนได้เห็นความ

แตกต่างและความเหมือนในแนวคดิของสมาชิกทุกคน จนค้นพบ
สิ่งใหม่ร่วมกัน 
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 6) การค้นหา (Exploration) ให้ผู้เรียนกลับไปค้นหาจุดเริ่มต้นของประเด็นปัญหาอีกครั้ง 
 7) ท าให้เกิดการเปรียบเทียบ (Generating analogy) บางครั้งถ้ากลุ่มผู้เรียนมีจ านวน
มากอาจท าให้ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้ได้คิดน้อยเกินไป จึงควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยที่จ านวน
คนน้อยลง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้คิดเปรียบเทียบด้วยความคิดของตนเองในประเด็นที่
ก าหนดข้ึนอย่างเต็มที่ 
 George M. Prince & Bill Gordon (1950) พัฒนาวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่โดยออกแบบแต่ละข้ันตอนให้มีความเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน  ในรูปการณ์การเรียนรู้       
แบบซินเนคติคส์ Three R’s ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ข้ัน 1 การอ้างถึง (Referring) หมายถึง ครู
ให้นักเรียนบรรยายหรืออธิบายประสบการณ์ สถานการณ์ที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขณะนั้น
เป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปหรือเฉพาะปัญหาที่ถูกก าหนดไว้  กล่าวถึงสิ่งที่ก าลังศึกษาอยู่  ข้ัน 2  การสะท้อน
คิด (Reflecting) หมายถึง ประกอบด้วยสมาชิกภายในกลุ่ม ที่มีความรู้และประสบการณ์พอสมควรใน
เรื่องที่แก้ไขปัญหา ภายในกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดให้ได้มากที่สุด ในเวลาที่ก าหนดเพื่อ
แสวงหาความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่ม สมาชิกทุกคนแสดงความคิดได้อย่างเสรี โดยไม่มีการตัดสินว่า
ถูกผิด ดีไม่ดี เพื่อให้ได้ความคิดจ านวนมาก โดยน ากลไก Synectic Trigger Mechanisms มาเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา และใช้อุปมาอุปไมยร่วมด้วย ข้ัน 3. การสร้างใหม่ (Reconstruction) 
หมายถึง การประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่และต้องมีความแตกต่างจากเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแยกแยะ
ปัญหา หรือแนวทางแก้ไขและประกอบกันเป็นอย่างอื่น 
 
ตารางที่ 4 กลไก Synectic Trigger Mechanisms 

Add 
(เพ่ิมขึ้น) 

Transfer 
(การโอน ส่งต่อ) 

Change Style 
(เปลี่ยนแบบ) 

Distort 
(บิดเบือน) 

Prevaricate 
(เลี่ยงการพูด
ความจริง) 

Subtract 
(ตัดออก) 

Empathize 
(เข้าใจผู้อ่ืน ) 

Substitute 
(แทนที่) 

Disguise 
(อ าพลาง , ลวง) 

Analogize 
(การเปรียบเทีย) 

Repeat 
(ท าซ ้า) 

Animate 
(มีชีวิตชีวา) 

Fragment 
(แยกออก) 

Contradict 
(โต้แย้ง) 

Hybridize 
(สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ผสม) 

Combine 
( ร ว ม กั น ,ผ ส ม ,
เชื่อมต่อ) 

Superimpose 
(ให้ ค ว าม คิ ด เห็ น
เพิ่มเติม) 

Isolate 
(แยกออกเป็นส่วนๆ) 

Parody 
(ล้อเลียน) 

Metamorphose 
(เปลี่ยนแปลง) 

Symbolize 
(เชิงสัญลักษณ์) 

Mythologize 
(จดจ า) 

Fantasize 
(จินตนาการ) 
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   สรุป จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ดังกล่าวแล้ว
นั้น เพื่อปรับให้การจดัการเรียนรูใ้ห้ตรงกับลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติม
ในการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ตามแนวของ George M. Prince & Bill Gordon 
in the 1950 กล่าวว่า Synectic Think Cycle / Synectic Three R’s เป็นการเข้าร่วมกันแต่มี
ความแตกต่างกัน และเห็นได้ชัดจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มีองค์ประกอบที่เหมือนกันและชัดเจนโดย
ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’ ผู้ วิจัยได้สรุปข้ันตอนการจัดการเรียนรู้        
แบบซินเนคติคส์ Three R’s ตามแนวทางของ George M. Prince & Bill Gordon (1950) ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การอ้างถึง (Referring)   
 ครูให้นักเรียนบรรยายหรืออธิบายประสบการณ์ สถานการณ์ที่นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในขณะนั้นเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปหรือเฉพาะปัญหาที่ถูกก าหนดไว้  กล่าวถึงสิ่งที่ก าลังศึกษาอยู่  
 ขั้นที่ 2 การสะท้อนคิด (Reflecting)   
 นักเรียนภายในกลุ่ม ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด ในเวลาที่ก าหนดเพื่อแสวงหาความคิด
สร้างสรรค์จากกลุ่ม สมาชิกทุกคนแสดงความคิดได้อย่างเสรี โดยไม่มีการตัดสินว่า ถู กผิด ดีไม่ดี 
เพื่อให้ได้ความคิดจ านวนมาก โดยน ากลไก Synectic Trigger Mechanisms มาเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา และใช้อุปมาอุปไมย   
 ขั้นที่ 3 การสร้างใหม่ (Reconstruction)    
 นักเรียนร่วมกัน ประดิษฐ์ ข้ึนมาใหม่และต้องมีความแตกต่างจากเดิม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงแยกแยะปัญหา หรือแนวทางแก้ไขและประกอบกันเป็นอย่างอื่น 
  
ข้อดี และ ข้อจ ากัด ของการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติคส์ 

     1) การการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s มีจุดเด่นอยู่ที่การเปรียบเทียบ
ระหว่างบทเรียนกับสิ่งอื่น ๆ เป็นการท าให้ผู้เรียนมองเห็นบทเรียนในแง่มุมที่แตกต่างจากเรื่องเดิม ๆ 
ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 2) ผู้เรียนมีการฝึกฝนความคิดที่หลากหลายรูปแบบจนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในงานนั้น ๆ 3) บรรยากาศของการเรียนไม่น่าเบื่อ สนุกสนานเพราะไม่อยู่แค่ในบทเรียน
เท่านั้นเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 4) มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกันช่วยกัน
ร่วมมือกันในการระดมความคิดเพื่อให้ได้แนวคิดที่แปลกใหม่และน่าสนใจยิ่งข้ึน ข้อจ ากัดของการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์   Three R’s 1) เนื้อหาวิชาที่น ามาใช้กับรูปแบบซินเนคติคส์       
Three R’s ไปใช้ได้ผลคือเนื้อหาวิชาหัวข้อหรือบทเรียนที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่
แตกต่างออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่เดิม 2) ผู้สอนต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างดีผู้สอนจะต้อง
สามารถให้ตัวอย่างแนะน านักเรียนได้ในกรณีที่ไม่สามารถระดมความคิดออกมาได้ซึ่งอาจจะท าให้
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บรรยากาศในการเรียนหยุดชะงักลงได้ ส าหรับจุดเด่นส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  
Three R’s คือมุ่งที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดใหม่ที่แตกต่างไป
จากเดิมและสามารถน าความคิดน้ันไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้งานของ
ตนเอง ให้น่าสนใจมากข้ึนหรือแม้กระทั่งน ามาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเองให้มีความ
หลากหลายกว่าที่เป็นอยู่และสามารถน าแนวความคิดที่ เกิดข้ึนจากการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์   
Three R’s ไปใช้การผสมผสานวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างให้มีความเป็นสากลมากขึ้น 
 

4. ความคิดสรา้งสรรค ์

 
 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative  Thinking ) เป็นกระบวนการท างานของสมองในความคิด
แก้ปัญหา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าในรายละเอียดต่าง ๆ   ของความคิดสร้างสรรค์ ความส าคัญ
ของความคิดสร้างสรรค์ ประเภทของความคิดสร้างสรรค์  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์  ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์  การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ การวัดและเครื่องมือวัดความคิด
สร้างสรรค์ ดังปรากฏรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์  หรือ ค าในภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Creative  Thinking”  เป็นค าที่
ได้ยินมากในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของความคิดสร้างสรรค์จากนักการศึกษาและ
นักจิตวิทยาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อจะได้เห็นถึงทัศนะของความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่มนัก
การศึกษาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 กรมวิชาการ (2535: 4) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความสามารถใน
การมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้น ท าให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกัน
ไป และการคิดสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วยความคล่องในการคิดความคิดยืดหยุ่นและความคิดที่เป็นของ
ตนเองโดยเฉพาะความคิดริเริ่ม 
 สมประสงค์ น่วมบุญลือ (2561: 7) ได้ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ คือ การท าให้
เกิดสิ่งใหม่ที่มีเอกลักษณ์ เป็นครั้งแรกด้วยความตั้งใจ สามารถมองได้ทั้งในสถานะที่เป็นความสามารถ 
เจตคติ และ กระบวนการ ความคิดสร้างสรรค์มีมุมมองได้ 3 ด้านคือ 1) การสร้างสรรค์ในมุมมองด้าน
ความสามารถ (Ability) หมายถึงความสามารถในการจินตนาการและ/หรือ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ได้       
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2) การสร้างสรรค์ในมุมมองที่เป็นเจตคติ (Attitude) หมายถึงการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและสิ่ง
แปลใหม่ ปรารถนาที่จะเล่นสนุกกับการคิดค้นสิ่งใหม่ และมีความเป็นไปได้มีมุมมองที่หลากกลาย
สนุกสนานกับงานในขณะเดียวกันมองหาช่องทางเพื่อปรับปรุงให้ดีกว่าเป็นอยู่ 3) การสร้างสรรค์ใน
มุมมองที่เป็นกระบวนการ (Process) หมายถึงการพัฒนาความคิด ปฏิบัติ ให้ไปสู่ผลอันพึงประสงค์ 
ทดลองปรับเปลี่ยน และขัดเกลาผลงานอย่างสม ่าเสมอ ดังนั้นการสร้างสรรค์จึงต้องอาศัยการจดจ่อ
และต่อเนื่อง  
 วนิช สุธารัตน์ (2547: 164) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
หมายถึงความคิดที่เกิดข้ึนต่อเนื่องจากจินตนาการ โดยมีลักษณะที่แตกต่างไปจากความคิดของบุคคล
อื่น ความคิดสร้างสรรค์อาศัยพื้นฐานมาจากประสบการณ์เดิม คือความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การศึกษา
เหตุผล และการใช้ปัญญาในการจัดสร้างรูปแบบของความคิดในรูปแบบใหม่อาจแสดงออกมาเป็น
รูปธรรมอย่างประจักษ์ชัดและก่อให้เกิดความคิดค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ท าให้เกิดงานทางศิลปะและ
วิทยาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาติและมนุษยชาติ 
 อารี พันธ์มณี (2557: 4) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการทางสมองที่
คิดในลักษณะอเนกนัย (Divergent  Thinking) อันน าไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ด้วยการคิด
ดัดแปลงปรับปรุงจากความคิดเดิมผสมผสานให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง 
ๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎี หลักการได้ส าเรจ็  ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได้น้ัน มิใช่เพียงแต่คิดใน
สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวเทา่น้ัน หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่
จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่ไปกับความพยายามที่จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการ 
มาประยุกต์จึงจะท าให้เกิดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ข้ึน 
 Torrance (1973: 278) ได้ให้ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลไวต่อปัญหา ข้อบกพร่อง ช่องว่างในด้านความรู้ สิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ไม่ประสานกันและไว
ต่อการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ไวต่อการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา ไวต่อการเดาหรือการตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับข้อบกพร่อง ทดสอบและทดสอบอีกครั้งเกี่ยวกับสมมติฐาน จนในที่สุดสามารถน าเอาผลที่ได้
ไปแสดงให้แก่ผู้อื่นได ้
 Guilford (1950: 563) ได้ให้ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความสามารถทาง
สมองที่สามารถจะคิดได้หลายทิศหลายทาง หรือคิดแบบอเนกนัยและการคิดสร้างสรรค์นี้
ประกอบด้วยความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่นและความคิดริเริ่มที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะคน
ที่มีลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็นคนกล้าคิดไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระในการคิด 
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 DE Bono (1982: 103) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดนอกกรอบ เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาได้หลาย ๆ แนวคิด และน าแนวคิด
เหล่าน้ันไปพัฒนาต่อ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้ 
 Wallach and Kogen (1965: 18) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถที่จะเช่ือมโยง สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ากับสิ่งอื่นได้เสมอ เมื่อนึกถึงสิ่งใดก็จะเป็นสะพานให้ระลึก
ถึงสิ่งอื่นที่สัมพันธ์กันๆ ได้ต่อไปอีกโดยการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสถานการณ์ใหม่ 
              Baron and May (1960: 108) ความหมายของความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถ
ของมนุษย์ที่จะน าไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี รวมทั้งความสามารถในการ
ประดิษฐ์  
 จากที่ กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ ว่า  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถทางสมองที่มีกระบวนการท าให้เกิดจินตนาการ ที่ท าให้เกิดสิ่งใหม่ โดยแสดงออกมาได้
หลากหลาย ไม่ซ ้ากับผู้อื่น มีการปรับปรุง ผสมผสาน โดยใช้วิธีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรา้งสรรค ์
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาบางกลุ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญทางปัญญา เป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ท าให้เกิดความคิดใหม่ และมีทัศนะเกี่ยวกับเรือ่งนั้น ๆ  แตกต่างออกไปตามพื้นฐาน ประสบการณ์และ
ความเช่ือ และมีอีกหลากหลายแนวคิด ซึ่งแยกได้ 2 กลุ่มดังนี้  
 กลุ่มที่ 1  นักจิตวิทยาเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรก ๆ ที่ให้ความสนใจศึกษาความคิด
สร้างสรรค์มาเป็นเวลานาน  ท าให้มีแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ศึกษาความคิดสร้างสรรค์เอาไว้หลาย
แนวคิดและสรุปความส าคัญแต่ละแนวคิดไว้ดังนี้ 
 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)  
 นักจิตวิทยาที่ เป็นผู้น าทางความคิดในกลุ่มนักจิตวิเคราะห์  คือ Sigmund Freud 
จิตแพทย์ชาวออสเตรีย Freud เช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลจากกลไกการป้องกันตนเองของ
ศิลปิน ที่ต้องการเปลีย่นความต้องการตอบสนองแรงขับทางเพศ ของตนให้กลายเป็นสิ่งที่สังคมให้การ
ยอมรับได้ ในรูปแบบของผลงานทางศิลปะที่สร้างสรรค์สู่สังคม การพิจารณาจากแนวคิดของ Freud 
ความคิดสร้างสรรค์เกิดข้ึนได้จากแรงขับทางเพศที่ส่งผลท าให้บุคคลบางคนสามารถปลดปล่อยพลัง
ทางความคิดออกมาได้อย่างอิสระ ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถแก้ปัญหาได้ มีประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น Orfanos (2010) จัดเป็นความคิดแบบปฐมภูมิ ที่บุคคลสามารถปลดปล่อยออกมา
ได้อย่างอิสระ มีลักษณะเป็นจินตนาการเหนือเหตุผล ไม่ค านึงถึงความเป็นไปได้ และไม่ยึดติดกับ
ข้อก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งมีบุคคลเพียงส่วนหนึ่งในสังคมเท่านั้นที่สามารถใช้พลังความคิด         
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แบบปฐมภูมิได้อย่างอิสระ เพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมถูกฝึกให้เรียนรู้และคิดด้วยความคิดแบบทุติย
ภูมิ คือ การคิดโดยมีสติควบคุมให้ค านึงถึงเหตุผลความเป็นไปได้ตามความจริง ซึ่งส่งผลท าให้บุคคล
จ านวนมากใช้ความคิดแบบทุติยภูมิดังกล่าวนี้ เมื่อเผชิญปัญหาเรื่องใดก็จะหวนคิดถึงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และมีสติยับยั้งท าให้ตนไม่กล้าคิดก้าวข้าม
กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อห้ามต่าง ๆ ดังกล่าว จึงไม่สามารถค้นพบความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่
ตนเผชิญอยู่ จ าเป็นต้องยึดถือกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ เป็นกรอบในการคิดแก้ปัญหา ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงและยังก่อปัญหาใหม่สะสมตามมาอย่างไม่รู้จบอีก ด้วย 
(Kris,1953: Freud,1991) 
 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมีมุมมองว่าความคิดสร้างสรรค์เปน็ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ การ
ได้รับสิ่งเร้าการตอบสนองสิ่งเร้าและการเช่ือมโยงทางการเรียนรู้ของบุคคล  (Skinner, 1979; 
Strand, 2001) ดังนั้น เมื่อต้องการคิดสร้างสรรค์ในเรื่องใด ก็จะต้องด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องดังกล่าวนั้น ให้สิ่งเร้าเพื่อกระตุ้นด้วยพฤติกรรม
การคิดสร้างสรรค์ ท าให้บุคคลเช่ือมโยงการเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมการคิดสร้างสรรค์มากข้ึน 
(Epstein & Latosky, 1999) 
 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive theory) 
 ทฤษฎีจิตวิทยาการรู้คิดเป็นแนวคิดที่เช่ือว่ากระบวนการรู้คิดของบุคคลท าหน้าที่สั่งการให้
ร่างกายแสดงพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรมภายใน และ พฤติกรรมภายนอก การศึกษาเพื่ออธิบาย ท านาย 
และควบคุมความคิดสร้างสรรค์ กระบวนคิดสร้างสรรค์เกิดข้ึนมากที่สุดบริเวณสมองซีกขวา ตามผล
การค้นพบของ Rogers (1970) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลใน ค.ศ. 1981 ที่คิดค้นพบว่าสมองของมนุษย์
นั้นแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือสมองซีกซ้าย กับ สมองซีกขวา และแต่ละซีกมีหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
สมองซีกซ้ายท าหน้าที่ในส่วนของการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข ควบคุมการพูด 
ควบคุมการท างานของมือขวาและทักษะด้านวิทยาศาสตร ์สมองซีกนี้จึงเป็นส่วนที่ท าหน้าที่ตัดสินการ
คิดเชิงวิพากษ์ และสมองซีกขวาท าหน้าที่ในเรื่องของความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ ความรู้สึกดื่มด ่า
ต่อศิลปะ ความมีสุนทรียะด้านดนตรี ควบคุมการท างานของมือซ้าย และจินตนาการ จึงเป็นสมอง
ส่วนที่คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ นักจิตวิทยาการรู้คิดที่มี ช่ือเสียง ได้แก่ การศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของ (Guilford, 1950; Torrance, 1974) 
 Torrance (2002) ไดด้ าเนินการวิจัยความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยแนวคิดด้านจิตวิทยา
เป็นพื้นฐานในการศึกษาเพื่อช่วยในการศึกษาและประเมินการมีความคิดสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า 
นักศึกษามีวิธีการคิดสร้างสรรค์ 2 แบบ ประกอบด้วย 
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 1) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) คือความคิดแบบแปลกใหม่หลายทางต้อง
อาศัยจินตนาการ การรู้เอง และความตั้งใจจริง การยืดหยุ่นในการคิด ค าตอบที่ปรากฏข้ึนนั้นมีความ
หลากหลายมาก หรือที่เรียกว่า ความคิดแบบริเริ่มสร้างสรรค์ 
 2) การคิดแบบเอกนัย (Convergent thinking) คือการรวมความคิดใหม่ ๆ เหล่าน้ันให้
ออกมาเป็นค าตอบที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน และเป็นค าตอบที่ถูกต้องที่สุด
จากการคิดวิเคราะห์  จึงตัดสินใจเลือกค าตอบ 
 DE Bono (1982) เช่ือว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่พัฒนาได้ ความคิด
สร้างสรรค์ของบคุคล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1. ความเช่ียวชาญ 2. ทักษะะการคิด
เชิงสร้างสรรค์ และ 3. แรงจูงใจ ส่วนข้ันตอนของความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
1. หาโอกาสและตระหนักถึงปัญหา 2. หาสาเหตุของปัญหา 3. บ่มเพาะความคิดจนตกผลึกน าไปเป็น
แนวทางแก้ปัญหา 4. ทดสอบความคิดหรือแนวปฏิบัติใหม่ 
 Paul J. Guilford เน้นการศึกษาโครงสร้างของสติปัญญาตามแนวทางของนักจิตวิทยา
กลุ่มคติโครงสร้าง (Structuralism) Guilford สร้างแบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญา 3 มิติ ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 แสดงแบบจ าลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอร์ด 
(Guilford (1967, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2557: 31) 

 
 มิติท่ี 1 : เนื้อหา หมายถึง เนื้อหาข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่เป็นสือ่ในการคิดที่สมองรับเข้าไปคิด 
แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะคือ  
 1. ภาพ Figural เขียนย่อว่า F หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นรูปธรรมหรือรูปที่แน่นอน 
ซึ่งบุคคลสามารถรับรู้และท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดได้ 
 2. สัญลักษณ์ Symbolic เขียนย่อว่า S หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่อยู่ในรูปเครื่องหมาย
ต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข โน้ตดนตรี รวมทั้งสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วย 
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 3. ภาษา Semantic เขียนย่อว่า M หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่อยู่ในรูปของถ้อยค าที่มี
ความหมายต่าง ๆ กัน สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ชอบ โกรธ เสียใจ เป็นต้น 
 4. พฤติกรรม Behavior เขียนย่อว่า B หมายถึง ข้อมูลที่เป็นการแสดงออก กิริยา อาการ 
การกระท าที่สามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทัศนคติ การรับรู้ การคิด เช่น การยิ้ม การหัวเราะ การสั่น
ศีรษะ การแสดงความคิดเห็น 
 มิติ ท่ี  2 : วิธีการคิด หมายถึง มิติที่ แสดงลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการคิดของสมอง แบ่งออกตามล าดับได้ 5 ลักษณะคือ 
 1. การรู้การเข้าใจ Cognition เขียนย่อว่า C หมายถึง ความสามารถในการตีความของ
สมองเมื่อเห็นสิ่งเร้าแล้วเกิดการรับรู้เข้าใจในสิ่งนั้นและบอกได้ว่าเป็นอะไร เช่น เมื่อเห็นของเล่นเด็ก
รูปร่างกลมท าด้วยยางผิวเรียบก็บอกได้ว่าเป็นลูกบอล 
 2. การจ า Memory เขียนย่อว่า M หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู้และ
ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้ และสามารถระลึกได้เมื่อต้องการ เช่น การจ าสูตรคูณ การจ าหน่วยเลขประจ าตัว 
การช้ีตัวคนร้ายได้ 
 3. การคิดแบบอเนกนัย หรือความคิดกระจาย Divergent Thinking เขียนย่อว่า D 
หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเรา้ได้หลายรูปแบบ หลายแง่หลายมุมแตกต่างกันไป 
เช่น “หนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วท าประโยชน์อะไรได้บ้าง” ให้บอกมาให้มากที่สุด ผู้ที่คิดได้มาก คือผู้ที่มี
ความคิดอเนกนัย  
 4. การคิดแบบเอกนัย หรือความคิดรวม Convergent Thinking เขียนย่อว่า N หมายถึง 
ความสามารถในการคิดหาค าตอบที่ดี ที่สุดจากข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ก าหนด และค าตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงค าตอบเดียว จากตัวอย่างแสดงค าตอบโดยเขียนเป็นแผนผังได้ 
 5. การประเมินค่า Evaluation เขียนย่อว่า E หมายถึง ความสามารถในการตีราคาลง
สรุป โดยอาศัยเกณฑ์ที่ดีที่สุด 
 มิติท่ี 3 : ผลของการคิด หมายถึง มิติที่แสดงผลที่ได้จาการปฏิบัติงานทางสมองหรือ
กระบวนการคิดของสมอง หลังจากที่สมองได้รับข้อมูลหรือสิ่งเร้าจากมิติที่ 1 และตอบสนองต่อข้อมูล
หรือสิ่งเร้าที่รับมิติที่ 2 แล้ว ผลที่ได้ออกเป็นมิติที่ 3 หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างว่า ผลของการคิดเกิด
จากการท างานของมิติที่ 1 และ มิติที 2 ซึ่งผลการการคิดแบ่งออกเป็น 6 ลักษณะดังนี้ 
 1. หน่วย Unit เขียนย่อว่า U หมายถึง สิ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและแตกต่างไปจากสิ่ง
อื่น เช่น คน แมว สุนัข กระดานด า บ้าน  
 2. จ าพวก Class เขียนย่อว่า C หมายถึง ประเภท หรือจ าพวกหรือกลุ่มของหน่วยที่มี
คุณสมบัติหรือลักษณะร่วมกนั เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ คน สุนัข ช้าง หรือประเภทผลไม้ ได้แก่ 
เงาะ ลางสาด ล าไย ลิ้นจี่ เป็นต้น 
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 3. ความสัมพันธ์ Relation เขียนย่อว่า R หมายถึง ผลของการเช่ือมโยงความคิดของ
ประเภท หรือหลายประเภทเข้าด้วยกัน โดยอาศัยลักษณะบางประการเป็นเกณฑ์ ความสัมพันธ์
อาจจะอยู่ในรูปของหน่วยกับหน่วย จ าพวกกับจ าพวก หรือ ระบบกับระบบก็ได้  
 4. ระบบ System เขียนย่อว่า S หมายถึง การเช่ือมโยงกลุ่มของสิง่เร้าโดยอาศัยกฎเกณฑ์
หรือระเบียบแบบแผนบางอย่าง เช่น 1 3 5 7 9 เป็นระบบเลขค่ี 
 5. การแปลงรูป Transformation เขียนย่อว่า T หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
ดัดแปลง ตีความ ขยายความ ให้นิยามใหม่  
 6. การประยุกต์ Implications เขียนย่อว่า I หมายถึงการคาดคะเนหรือท านายจากข้อมูล
ของสิ่งที่ก าหนดไว้ เช่น คาดว่าจะเป็นกระต่าย 
 สรุปโครงสร้างทางสมองของ Guilford เกิดจากมิติเนื้อหา 4 ลักษณะ มิติปฏิบัติการ 5 
ลักษณะ และมิติผลผลิต 6 ลักษณะ รวมเป็นความสามารถทางสติปัญญาเท่ากับ 4 x 5 x 6 = 120  
องค์ประกอบ  
 Wallach and Kogen (1965: 10-132) ได้ศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความคิด
สร้างสรรค์และได้นิยามความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความสามารถในการเช่ือมโยงสัมพันธ์สิ่งหนึ่งไปยัง
สิ่งอื่น ๆ ได้เขาอธิบายกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเกิดจากความคิดสิ่งใหม่ๆ โดยใช้การ
ลองผิดลองถูก Wallach and Kogen ได้เสนอทฤษฎีว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการอันหนึ่ง
ซึ่งอยู่ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองอาการที่สิ่งเร้ากับการตอบสนองแสดงปฏิกิริยาต่อกันท าให้เกิด
การระลึกได้ ซึ่งถ้าสิ่งเร้าและการตอบสนองแสดงปฏิกิริยาต่อเนื่องกันไปได้มากก็ย่อมระลึกได้มาก ผู้ที่
มีความคิดสร้างสรรค์จะระลึกได้มากหลายแง่มุม การคิดแบบอเนกนัย  ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ต ่า
ระลึกได้มากย่อมจะมีโอกาสในสิ่งที่ผู้อื่นระลึกไม่ได้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นไปโดยความบังเอิญ
หรือจงใจก็ได้ 
 จากการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีกลุ่มจิตวิทยาทีเ่กี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่บุคคลทั่ว ๆ ไป สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพความสามารถการ
คิดสร้างสรรค์ในระดับสูงได้ แม้จะได้รับพันธุกรรมด้านศักยภาพความสามารถการคิดสร้างสรรค์มา
จากพ่อแม่เพียงระดับหนึ่งก็ตาม บุคคลที่มีศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีกว่า จะสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้สูง เพราะการคิดสร้างสรรค์ มีปัจจัย 3 ด้านร่วมกัน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านพันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง บุคคลที่ได้รับมรดกทาง
พันธุกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์จาก พ่อแม่ในระดับสูง แต่ไม่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถการคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม บุคคลผู้นั้นจะดึงศักยภาพความสามารถการคิด
สร้างสรรค์ที่ได้รับมาทางพันธุกรรมจากพ่อแม่มาใช้ประโยชน์ได้น้อยลง จะเป็นผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ในระดับต ่า 
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องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 วิธีคิดแบบต่าง ๆ นั้นที่เป็นองค์ประกอบของการคิดแบบอเนกนัย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
เมื่อน าไปประยุกต์ใช้กับความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาหรือคิดเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 แบบ (Sternberg, 2006) ได้แก่ 
 ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง การคิดข้ึนเป็นคนแรก ไม่มีผู้ใดคิดเช่นนั้นมาก่อน
เลย จึงเป็นความคิดที่แปลกไปจากความคิดเดิม ๆ ที่เคยเกิดข้ึนมาแล้วก่อนหน้านั้น บุคคลที่จะคิด
ริเริ่มในเรื่องใดก็ตาม จะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน 
ต้องกล้าคิด และต้องมีจินตนาการเชิงประยุกต์ จึงจะสามารถเกิดความคิดริเริ่มสิ่งที่แตกต่างและดีกว่า
สิ่งที่มีอยู่เดิมได้ดี ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ 3 ประการที่สามารถสนับสนุนความคิดริเริ่มได้แก่ 
 1) ทักษะการแตกกระบวนการทางความคิดของตนเองให้ต่างจากกระบวนการคิดของ
ผู้อื่นที่เขาเคยคิดไว้แล้ว 
 2) ตัวบุคคลผู้คิดริเริ่มจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองมีความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะคิดต่าง 
กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดในวิถีทางที่คนอื่น ๆ ยอมรับได้ กล้าเผชิญกับสถานการณ์ที่คลุมเครือ
ไม่แน่นอน 
 3) ผลงานทางความคิดที่ริเริ่มจะต้องไม่ซ ้ากับสิ่งเดิมที่เคยมี และผลของการคิดริเริ่มนั้น
จะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส าคัญมาก 
เพราะมีการคิดริเริ่มจ านวนมากมายหลายเรื่องที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรื่องนั้น เช่น การริเริ่มกีฬาล่าและฆ่ามนุษย์ การคิดริเริ่มในลักษณะนี้ไม่มีทางที่จะได้รับการยอมรับ
จากประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ความคิดริเริ่มเช่นนี้จึงไม่จัดเป็นความคิดสร้างสรรค์ 
เพราะสิ่งที่จะถูกจัดเป็นความคิดสร้างสรรค์จะต้องดีกว่า สร้างประโยชน์มากกว่าสิ่งเดิมเท่านั้น 
 ความคิดคล่อง (Fluency) หมายถึง บุคคลที่มีศักยภาพทางการคิดหาค าตอบส าหรับ
ค าถามจ านวนมากได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่จ ากัด ทักษะการคิดคล่องแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
 1) ความคิดคล่องด้านถ้อยค า หมายถึง ศักยภาพด้านความสามารถในการใช้ค า วลี 
ประโยค ตามความหมายตรงกับสิ่งที่ตนเองก าลังคิด เช่น นักแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน นักแต่ง
เพลง เป็นต้น 
 2) ความคิดคล่องด้านการเช่ือมโยง หมายถึง ศักยภาพด้านความสามารถในการคิดหาสิ่งที่
เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับสิ่งที่ตนก าลังคิดอยู่ เช่น ให้เอ่ยช่ือสัตว์ 4 เท้าให้ได้ถูกต้องมากที่สุดในเวลาที่
จ ากัด 
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 3) ความคิดคล่องด้านการแสดงออก หมายถึง ศักยภาพความสามารถในการแสดงสิ่งที่ตน
คิดออกมาได้อย่างถูกต้องเป็นจ านวนมากในเวลาที่จ ากัด เช่น มีค า 70 ค า ให้เรียงเป็นประโยคที่
ถูกต้องให้ได้มากที่สุดในเวลาที่จ ากัด และค าที่ก าหนดให้จะต้องถูกใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  
 4) ความคิดคล่องทางการสร้างแนวคิด หมายถึง ศักยภาพด้านความสามารถในการคิดได้
หลากหลายแบบ หลายเรื่อง หลายมิติ หลายประเภท และคิดแล้วได้ค าตอบถูกต้องเหมาะสมมากใน
เวลาที่จ ากัด 
 ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ศักยภาพความสามารถในการคิดหาค าตอบได้
หลายประเภท หลายระดับ และหลายทิศทาง ท าให้ค าตอบที่ได้จากการคิดมีความแปลกแตกต่างไป
อย่างมากมายหลากหลายแบบ ไม่ซ ้าแบบเดิม แบ่งทักษะการคิดยืดหยุ่นออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
 1) ความยืดหยุ่นที่เกิดข้ึนทันที หมายถึง ศักยภาพด้านการมีอิสระทางการคิด สามารถ
เกี่ยวกับเป้าหมายทางการคิดเรื่องเดียว แต่ได้ค าตอบออกมาอย่างหลากหลายมิติ เช่น ให้บอกถึง
ประโยชน์ของไม้จิ้มฟันได้อย่างถูกต้องเป็นจ านวนมากในเวลาที่จ ากัด 
 2) ความคิดยืดหยุ่นด้านการดัดแปลง หมายถึง ศักยภาพด้านการคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่ง
ไปสู่สิ่งอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นจ านวนมากในเวลาที่จ ากัด เช่น  
  ค าถามที่ 1 ให้เวลา 5  นาที ให้คิดว่าไม้สักทอง 300 ท่อนซุง จะน ามาสร้างเป็นอะไร
ได ้
  ตอบว่า สร้างบ้าน สร้างวัด สร้างศาลา สร้างมัสยิด สร้างโบสถ์ สร้างสะพาน ท าตู้
โชว์ ท ารั้วบ้าน ฯลฯ 
  ค าถามที่ 2 ให้เวลา 3 นาที จงน าค าตอบที่ท่านตอบในข้อที่  1 มาจัดกลุ่มแยก
ออกเป็น 3 ประเภท 
  ตอบว่า ประเภทที่ 1 อาคาร ได้แก่ สร้างบ้าน สร้างวัด สร้างศาลา  
   ประเภทที่ 2 เครื่องใช้ ได้แก่ ท าเตียงนอน ท าตู้โชว์  
   ประเภทที่ 3 อื่น ๆ ได้แก่ สร้างเรือ ท ารั้วบ้าน สร้างสะพาน 
 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความคิดยืดหยุ่นด้านการดัดแปลงช่วยท าให้ผู้คิด
สามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งอื่น ๆ ได้ และผู้ที่มีศักยภาพความสามารถด้านความคิดยืดหยุ่น 
ด้านการดัดแปลงระดับสูง 
 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง การสังเกตเห็นในสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็น 
เพราะบุคคลมีความคิดลุ่มลึก เกาะติดเจาะลึกเข้าถึงรายละเอียดที่ประณีตพิถีพิถันในสิ่งที่คิด อันเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ผลลัพธ์ทางการคิดที่ได้มีความสมบูรณ์แบบ จนคนทั่วไปมีศักยภาพ
ความสามารถด้านความคิดละเอียดลออสูงกว่าตน  
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 Torrance (1973: 91-95) ได้ก าหนดองค์ประกอบดังนี้ 
 1. ความคล่องแคล่ว เป็นความสามารถในการคิดได้หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อค าถาม
ปลายเปิดและค าถามอื่น ๆ ไม่ว่าเป็นความคิดทางภาษาหรือท่าทาง 
 2. ความอ่อนตัว เป็นความสามารถในการกระท าต่อปัญหาได้หลากหลายคิดได้
หลากหลาย และสามารถแปลงความรู้ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้าน 
 3. ความริเริ่ม เป็นความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดเดิมหรือความคิดที่
แตกต่างไปจากคนอื่น หรือเป็นการรวมกันของความคิดที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน ทั้งในด้าน
ความคิดหรือการกระท า 
 4. ความประณีต เป็นความสามารถที่มองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น และ
รวมถึงการเช่ือมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ไปสู่ความคิดที่คนคาดไม่ถึง 
 Guilford (1990: 125-143) ไดก้ าหนดองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
 1. ความริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด
ธรรมดา หรือความคิดง่าย ๆ ที่เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 2. ความคล่อง (Fluency) หมายถึง  เป็นความคิดในเรื่องเดียวกันที่ ไม่ซ ้ ากัน ใน
องค์ประกอบนี้ความคิดจะโลดแล่นออกมามากมาย 
 3. ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดที่พยายามคิดได้
หลายอย่างต่าง ๆ กัน เช่น ประโยชน์ของก้อนหินมีอะไรบ้าง หรือความคิดยืดหยุ่นด้านการดัดแปลง
สิ่งต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 4. ความประณีต (Elaboration) เป็นความคิดที่ต้องท าด้วยความระมัดระวังและมี
รายละเอียดที่สามารถท าให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสมบูรณ์ข้ึนได้ 
 อารี พันธ์มณี (2557: 37-38) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์จะเข้าใจว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่
ความคิดริเริ่ม ซึ่งแท้ที่จริงแล้วความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยลักษณะอื่น ๆ ด้วย มิใช่เพียงแต่
ความคิดริเริ่มเพียงอย่างเดียว  ความคิดริเริ่มเป็นลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิดการเริ่มต้นข้ึน แต่
ความส าเร็จของการสร้างสรรค์ก็จ าเป็นโดยอาศัยลักษณะความคิดอื่น ๆ ประกอบด้วย  จากทฤษฎี
โครงสร้างทางทางสติปัญญาของ กิลฟอร์ด ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทาง
สมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทาง  หรือเรียกว่า ลักษณะการคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย 
(Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ความคิดริเริ่ม (Originality) 
 2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 
 3. ความคิดยืดหยุ่น หรือ ความยืดหยุ่นในการคิด (Flecibilty) 
 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
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 ความคิดริเริ่ม  (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด
ธรรมดา หรือความคิดง่าย ๆ ความคิดริเริ่ม หรือที่เรียกว่า Wild Idea เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้
เกิดเป็นสิ่งใหม่ข้ึน ความคิดริเริ่มจึงเป็นลักษณะความคิดที่เกิดข้ึนเป็นครั้งแรก เป็นความคิดที่แปลก
แตกต่างจากความคิดเดิม และอาจไม่เคยมีใครนึกหรือคิดถึงมาก่อน ความคิดริเริ่มจ าต้องอาศัย
ลักษณะความกล้าคิด กล้าลองเพื่อทดสอบความคิดของตน  ความคิดริเริ่มจ าเป็นต้องอาศัยความคิด 
จินตนาการ คิดเรื่องและคิดฝันจากจินตนาการ หรือที่เรียกว่าเป็นความคิดจินตนาการการประยุกต์ 
คือไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องคิดสร้างและหาทางท าให้เกิดผลงาน จึงเป็นสิ่งที่ คู่ กัน  
ตัวอย่างเช่น เคยมีผู้กล่าวว่า คนที่คิดอยากจะบินน้ันประหลาดและไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ต่อมาพี่น้อง
ตระกูลไรต์ ก็สามารถคิดประดิษฐ์เครื่องบินได้ส าเร็จ 
 ความคิดคล่องแคล่ว  (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ ้ากันในเรื่องเดียวกัน 
โดยแบ่งออกเป็น  
 1. ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า เป็นความสามารถในการใช้ถ้อยค าอย่าง
คล่องแคล่ว 
 2. ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ เป็นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่
เหมือนกันหรือคล้อยกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่ก าหนด  
 3. ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก เป็นความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค 
คือสามารถที่จะน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยคที่ต้องการ  
 4. ความคล่องแคล่วในการคิด เป็นความสามารถที่จะคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่
ก าหนด เช่น ให้คิดหาประโยชน์จากก้อนอิฐมาให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนดให้ ซึ่งอาจเป็น 5 
นาที หรือ 10 นาที 
 ความคิดคล่องในการคิดมีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาเพราะในการแก้ปัญหาจะต้อง
แสวงหาค าตอบหรือวิธีแก้ไขหลายวิธี  และต้องน าวิธีการเหล่านั้นมาทดลองจ าว่าจะพบวิธีการที่
ถูกต้องตามที่ต้องการ  
 ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)  หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิด แบ่งออกเป็น 
 1. ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดข้ึนทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถที่จะ
พยายามคิดให้หลายประเภทอย่างอิสระ เช่น คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ว่าประโยชน์ของก้อนหิน
มีอะไรบ้างหลายประเภท ในขณะที่คนไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงประเภทเดียวหรือ 2 
ประเภทเท่านั้น 
 2. ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) ซึ่งประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหา คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ ้ากัน ตัวอย่างเช่น จากความคิดคล่องจะได้ค าตอบใน
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เวลา 5 นาที ลองคิดว่าท่านสามารถจะใช้หวายท าอะไรได้บ้าง ค าตอบคือ กระบุง กระจาด ตะกร้า 
กล่องใส่ดินสอ กระออมเก็บน ้า เปล เตียงนอน ตู้ โต๊ะเครื่องแป้ง เก้าอี้ เก้าอี้นอนเล่น โซฟา ตะกร้อ  
ซะลอม กรอบรูป กิ๊บเสียบผม ด้ามไม้เทนนิส ด้ามไม้แบดมินตัน เป็นต้น แล้วน าค าตอบนั้นมาจัด
ประเภทได้ 5 ประเภทดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียงนอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา 
 ประเภทที่ 2 เครื่องใช้ กระบุง กระจาด ตะกร้า กระออม 
 ประเภทที่ 3 เครื่องกีฬา ตระกร้อ ด้ามไม้เทนนิส ด้ามไม้แบดมินตัน 
 ประเภทที่ 4 เครื่องประดับ กิ๊บเสียบผม 
 ประเภทที่ 5 เครื่องเขียน กล่องใส่ดินสอ 
 จะเห็นได้ว่า ความคิดยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องแคล่วมีความแปลกแตกต่าง
ออกไป หลีกเลี่ยงการซ ้าซ้อนหรือเพิ่มคุณภาพความคิดให้มากข้ึนด้วยการจัดเป็นหมวดหมู่และมี
หลักเกณฑ์ยิ่งข้ึน 
 ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับรายละเอียดที่ใช้ในการ
ตกแต่งเพื่อท าให้ความคิดริเริ่มนั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน หากปราศจากความคิดละเอียดลออแล้วก็ไม่อาจท า
ให้เกิดผลงานเหนือผลผลิตสร้างสรรค์ข้ึนมาได้ ซึ่งเป็นจุดส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้น
ผลผลิตแห่งการ สร้างสรรค์เป็นส าคัญ 
 การพัฒนาของความคิดละเอียดลออ ข้ึนอยู่กับอายุมากจะมีความสามารถทางด้านนี้
มากกว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า และเด็กหญิงจะมีความสามารถมากกว่าเด็กชาย ส่วนเด็กที่มี
ความสามารถทางด้านความละเอียดลออมักจะเป็นเด็กที่มีความสามารถด้านสังเกตสูงด้วย การมี
พัฒนาการของความคิดละเอียดลออสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิดละเอียดลออ
ส าหรับเด็กชายมักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ ชอบผจญภัย  มีสุขภาพดี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบ
เสี่ยงภัย มีอารมณ์ขัน ไม่หวาดกลัว ไม่อายแต่เบื่อง่าย ไม่ชอบท างานตามล าพัง ไม่ชอบก่อกวน และมี
อารมณ์อ่อนไหวง่าย ส่วนเด็กหญิงมีลักษณะ คือ ชอบผจญภัย มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย มีอารมณ์รุนแรง 
มีอารมณ์ขัน หยิ่งและมีความพอใจในตนเอง และไม่เบื่อหน่าย หากพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพว่า 
การเลือกอาชีพมีแนวโน้มเลือกอาชีพเกี่ยวกับการสอน เช่น ครูอาจารย์  การให้บริการแก่บุคคลอื่น  
 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 164) ได้กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบด้านทัศนคติและบุคลิกภาพ นักการศึกษาหลายท่านได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้เช่ือมโยงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เข้ากับทัศนคติ และ 
บุคลิกภาพ ของบุคคลนั้น โดยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก คนที่รู้เพียงเทคนิควิธีการคิด
สร้างสรรค์มีความสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากมีทัศนคติหรือลักษณะบุคลิกภาพที่
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สร้างสรรค์ร่วมกันแล้วบุคคลนั้นจะมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในระดับดีมาก จากผล
การศึกษาครั้งนี้จึงท าให้สรุปได้ว่า นักคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่มักจะมีทัศนคติและ
บุคลิกลักษณะดังนี้ เป็นบุคคลที่เปิดใจกว้างด้วยการรับประสบการณ์ใหม่ ๆ มีอิสระในการคิดพินิจ
พิเคราะห์และตัดสินใจกล้าเผชิญความเสี่ยง มีความเช่ือมั่นและเป็นตัวของตัวเองสูง  มีทัศนคติเชิง
บวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มีแรงจูงใจอันสูงส่งที่จะท าให้ส าเร็จเป็นคนที่มีการท างานหนัก  มีความ
สนใจต่อสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน อดทนต่อปัญหาที่มองไม่เห็นค าตอบ มีความสามารถในการปรับตัว
ด้านสุนทรีย์ และมีความอุตสาหะในการเรียนรู้จากประสบการณ์ความล้มเหลวและสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 
 2. องค์ประกอบด้านความสามารถทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นทักษะการคิด
ระดับสูง (High Level Skill) ของความสามารถทางสติปัญญาซึ่งได้แก่ 
  2.1 ความสามารถในการก าหนดขอบเขตของปัญหา  ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะไม่
มองปัญหาเดิม ๆ ด้วยสายตาธรรมดา แต่กลับมองด้วยมุมมองแบบใหม่เพื่อท าให้เห็นทางแก้ปัญหา
ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกว่า โดยเริ่มต้นด้วยการนิยามหรือก าหนดขอบเขตของปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้
อย่างชัดเจน หลังจากนั้นจึงตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อทางแก้ไขปัญหาว่าจะต้องใช้แนวทางที่สร้างสรรค์
กว่าเดิม ตัวอย่างเช่น James  Adams  ได้อธิบายถึงประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรที่เห็นปัญหาว่าการ
เก็บมะเขือเทศจ านวนหนึ่งซ ้าจากการกระแทกและแรงบีบของมะเขือเทศ เขาพยายามคิดว่าจะ
ออกแบบเครื่องเกบ็มะเขือเทศอย่างไรให้สามารถเก็บได้จ านวนมากโดยผลมะเขือเทศไม่ช ้า ทางออกที่
คิดได้คือใช้เครื่องเก็บผลมะเขือเทศอย่างช้า ๆ 
  2.2 ความสามารถในการใช้จินตนาการ ในการพิจารณาปัญหาเพื่อน าไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์ การวาดภาพจากจินตนาการช่วยท าให้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกิดได้ง่ ายข้ึน เช่น การ 
Albert Einstein สามารถพัฒนาทฤษฎีสัมพันธ์ได้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการวาดภาพว่าตนเองก าลัง
ท่องเที่ยวไปบนล าแสงที่ยาวไกลล าแสงหนึ่ง 
  2.3 ความสามารถในการคัดเลือกอย่างยุทธศาสตร์ เช่น ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ความสามารถในการทิ้งทางเลือกที่ไม่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการรู้ว่าเวลาใด
จะต้องใช้การคิดแบบใด เป็นต้น 
 3. องค์ประกอบด้านความรู้ ความรู้เป็นเหมือนอาวุธที่ต้องใช้กระตุ้นความคิด และน า
ความคิดนั้นมาพิจารณาประเมินคุณค่า จากการวิจัยพบว่าความรู้ที่สะสมมาเป็นเวลานานหลายปีนั้น
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีความรู้มักจะคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่า และเป็นงานที่เกิดจากความรู้
นั้นล้วนเป็นงานที่มีคุณภาพ เพราะมีรากฐานของความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นรองรับ ท าให้คนรู้จักสังเกต
และรู้จักฉวยโอกาสที่เกิดข้ึนเพื่อน ามาเปน็ต้นก าเนิดของความคิด แต่บางครั้งความรู้ก็มีโอกาสขัดขวาง
ความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกัน 
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 4. องค์ประกอบด้านรูปแบบการคิด รูปแบบการคิดของแต่ละคนมีผลต่อการรับรู้และ
บุคลิกลักษณะของคน ๆ นั้น และยังช่วยให้เกิดการประยุกต์ความสามารถทางสติปัญญา และความรู้
ของบุคคลหนึ่งในการแก้ปัญหา ซึ่งคนสองคนอาจมีระดับปัญญาเท่าเทียมกัน แต่ต่างกันตรงที่เขามี
รูปแบบการคิดของบางคนช่วยส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ในขณะที่รูปแบบการคิดของคนบางคน
ก็มีการขัดขวางการคิดสร้างสรรค์ 
 5. องค์ประกอบด้านแรงจูงใจ แรงจูงใจนับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่กระตุ้นให้บุคคล
ต้องการคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น ความต้องการประสบความส าเร็จ หรือความต้องการสิ่งใหม่ๆ 
หรือการตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็น เป็นต้น คนที่มีแรงกระตุ้นภายในมักจะบอกว่าเขา
ท างานเพราะรู้สึกสนุก  มีความสุข หรือก็ค้นพบว่าน่าสนใจ และพึงพอใจเมื่องานนั้นได้รับความส าเร็จ
ส่วนแรงกระตุ้นจากภายนอกมีลักษณะตรงกันข้ามคือ  การที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นผู้ยื่นเสนอ
รางวัลตัวอย่างเช่น  การได้รับยกย่องจากหัวหน้า หรือมี ช่ือเสียงได้รับรางวัล และอ านาจจาก
การศึกษาพบว่า คนที่ถูกกระตุ้นด้วยรางวัล จะมีความคิดสร้างสรรค์ต ่ากว่าคนที่มีแรงกระตุ้นจาก
ความต้องการที่อยู่ภายในความรู้สึกนึกคิดของตน 

 จากองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ท าการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้  1.  ความคิด
ริเริ่ม  2. ความคล่องตัว   3.  ความยืดหยุ่น  และ 4. ความละเอียดลออ  จัดเป็นองค์ประกอบ
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ น าไปใช้ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม และ การวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยเลือกใช้องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ของ George M. Prince & Bill Gordon เป็นการ
ประเมินโดยใช้องค์ประกอบของความการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ประกอบด้วย 1. 
การอ้างถึง (Referring)  2. การสะท้อนคิด (Reflecting) และ 3. การสร้างใหม่ (Reconstruction) 
โดยผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบ ทั้ง 2 แบบมีองค์ประกอบที่เหมือนกันในด้าน
ต่าง ๆ ดังตารางที่ 5 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ 

Guilford และ Torrance George M. Prince & Bill Gordon 
ความคิดริเริ่ม การอ้างถึง 
ความคิดคล่อง 

การสะท้อนคิด 
ความยืดหยุ่น 
ความละเอียดลออ การสร้างใหม ่
 



  56 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) 
 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิธีการคิดหรือกระบวนการท างานของสมอง
อย่างเป็นข้ันตอนและสามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่ส าคัญ 
ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้านอื่น ๆ และเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  โดยนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 
 Torrance (1965 , อ้างถึงใน อารี  พัน ธ์มณี  (2557: 8-9) ได้ ให้ ค าอธิบายว่าเป็ น
กระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไป แล้วจึงรวบรวมความคิดต้ังเป็น
สมมติฐานข้ึน ต่อจากนั้นก็ท าการรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งข้ึน ข้ันต่อไปจึง
เป็นการรายงานผลที่ได้รับจากการทดสอบในสมมติฐานเพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางใหม่ ความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่ง
ออกเป็น 5 ข้ันดังนี ้
 ข้ันที่ 1 การพบความจริง (Fact-Finding) ในข้ันน้ีเริ่มตั้งแต่เกิดความรู้สึกกังวลใจ มีความ
สับสน วุ่นวาย เกิดข้ึนในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร จากจุดนี้ก็พยายามตั้งสติและ
พิจารณาดูว่าความยุ่งยาก วุ่นวาย สับสน หรือสิ่งที่ท าให้กังวลใจนั้นคืออะไร 
 ข้ันที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem-Finding) ข้ันนี้เกิดต่อจากข้ันที่ 1 เมื่อได้พิจารณา
โดยรอบคอบแล้วจึงสรุปว่า ความกังวลใจความสับสนวุ่นวายในใจนั้นก็คือการมีปัญหาเกิดข้ึน 
 ข้ันที่ 3 การตั้งสมมติฐาน (Idea-Finding) ข้ันนี้ก็ต่อจากขั้นที่ 2 เมื่อรู้ว่ามีปัญหาเกิดข้ึนก็
จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐานข้ึน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานใน
ข้ันต่อไป 
 ข้ันที่ 4 การค้นพบค าตอบ (Solution-Finding)  ในข้ันนี้ก็จะพบค าตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในข้ันที่ 3 
 ข้ันที่ 5 การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance-Fingding) ข้ันนี้จะเป็นการยอมรับ
ค าตอบที่ได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อย่างไร และต่อจากจุดนี้การ
แก้ปัญหาหรือการค้นพบยังไม่จบตรงนี้ แต่สิ่งที่ได้จากการค้นพบจะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิด
แนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไปที่เรียกว่า New Challenges 
  Wallach and Kogen (1965: 8-9) ได้กล่าวว่า กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เกิด
จากความคิดสิ่งใหม่ ๆ โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) และได้แบ่งข้ันตอนไว้เป็น 4 ข้ัน คือ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียม (Preparation) เป็นข้ันเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระท าหรือแนวทางที่ถูกต้อง หรือข้อมูลระบุปัญหาหรือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  
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 ข้ันที่ 2 ข้ันความคิดคุกรุ่นหรือระยะฟักตัว (Incubation) เป็นข้ันที่อยู่ในความวุ่นวายของ
ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งใหม่และเก่า สะเปะสะปะ ปราศจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สามารถจะขมวด
ความคิดน้ันจึงปล่อยความคิดไว้เงียบๆ 
 ข้ันที่ 3 ข้ันความคิดกระจ่างชัด (Ilumination)  เป็นข้ันที่ความคิดสับสนนั้นได้ผ่านการ
เรียบเรียงและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้มีความกระจ่างชัด มองเห็นภาพพจน์    
มโนทัศน์ของความคิด 
 ข้ันที่ 4 ข้ันทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Berification) เป็นข้ันที่ใช้ความคิด 3 
ข้ันข้างต้นเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นความคิดที่เป็นจริงและถูกต้อง 
 Osborn (1957: 10-11) ได้ขยายกระบวนการคิดความคิดสร้างสรรค์เป็น 7 ข้ัน 
 ข้ันที่ 1 การช้ีถึงปัญหา เป็นการระบุหรือทราบประเด็นปัญหา 
 ข้ันที่ 2 การเตรียมและรวมรวมข้อมูล เป็นข้ันเตรียมการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการคิด
แก้ปัญหา 
 ข้ันที่ 3 การวิเคราะห์ เป็นข้ันคิดพิจารณาและแจกแจงข้อมูล 
 ข้ันที่  4 การใช้ความคิด หรือคัดเลือกเพื่อหาทางเลือกต่าง ๆ เป็นข้ันพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และหาทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้ไว้หลาย ๆ ทาง 
 ข้ันที่ 5 การคิดและการท าให้กระจ่าง เป็นข้ันที่ท าให้จิตใจว่างและในที่สุดก็เกิดความ
กระจ่างขึ้น 
 ข้ันที่ 6 การสังเคราะห์ หรือการรวบรวมข้อมูลไว้ด้วยกัน 
 ข้ันที่ 7 การประเมินผล  เป็นการคัดเลือกค าตอบที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
 Anderson (1957: 10) กล่าวว่าความแตกต่างของบุคคลอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ และ
ประสบการณ์เป็นส าคัญ พร้อมทั้งได้แบ่งกระบวนการด้านความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 6 ข้ัน คือ 
 ข้ันที่ 1 สนใจ และรู้ถึงความต้องการของจิตใจและสมอง 
 ข้ันที่ 2 รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และสิ่งที่น่าสนใจ 
 ข้ันที่ 3 ไตร่ตรองถึงการวางแผน โครงร่างและรูปแบบของงาน 
 ข้ันที่ 4 จากผลข้อ 1-3 ท าให้เกิดจินตนาการ 
 ข้ันที่ 5 สร้างจินตนาการการออกมาให้เป็นความจริง และแสดงผลให้เห็นได้ชัด 
 ข้ันที่ 6 รวบรวมความคิด และแสดงออกมาในรูปของผลงาน 
 Jungs (1963, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี (2557: 9-10) ได้อธิบายถึงวิธีการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยเสนอวิธีการคิดสร้างสรรค์ไว้ 5 ข้ันและเรียกข้ันเหล่าน้ีว่า “5 
ข้ันแห่งการสร้างความคิด” ดังนี้ 
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 ข้ันที่ 1 คิดรวบรวมข้อมูล หมายถึง การใช้ใจคิดรวบรวมวัตถุดิบต่าง ๆ คิดถึงข้อมูลต่าง ๆ 
ทุกอย่างที่กระท า เช่น การโฆษณา หรือการเขียนรูป เราก็คิดถึงภาพที่เขากระท ามา เช่น สี เส้นสี การ
วาดรูปที่เขาท ากันมา พยายามใช้ความคิดกับสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันอย่างกระตือรือร้นให้มันหลั่งไหลเข้า
มาสู่ใจหรือสมองของเรา 
 ข้ันที่ 2 กระบวนการใช้วัตถุดิบ หมายถึง การคิดถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมอยู่ในใจครั้ง
แล้วครั้งเล่า ว่าการท าอย่างนี้เป็นที่สนใจและได้ประโยชน์ไหม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับความคิดอัน
อื่นที่เรารวมรวบอยู่ในใจ หากสมองเหนื่อยก็จะหยุดพักไว้ก่อน 
 ข้ันที่ 3 ท าใจให้ว่าง หมายถึง การหยุดคิดแล้วท าจิตใจให้ว่างลืมปัญหาต่าง ๆ ในข้ันที่ 2 
แล้วหันเหความสนใจไปยังสิ่งอื่น ๆ และปล่อยให้จิตใต้ส านึกของกลไกลความคิดท างานของมันต่อไป 
 ข้ันที่ 4 ยูเรกา หมายถึง ข้ันเกิดความคิดแวบเข้ามา บางครั้งความคิดอาจหลั่งไหลเข้ามา
โดยไม่คาดฝัน อาจเป็นเวลาไหนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดข้ึนตอนเราครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนเช้า และ
เขาเรียกข้ันน้ีว่า “ยูเรกา” ซึ่งแปลว่า “ข้าพเจ้าได้พบแล้ว”  
 ข้ันที่  5 วิพากษ์วิจารณ์ หมายถึง เป็นข้ันที่ต้องใช้เวลาวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงจังต่อ
ความคิดใหม่ที่คิดได้ แล้วพยายามจัดความคิดน้ันให้เป็นรูปร่างเพื่อที่จะน าไปใช้ประโยชน์หรือให้มัน
ท างานได้ เขาเสนอแนะว่า ช่วงตอนน้ีเป็นโอกาสดีที่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ เพราะบางทีค าพูดเพียง
ประโยคเดียวอาจท าให้ความคิดใหม่ที่คิดน้ันย่ิงดีข้ึน 
 Guilford (1967, อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 166) กล่าวว่า คนที่มีความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์จะต้องมีความฉับไวที่จะรับรู้ปัญหา มองเห็นปัญหา สามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดใหม่ ๆ ได้ง่าย ซึ่งวิธีการคิดมีล าดับดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 การรับรู้และการเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
 ข้ันที่ 2 การจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมข้อมูลต่าง ๆ ที่
ได้รับเรียนรู้และสามารถระลึกออกมาได้ตามที่ต้องการ 
 ข้ันที่ 3 การคิดแบบอเนกนัย หมายถึงความสามารถของสมองในการให้ตอบสนองที่
ถูกต้องและสามารถระลึกได้ตามที่ต้องการ 
 ข้ันที่ 4 การประเมินค่า หมายถึงความสามารถของสมองในการตัดสินข้อมูลที่ก าหนดให้
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถสรุปได้ว่า 
กระบวนการของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันที่ 1. ข้ันระบุปัญหา 
ข้ันที่ 2. ข้ันต้ังสมมติฐานของปัญหา และรวบรวมข้อมูลที่มคีวามสัมพันธ์และสิ่งที่น่าสนใจ ข้ันที่ 3. ข้ัน
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ค้นพบค าตอบจากการทดสอบสมมติฐาน สร้างจินตนาการและแสดงผลให้เห็นชัดเจน ข้ันที่ 4. การ
ยอมรับผลจากการค้นพบ และข้ันสุดท้าย ข้ันที่ 5. เผยแพร่ผลที่ได้แสดงออกมาในรูปผลงาน 
 
พัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์

 การพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ คือการพิจารณาล าดับข้ันการพัฒนาการทางร่างกาย
และสติปัญญาของผู้เรียน ตามแนวทางของจิตวิทยาพัฒนาการ  (Development psychology) 
บุคคลในแต่ละช่วงวัย จ าเป็นต้องได้รับบทเรียนในการส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ที่
เหมาะสม 
 J. Piaget (1969) ได้แบ่งพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ตามช่วงอายุ ดังนี้ 
 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัยแรกเกิด – 2 ปี นับเป็นการเริ่มต้นพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ โดยส่วนใหญ่เด็กจะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโลกสะสมในความจ า ท าให้เด็กพยายามแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกอย่างไม่จ ากัด เด็กจะมีพฤติกรรมช่างชักช่างถามและพยายามท าให้สิ่ง
ที่แปลกออกไปจากเดิมที่สิ่งนั้นควรจะเป็น มีความกระตือรือร้นที่จะส ารวจโลกรอบตัวผ่านอวัยวะรับ
สัมผัส 5 ด้าน ที่ร่างกายของเด็กมี ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย ในช่วงวัยนี้พ่อแม่ผู้ปกครอง
สามารถปลูกฝังทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้เด็กอย่างมีประสิทธิภาพและ การได้รับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัยน้ี สามารถส่งผลเอื้ออ านวยให้การสรา้งบุคลิกภาพผู้มีความคิดสร้างสรรค์
ให้กับเด็กในอนาคตต่อไปตลอดชีวิตของเด็ก วิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กวัยนี้ เช่น 
การพยายามตอบค าถามทุกค าถามของเด็กอย่างใจเย็นไม่แสดงความร าคาญ เกี้ยวกราด หรือลงโทษ
เด็ก จัดหาวัสดุของเล่นปลอดภัย ที่สามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก การตั้งค าถามช้ีน า
ให้เด็กคิดการร้องเพลง การเล่านิทานให้เด็กฟัง การให้เด็กชมภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่ส่งเสริม
จินตนาการของเด็ก เป็นต้น 
 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัย 2 – 4 ปี เด็กเริ่มต้องการได้รับประสบการณ์ตรง
ในการพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกรอบตัว แต่เด็กมีช่วงความสนในเรื่องต่าง ๆ ในระยะสั้นเท่านั้น เด็ก
รู้สึกตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับและจดจ าผลการพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ เช่น เด็กสงสัยว่าเพราะเหตุ
ใดจึงถูกห้ามเล่นมีดหรือของมีคม เขาพยายามพิสูจน์โดยการเล่นของมีคมและถูกของมีคมบาด เกิด
บาดแผลเลือดไหลเกิดความรู้สึกเจ็บปวดจากบาดแผล เด็กจะเรียนรู้และจดจ าผลการพิสูจน์ดังกล่าว 
เกิดความหวาดกลัวของมีคม พ่อแม่ผู้ปกครองจึงจ าเปน็ต้องจดัเตรยีมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการ
เลี้ยงดูให้เด็กได้เล่นของเล่นปลอดภัยที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น ตัวต่อ ไม้บล็อก    
เป็นต้น 
 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัย 4 – 6 ปี เด็กเริ่มมีความสามารถในการวางแผน 
การคิดคะเน การจินตนาการมีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการหาค าตอบในเรื่องต่าง ๆ ว่าสิ่งใดถูกสิ่ง
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ใดผิด เด็กเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่ เริ่มเรียนรู้ความรู้สกึของบคุคลอื่น เด็กสามารถเริ่มคิดถึง
ผลกระทบการกระท าของตนต่อผู้อื่นจะเป็นอย่างไร พ่อแม่ผู้ปกครองควรส่งเสริมพัฒนาการความคิด
สร้างสรรค์ให้เด็กด้วยการประคับประคองให้เด็กรู้สกึเช่ือมัน่ในตนเอง เช่ือมั่นในการคิดการกระท าของ
ตนเอง ด้วยการให้ค าแนะน าแก้ไขพฤติกรรมของเด็กด้วยความใจเย็น กระตุ้นเด็กวางแผนการบรรลุ
เป้าหมายที่ตนต้องการและสะท้อนผลการด าเนินการตามแผนของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าท า 
หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบความสามารถของเด็กกับเด็กคนอื่น ๆ หลีกเหลี่ยงการต าหนิการดูถูก การ
ท าให้เด็กรู้สึกตนเองด้อยค่า ไม่ได้รับความสนใจ หรือน่าร าคาญ หลีกเลี่ยงการกล่าวชมแบบเกินจริง
มากเกินไปแต่ให้เน้นการกล่าวชมในระดับที่เหมาะสมกับบริบทความเป็นจริงกับพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออก พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยดูแลให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะอยู่ห่าง ๆ ปล่อยให้เด็กได้มีโอกาส
เป็นผู้ปฏิบัติตามแผนด้วยตนเอง เมื่อเด็กประสบความส าเร็จก็ให้ค าชม ให้รางวัลในระดับเหมาะสมไม่
มากไปหรือน้อยไป เมื่อเด็กประสบปัญหาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ก็อย่าต าหนิติ
เตียนอย่างรุนแรง แต่ให้ใช้วิธีการสอบถามด้วยความใส่ใจ ไต่ถามกระบวนการวิธีที่เด็กปฏิบัติแล้ว
ล้มเหลวให้ค าตอบถึงสาเหตุที่ท าให้เด็กล้มเหลว และบอกแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ พร้อมกับ
ปลอบโยนให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติซ ้าอีกครั้งด้วยวิธีการใหม่ที่เด็กมีส่วน
ร่วมในการคิดการวางแผนและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนสามารถประสบความส าเร็จในเรื่องนั้นใน
ที่สุด 
 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัย 6 – 8 ปี ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และ
จินตนาการของเด็กในวัยน้ีเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ความใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงมากขึ้น เด็กสนใจ
การเรียนรู้โลกตามความเป็นจริงมากกว่าจินตนาการ การได้พบเห็นได้สัมผัสโลกภายนอกสร้าง
ประสบการณ์ที่ตื่นเต้นประทับใจให้แก่เด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองควรจัดสภาพแวดล้อมให้เน้นการกระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ท้าทายความอยากรู้อยากเห็น
ของเด็ก 
 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัย 8 – 10 ปี ช่วงนี้เด็กจะพยายามค้นพบตนเอง 
พยายามค้นพบศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ของตน เด็กพยายามค้นหาวิธีการคิดสร้างสรรค์ที่ตนมคีวาม
ถนัดมากที่สุด ในวัยนี้เด็กจะพยายามมองหาตัวแบบ ที่เขาศรัทธา พ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรน าเสนอ
บุคคลที่ควรเป็นต้นแบบให้แก่เด็กหลาย ๆ ต้นแบบให้เด็กเลือก แต่ไม่ควรใช้วิธีการบังคับให้เลือกตัว
แบบที่พ่อแม่ต้องการเพราะอาจจะท าให้เด็กรู้สึกว่าตนเองถูกเปรียบเทียบโดยที่ตนเองมีความด้วยกว่า
ตัวแบบนั้นมากอาจกลายเป็นความกดดันที่ท าให้เด็กรู้สึกด้วยตีตราอยู่ในใจเด็กและน าไปสู่ปัญหาด้าน
บุคลิกภาพในอนาคต 
 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัย 10 – 12 ปี เด็กเริ่มต้นการเรียนรู้บทบาททาง
เพศของตน เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ชอบการเรียนรู้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์จากการได้มีประสบการณ์
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ตรง ชอบกิจกรรมที่เขาได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างที่เด็กเรียกว่า “กิจกรรมแบบลุย ๆ” เช่น การ
เล่นกีฬา การท าสวน การเดินป่า การดูนก ส่วนเด็กผู้หญิ งส่วนใหญ่ชอบการเรียนรู้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยการเล่นบทบาทสมมติ การอ่านหนังสือ การพูดคุย เป็นต้น เด็กในวัยน้ีสามารถมีสมาธิ
จดจ่อกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตนสนใจได้นานข้ึน และมีศักยภาพในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใน
แบบที่ตนชอบได้อย่างรวดเร็ว เด็กบางคนที่ยังค้นไม่พบศักยภาพของตนจะพยายามทดลองเพื่อหา
ประสบการณ์ให้มากที่สุดเพื่อการค้นพบตนเองในช่วงวัยนี้ แต่เมื่อเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษานานข้ึน 
การเรียนรู้กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อก าหนดทางสังคมมากข้ึน ปัจจัยดังกล่าวนี้อาจเป็นปัจจัยขัดขวาง
การคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัย 12 – 14 ปี เด็กจะสนใจกิจกรรมที่ได้ผจญภัย
ได้รับประสบการณ์ใหม่ เด็กเริ่มจับกลุ่มโดยแยกเพศเป็นกลุ่มเด็กชายกลุ่มเด็กหญิง เด็กมุ่งความสนใจ
ไปที่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่จะเกิดข้ึนกับตัวเขา เพื่อลดความวิตกกังวลและความหมกมุ่นใน
เรื่องพัฒนาการทางเพศของตนเอง พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กวัยนี้ต้องให้การดูแลเด็กอยู่ห่าง ๆ เว้น
ระยะห่างทางจิตวิทยาให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีพื้นที่ส่วนตัวและเขาไม่ถูกบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวโดยพ่อแม่ 
แต่เขาจะได้รับค าตอบในเรื่องที่เขาสงสัยและได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมทันทีที่เขา
ต้องการ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นเพื่อนกับเด็ก ช้ีชวนให้เด็กมี
ทางเลือกในการท ากิจกรรมสรา้งสรรค์ตามความสนใจของตนอย่างต่อเนื่อง ให้เด็กได้ก าหนดเป้าหมาย
ชีวิตตนเองและวางแผนการด าเนินชีวิตเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการในอนาคต และวางแผน
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของตัวเขาร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวและวางแผนกิจกรรมมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน เด็กควรได้รับค าแนะน าและประสบการณ์การค านึงถึงความต้องการและความรู้สึก
ของบุคคลอื่น มีทักษะในการให้ การให้การยอมรับ การยกย่องบุคคลอื่น และการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 
 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัย 14 – 16 ปี เริ่มมีความสนใจเรื่องการประกอบ
อาชีพในอนาคต อันเป็นผลจากการเรียนรู้โลกและสังคมภายนอกมากขึ้น เด็กมองเห็นบุคคลส่วนใหญ่
มีอาชีพ มีรายได้ สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้ เด็กมีจินตนาการเกี่ยวกับอาชีพของตนทั้งที่ไม่แน่ใจ
ว่าตนชอบอาชีพนั้นจริงหรือไม่ เด็กจึงพยายามทดลองแบบลองผิดลองถูก พยายามเรียนรู้ว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด และมีความวิตกกังวลเรื่องการได้รับการยอมรับทางสังคมมากเป็นพิเศษ 
 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัย 16 – 18 ปี เริ่มมีความสนใจทางอาชีพอย่าง
ชัดเจนมากข้ึน มีความมั่นใจในการก าหนดเจตคติต่อตนเอง เป็นตัวตนของตนได้อย่างชัดเจนข้ึน 
พยายามผลักดันตนเองให้สามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตตนเองและใช้ความคิดสร้างสรรค์
แก้ปัญหาในชีวิตตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีทักษะทางสังคมอย่าเหมาะสมมากข้ึน 
สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การวัดความคิดสร้างสรรค์ 
 การวัดความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นการพัฒนาตามล าดับข้ันและมีการวัดความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กซึ่งมีดังนี้ 

 1. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
Andrews (1971) ได้ศึกษาแบบต่าง ๆ ของความคิดจินตนาการและได้ใช้วิธีการสังเกตเป็นวิธีการวัด
วิธีการหนึ่งในหลายๆ วิธี พยายามที่จะวัดความคิดจินตนาการของเด็กจากพฤติกรรมการเล่นและการ
ท ากิจกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมเลียนแบบ การทดสอบ การปรับปรุง และตกแต่งสิ่งต่าง ๆ การ
แสดงละคร การใช้ค าอธิบายและบรรยายให้เกิดภาพพจน์ชัดเจน การเล่านิทาน การแต่งเรื่องใหม ่การ
เล่นและคิดเกมส์ใหม่ ๆ ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงความรู้สึกต่อความสวยงาม Torrance (1965) ได้
ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้วยการระบุหัวข้อที่ใช้เป็นแนวทางในการสังเกตผู้มีความคิด
สร้างสรรค์สูงได้  แม้จะไม่ตรงกับแบบทดสอบ เช่น การสังเกตความสามารถในการใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์โดยปราศจากสิ่งเร้า นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ไกลเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายด้วย
วิธีการแปลกใหม่ และแสดงลักษณะคล้ายทดลอง กล้าเสี่ยง เป็นต้น การสังเกตพฤติกรรมเป็นวิธีการที่
พ่อ แม่ ครู ผู้ปกครอง สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เพราะบุคคลดังกล่าวใกล้ชิดและรู้จักเด็กดีกว่า
บุคคลอื่น  
 2. การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนดเป็นการถ่ายทอด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถสื่อความหมายได้ สิ่งเร้าที่ก าหนดให้อาจเป็น
วงกลม สี่เหลี่ยม แล้วให้เด็กวาดภาพต่อเติมให้เป็นภาพ ลักษณะดังกล่าวได้มีการทดลองใช้และศึกษา
กันมาเป็นเวลานาน 
 Guilford (1956); (Torrance, 1965) ได้ออกแบบสิ่งเร้าในลักษณะเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่ง
ของการวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของความแปลกใหม่ไม่
ซ ้าแบบและความละเอียดลออในการตกแต่งภาพ  
 3. รอยหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กดูภาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบจากภาพที่เด็กเห็น 
มักใช้กับเด็กวัยประถมศึกษาเพราะเด็กสามารถอธิบายได้ดี 
 Kirkpatrick (1975) ได้ใช้รอยหยดหมึกโดยให้เด็กดูภาพแล้วตอบโดยไม่จ ากัด ให้อิสระใน
การคิดฝันตอบได้เต็มที่ส่วนค าสั่งกส็ั้นๆ ไม่เฉพาะเจาะจง และสิ่งเร้ารอยหยดหมึกก็เปน็แบบคลุมเครือ
ไม่ชัดเจน ค าตอบของเด็กจะได้รับการพิจารณา ความรู้สึก และความสามารถในการับรู้ที่ดีต่อรอย
หยดหมึก 
 4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจากหัวข้อที่
ก าหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคล้องกันว่า เด็กใน
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วัยประถมศึกษามีความส าคัญยิ่งหรือจดัเปน็ช่วงพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ เด็กมีความสนใจในการ
เขียนสร้างสรรค์และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในงานศิลปะ  
 5. แบบทดสอบ หมายถึง การให้เด็กท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐาน ซึ่งเป็น
ผลมาจากการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มีทั้งใช้
ภาษาเป็นสื่อและที่ใช้ภาพเป็นสื่อ เพื่อเร้าให้เด็กแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบที่นิยม
ใช้ได้แก่ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอรด์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอรแ์รนซ ์
  5.1 แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ Guilford and Christensen แบบทดสอบ 
Guilford และคณะแห่งมหาวิทยาลัยเคลิฟอร์เนีย คิดข้ึนเพื่อวัดความคิดกระจาย โดยวัดตัวประกอบ
ในโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมี 3 มิติ คือ เนื้อหาที่คิด วิธีการคิด และผลิตผลแห่งความคิด 
ลักษณะของแบบทดสอบ แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ Guilford and Christensen 
ประกอบด้วย แบบทดสอบ 11 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็นด้านภาษาเขียน 7 ฉบับ ด้านรูปภาพ 4 ฉบับ 
แบบทดสอบนี้เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ใหญ่ ตัวอย่างแบบทดสอบ ดังนี้  
   5.1.1 ความคล่องแคล่วในการใช้ค า (Word fluency) ให้เขียนค าประกอบ
ตัวอักษรที่ก าหนดให้ เช่น ป : ปด ปัด ปาด เป็นต้น 
   5.1.2 ความคล่องแคล่วทางความคิด (Ideational fluency) ให้เขียนช่ือที่
อยู่พวกหรือประเภทเดียวกัน เช่น ของเหลวที่เป็นเช้ือเพลิง ได้แก่ น ้ามันก๊าด แก๊สโซลีน เป็นต้น 
   5.1.3 ความคล่องแคล่วด้านเช่ือมโยง (Associational fluency) ให้เขียน
ค าต่าง ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกับค าที่ก าหนดให้ เช่น หนัก ยาก แข็ง เป็นต้น 
   5.1.4 ความคล่องแคล่วในการแสดงออก (Eepressional fluency) ให้
เขียนประโยคประกอบด้วยค า 4 ค า ในแต่ละค าเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่ก าหนดให้ เช่น “K – U – Y - I 
“Keep up You Interest. 
   5.1.5 การใช้ประโยชน์อย่างอื่น (Alternate users) ให้บอกเหตุการณ์    
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอันเป็นผลอันเนื่องมาจากเหตุการณ์สมมติฐานที่ก าหนดให้ เช่น หนังสือพิมพ์ใช้ท า
ประโยชน์อะไรได้บ้าง 
   5.1.6 การสรุปผล (Consequence) ให้บอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน อัน
เป็นผลอันเนื่องมาจากเหตุการณ์สมมติฐานที่ก าหนดให้ เช่น ถ้าคนไม่จ าเป็นต้องนอนพักผ่อนจะเกิด
อะไรบ้างคนท างานได้มากข้ึนไม่จ าเป็นต้องใช้นาฬิกาปลกุ เป็นต้น ในแบบทดสอบนี้มีการให้คะแนน 2 
ประเภท คือ คะแนนรวมของค าตอบที่ เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเกิดจากด้านความคล่องแคล่วทาง
ความคิดและคะแนนรวมของค าตอบพิเศษออกไป ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่ม 
   5.1.7 อาชีพที่เป็นไปได้ (Possible jobs) ให้บอกรายช่ือของงานอาชีพต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค าที่ก าหนดให้ เช่น หลอดไฟ วิศวกรไฟฟ้า เจ้าของโรงงานท าหลอดไฟฟ้า และ อื่น ๆ 
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   5.1.8 การสร้างวัตถุประสงค์ (Making objects) ให้วาดรูปสิ่งของเฉพาะ
โดยใช้รูปที่ก าหนดให้ เช่น รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม เป็นต้น ในการวาดรูปสิ่งของรูป
หนึ่งอาจใช้รูปที่ก าหนดให้ซ ้ากันได้ และเปลี่ยนแปลงขนาดได้ แต่จะต้องไม่เติมรูปทรงหรือเส้นอื่น
เพิ่มข้ึนอีก 
   5.1.9 การสเก็ตรูป (Sketches) ให้ต่อเติมรูปจากภาพร่างที่ก าหนดให้ เช่น
วงกลม สามเหลี่ยม และต่อเติมให้สมบูรณ์ และแตกต่างให้มากที่สุด 
   5.1.10 การจับคู่แก้ปัญหา (Match problem) จากโจทย์ที่ก าหนดให้ เช่น 
ปัญหาไม้ขีดไฟ ให้เอาก้านไม้ขีดไฟจ านวนหนึ่งดอก โดยให้ก้านไม้ขีดไฟที่เหลือประกอบกันเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสามเหลี่ยมที่มีจ านวนรูปที่ต้องการ 
   5.1.11 การตกแต่ง (Decorations) ให้ตกแต่งรูปวาดเกี่ยวกับสิ่งของทั่วไป
ที่ร่างเอาไว้แล้วด้วยแบบที่แตกต่างกัน 
  5.2 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance (Torrance test of creative 
thingking) Torrance (1974) แห่งมหาวิทยาลัยจอเจีย สหรัฐอเมริกา เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือวัด
ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมทีั้ง แบบส ารวจ แบบทดสอบ หลายรูปแบบส าหรบัแบบทดสอบ Torrance ได้
สร้างแบบทดสอบ 2 ชนิด เช่น การวัดทางภาษาและการวัดทางรูปภาพ มีดังต่อไปนี้ 
  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาพ (Thinking creatively with 
pictures) Torrance (1974 , อ้างถึงในอารี พันธ์มณี (2557: 238-241) มี 2 แบบ คือ แบบ ก และ 
แบบ ข. เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ซึ่ง Torrance ได้ก าหนดสิ่งเร้าให้มีลักษณะคล้ายกันมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันแต่แตกต่างกันในสิ่งเร้าที่ก าหนด แบบทดสอบทั้งแบบ ก และ แบบ ข ให้ส าหรับเด็กช้ัน
อนุบาล – อุดมศึกษา 
  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก ประกอบด้วยแบบทดสอบ
ย่อย 3 ชุด ซึ่ง Torrance เรียกแบบทดสอบย่อยว่ากิจกรรม แบบทดสอบย่อยจึงประกอบด้วย
กิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมชุดที่ 1 การวาดภาพ (Picture Construction) โดยให้เด็กต่อเติมภาพจาก
สิ่งเร้าที่ก าหนดเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์สีเขียวรูปไข่ ให้เด็กต่อเติมภาพให้แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น และ 
น่าสนใจที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แล้วให้ตั้งช่ือภาพที่วาดแล้วให้แปลกที่สุด 
  กิจกรรมชุดที่ 2 การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ (Picture Completion) โดยให้เด็กต่อ
เติมภาพจากสิ่งเร้าที่ก าหนดเป็นเส้นในลักษณะต่าง ๆ มีจ านวน 10 ภาพ เป็นการต่อเติมให้แปลก
น่าสนใจ และน่าต่ืนเต้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วให้ตั้งช่ือภาพที่ต่อเติม แล้วให้แปลกและน่าสนใจ
ด้วย 
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  กิจกรรมชุดที่ 3 การใช้เส้นคู่ขนาน (Pararell Line ) โดยให้ต่อเติมภาพจากเส้น
คู่ขนานจ านวน 30 คู่ เน้นการประกอบภาพโดยใช้เส้นคู่ขนานเป็นส่วนส าคัญของภาพ และต่อเติม
ภาพให้แปลกแตกต่างไม่ซ ้ากัน แล้วตั้งช่ือภาพที่ต่อเติมแล้วด้วย 
  การท าแบบทดสอบทั้ง 3 กิจกรรมเน้นการวาดภาพแปลก น่าตื่นเต้น น่าสนใจ และ
การวาดจากความคิดของเด็กเอง หรือแสดงเอกลักษณ์ของภาพ กิจกรรมทั้ง 3 ชุด ใช้เวลาทดสอบ
กิจกรรมชุดละ 10 นาที เมื่อหมดเวลากิจกรรมก็ต้องเริ่มท ากิจกรรมชุดถัดไปทันที กิจกรรมทั้ง 3 ชุด
จึงใช้เวลา 30 นาที  
  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ ข. นี้มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
คู่ขนานกับแบบ ก จะแตกต่างกันเฉพาะสิ่งเร้าที่ก าหนดกล่าวคือ ในกิจกรรมชุดที่ 1 เป็นการวาดภาพ 
โดยใช้เด็กต่อเติมจากกระดาษสติ๊กเกอร์สีส้มเป็นรูปคล้ายไส้กรอก กิจกรรมชุดที่ 2 การวาดภาพให้
สมบูรณ์ โดยให้เด็กต่อเติมจากเส้นลักษณะต่าง ๆ  ซึ่งต่างกับแบบ ก และกิจกรรมชุดที่ 3 การใช้
วงกลม โดยให้เด็กมาต่อเติมภาพจากสิ่งเร้าที่เป็นวงกลมขนาดเดียวกันจ านวน 30 วง 
  5.3 การประเมินความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
Three R’s ของ George M. Prince & Bill Gordon เป็นการประเมินโดยใช้องค์ประกอบของความ
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ประกอบด้วย 1. การอ้างถึง (Referring)  2. การ
สะท้อนคิด (Reflecting) และ 3. การสร้างใหม่ (Reconstruction) 
 
การตรวจและการให้คะแนน 
 การตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 ความคิดคล่องตัว ( Fluency ) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาจ ากัด คะแนนความคิดคล่องตัวคือ
คะแนนที่ได้จากการวาดภาพที่ชัดเจน สื่อความหมายได้ ในแต่ละกิจกรรม เช่น กิจกรรมชุดที่ 1 
ความคิดคล่องตัวมีเพียง 1 คะแนน กิจกรรมชุดที่ 2 คะแนนความคิดคล่องตัวสูงสุด 30 คะแนน 
 ความคิดริเริ่ม ( Originality ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่งแปลกใหม่ 
ไม่ซ ้ากับผู้อื่น โดยใช้เกณฑ์ค าตอบของกลุ่มตั้งแต่  1 – 15 เปอร์เซ็น จัดเป็นความคิดที่แปลกและได้
คะแนนมากที่สุด 
 ความคิดละเอียดลออ ( Elaboration ) หมายถึง ความคิดรายละเอียดที่น ามาตกแต่ง
ความคิดครั้งแรกให้สมบูรณ์แล้วท าให้ได้ภาพชัดเจนและได้ความหมายสมบูรณ์ ดังภาพที่มี
รายละเอียดแต่ละส่วน ได้คะแนนส่วนละ 1 คะแนน การคิดคะแนนในส่วนละเอียดลออใช้ช่วงคะแนน 
เช่น  1 – 5 เท่ากับ 1 คะแนน เป็นต้น 
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 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษา ( Thinking  creatively with word ) 
เหมาะส าหรับเด็กช้ันประถมศึกษา – ระดับอุดมศึกษา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัย
ภาษาเร้าให้ผู้สอนแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมาในรูปของภาษา แบบทดสอบนี้ประกอบไปด้วย
กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่  1 การตั้งค าถาม โดยใช้นักเรียนตั้งค าถามจากภาพที่ก าหนดให้มากที่สุด 
เพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรข้ึนมากที่สุด และค าถามที่ตั้งข้ึนนั้นย่อมไม่ใช่ค าถามที่สามารถตอบได้เพียงแต่
เหลือบดูรูปภาพเท่านั้นแต่จะต้องตอบจากความคิด 
 กิจกรรมที่ 2 การคาดคะเนเหตุการณ์ โดยนักเรียนเขียนสาเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แสดง
ในรูปภาพมามากที่สุด 
 กิจกรรมที่ 3 การคาดคะเนที่เกิดตามมา ให้นักเรียนเขียนผลที่อาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในภาพที่ก าหนด 
 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงผลผลิตให้ดีข้ึน ให้นักเรียนดัดแปลงรูปภาพที่ก าหนดให้ 
 กิจกรรมที่ 5 ประโยชน์ของสิ่งของ ให้นักเรียนเขียนรายช่ือหรือบอกรายช่ือสิ่งของที่
น่าสนใจและแปลกที่ท ามาจากกล่องกระดาษให้มากที่สุด 
 กิจกรรมที่ 6 การตั้งค าถามแปลกๆ ให้นักเรียนตั้งค าถามแปลก ๆ เกี่ยวกับกล่องกระดาษ 
 กิจกรรมที่ 7 การสมมติอย่างมีเหตุผล ให้นักเรียนเขียนสิ่งที่คิดหรือเดาว่าอะไรจะเกิดข้ึน
จากสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ก าหนดให้ เช่น สมมติว่ามีก้อนเมฆมีเชือกผูกและปลายตรงกับ
พื้นดินอะไรจะเกิดข้ึน 
 จากเครื่องมือและการวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมการรู้คิดที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว จึงจ าเป็นต้องประเมินความคิด
สร้างสรรค์ ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบส าหรับการประเมินความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะเท่าน้ัน หากมี
การน าแบบประเมินอื่น ๆ มาใช้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ อาจเกิดความผิดพลาดจากการใช้
เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ทางผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการประเมินครั้งนี้ เห็นว่า ในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้
ได้น าการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s มาใช้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว และผู้วิจัยประเมินความคิดสร้างสรรค์ ตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบซินเนค
ติคส์ three R’s ซึ่งประกอบด้วย ข้ันที่ 1.การอ้างถึง ข้ันที่ 2. การสะท้อนคิด และ ข้ันที่ 3. การ
สร้างใหม่ โดยอาศัยแบบทดสอบทางภาษา ของ Torrance จ านวน 2 ฉบับ ฉบับละ 5 ตอน แต่ละ
ตอนจะประกอบด้วยกัน 2 ข้อค าถาม ที่มีการก าหนดกิจกรรมและสถานการณ์สอดคล้องตามเนื้อหาที่
ใช้ในการเรียนรู้ 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ 
 การจัดการเรียนรู้แบบซินแนคติคส์ 
 กัลยา ภู่ทอง (2554: 90) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์
และความเข้าใจที่คงทน เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู ้เรื่องสิง่แวดล้อมรอบตัวของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อย
ละ 70  2)  เพื่อศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 3) เพื่อศึกษาความเข้าใจที่คงทน เรื่อง 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  4)  
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  
รูปแบบในการวิจัย แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลงั (The One-Shot Case Study) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าร้อยละ % การหาค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis)  ประชากร /กลุ่มตัวอย่างนักเรียนเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านทุ่งแจง 
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 10 
คน   ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากใช้โรงเรยีนเปน็
หน่วยสุ่ม เครื่องมือในการวิจัย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 3)  แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 4)  
แบบประเมินความคงทน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้        
แบบซินเนคติคส์ ผลการจิวัยพบว่า1) ผลการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัว ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ นักเรียนมีผลการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 
94.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 2) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ พบว่านักเรียนมีพัฒนาการความคิด
สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความเข้าใจที่คงทน 
เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับดีมากและมีพัฒนาการ
ความเข้าใจที่คงทนทั้ง 6 ด้านประกอบด้วย การอธิบาย การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้ การมี
มุมมองที่หลากหลาย การเข้าใจถึงความรู้สึกผู้อื่น และการรู้จักตนเอง หลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้         
แบบซินเนคติคส์โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยระดับมาก 
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 ปวิตรา กิจจานุมาศ (2559: 75) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถใน
การเขียนร้อยแก้วของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนแบบซินเนคติกส์กับวิธีการสอน
แบบปกติวัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยแก้วก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ2)  เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนร้อยแก้วก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัยด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการเชียนร้อยแก้ว
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์กับวิธีการสอนแบบ
ปกติ ประชากร /กลุ่มตัวอย่างนักเเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จ านวน 22 คน 
ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือในการวิจัย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบซินเนคติคส์ จ านวน 5 แผน และ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอนแบบปกติ จ านวน 5 แผน  2)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้อยแก้ว ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดอัตนัย จ านวน 2 ฉบับ ผลการวิจัย 1)  ความสามารถ
ในการเขียนร้อยแก้วของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า คะแนน
หลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ความสามารถในการเขียนร้อย
แก้วของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ พบว่า คะแนนหลังเรียน
สูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ความสามารถในการเชียนร้อยแก้วของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบซินเนคติกส์และวิธีการสอน
แบบปกติ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 วรรณฐกานต์ แข่งขัน (2555: 178) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้รูปแบบการสอนซินเนค
ติคส์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สาระทัศนศิลป์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ ให้มีจ านวนนักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่ากว่า ร้อยละ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป ์ให้มีจ านวนนักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล  
วัดกลาง ทีมีต่อการใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนคร
ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2533 จ านวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนซินเนคติคส์ จ านวน 12 แผน 2) แบบประเมินทักษะ
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การปฏิบัติงานจากผลงานของนักเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4)  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส ์จ านวน 
82.05 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ด้านการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานทัศนศิลป์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติคส์ พบว่า 
นักเรียนจ านวนร้อยละ 87.18 มีคะแนนทักษะการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ เฉลี่ยร้อยละ 82.68 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด และด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่มีค่าเฉลี่ย 4.17 
 สายใจ ตะพองมาตร (2558: 100) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้แบบซินเนคติคส์โดยใช้
แนวความคิดของศิลปินที่มีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2) เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จากกระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนักเรียน
ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีช่ือเสียง วิธีวิจัย ประชากร /กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 รายวิชาศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือในการวิจัย  
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนักเรยีนที่เรยีนโดยใช้แผนการจัดการเรยีนรู้แบบซนิเนคติคส์
โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์
โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีช่ือเสียง 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สร้างข้ึนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในระดับดีมาก โดยผลการเมินคุณภาพมีค่าเฉลี่ย (M) รวมเท่ากับ 4.93 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.20 2) ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์กระบวนการท างาน
และผลงานศิลปะของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์โดยใช้แนวคิดของ
ศิลปินที่มีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาพรวม
อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย (M) รวม เท่ากับ 8.31 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53  
3)  ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อแผนการจดัการเรยีนรู้แบบซินเนคติคส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่
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มีช่ือเสียงเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความพึงพอใจ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (M) เท่ากับ 4.32 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ .04 
 หัตถยา  เคราะห์ดี (2558: 152-160) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยกระบวนการสอน Synectics รายวิชา ส 23102 สังคม
ศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน ด้วยกระบวนการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) โดยใช้รูปแบบการสอน Synectics กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน การวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1 ที่ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนน ้าพองศึกษา 
จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)โดยใช้รูปแบบการสอน Synectics สาระเศรษฐศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจกับการพัฒนาประเทศจ านวน 6 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
สะท้อนผลการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการร่วมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู้ แบบบันทึกการสังเกตช้ันเรียน แบบบันทึกการสะท้อนการสังเกตช้ันเรียน แบบสัมภาษณ์
ผู้เรียน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ข้ันตอน คือ 1. ข้ันวางแผนการสอนร่วมกัน (Planning) 2. 
ข้ันน าไปใช้และสังเกตการสอนร่วมกัน ( Implementing And Observing) 3. ข้ันการอภิปรายผล
สะท้อนผลบทบาทร่วมกัน (Discussing And Reflecting) เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
อาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย และนักเรียน ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในช้ันเรียน อีกทั้งน าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน อีกด้วย 2) ผลการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนด้วยกระบวนการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) โดยใช้รูปแบบการสอน Synectics พบว่า 
นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.00 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 3) 
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยกระบวนการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) โดยใช้
รูปแบบการสอน Synectics พบว่า มีนักเรียนที่ทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 73.33 และมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 77.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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 ความคิดสร้างสรรค์ 
 กรรชกร  เอี่ยมข า (2555: 69-100) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต 2. 
ศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตและ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2551 จ านวน 42 คน 
ได้มาโดยวิธีการจับฉลาก ผลการวิจัย พบว่า 1. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการจัดด้วยเทคนิค
แก้ปัญหาอนาคตมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 2. พัฒนาการของความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของนักเรียนเพิ่มสูงข้ึนในแต่ละแผนกิจกรรมแนะแนวและ 3. ความคิดเห็นของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากทั้ง 3 ด้าน โดยนักเรียนเห็นด้วยมากเป็นล าดับที่หนึ่ง คือ ด้านจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ รองลงมา
คือด้านประโยชน์ที่ได้รับและด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ตามล าดับ 
 จินตนา  สุทธสาส์น (2548: 75) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การใช้รูปแบบการสอนสามมิติของ
วิลเลียมส์  ในการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้รูปแบบการสอนสามมิติ
ของวิลเลียมส์ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนสามมิติ
ของวิลเลียนส์ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
วัดและประเมินผล และด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชลประทานผาแตก อ าเภอดอยสะเก็ด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหม่ เขต  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการสอนสามิติของวิเลี่ยมส์ รูบริคส์ 
ประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์และแบบสอบถามความเห็นครับที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้รูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลี่ยมส์ การ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง เบน
มาตรฐาน 
 ทศพล ดีกระจ่าง (2555: 145-154) ได้ท าการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนตามแนว
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คอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
กับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนตามแนวคอสสตรัคติวิซึม 3. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสังคมศึกษาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ 4. ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 5. ศึกษาความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
และ 6. ศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ก่อนเรยีนและหลังเรียนของนักเรียนนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่สอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนประชามงคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 
60 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จ านวน 2 ห้องเรียน แต่ละห้องเรียนมีการจัดนักเรียน
แบบคละกัน แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับสลากเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนโดยการสอน
ตามแนวคอสตรัคติวิซึม จ านวน 30 คน และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนโดยการสอนด้วยกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์จ านวน 30 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกลุ่มละ 16 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบว่า  1.
นักเรียนที่ เรียนโดยการสอนแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2. นักเรียนที่เรียนสังคม
ศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  3. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   4. 
นักเรียนที่ เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์มีความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์แตกต่างกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ 5. นักเรียนที่เรียน
สังคมศึกษาโดยการสอนแนวคอนสตรัคติวิซึม มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 6. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนด้วย
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นันทพร รอดผล (2557: 41-71) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS จุดประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS  
2. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการ
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จัดการเรียนรู้แบบ SSCS และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 41 
คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1.แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 3. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 4. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา      
(Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยการเรยีนรู้แบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  2.ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมธี จันทร์ทอง (2558: 90-147) ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ จุดประสงค์ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง
ปัญหาสังคม สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 2. ศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
การสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ และ 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 38 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สังกัดส านักคณะกรรมการ
สง่เสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มาโดยวิธีการ สุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ 2. 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปัญหาสังคม สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้ง ใน
สังคมไทย 3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบของ  Sandeep Gautam และ 4. 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการ
สัมมนาร่วมกับกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่องปัญหาสังคม สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
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ที่ 3 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี และ 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกีย่วข้องกับความคิดสร้างสรรค์นั้นสรุปได้ว่า ความคิด

สร้างสรรค์สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดที่ได้แตกต่างจากเดิมได้มาก ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งการน าความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์และความสามารถ

ในการคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนานักเรียนในรายวิชาต่าง ๆ มากข้ึน ทั้งระดับช้ันประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ตลอดจน ระดับอุดมศึกษา ส่วนในรายวิชาสังคมศึกษาน้ัน มีการน ากระบวนการความคิด

สร้างสรรค์มาใช้จัดการเรียนการสอนน้อย ความคิดสร้างสรรค์นิยมน ามาใช้เป็นตัวแปรต้นและตัวแปร

ตามที่ใช้ในการพัฒนานักเรียน 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 การเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
 Heavilin (1982, อ้างถึงใน อาจิยา หลิมกุล (2556: 34) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้ซินเนค
ติคส์ช่วยสร้างความคิดในการเขียนความเรียงระดับวิทยาลัย โดยทดสอบกับนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ” พบว่านักศึกษามีการเรียนรู้ในการคิดเปรียบเทียบและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เขียนมากขึ้น 
 Ferguson and lsarapreeda (1985) ได้ศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการพิเศษส าหรับ
เด็กปัญญาเลิศ โดยใช้โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กระดับ 3-5 ปี กลวิธีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานระหว่างการระดมความคิดด้วยรูปแบบซินเนคติคส์และการเสริมแรง” 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กระดับ 3-5 ปี ความก้าวหน้ามากกว่าก่อนเริ่มโครงการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ความคิดสร้างสรรค์ 
 Shean (1977, อ้างถึงในมิ่งขวัญ ศิริบุญ (2545: 26) ไดท้ าการวิจัยเกี่ยวกับผลของการฝึก
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ต่อความคิดอเนกนัย และการร่วมรับรู้ของนักศึกษาแผนกการบริหาร
โรงเรียนมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิรน์อริโซนา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการฝึกการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มเพิ่มสูงข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญ 
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  Cliatt, Shaw, and Sherwood (1980) ได้ศึกษาผลการใช้ค าถามอเนกนัยกับความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอายุ 5-6 ปี จ านวน 37 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 
19 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกฝนเป็นจ านวน 8 สัปดาห์ จากครูที่ได้รับ การอบรมการสอนแบบปกติ
จากครู ทั้งกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุมได้รับการทดสอบก่อนและหลัง ในด้านความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ โดยแบบทดสอบของทอเรนซ์ ฉบับ Verbal Form และ Figural Form ผลการทดลอง
พบว่า กลุ่มทดสองที่ครูได้รับการฝึกการอบรมให้ถามค าถามให้เด็กสามารถเกิดความคิดอเนกนัย มี
คะแนนความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากการวัดโดยใช้แบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ฉบับ Verbal Form  และ Figural Form ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 Kelley (1983: 32) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกตามแบบแผนสร้างเสริม
ประสบการณ์ทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 การศึกษามีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มทดลอง คือ
นักเรียนที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ตามแบบแผนและกลุ่มควบคุม คือนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกตาม
แบบแผนแบบทดสอบที่ใช้ในการศึกษาของทอเรนซ์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยและความคิดริเริ่ม
และความคิดละเอียดลออของกลุ่มทดลองและควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนความคิดคล่องและความยืดหยุ่นนั้น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน 
 Alosin-Corrine (1988, อ้างถึงในมิ่งขวัญ ศิริบุญ (2545: 26) ได้ศึกษาเรื่อง Problem 
Solving and Literature ได้น าชุดการฝึกคิดแก้ปัญหาอนาคต ของทอร์เรนซ์ มาใช้สอนวรรณคดี 
พบว่า กระบวนการสอนให้คิดแก้ปัญหาอนาคต และการเรียนแบบร่วมมือกันน้ีท าให้เกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 Fleming (2000, อ้างในนิษฐานันท์ ไทยเจริญศรี (2553: 72-73) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และการอ่านของนักเรียน
เกรด 7 และเกรด 8 จ านวน 273 คน ผลการศึกษาพบว่าความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดริเริ่มมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาสังคมศึกษาและการอ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนความคล่องในการคิดไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตามรูป     
แบบซินเนคติคส์ท าให้สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติคส์นั้นสามารถพัฒนา
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการความคิดแปลกใหม่ สามารถสร้างสรรค์งานให้
น่าสนใจได้ เห็นคุณค่าความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนะอันดีต่อการเรียนรู้ 
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์     
Three R’s เป็นลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทการวิจัย จ าลอง
การทดลอง (Pre- Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน     
(One Group Pretest – Posttest Design) ใช้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยการวิเคราะห์ 
(Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ตัวแปรที่วิจัย 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 5. แบบแผนการวิจัย 
 6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 7. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 8. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 9. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษา อยู่ใน
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
12 ห้องจ านวนนักเรียน 420 คน 
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 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ของโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 25 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
  2.2.2 ความคิดสร้างสรรค์ 
  2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
 

3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 

4. ระยะเวลาในการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้ทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการทดลอง 7 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมจ านวน 14 คาบเรียน 
 

5. แบบการทดลอง 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทการวิจัย 
จ าลองการทดลอง (Pre- Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
(One Group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558: 143) ดังตารางที่ 6 ดังนี ้
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ตารางที่ 6 แบบแผนการวิจัย   
ทดสอบก่อนการทดลอง การจัดการเรยีนรู้แบบซินเนคติคส ์

Three R’s 
ทดสอบหลังการทดลอง 

T1 X T2 
 
 เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนทดลอง 
  X แทน การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
  T2 แทน การทดสอบหลังทดลอง 
 

6. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มีดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแ้บบซนิเนคติคส์ Three R’s เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้   รวม 16 คาบเรียน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
 3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบ ข้ันตอนซินเนคติคส์ Three R’s 
แบบอัตนัย จ านวน 2 ฉบับ    
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
 

7. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 7.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s มีข้ึนตอนการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ดังนี้ 

  7.1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี วิธีการจัดการเรียนแบบซินเนคติคส์ Three R’s และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  7.1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
  7.1.3 ศึกษาตัวช้ีวัด ค าอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชาของรายวิชา           
ส 23101 สังคมศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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  7.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัฒนธรรม จ านวน 2 คาบเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัฒนธรรมสากล 
จ านวน 2 คาบเรียน แผนการจัดการเรียนที่ 3 เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  จ านวน  3 คาบเรียน และ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภูมิปัญญา
ไทยภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 2 คาบเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 2 คาบเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การมีส่วนร่วมและ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 3 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 14 คาบเรียน คาบ
เรียนละ 50  นาที โดยมีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 1. มาตรฐานการเรียนรู้ 2. ตัวช้ีวัด  3. สาระส าคัญ  4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 5. สาระ
การเรียนรู้ 6. คุณลักษณะอันประสงค์การ 7. วัดและการประเมินผล 8. กิจกรรมการเรยีนรู้ 9. สื่อการ
เรียนรู้ 10. การวัดและการประเมนิผล 11. กิจกรรมการเรียนรู้ 12. สื่อการเรียนรู้ 13. บันทึกหลังการ
สอน 
  7.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องด้านองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1.  ให้ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
Three R’s ในแต่ละข้ันตอนให้มีความสอดคล้องมากกว่าน้ี 2. ตรวจสอบความถูกต้องของค าผิดค าถูก
ในเนื้อหา 3. โครงสร้างเนื้อหาไม่สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้และปรับลดจ านวนช่ัวโมงสอนให้
เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละคาบสอน และ 4. ใบความรู้และใบงานให้มีความสอดคล้องมากกว่านี้ 
จากนั้นผู้ วิจัยจึงน าแผนการจัดการเรียนรู้มาตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
  7.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สร้างข้ึนเสนอผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และ ผู้เช่ียวชาญด้านการวัด
และการประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
ผู้เช่ียวชาญพิจารณา  ดังนี้ 
  +  1  หมายถึง   แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
      0 หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้   
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  -   1 หมายถึง    แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ได้ระหว่าง 0.67-1.00  
  7.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปตรวจสอบค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญปรับและ
แก้ไขผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ตรวจสอบหัวข้อในแผนการจัดการเรยีนรูใ้ห้สมัพันธ์
กับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของค าผิดค าถูกในเนื้อหา 3. กิจกรรมการเรียนรู้ไม่
สอนคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้แบบ Three R’s 4.  เช็คกิจกรรมการเรียนรู้ว่าบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ตรงไหนบ้าง และ 5. ปรับแก้การใช้ใบงาน เพราะล าบากในการตรวจให้คะแนนจากนั้นผู้วิจัยจึง
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน 
  7.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s หน่วยที่  5 เรื่อง 
วัฒนธรรม จ านวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมไทย  2 คาบ  น าแผนการจักการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์ Three R’s ไปทดลองใช้  (Tryout) กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2562 จ านวน 1 ห้อง ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่องในด้านการใช้ภาษา  ความเหมาะสม
ของกิจกรรมการเรียนรู้กับเวลาที่ก าหนดของแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการน าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Three R’s เรื่อง 
วัฒนธรรม พบว่า แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่องวัฒนธรรม กิจกรรมกับเวลาไม่สอดคลอ้งกนั ใช้เวลา
มากไปจึงท าให้ด าเนินกิจกรรมไม่เสร็จสิ้นในคาบที่ 1 จึงต้องมาใช้ในคาบที่ 2 และไม่สามารถจัด
กิจกรรมเสริมหรืออธิบายข้ันตอนได้ละเอียดมากกว่าเดิม ส าหรับข้ันตอนอื่น ๆ สามารถด าเนินการได้
ตามปกติตามที่ตั้งไว้ นักเรียนให้ความสนใจกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เป็นอย่าง
ดี 
  7.1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เรื่อง วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย ไปใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จาก
ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์Three R’s เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย ซึ่งสามารถสรุปดังแผนภาพที่ 5 ดังนี้ 
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ข้ันที่  1 
 
 
ข้ันที่  2 
 
 
ข้ันที่  3 
 
 
ข้ันที่  4 
 
 
ข้ันที่  5 
 
 
ข้ันที่  6 
 
 
ข้ันที่  7 
 
 
ข้ันที่  8 
 
 
ข้ันที่  9 
         

แผนภาพที่ 5 ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 
 
 
 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎี วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Synectic Three R’s 
 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ศึกษาตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา 
ของรายวิชา  ส 23101  สังคมศึกษาพื้นฐาน 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ จำนวน  4 แผนการจัดการเรียนรู้ 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง หลังจากน้ันผู้วิจัยนำไปตรวจสอบอีกครั้ง 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสนอผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

นำแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Tryout)  

กับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  เพื่อตรวจสอบก่อนน าไปใชจ้ริง 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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 7.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ซึ่ ง
ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 1. วัฒนธรรมไทย 2. ภูมิปัญญาไทย 3. วัฒนธรรมสากล และ 4. การอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
   7.2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   7.2.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ตัวช้ีวัด ค าอธิบายรายวิชา และ โครงสร้างรายวิชาของรายวิชา ส 23102 สังคมศึกษาพื้นฐาน เพื่อ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  7.2.3 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ โดยวัดพฤติกรรม ด้านพุทธิพิสัย ดังตารางที่ 7 ดังนี ้
 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับพฤติกรรมพุทธิพิสัย ของ
ข้อสอบตามตัวช้ีวัด เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 
มาตรฐาน

การ
เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 
ช่วงชั้น 

 
 

เนื้อหา 

 
 

จุดประสงค ์

พุทธิพิสัย 

รว
ม 

จ า
 

เข
้าใ

จ 
ปร

ะย
ุกต

์ใช
้ 

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเ

มิน
 

สร
้าง

สร
รค

์ 

ส .2 .1  ม .
3/3 

1. วัฒนธรรม 
- ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
วัฒนธรรม 
-  ลักษณะของวัฒนธรรม 
-  ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
วัฒนธรรม 
-  ประเภทของวัฒนธรรม 
-  หน้าที่ของวัฒนธรรม 

1 .  นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย 
ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ
ความส าคัญของวัฒนธรรมได้ 
2.  นักเรียนสามารถระบุ ลักษณะ
วัฒนธรรมในแต่ละประเภทได้ 
3 .  นั ก เรี ย น สามารถ วิ เค ร าะห์
ประเภทของวัฒนธรรมและสามารถ
ระบุหน้าที่ของวัฒนธรรมในแต่ละ
อย่างได้ 

 
 
 
1 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

  2 
 
 
1 
 
3 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 
ช่วงชั้น 

 
 

เนื้อหา 

 
 

จุดประสงค ์

พุทธิพิสัย 

รว
ม 

จ า
 

เข
้าใ

จ 
ปร

ะย
ุกต

์ใช
้ 

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเ

มิน
 

สร
้าง

สร
รค

์ 

ส .2 .1  ม .
3/3 

2.  ภูมิปัญญาไทย 
-  ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ความส าคัญ  ของภู มิ
ปัญญา 
-  ลักษณะภูมิปัญญาแต่
ละท้องถิ่น 
-  องค์ประกอบของภูมิ
ปัญญา 
-  ป ร ะ เภ ท ข อ งภู มิ
ปัญญาไทย 
-  ภูมิปัญญาสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมอย่างไร 

4. นักเรียนสามารถอธิบาย ความหมาย 
ลักษณะ และความส าคัญของภูมิปัญญา
ได้ 
5.  นักเรียนสามารถระบุ ลักษณะและ
องค์ประกอบของภูมิปัญญาได้ 
6.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเภท
ของภูมิปัญญาไทยได้ 
7 .  นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับภูมิ
ปัญญาไทยได้ 

 
 
 
1 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 1 
 
 
1 
 
2 
 
3 

ส .2 .1  ม .
3/3 

3 .   ก า ร อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-  วิ ธี ก า ร อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมไทย 
-  ความส าคัญของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาไทย 
-  ผลของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทย 

8.  นักเรียนสามารถระบุวิธีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยได้ 
9.  นักเรียนสามารถระบุวิธีการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาไทยได้ 
1 0 .  นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาไทยได้ 
11.  นักเรียนสามารถเสนอการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้ 

 
 
1 
 
1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
2 
 
 
 
 
1 
 

4 
 
4 
 
1 
 
 
3 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 
ช่วงชั้น 

 

 
 

เนื้อหา 

 
 

จุดประสงค ์

พุทธิพิสัย 

รว
ม 

จ า
 

เข
้าใ

จ 
ปร

ะย
ุกต

์ใช
้ 

วิเ
คร

าะ
ห์ 

ปร
ะเ

มิน
 

สร
้าง

สร
รค

์ 

ส .2 .1  ม .
3/3 

4.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  วิ ธีก ารอ นุ รั ก ษ์ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-  ความส าคัญของการ
อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 
-  ผ ล ข อ ง ก า ร ก า ร
อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 
 

12.  นักเรียนสามารถระบุวิธีการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตนเองได้ 
13 .  นั ก เรี ย น ส าม าร ถอ ธิบ าย ถึ ง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตนเองได้ 
14.  นักเรียนสามารถเสนอผลของการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
 

1  
 
1 

 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
1 
 
 
1 

1 
 
3 
 
 
4 

ส .2 .1  ม .
3/3 

5.  วัฒนธรรมสากล 
-  วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก รั บ
วัฒนธรรมสากล 
-  ความแตกต่างระหว่าง
วั ฒ น ธ ร ร ม ไท ย กั บ
วัฒนธรรมสากล 
-  ก า ร เ ข้ า ม า ข อ ง
วัฒนธรรมสากล 
-  การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไท ย ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ
วัฒนธรรมต่างชาติ 
 

15. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลได้ 
16 .  นั ก เรี ย น สามารถ ระบุ  ค วาม
แตกต่ างระห ว่างวัฒนธรรมไทย กับ
วัฒนธรรมสากลได้ 
17.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ เสนอ
การเข้ามาของวัฒนธรรมสากลได้ 
18.  นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมต่างชาติได้ 

 
 
1 

 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
2 
 
 
2 
 
3 

  รวม 6 5 9 6 4 10 40 
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  7.2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย ผู้วิจัยได้สร้างข้อสอบจ านวนทั้งสิ้น 80 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1. วัฒนธรรมไทย 2.  
ภูมิปัญญาไทย 3. วัฒนธรรมสากล และ 4. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบที่
ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน  และตอบผิดได้  0 
คะแนน 
  7.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นผู้วิจัยน าไปตรวจสอบตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 1. แก้ไขการตั้งค าถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และให้มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาให้มากกว่าน้ี 2. ค าถามบางค าถามปรับภาษาให้ชัดเจนในความหมายมาก
ข้ึน 3. แก้ไขข้อสอบบางข้อมีการวัดตามแสดงพฤติกรรมพุทธิพิสัยไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ และ 4. ตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าผิดค าถูกในค าถามและค าตอบ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าไปตรวจสอบและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  7.2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านเนื้อหา   ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและการประเมินผล เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity) และคุณลักษณะที่ต้องการวัด (ด้านพุทธิพิสัย 6 ระดับ) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) โดยผู้เช่ียวชาญพิจารณา ดังนี้ 

+ 1   หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  -  1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC ) มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ระหว่าง 0.67 – 1.00     
  7.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
มาตรวจสอบและแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ควรปรับระดับพฤติกรรมการวัดให้ตรงกับข้อค าถามและข้อค าถามบางข้อควรมีความชัดเจน
มากกว่าน้ี 2) ค าถามบางค าถามไม่ควรจะง่ายเกินไปควรให้เหมาะสมกับระดับช้ันที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
3) การเรียงค าตอบควรจะเรียงตามหลักการวัดผลโดยประโยคที่สั้นจะอยู่ในล าดับค าตอบที่ 1. และ
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ประโยคที่มีความยาวมากที่สุดจะอยู่ล าดับค าตอบที่ และ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของค าผิดค าถูกใน
ค าถามและค าตอบ หลังจากนั้นผู้วิจัยน าไปตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 
คน 
  7.2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย จ านวน 80 ข้อไปทดลองใช้  (Tryout ) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และเคยเรียนเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว เพื่อน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.90 (ดังรายละเอียดในตาราง หน้า 191-194 ) 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้ค่าอยู่ระหว่าง  0.20 – 0.70 (ดังรายละเอียดในตารางหน้า191-194) 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อสอบให้คงเหลือทั้งสิ้น 40 ข้อ ตามระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยที่ก าหนดไว้
ในตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
  7.2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย จ านวน 40 ข้อ ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยสูตร KR – 20 ของ Kuder  
Richardson  ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าความเช่ือมั่นได้เท่ากับ  0.96  
  7.2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คัดเลือกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8   มีนักเรียนจ านวน 25 คน 
 จากข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ไปใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
Three R’s สามารถสรุปดังแผนภาพที่ 6 ดังนี ้
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ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 

ขั้นที่ 8 

ขั้นที่ 9 

ขั้นที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 6 ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมปิัญญา

ไทย 
 

 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  ซ่ึงประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จำนวน  40 ข้อ 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา ส 23101  สังคมศึกษาพื้นฐาน 

0110 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
จำนวน  80 ข้อ  ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกต้องและตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ 

 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และคุณลักษณะที่ต้องการวัดโดยหาค่า IOC 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
มาตรวจสอบและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ 
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าระดับความยากง่าย และอ านาจจ าแนก แล้วคัดเลือกให้คงเหลือ 40 ข้อ 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
จำนวน  40  ข้อ ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันด้วยสูตร  KR - 20 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คัดเลือกไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/8 
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 7.3 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์  
  เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเพื่อใช้ทดสอบประเมินความคิดสร้างสรรค์
ตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ผู้วิจัยได้ศึกษาข้ันตอนการสร้างแบบ
ประเมินความคิดสร้างสรรค์  ดังนี้ 
  7.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
จาก เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบซนิเนคติคส์ Three R’s  
และ เนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อน ามาสร้างและ
ออกแบบเป็นข้อความหรือสถานการณ์หรือการน าเสนอแนวทางเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
  7.3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
แนวทางการน าข้ันตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s  มาเป็น
องค์ประกอบในการประเมินความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน ดังนี้ 1. การอ้างถึง (Referring) 2. การ
สะท้อนคิด (Reflecting) 3. การสร้างใหม่ (Reconstruction) จ านวน 2 ฉบับ โดยคะแนน ด้านละ 3 
คะแนน คะแนนเต็มฉบับละ 9 คะแนน  ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ประเด็นการประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

   

องค์ประกอบ ประเด็นการประเมิน 
1. การอ้างถึง (Referring) 
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ อันเกิดจากประสบการณ์ที่มี
และความรู้ในปัจจุบัน เพื่อหาข้อสรุปในเน้ือหาน้ัน 

1. การใช้ข้อมูลเดิมจากประสบการณ์ 
 

2. การสะท้อนคิด (Reflecting) 
การคิดเก่ียวกับความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ และการกระท าของ
ตนเองและผู้อ่ืน ในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆโดยกระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ 
หรือการคิดไตร่ตรองเกิดขึ้นจนได้ข้อสรุปท าให้เกิดการวางแผนในการแก้ปัญหา
หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

1. การระบุผลที่ตามของปัญหา 
2.  การระบุสาเหตุของปัญหา 
3. การระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3. การสร้างใหม่ (Reconstruction) 
การประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่และต้องมีความแตกต่างจากเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
แยกแยะปัญหา หรือแนวทางแก้ไขและประกอบกันเป็นอย่างอ่ืนและเป็น
ประโยชน์ 

1. การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
2. การผสมผสานที่ลงตัว 
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 7.3.3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
แนวทางประเด็นการประเมินความคิดสร้างสรรค์ มาเป็นองค์ประกอบในการสร้างแบบประเมิน 
จ านวน 2 ฉบับ โดยคะแนน ด้านละ 3 คะแนน คะแนนเต็มฉบับละ 9 คะแนน  ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 เกณฑ์ประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิด 
สร้างสรรค ์

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

3 (มาก) 2 (ปานกลาง) 1 (น้อย) 

ก า ร อ้ า ง ถึ ง 
(Referring) 

การใช้ข้อมูลเดิมจาก
ประสบการณ์ 

นั ก เรี ย น ตั้ งค าถ าม 
โดยประสบการณ์ของ
ตนเและจากการศึกษา
ใบความรู้ ค้นคว้าจาก
แหล่งข้ อ มูลที่ สนใจ
จากเรื่องที่ก าหนดให้
ได้มากที่สุดและตรง
ประเด็น ได้ตั้งแต่ 11 
ข้ อ ขึ้ น ไป  ภ า ย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

นักเรียนตั้งค าถาม โดย
ประสบการณ์ของตน
เและจากการศึกษาใบ
ความรู้  ค้ นค ว้าจาก
แหล่ งข้ อ มูลที่ สนใจ
จากเรื่องที่ก าหนดให้
ได้มากที่ สุดและตรง
ประเด็น ได้ตั้งแต่ 6-
1 0  ข้ อ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ก าหนด 

นักเรียนตั้งค าถาม โดย
ประสบการณ์ของตน
เและจากการศึกษาใบ
ความรู้  ค้ นค ว้าจาก
แหล่ งข้ อ มูลที่ สน ใจ
จากเรื่องที่ก าหนดให้
ได้มากที่ สุดและตรง
ประเด็น ได้ตั้งแต่ 1-5 
ข้อ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

การสะ ท้ อ น คิ ด 
(Reflecting) 

การระบุผลที่ ต าม
ของปัญหา 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
สะท้อนประเด็นส าคัญ
ของผลที่ ต ามมาได้
ห ล าก ห ล าย  แ ล ะ
น ามาจัดประเภทได้
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้5 ประเภท
ขึ้นไป 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
สะท้อนประเด็นส าคัญ
ของผลที่ ต ามมาได้
หลากหลาย และน ามา
จัดประเภทได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
3-4 ประเภท 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
สะท้อนประเด็นส าคัญ
ของผลที่ ต าม มาได้
หลากหลาย และน ามา
จัดประเภทได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
1-2 ประเภท 

การระบุสาเหตุของ
ปัญหา 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
สะท้อนประเด็นส าคัญ
เก่ียวกับสาเหตุ ของ
ปัญหาได้หลากหลาย 
และน ามาจัดประเภท
ได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้5 ประเภท
ขึ้นไป 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
สะท้อนประเด็นส าคัญ
เก่ียวกับสาเหตุ ของ
ปัญหาได้หลากหลาย 
และน ามาจัดประเภท
ได้ภายในระยะเวลาที่
ก า ห น ด ไ ด้  3-4 
ประเภท 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ
สะท้อนประเด็นส าคัญ
เก่ีย วกับสาเหตุ ขอ ง
ปัญหาได้หลากหลาย 
และน ามาจัดประเภท
ได้ภายในระยะเวลาที่
ก า ห น ด ไ ด้  1 -2 
ประเภท 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

 
ตารางที่ 10 เกณฑ์ระดับคะแนนจากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ความคิด 
สร้างสรรค ์

ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

3 (มาก) 2 (ปานกลาง) 1 (น้อย) 

 
ก า ร ร ะ บุ แ น ว
ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหา 

นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ
สะท้อนประเด็นส าคัญ
เก่ียวกับแนวทางการ
แก้ ไขของปัญหาได้
ห ล าก ห ล า ย  แ ล ะ
น ามาจัดประเภทได้
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้5 ประเภท
ขึ้นไป 

นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ
สะท้อนประเด็นส าคัญ
เก่ียวกับแนวทางการ
แก้ ไขของปัญหาได้
ห ล าก ห ล า ย  แ ล ะ
น ามาจัดประเภทได้
ภายในระยะเวลาที่
ก า ห น ด ไ ด้ 3 -4 
ประเภท 

นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ
สะท้อนประเด็นส าคัญ
เก่ียวกับแนวทางการ
แก้ ไขของปัญหาได้
ห ล าก ห ล า ย  แ ล ะ
น ามาจัดประเภทได้
ภายในระยะเวลาที่
ก า ห น ด ไ ด้ 1 -2 
ประเภท 

 ก า ร ส ร้ า ง ใ ห ม่
(Reconstruction) 

การเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 

นักเรียนสามารถน า
แนวทางไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง
แ ล ะ ผู้ อ่ื น โด ย เน้ น
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

นักเรียนสามารถน า
แนวทางไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง 
แต่ไม่เน้นส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

นักเรียนสามารถน า
แนวทางไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง 
แ ล ะ ก่ อ ค ว า ม
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 

การผสมผสานที่ลง
ตัว 

นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ
ผสมผสาน 3 อย่ าง
และสร้างสรรค์เป็นสิ่ง
ใหม่ได้ลงตัว 

นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ
ผสมผสาน 2 อย่ าง
และสร้างสรรค์เป็นสิ่ง
ใหม่ได้ลงตัว 

ไม่ มีก ารผสมผสาน
ของใหม่เข้ามาในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

คะแนนความคิด
สร้างสรรค ์

ระดับความคิดสรา้งสรรค ์

2.41 – 3.00 ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก 

1.81 – 2.40 ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี 

1.21 – 1.80 ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับพอใช้ 
0.61 – 1.20 ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับต ่า 

0.00 – 0.60 ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับต ่ามาก 
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  7.3.3 เสนอแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ มีการปรับแก้ ดังนี้ 1. สถานการณ์ที่น ามาใช้ควรจะเป็นสถานการณ์ที่
บ่งบอกถึงปัญหาอย่างชัดเจน และ 2 . ตรวจสอบการใช้ค าให้สอดคล้องกัน เช่น ฉบับ กับ ตอน 
ปรับปรุง แก้ไขแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  7.3.4 เสนอแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน คือ
ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอน ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงเชิงเนื้อหา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
   -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญ ได้ระหว่าง 0.67 – 1.00 และผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน ได้ให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรระบุที่มาประเด็นปัญหาให้ถูกต้องตามรูปแบบอ้างอิง 2. ในส่วนของการ
ประเมินการให้คะแนนอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ และ 3 ตัวอย่างประเด็นปัญหาค่อนข้างเยอะและ
เข้าใจยากหลังจากนั้นผู้วิจัยน าไปตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน 
  7.3.5 น าแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 2 ฉบับ เป็นข้อสอบฉบับละ 5 
ข้อ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 20 คน ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความยากง่าย (p) ของแบบประเมินความคิดสรา้งสรรค์ และค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อ โดยแบ่งกลุ่มที่ได้คะแนนสูงกว่า 50 % เป็นกลุ่มสูง และกลุ่มที่ได้คะแนนต ่ากว่า 50 %เป็นกลุ่มต ่า 
แล้วเลือกชุดแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความยากง่าย 
    7.3.6 น าแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 2 ฉบับ ไปหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้สูตรอัลฟาของ Cronbach (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2558: 183) ค่าเท่ากับ 0.96 
   7.3.7 น าแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้
เป็นเครื่องมือการวิจัยในการทดลองกลุ่มตัวอย่าง จากข้ันตอนการสร้างแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 7 ดังนี ้
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ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 7 ข้ันตอนการสร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 

เสนอแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงแก้ไข แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ตามค าแนะน า 

เสนอแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน   หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC)  ปรับปรุงแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ 

นำแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ไปทดลองใช้ Tryout เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก 

นำแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ จำนวน  1 ฉบับ ไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้สูตรอัลฟา 
ของ Cronbach 

นำแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ตรวจสอบแล้วนำไปจัดทำให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ไปใช้กับ 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  จำนวน 25 คน ซ่ึงเป็นเกลุ่มตัวอย่าง 

น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความคิดสรา้งสรรค์ โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติคส์ Three 
R’s มาประเมินความคิดสร้างสรรค์ 3 ดา้น ประกอบ ดังนี้ 1. การอ้างถึง (Referring) 2.การสะท้อนคิด (Reflecting) และ  

3. การสร้างใหม่ (Reconstruction) 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ จากหนังสือ 

 เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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 7.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
 แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s โดยข้ันตอนในการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/8 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ           
ซินเนคตคิส์ Three R’s  มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของ Likert ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด   มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยให้นักเรยีนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้
แบบซินเนคติคส์ Three R’s ที่ครูจัดให้นักเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้ึนตอนการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็น  ดังนี้ 
  7.4.1 ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียน   
  7.4.2 ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เพื่อน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
  7.4.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้       
แบบซินเนคติคส์ Three R’s ซึ่งประกอบด้วย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 4 ข้อ ด้านบรรยากาศ
การจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ข้อ และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ และ
ก าหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นตามแนวคิดของ Likert โดยมีรายละเอียด ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 68)  

คะแนนระดับ  5  หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  คะแนนระดับ  4  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นมาก 
  คะแนนระดับ  3  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนนระดับ  2  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นน้อย 
  คะแนนระดับ  1  หมายถึง    ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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  โดยสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  3/8 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 – 5.00 หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  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 าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาความถูกต้องในการสื่อความหมายที่ชัดเจน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ การตั้งประเด็นการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนควรมีความสอดคล้องในด้าน
ต่าง ๆ มากกว่านี้ หลังจากนั้นผู้ วิจัยน าไปตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
  7.4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้ วิจัยสร้างข้ึนเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และผู้เช่ียวชาญด้านการวัด
และประเมินผล เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น ( Index of 
Item Objective Conguence : IOC) โดยผู้เช่ียวชาญพิจารณา  ดังนี้   
      +1 หมายถึง     แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
       0 หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
       -1 หมายถึง     แน่ใจว่าข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นไม่มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective congruence : IOC) มีค่าความ
สอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้เท่ากับ 1.00 และผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ควรปรับปรุงหัวข้อที่ประเมินให้ตรงกับด้านการประเมิน และ หัวข้อที่ประเมินบางหัวข้อมีการซ ้ากัน 
โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปตรวจและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 
ท่าน  
   7.4.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ที่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
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ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 5 

ขั้นที่ 6 

  จากข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/8 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 8 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 8 ข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

 

สร้างแบบสอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินนเนคติคส์  Three R’s เสนอ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการสื่อความหมาย  

น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เสนอผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน  3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็น 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
จ านวน  25  คน 

 

ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เพื่อน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

ศึกษาจากหนังสือ    เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  เก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
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8 การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ วิธีการด าเนินการทดลองผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 8.1 ขั้นเตรียมการทดลอง 
  8.1.1 ด าเนินการสร้างเครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์ Three R’s แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ และ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
  8.1.2 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
  8.1.3 ผู้วิจัยสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน และแนะน าวิธีการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
 8.2. ขั้นทดลอง  
 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์
ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลา 7 สัปดาห์ รวม 14 คาบเรียน ดังนี้  
  8.2.1 ให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จ านวน 40 ข้อ 
        8.2.2 เนื้อหาที่ใช้ทดลองสอน คือ เนื้อหาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เรื่อง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเนื้อหาวิชา วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย แบ่งออกเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5. วัฒนธรรม มีด้วยกัน 3 เรื่อง
ดังนี1้.วัฒนธรรมไทย 2. วัฒนธรรมสากล  3. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรม
สากล หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภูมิปัญญาไทย มีด้วยกัน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  2. การ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3. การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างสร้างสรรค์  
    8.2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด าเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้
สร้างข้ึน ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และการวัดประเมินผล ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ทดลองจ านวน 6 แผน เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ใช้เวลา 14 คาบเรียน โดยใช้
เครื่องมือวิจัยที่เตรียมไว้  เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของครูและนักเรียนที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์ Three R’s ผู้วิจัยจึงได้สร้างแสดงตัวอย่างการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ดังตารางต่อไปนี ้ 
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ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 วัฒนธรรม 

 
 

  
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
บทบาท 

ความคิดสรา้งสรรค ์
นักเรียน ครู 

(คาบท่ี 1) 
ขั้นท่ี 1 ขั้นการอ้างถึง  
(Referring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synectic Trigger 
Mechanisms 
(Mythologize) 
 
 
 
 
 
 
 
คาบท่ี 2  
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการอ้างถึง  
(Referring) 
 
 

เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
1) นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน
เรียนเพื่ อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2) นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเรื่องที่
ครูก าหนดเรื่องในสัปดาห์ก่อน จาก
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ต่ า ง  ๆ  Internet 
เอกสาร หนังสือ  
3) นักเรียนทุกคนเขียนบันทึกผล
การศึกษาในสมุด 
4) นักเรียนร่วมกันตอบค าถามและ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งที่ ได้
ศึกษา 
5) นั กเรียนท าใบงานที่  1  เรื่อง
วัฒนธรรมที่ฉันรู้ จัก โดยนักเรียน
เขียนเรื่องวัฒนธรรมไทยให้ได้มาก
ที่สุด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
(5 นาที) 
6) นักเรียนออกมาแสดงบทบาท
รายบุคคลถึงเรื่อง วัฒนธรรมที่ได้ไป
มีส่วนร่วม เพื่ อนร่วมกันทายชื่ อ
วัฒนธรรม 
 
7) นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่องวัฒนธรรม
ไทย (7นาที)   
  

 
 
 
 
ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเป็นแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนในการ
ท าใบงาน จับเวลาตามที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ นั ก เ รี ย น ก ล้ า
แสดงออก และให้ก าลังใจโดยการ
ชมเชย 
 
 
ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

 
การอ้างถึง 
(Referring) 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
บทบาท 

ความคิดสรา้งสรรค ์
นักเรียน ครู 

 

Synectic Trigger 
Mechanisms  
(Fragment) 
 
 
คาบท่ี 3 
ขั้น ท่ี 2 ขั้นการสะท้อน
คิด (Reflecting) 
 
Synectic Trigger 
Mechanisms 
(Mythologize) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synectic Trigger 
Mechanisms 
(Symbolize) 
 

8) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
เพื่ อ จับบั ต รค าแล้ ว ให้ เขี ย นชื่ อ
วัฒนธรรมใดบ้างอยู่ในประเภทของ
กลุ่มตนเองได้รับ 

9) นั กเรียนท าใบงานที่  2  เรื่อง
ประเภทของวัฒนธรรม 

 

1) นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเรื่องที่ครู
ก าหนดเรื่องในสัปดาห์ ก่อน จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ Internet เอกสาร 
หนังสือ  
2) นักเรียนเขียนบันทึกผลการศึกษา
ลงสมุด 

3) นักเรียนร่วมกันตอบค าถามและ
แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษา
มา 

4) นั กเรียนท าใบงานที่  3  เรื่อง
วัฒนธรรมสากลที่รู้จัก  

5 )  นั ก รี ย น ดู วี ดี ทั ศ น์  เ รื่ อ ง 
วัฒนธรรมสากล (6 นาที) จากน้ัน
สุรปเป็นข้อลงสมุด 

6) นักเรียนท ากิจกรรม ดูภาพที่เป็น
วัฒนธรรม 

7) นักเรียนอธิบายประโยชน์ของ
วัฒนธรรมสากล  
8) นั กเรียนท าใบงานที่  4  เรื่อง 
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ตะวันตกกับวัฒนธรรมเอเชีย 

แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่ มละ 5  คน โดย วิธีการคละ
ความสามารถ 

 

ครูสร้างข้อตกลงกันนักเรียนในการ
ท าใบงาน  
 

ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

 
 
 

ครูให้ก าลังใจโดยการชมเชยเม่ือ
นักเรียนตอบ 

 

ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนในการ
ท าใบงาน  
 
 
 

ครูจะเป็นผู้แสดงภาพวัฒนธรรม
สากลให้ นัก เรียนดู  จ านวน 15 
ภาพ เช่น เสื้อสูท ประเภท เสื้อผ้า  
 

ครูสร้างข้อตกลงกันนักเรียนในการ
ท าใบงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 

การสะท้อนคิด 

(Reflecting) 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
บทบาท 

ความคิดสรา้งสรรค ์
นักเรียน ครู 

 
 
 
 
 

คาบท่ี 4 
ขั้น ท่ี 2 ขั้นการสะท้อน
คิด (Reflecting) 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาบท่ี 5 
ขั้น ท่ี 2 ขั้นการสะท้อน
คิด (Reflecting) 

 

9) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน  เพื่อทำการโต้วาทีใน
หัวข้อ ต่อไปน้ี  
 1. อาหารไทย กับ อาหารนานาชาติ 
 2. แต่งกายไทยสวยกว่าเกาหลี 
 
10) นักเรียนเตรียมสถานที่ เพื่อจัด
โต้วาที และ แต่ละทีมดำเนินการ
โต้วาที  ในหัวข้อ  อาหารไทย กับ 
อาหารนานาชาติ 
11) นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
ประเด็นที่เพื่อน ได้โต้วาที 
12) นักเรียนกลุ่มที่  2 ดำเนินการ
โต้วาที  
13) นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
ประเด็นที่เพื่อน ได้โต้วาที 
 
1) นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง การ
อนุรักษ์วัฒนธรรม โดยการสืบค้น
จาก Internet เอกสารใบความรู้ที่ 3 
2) นักเรียนบันทึกผลการศึกษาลงใน
สมุด 
3) นักเรียนดูวีดีทัศน์ รายการคุณ
พระช่วย ตอน วัยรุ่นทำห่อหมก  
(10 นาที)  
4 ) นั ก เรี ยนภ ายในกลุ่ ม ร่วม กัน
นำเสนออาหารไทย 1 อย่าง นำมา
แยกส่วนประกอบ หาเอกลักษณ์ของ
อาหารชนิดน้ัน 
 

แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่ มละ 5  คน โดย วิธีการคละ
ความสามารถ 
ครูอธิบายกฎ กติกา ในการโต้วาที
และกำหนดเวลา 
 
 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก ำ ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาการทำงานในแต่ละกลุ่ม 
 
 
ครูอธิบายกฎ กติกา ในการโต้วาที
และกำหนดเวลา 
 
 
 
ครูแนะนำแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก ำ ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาการทำงานในแต่ละกลุ่ม 
 
 

 
 
 
 
 
 

การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
บทบาท 

ความคิดสร้างสรรค์ 
นักเรียน ครู 

 
 
Synectic Trigger 
Mechanisms 
(Superimpose) 
 
คาบท่ี 6 
ขั้น ท่ี 2 ขั้นการสะท้อน
คิด (Reflecting) 
 
 
Synectic Trigger 
Mechanisms  
(Analogize) 
(Metamorphose) 
 
 
 
 
คาบท่ี 7 
ขัน้ท่ี 3 ขั้นการสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 
 
 

5) นั กเรียนท าใบงานที่  5  เรื่อง 
เปรียบเทียบอาหารไทย กับ อาหาร
นานาชาติ 
6) ตัวแทนกลุ่มน าเสนอค าตอบจาก
ใบงานที่ 5  
 
7 ) นั ก เรี ยน ดู วีดี ทั ศ น์  ร ายการ      
มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์  
8) นักเรียนร่วมกันสนทนาภายใน
กลุ่ม เก่ียวกับสิ่งที่ได้ดูวีดีทัศน์ แล้ว
ท าใบงานที่ 6 เรื่อง อาหารไทยแนว
ใหม่และมีประโยชน์ 
9) ตัวแทนกลุ่มน าเสนอค าตอบใบ
งานที่ 6 หน้าชั้นเรียน 
10 ) สมาชิ กภ าย ในกลุ่ มร่วม กัน
วางแผน แบ่ งห น้าที่  เพื่ อจะน า
อาหารไทยมาสร้างสรรค์ในชั่วโมง
ต่อไป 
 
1) สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันน า
อาหารที่ เตรียมมา เช็คเพื่อความ
พร้อมในการปฏิบัติ 
2 ) นั ก เรี ยนภ ายในกลุ่ ม ร่วม กัน
สร้างสรรค์ อาหารที่น ามาให้แปลก
ให ม่ โดยการ เปลี่ ยนรูป แบบ ให้
น่าสนใจและมีมูลค่ามากขึ้น 
3 ) สม าชิ กภ าย ใน ก ลุ่ ม ร่ วม กั น
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

ครูอธิบายเพิ่มเติมในการท าใบงาน 
 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาขอสรุปของข้อมูลในแต่ละ
กลุ่ม 
 
ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ใน
การค้นคว้าข้อมูล 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาขอสรุปของข้อมูลในแต่ละ
กลุ่ม 
 
 
ครูอธิบายเพิ่มเติมในค าตอบใบงาน 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาขอสรุปในแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
ครูอธิบายเพิ่มเติมในการท าเตรียม
อาหารไทยมาสร้างสรรค์ 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาในการท างานของแต่ละ
กลุ่ม 
 

 
 
 
 
 
 
การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 
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ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  หน่วยที่ 6 ภูมิปัญญาไทย  

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
บทบาท 

ความคิดสรา้งสรรค ์
นักเรียน ครู 

(คาบท่ี 1) 
ขั้นท่ี 1 ขั้นการอ้างถึง  
(Referring) 
 
 
 
Synectic Trigger 
Mechanisms 
(Mythologize) 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาบ 2 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการอ้างถึง  
(Referring) 
 
 
 
 
 

เรื่อง ภูมิปัญญาไทย 
1) นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเรื่องที่
ครูก าหนดเรื่องในสัปดาห์ก่อน จาก
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ต่ า ง  ๆ  Internet 
เอกสาร หนังสือ  
2) นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่องภูมิ
ปัญญาไทยที่ฉันรู้จัก โดยนักเรียน
เขียนภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองให้
ได้มากที่สุด  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (5 นาที) 
3) นักเรียนสังเกตภาพจาก Power 
Point ภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วตอบ
ค าถาม 
4) นักเรียนร่วมสนทนากันภายใน
ห้องเก่ียวกับประสบการณ์ภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นของตน 
 
5) นักเรียนดู วีดีทั ศน์  ภู มิปัญญา
ท้องถิ่น (7 นาที) 
6) นักเรียนร่วมกันสรุป จากเรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าชั้นเรียน 
7) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 5 คน ตัวแทนจับบัตรค า
ประเภทของภูมิปัญญา  
8) สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันเขียน
ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามประเภทที่
กลุ่มตนเองจับได้ ให้ได้มากที่สุด (5 
นาที) 
9) สมาชิกภายในกลุ่มอ่านค าตอบที่
กลุ่มตนเองได้เขียนไว้ 

 
ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเป็นแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 
ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนในการ
ท าใบงาน จับเวลาตามที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
ครูน าภาพจาก Power Point ให้
นักเรียนดู และให้ก าลังใจโดยการ
ชมเชยนักเรียนในการตอบ และ
เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป และ 
ครูเขียนสิ่งที่ นักเรียนสรุปลงบน
กระดาน 
 
ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 
 
 
 
ครูอธิบายข้อก าหนดในกิจกรรม 
 
 
 
ครูอธิบายเพิ่มเติม จากสิ่งที่ขาด
หายไป 

 
การอ้างถึง 
(Referring) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอ้างถึง 
(Referring) 
 



  102 

ตารางที่ 12 (ต่อ) 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
บทบาท 

ความคิดสรา้งสรรค ์
นักเรียน ครู 

Synectic Trigger 
Mechanisms 
 (Fragment) 
คาบท่ี 3 
ขั้น ท่ี 2 ขั้นการสะท้อน
คิด (Reflecting) 
 
 
 
Synectic Trigger 
Mechanisms 
(Mythologize) 
 
 
 
Synectic Trigger 
Mechanisms: 
Analogize 
 
 
คาบท่ี 4 
ขั้น ท่ี 2 ขั้นการสะท้อน
คิด (Reflecting) 
 

10) นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของเรา 
 
1) นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเรื่องที่
ครูก าหนดเรื่องในสัปดาห์ก่อน จาก
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ต่ า ง  ๆ  Internet 
เอกสาร หนังสือ  
2) นักเรียนจดบันทึกผลการศึกษาลง
ในสมุด 
3) นักเรียนท าใบงานที่ 3 เรื่อง ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (นครปฐม) ที่ฉันรู้จัก 
4) นักเรียนท ากิจกรรม ดูภาพที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภาคของ
ประเทศไทย แล้วมาจับกลุ่มแต่ละ
ภาค 
5) นั กเรียนท าใบงานที่  4  เรื่อง 
ความแตกต่างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
6) นักเรียนจัดสถานที่ โดยเก้าอ้ีเป็น
วงกลม และโต๊ะ 1-2 ตัวอยู่กลางวง  
ซ่ึงมี ผลิตภัณฑ์ภู มิปัญญาท้องถิ่น 
(นครปฐม) อยู่บนโต๊ะ 
7 )  นั ก เ รี ย น พิ จ า ร ณ า แ ล ะ
เป รี ย บ เที ย บ กั บ สิ่ งข อ ง  ต า ม
จินตนาการของนักเรียนให้ได้มาก
ที่สุด ภายในระยะเวลา 5 นาที ลง
สมุด 

ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนในการ
ท าใบงาน จับเวลาตามที่ก าหนดไว้ 
 
ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 
 
 
ครูอธิบาย ในการท าใบงานที่  4 
เพิ่มเติม 
ครูน าภาพภู มิปัญญาท้องถิ่น ให้
นักเรียนดู  
 
 
ครูอธิบายเพิ่มเติมในการท าใบงาน 
 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาขอสรุปในแต่ละกลุ่ม 
 
 
ครูอธิบายเพิ่มเติมและกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจ 
 

 
 
 
การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
บทบาท 

ความคิดสรา้งสรรค ์
นักเรียน ครู 

 
Synectic Trigger 
Mechanisms 
(Superimpose) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาบท่ี 5 
ขั้น ท่ี 2 ขั้นการสะท้อน
คิด (Reflecting 

8) นักเรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 5 
เรื่อง เปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9) นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 
5 คน ท าการสังเคราะห์ค าตอบจาก
ใบงานที่ 5  ครูจะให้คะแนนในส่วน
ค าตอบที่ไม่เหมือนใครภายในกลุ่ม 
ข้อละ 1 คะแนน 
10) นักเรียนร่วมกันน าเสนอภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น (นครปฐม) 1 อย่าง
แล้วศึกษาส่วนประกอบ วิธีการท า 
ประโยชน์ เอกลักษณ์ ของอาหารที่
เลือก  
 
 
1) นักเรียนศึกษาข้อมูลเรื่อง การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
สืบค้นจาก Internet เอกสาร ใบ
ความรู้ที่ 3  
2) นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้ค้นคว้าลง
สมุด 
3) นักเรียนดู วีดีทั ศ น์  เรื่อง การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (10 นาที) 
4) นักเรียนสรุปประเด็นต่าง ๆ  
5 ) นั ก เรี ยนภ ายในกลุ่ ม ร่วม กัน
น า เส น อ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น 
(นครปฐม) 1 อย่าง ที่กลุ่มได้เลือกไว้
แล้ว 

ครูอธิบายเพิ่มเติมในการท าใบงาน 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาการท างานในแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาการท างานในแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
 
 
 
ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาการท างานในแต่ละกลุ่ม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
บทบาท 

ความคิดสรา้งสรรค ์
นักเรียน ครู 

 
 
 
คาบท่ี 6 
ขั้น ท่ี 2 ขั้นการสะท้อน
คิด (Reflecting) 
 
Synectic Trigger 
Mechanisms  
 (Analogize)  
(Metamorphose) 
 
 
 
 
 
 
คาบท่ี 7 
ขัน้ท่ี 3 ขั้นการสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 
 
 
 

6) นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันท าใบ
ง า น ที่  7 ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น
(นครปฐม) 
 
7) นักเรียนดีวีทัศน์ เรื่อง ข้าวตังเพื่อ
สุขภาพ นครปฐม (5 นาที ) และ 
เรื่อง ข้าวหลามนครปฐม (7 นาที) 
8) นักเรียนสนทนาภายในกลุ่ม ท า
ใบงานที่ 7 เรื่อง การผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
9) ตัวแทนกลุ่มน าเสนอค าตอบจาก
ใบงานที่ 7 เรื่องการผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
10 ) สมาชิ กภ าย ในกลุ่ มร่วม กัน
วางแผน แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม 
เพื่อจะน าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์  
 
11) สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันน า
อาห ารจากภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ นที่
เตรียมมา เช็คเพื่อความพร้อมในการ
ปฏิบัติ 
12) นักเรียนภายในกลุ่มร่วม กัน
สร้างสรรค์ อาหารจากภู มิปัญญา
ท้องถิ่นที่น ามา ให้แปลกใหม่โดยการ
เปลี่ยนรูปแบบให้ น่าสนในและมี
มูลค่ามากขึ้น 
13 ) สมาชิ กภ าย ในกลุ่ มร่ วม กัน
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

ครูอธิบายเพิ่มเติมในการท าใบงาน 
 
 
 
ครูแนะน าแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
ครูอธิบายเพิ่มเติมในการท าใบงาน 
 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาการท างานในแต่ละกลุ่ม 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาการท างานในแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาการท างานในแต่ละกลุ่ม 
 
 
ค รู ก ร ะ ตุ้ น  ให้ ก า ลั ง ใจ  แ ล ะ
พิจารณาการท างานในแต่ละกลุ่ม 
 
 

 
 
 
การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 
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 8.3 ขั้นหลังจากการทดลอง 
 เมื่อผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้    
แบบซินเนคติคส์ Three R’s ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  จ านวน 40 ข้อ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลต่อไป 
 

9. สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

 9.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังรายละเอียด  ต่อไปนี้ 
  9.1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
 Three R’s ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validiry) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 3 
คน 
  9.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยผู้เช่ียวชาญ  ดังนี้ 
         9.1.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validiry) โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
         9.1.2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
         9.1.2.3 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
         9.1.2.4 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย งานวิจัยนี้ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder 
Richardson 
  9.1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ 
   9.1.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validiry) โดยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
         9.1.3.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
         9.1.3.3 ตรวจสอบอ านาจจ าแนก (r) ของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
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         9.1.3.4 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์งานวิจัยน้ีใช้สูตรอัลฟาของ Cronbach 
  9.1.4  ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบซิน เนคติคส์  Three R’s โดยห าค่าดั ชนี ความสอดคล้อ ง  ( Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ  3 คน 

 9.2  วิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
  9.2.1 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรยีนรู้ แบบซินเนคติคส์ Three R’s โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test 
for Dependent)  
        9.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่ ผู้วิจัยแบ่งการเก็บข้อมูล
ดังนี้ ได้จากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ และ จากการน าเสนอช้ินงานจากแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (M)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  9.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์ Three R’s  ดังนี ้
   9.2.3.1 การวิเคราะห์การแปลค่าของแบบสอบถามความคิดเห็น 5 ระดับ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) คือ มากที่สุด   มาก  ปานกลาง  น้อย และ น้อยที่สุด 
แปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
        9.2.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแปลค่า
ออกมาเป็นแบบพรรณนาความคิดเห็นทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s โดยผู้วิจัย
สามารถสรุปวิธีการด าเนินการวิจัยได้ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 
วิธีการ 

 
กลุ่มเปา้หมาย 

 
เครื่องมือ / การวิเคราะห์

ข้อมูล 
1. เพื่ อเปรียบ เทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและ
ภู มิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ก่อนและหลัง
ที่ได้จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  
Three R’s 
 

ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่
ได้ จัดการเรียนรู้แบบซินแนคติคส์  
Three R’s 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่  
3/8โร ง เรี ย น ย อ
แ ซ ฟ อุ ป ถั ม ภ์  
อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
จ า น ว น  1 
ห้องเรียน 

แบ บท ดสอบ วัดผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย แบบปรนัย
จ านวน 40 ข้อ ก่อนและหลัง
เรียน 
-   วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย 
(M )   แ ล ะ  ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น
มาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบ
ค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  
(t-test for Dependent) 

2.  เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3/8 ระหว่างเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
 

- ใช้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
ประเมินระหว่างเรียน 
 

แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
 ค่ า เฉ ลี่ ย  (M )  แล ะ   ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)  

3.  เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนค
ติคส์ Three R’s 
 

ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียน 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย (M)   ส่วนเบี่ยงเบน
มาต รฐ าน  (S.D.) โด ย น า ไป
เป รี ย บ เที ย บ กับ เกณ ฑ์ ก าร
พิจารณาความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์เน้ือหา 
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สรุป 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์เรื่อง วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three 
R’s เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) โดยมีแบบแผนการวิจัยก่อนทดลอง (Pre 
Experimental Design) แบบกลุ่ ม เดี ยวสอบก่ อนและห ลั ง  (The One – Group Pretest – 
Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 25 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก (Sample Random Sampling) 
ที่ เรียนรายวิชา ส 23101  สังคมศึกษาพื้นฐาน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (M)   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน  (t - test for dependent) ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (M)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย( M) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  109 

 

บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ             
ซินเนคติคส์ Three R’s ในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple  Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. แผนจัดการเรียนรู้เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติคส์  Three R’s  2. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 3.  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติคส์  Three R’s ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1. ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s 
 ตอนที่ 2.  ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s  
 ตอนที่ 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s 
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ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s 

 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s  ปรากฏ

ดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s  

กลุ่มทดลอง จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
(M) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
t 

 
P 

ทดสอบก่อนเรียน 25 40 19.72 3.14 
- 6.63* 0.00 

ทดสอบหลังเรียน 25 40 25.68 4.03 
  *ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตารางที่  14 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา         
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  หลังเรียน (M = 25.68, S.D. 4.03) ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์  Three R’s สูงกว่าก่อนเรียน (M = 19.72 , S.D. 3.14)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  ตามสมมติฐานข้อที่ 1 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 ระหว่าง

เรียน  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติคส์  Three R’s 

 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติคส์   
Three R’s ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ดังตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 15 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ระหว่างเรียน  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s  

ความคิด 
สร้างสรรค ์

คะแนน 
เต็ม 

เรื่อง ปัญหา
โบราณสถาน
ถูกท าลาย 
(ครั้งท่ี 1) 

เรื่อง ปัญหาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

(ครั้งท่ี 2) 
 

M 
 

S.D. 

 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 
ล าดับ 

M S.D. M S.D. 
การอ้างถึง 
(Referring) 

3 2.76 0.44 2.80 0.41 2.78 0.03 ดีมาก 2 

การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 

3 2.00 0.00 2.56 0.51 2.28 0.40 ด ี 3 

การสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 

3 2.80 0.41 2.88 0.33 2.84 0.06 ดีมาก 1 

รวม 9 7.56 0.86 8.24 1.25 7.90 0.49   
คะแนนเฉลี่ย 
          M 

3 2.52 0.28 2.74 0.41 2.63 0.16 
  

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (M = 2.63, S.D. = 0.16) 
เมื่อพิจารณารายด้าน การประเมินความคิดสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดพบว่าการสร้างใหม่ 
(Reconstruction) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมากเป็นล าดับที่หนึ่ง (M = 2.84, S.D. 
= 0.06) รองลงมาได้แก่ การอ้างถึง (Referring)  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก (M 
= 2.78, S.D. = 0.03) และ ด้านการสะท้อนคิด (Reflecting) พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่
ในระดับดี (M = 2.28, S.D. = 0.40)  ตามล าดับ  
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s 

 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s  จากแบบสอบถามความคิดเห็นได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเรียงตามล าดับ
เป็นรายด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าผลสรุปของการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่  16 
 

ตารางที่ 16 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s 
 
ด้าน 

 
รายการประเมิน 

 

M 

 
S.D. 

ร ะ ดั บ
ค ว า ม
คิดเห็น 

ล า ดั บ
ท่ี 

ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

1.  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์สามารถพัฒนาความคิดเชิง
สร้างสรรค์ได้ 

4.20 0.71 มาก 3 

2.  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  สามารถแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

4.72 0.46 มากที่สุด 2 

3.  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์เป็นกิจกรรมที่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

5.00 0.00 มากที่สุด 1 

4.  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ เน้นผู้เรียนจากประสบการณ์
ของตนเองเป็นส าคัญ 

3.60 0.58 มาก 4 

สรุปด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.38 0.21 มาก (3) 

ด้านบรรยาก าศ
การจัดการเรียนรู้ 

5.  นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน 4.80 0.41 มากที่สุด 2 

6.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 4.92 0.28 มากที่สุด 1 

7.  ระยะเวลาที่ก าหนดให้เพียงพอส าหรับขั้นตอนต่างๆ ของการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 

3.76 0.44 มากที่สุด 3 

สรุปด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 4.55 0.19 มากที่สุด (2) 

ด้านประโยชน์ที่
ได้รับ 

8. นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิดมากขึ้น 4.72 0.46 มากที่สุด 4 
9.  นักเรียนได้ฝึกการเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นระบบ 3.92 0.28 มากที่สุด 5 

10.  นักเรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ 4.84 0.37 มากที่สุด 3 
11.  นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 4.88 0.33 มากที่สุด 2 

12.  นักเรียนสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ไปประยุกต์ได้ 4.92 0.28 มากที่สุด 1 

สรุปด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.64 0.13 มากที่สุด (1) 
สรุปโดยภาพรวม 4.52 0.17 มากที่สุด  
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 จากตารางที่ 16 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.52, S.D. = 
0.17) ซึ่งมาพิจารณารายด้าน พบว่า ล าดับที่ 1 คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด (M = 4.64, S.D. = 0.13)  ล าดับที่ 2 คือบรรยาการการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 
มากที่สุด (M =4.55 , S.D. = 0.19) และ ล าดับที่ 3 คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (M = 4.38, S.D. = 
0.21)  อยู่ในระดับมากซึ่งในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ นักเรียนสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ได้ (M = 4.92, S.D. = 0.28) นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  
(M = 4.88, S.D. = 0.33)  นักเรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ (M = 4.84, S.D.= 0.37)  
นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิดมากข้ึน (M = 4.72, S.D. = 0.46) และนักเรียนได้ฝึกการเช่ือมโยง
ความคิดอย่างเป็นระบบ  (M = 3.92 , S.D. = 0.28)  ตามล าดับ 
 ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด    
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ (M = 4.92, S.D. = 0.28) นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน (M = 
4.80, S.D. = 0.41) และ ระยะเวลาที่ก าหนดให้เพียงพอส าหรับข้ันตอนต่าง ๆ ของการจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติคส์ (M = 3.76, S.D. = 0.44) ตามล าดับ และ 
 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยการเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  
เป็นกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (M = 5.00, S.D. = 0.00)  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
Three R’s สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (M = 4.72, S.D. = 0.46) การจัดการเรียนรู้        
แบบซินเนคติคส์ Three R’s สามารถพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ (M = 4.20, S.D. = 0.71) และ 
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เน้นผู้เรียนจากประสบการณ์ของตนเองเป็นส าคัญ (M 
= 3.60, S.D. = 0.58) 
 ส าหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์   
Three R’s นักเรียนมีความคิดเห็น ว่า การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์   Three R’s  เกิด
บรรยากาศไม่น่าเบื่อ เป็นการเรียนรู้ที่สร้างความแปลกใหม่ และสามารถคิดนอกกรอบได้อย่างเต็มที่ 
โดยได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่มสามารถท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาได้มากข้ึน และการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ 
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บทท่ี 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์   
Three R’s เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ประเภทการวิจัย จ าลองการทดลอง 
(Pre- Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวมีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group 
Pretest – Posttest Design)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 2. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s และ 3. เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  
Three R’s  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่เรียนรายวิชา ส 23101  สังคมศึกษาพื้นฐาน เรื่อง 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random  
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1.แผนจัดการเรียนรู ้รูปแบบซินเนคติคส์ Three R’s  
จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้  ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วัฒนธรรม  และ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้  14 คาบเรียน ซึ่งผ่านการตรวจหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องได้ระหว่าง 0.67 -1.00  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งผ่านการ
ตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้ระหว่าง 0.67 – 1.00 โดยมีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง0.20 – 
0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.60 และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ได้เท่ากับ 
0.96 3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จ านวน  2 ฉบับ แบ่งออกเป็น ฉบับที่ 1 เรื่อง 
ปัญหาการเข้าชมโบราณสถาน จ านวน 3 ข้อ และ ฉบับที่ 2 เรื่อง ปัญหาภูมิปัญญาท้องถ่ินก าลัง
หายไป จ านวน 3 ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้เท่ากับ 1.00 โดยค่าความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.75 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.60 และค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ได้เท่ากับ 0.96 และ 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
3/8  ที่มีต่อการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ได้ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้
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เท่ากับ 1.00 ส าหรับการวิเคราะหข้์อมูล ด าเนินการโดยใช้ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบค่า t  แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
วิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

1. สรุปผล 

            การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ เรื่องวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3/8  ด้ายการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์    
Three R’s  สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
3/8 หลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคตคิส์ Three R’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

  3. ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
Three R’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

2. อภิปรายผล 

 ผลจากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์  เรื่อง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ            
ซินเนคติคส์ Three R’s สามารถอภิปรายผลการวิจัย  ได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบซินเนค
ติคส์ Three R’s  ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ ให้นักเรียน สามารถเห็นมุมมองใหม่ ๆ โดยการ
เช่ือมโยงจากประสบการณ์ และสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติม โดยข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
Three R’s มี 3 ข้ันตอนคือ 1. ข้ันการอ้างถึง (Referring)  สิ่งที่ก าลังศึกษาอยู่ มีอยู่ หรือ หัวข้อทั่ว ๆ 
ไปจากปัญหาที่เกิดข้ึน ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนเห็นความส าคัญจากข้ันตอนน้ี โดยก าหนดกิจกรรมภายใน
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ก่อนเรียนผู้เรียนจะต้องน าเสนอความรู้จาก
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สิ่งที่ได้ไป ศึกษามาจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในเรื่องที่ก าหนดให้ไปค้นคว้า ผลปรากฏว่า เมื่อผู้เรียน
ได้ท าการศึกษาค้นคว้าตามปัญหาที่ผู้วิจัยก าหนดให้ จะตอบค าถามได้ดี  ปัญหาที่พบจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันตอนนี้คือ ผู้เรียนบางคนที่ไม่ได้ท าการศึกษาเรื่องที่ผู้วิจัยก าหนดมาก่อน
ล่วงหน้า ท าให้ผู้ เรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และตอบค าถามไม่ได้ 2. ข้ันการสะท้อนคิด 
(Reflecting) เป็นการคิดแบบจินตนาการของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การส ารวจทางเลือกต่าง ๆ โดย
วิธีการร่วมกันแสดงการสะท้อนคิด ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อได้หาค าตอบที่หลากหลาย ผลจากการท า
ใบงานอยู่ในระดับดี และ 3. ข้ันการสร้างใหม่ (Reconstruction)  เปรียบเสมือนการสรุปออกมา ใน
รูปแบบการแก้ปัญหาหรือการสร้างช้ินงานใหม่และต้องมีความแตกต่างจากเดิมและมีประโยชน์ซึ่ง
ผู้เรียนมีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและมีการน าเสนอช้ินงานและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เมื่อ
พิจารณาทั้ง 3 ข้ันตอนในการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของทิศนา 
แขมมณี (2555: 252) ที่กล่าวถึง ทฤษฎี แนวคิดของวิธีการสอนแบบซินเนคติคส์ จะไม่ยึดติดกับวิธีคิด
ในการแก้ปัญหาเดิม ๆ ของตนโดยไม่ค านึงถึงความคิดของคนอื่น ท าให้การคิดของตนโดยไม่ค่อย
ค านึงถึงความคิดคนอื่น ท าให้ความคิดของตนแคบและไม่สร้างสรรค์บุคคลจะเกิดแตกต่างไปจากเดิม
ได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอื่น 
และถ้ายิ่งให้บุคคลจากหลายหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหา  ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าว ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแต่เมื่อพิจารณาเป็น
ค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้ ประมาณร้อยละ 60  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ผู้สอนก าหนดไว้ ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมในข้ันการจัดการเรียนรู้ไม่สัมพันธ์กับเวลา
ที่ก าหนดไว้ และ เนื้อหาที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ มีเนื้อหาค่อนข้างมาก ท าให้นักเรียนไม่มีเวลาทบทวน
กับสิ่งที่เรียนไปแลว้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของหัตถยา  เคราะห์ดี (2558: 125) ได้
ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยกระบวนการ
ศึกษาช้ันเรียน โดยใช้รูปแบบการสอน Synectics รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 73.33 และมีผลคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 77.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยวรรณฐกานต์ แข่งขัน 
(2555: 178) การใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ เรื่อง
องค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้สอนโดยใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์ จ านวนร้อยละ 82.05 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 84.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2.  จากการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ระหว่างเรียน
ด้วยการเรียนรู้รูปแบบซินเนคติคส์ Three R’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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โดยตรงอยู่แล้ว และใช้หลักการอุปมา อุปไมย เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์    
Three R’s โดยครอบคลุมองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การอ้างถึง 
(Referring) การสะท้ อนคิด (Reflecting)  และ การสร้างใหม่   (Reconstruction) ทั้ งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์  Three R’s ใน ข้ันการสร้างใหม่  
(Reconstruction) โดยกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมาก   
เป็นล าดับแรก นักเรียนจะต้องมีการรวมกลุ่มและมกีารระดมสมอง หาทางแกป้ัญหาจากโจทย์ปัญหาที่
ครูผู้สอนก าหนดข้ึน ครูผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้ออกแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการแก้ปัญหา 
ประกอบกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่ได้ผ่านการหา
ประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่อยู่ในระดับดี เป็นล าดับสุดท้าย
คือด้านการสะท้อนคิด (Reflecting) อันเนื่องมาจาก นักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงออก ขาดความ
มั่นใจในตนเอง และขาดทักษะพื้นฐานทางการคิดที่หลากหลาย ยังมีความรู้สึกกลัวค าตอบที่ตอบไป
ผิดไปจากคนอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Devid (1972, อ้างถึงในอารี พันธ์มณี (2557: 122)      
ที่กล่าวว่าการเสริมสร้างหรือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียนนั้น คือ การช่วยให้เด็กได้ค้นพบ
ความคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพน้ันให้เจริญเต็มทีต่ามขีดความสามารถและไม่เห็นด้วยกับ
การที่โรงเรียนนัดให้นักเรียนเรียนวิชาการต่าง ๆ  เพราะองค์ประกอบที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในตัวนักเรียนนั้นอยู่ที่เทคนิคและวิธีการของครูผู้สอน ซึ่งวิธีการสอนเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ก็มี
เพียงบางวิธีเท่านั้น 
 นอกจากนี้ตามทฤษฎีของ Joyce and Weil (2009: 222-223) กล่าวว่า ซินเนคติคส์เป็น
วิธีสอนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเช่ือพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 4 ประการ 1) 
ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญมากในกิจกรรมชีวิตประจ าวันของคนเรา ช่วยให้สามารถแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมดีข้ึน 2) กระบวนการความคิด
สร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งลี้ลับเราสามารถอธิบายได้และเราสามารถฝึกฝนให้บุคคลมีระดับความคิ ด
สร้างสรรค์เพิ่มข้ึนได้ 3) ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดข้ึนได้ทุกสาขาวิชา จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 4) 
การคิดสร้างสรรค์แต่ละบุคคลมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากซึ่งต่างจากแนวความคิดเดิมที่ว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็ นสิ่ ง เฉพาะตัวแบ่ งปั นกัน ไม่ ได้  ผลการวิจัยดั งกล่ าวสอดคล้องกั บงานวิจัย                
ของเมธี จันทร์ทอง (2558: 90-174) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับ
กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสมัมนารว่มกับกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ 2. ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปัญหาสังคม 
สิทธิมนุษยชน และความขัดแย้งในสังคมไทย ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดี 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก 
 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ     
ซินเนคติคส์ Three R’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับที่ 1 
คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยนักเรียนที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับที่ 2 คือ ด้าน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับที่ 3 คือด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยด้านที่สูงสุด เนื่องมาจากนักเรียนมีการวางแผนศึกษาค้นคว้า
และด าเนินการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย และที่สิ่งส าคัญที่สุดนักเรียนสามารถน า
กระบวนการการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนค
ติคส์ Three R’s นักเรียนได้จัดท าโครงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับแนวคิดของกัลยา ภู่ทอง (2554: 124) ผู้เรียนมีการ
ฝึกฝนความคิดที่หลากหลายรูปแบบจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานนั้น  ๆ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของอาจิยา หลิมกุล (2556: 57) รูปแบบซินเนคติคส์ สามารถเช่ือมโยงความคิดได้อย่างเป็น
ระบบ เกิดแรงจูงใจในที่จะสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกทางความคิดมากข้ึน มีทัศนะอันดีต่อการเรียนรู้
และมีความสุขมากขึ้น อีกทั้งสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้แบบซินเนคติคส์ Theer R’s มีความคิดเห็นมีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับ
สุดท้าย ทั้งนี้เนื่องมาจาก ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับในประเด็น ระยะเวลาที่ก าหนดให้เพียงพอ
ส าหรับข้ันตอนต่าง ๆ  ของการจัดการเรียนรูแ้บบซินเนคติคส์ three R’s ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s นักเรียนจะมีกิจกรรมกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันหลากหลายท าให้ระยะเวลาไม่เพียงพอตามที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี 
(2558: 58) เนื้อหาวิชาที่น ามาใช้กับรูปแบบซินเนคติคส์ Three R’s ไปใช้ได้ผลคือเนื้อหาวิชาหัวข้อ
หรือบทเรียนที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่เดิมและ 
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ผู้สอนต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างดีผู้สอนจะต้องสามารถให้ตัวอย่างแนะน านักเรียนได้ในกรณีที่
ไม่สามารถระดมความคิดออกมาได้ซึ่งอาจจะท าให้บรรยากาศในการเรียนหยุดชะงักลงได้และ
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังได้สอดคลอ้งกบัแนวคิดมนต์ชัย  เทียนทอง (2544: 45) ที่ได้กล่าวว่า เป็นการ
เรียนการสอนที่เปน็ทางเลือกใหม่ส าหรับการศึกษาทุกระดับ สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่
ท้าทายตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา  สุทธสาส์น 
(2548: 75) เรื่อง การใช้รูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลี่ยมส์ ในการพัฒนาความสามารถทางการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาความคิดเห็นราย
ด้าน นักเรียนมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระดับความคิดเห็นต ่าสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้เน้นประสบการณ์ของตนเอง
เป็นส าคัญซึ่งเกิดจากสาเหตุผู้เรียนไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่เรียนจึงท าให้ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง และ ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่เหมือนกัน จึงไม่มีประสบการณ์ใหม่ มาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 

3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
Three R’s  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะของการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน พบว่า นักเรียนท าคะแนนได้คิดเป็นร้อยละ 60 ดังนั้นครูควรจะปรับกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ให้กับเวลาและเนื้อหาสาระสอดคล้องกัน  
 2. จากการวิจัย พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
ระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
เพื่อที่จะพัฒนาในส่วนด้านการสะท้อนคิดให้ดีข้ึนผู้สอนจ าเป็นต้องเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย  
   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ในสาระการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์  
 2.  ควรน าการจัดการเรียนรูแ้บบซินเนคติคส ์Three R’s ท าวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาในประเด็นอื่น ๆ 
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รายการอ้างอิง 
 

 

Anderson, A. (1957). Differential Psychology. New York: The Macmillan. 
Andrews, G. (1971). Creative Rhythmic Moverment for Children. Englewood Cliffs, N.J.: 

Prentice-Hall. 
Baron, & May. (1960). Psychology the essential science. Boston: Renslaer Polyte. 
Cliatt, M. J. P., Shaw, J. W., & Sherwood, J. M. (1980). Effects of training on Divergent 

Thinking Abilities of Kindergarten. Child Development, 51(9), 1061-1064.  

DE Bono, E. (1982). eaching Thinking: a text of creativity. London: Temple Smith. 
Epstein, R., & Latosky, G. (1999). Encyclopedia of Creativity V.1: Academic Press. 
Ferguson, K., & lsarapreeda , P. (1985). Developing Creativity Gifted Children Program. 

Nebraska: Faculity of Education The University of Nebraska. 
Gordon, W. J. J. (1961). Synecties :The Development of cereative Capacity. New York: 

Harper & Row. 
Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444-453.  

Guilford, J. P. (1956). Structure of intellect psychological. Bulletin, 53(4), 267-293.  

Guilford, J. P. (1990). Hemispheric Asymmetry Annual. Review of Psychology, 41, 55-80.  

Joyce, B., & Weil, M. (2009). Model of Teachin (6 ed.). London: Allyn and Bacon. 
Kelley, R. M. D. (1983). Effects of An Administrative Plan for Excllence in Crentivity in first 

graders. Dissertation abstracts International, 44(1), 32.  

Kirkpatrick, D. L. (1975). echnigues For Evaluating, Training Program. San Francisco: 
American Society For Training and Development. 

Orfanos, S. D. (2010). The Elegant Adaptation: on Creativity in Psychoanalysis and Art. 
Psychoanalytic Perspectives, 7(2), 223-243.  

Osborn, A. F. (1957). Applied IMAGINATION. New York: Charles Scribner. 
Piaget, J. (1969). Whatever happened to synectics ? Creative and Innovation 

Management. 
Piaget, J. (1971). Psychology and Epistemology (A. Rosin, Trans.). New York: The Viking 

Press. 
 

 



  121 

 

Rogers, C. R. (1970). Towards a Theory of Creativity in P.E. Vernon. Hasmondsworth: 
Penguin Book Ltd. 

Skinner, B. F. (1979). About behaviorism. New York: Knopf. 
Sternberg, R. J. (2006). The nature of creativity. Creativity research journal, 18(1 ), 87-98.  

Strand, P. S. (2001). Momentum, matching, and meaning. he Behavior Analyst Today, 
2(3), 170-176.  

Torrance, E. P. (1965). Rewarding Creative Behavior. New Jersey: Prentice – Hall. 
Torrance, E. P. (1973). Encourging creative in the classroom. lowa: William C.Brown. 
Torrance, E. P. (1974). Torrance tests of creative thinking. exington, MA: Personnel Press. 
Torrance, E. P. (2002). The Manifesto: A Guide to Developing a Creative career. West 

Westport, CT: ABLEX. 
Wallach, & Kogen. (1965). Modes of thinking in young children: A study of the creativeity 

intelligence distinction. New York: Rinehart & Winstion. 
กรมวิชาการ. (2535). หลักสูตรสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
กรรชกร  เอ่ียมข า. (2555). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนคตของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคต. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

กัลยา ภู่ทอง. (2554). การพัฒนาผลการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจที่คงทน เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2550). สารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (8 ed.). กรุงเทพมหานคร: 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 
จินตนา  สุทธสาส์น. (2548). การใช้รูปแบบการสอนสามมิติของวิลเลี่ยมส์ ในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิง

สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
ทศพล ดีกระจ่าง. (2555). การศึกษาผลสัมทฤธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซ่ึมกับการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม

สัมพันธ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  
ทอฟฟเลอร์, อ. (1995). คลื่นลูกที่สาม (ก. ต. และคณะ, Trans. 3 ed.). กรุงเทพมหานคร: นามมีบุ๊คส์ จ ากัด. 
 

 



  122 

 

ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (14 ed.). 
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ทิศนา แขมมณี. (2558). ศาสตร์การสอน (19 ed.). กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์. 

นันทพร รอดผล. (2557). การพัฒนาผลการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
นิษฐานันท์ ไทยเจริญศรี. (2553). ผลของการใช้เทคนิคระดมสมองตามแนวคิดของ ออสบอร์ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์

ทางภาษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติราษฎ์วิทยาลัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (9 ed.). กรุงเทพมหานคร: สุวิริยาสาสน์. 

เบลลันกา และเจมส์. (2556). ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (ว. วงศ์กิจรุ่งเรือง, Trans.). 
กรุงเทพมหานคร: โอเพ่นเวิลด์ส. 

ประเวศ วะสี. (2545). เครือข่ายแห่งปัญญา. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสาะรณสุขแห่งชาติ. 
ปวิตรา กิจจานุมาศ. (2559). การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระหว่างวิธีสอนแบบซินเนคติคส์กบวิธีการสอนแบบปกติ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ), บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
พวงผกา ประเสริฐศิลป์. (2542). ประเพณีไทยกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสวัฒนธรรมโลก. กรุงเทพมหานคร: เสมา

ธรรม. 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558). ศาสตร์การคิด. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
ภูมิรัตน์ โกกิลกนิษฐ. (2546). ผลของการฝึกคิดทางศิลปะด้วยเทคนิคซินเนคติกส์ในหนังสือศิลปศึกษาที่มีต่อการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
มนต์ชัย  เทียนทอง. (2544). WBI (Web – Based Insutuction). วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, 13(3), 72-78.  

มาร์ติน. (2553). โลกแห่งศตวรรษที่ 21 (ภาพร, Trans.). กรุงเทพมหานคร: ประพันสธ์สาส์น. 

มาเรียม นิลพันธ์ุ. (2558). วิธีวิจัยทางการศึกษา. (9 ed.). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ม่ิงขวัญ ศิริบุญ. (2545). การเปรียบเทียบผลของการฝึกคิดแบบมีประสิทธิภาพของ เดลโบโน และการคิดแก้ปัญหา
อนาคตของทอรแรนซ์ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธิ

กษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิต), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
เมธี จันทร์ทอง. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสัมมนาร่วมกับกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2552). พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอ

เดีย สแควร์. 

 



  123 

 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์. (2557). การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555-2557 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: มปพ. 

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

ลิขิต กาญจนาภรณ์. (2552). จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ (5 ed.). นครปฐม: 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วนิช สุธารัตน์. (2547). ความคิดและความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน์. 
วรรณฐกานต์ แข่งขัน. (2555). การใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ เรื่อง 

องค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. (หลักสูตรศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน (กลุ่มวิชาเฉพาะศิลปะ) ), คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
วัชรา เล่าเรียนดี. (2553). รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (5 ed.). นครปฐม: 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2523). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม. 

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. (2557). ความคิดสร้างสรรค์กับการพัมนาการศึกษาไทย. Retrieved from 
https://blog.eduzones.com/GloblAcademyLadphrao/142255 

สมประสงค์ น่วมบุญลือ. (2561). Creative Thinking : Fluency. Retrieved from http://www.minds-
in-bloom.com/2009/09/creative-thinkifluency.html 

สรัญญา เชื้อทอง. (2553). การพัฒนารูปแบบห้องเรียนเสมือนโดยใช้การเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู. (วิทยานิพนธ์ปริญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สายใจ ตะพองมาตร. (2558). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีชื่อเสียง 

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัญฑิต ), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2554). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2554 (ฉบับ

ปรับปรุง 2553). กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพมหานคร. 
ส านักงานทดสอบทางการศึกษา. (2555). คู่มือประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

สุพัตรา สุภาพ. (2545). สังคมวิทยา (22 ed.). กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิชย์. 

เสาวภา ไพทยวัฒน์. (2538). พื้นฐานวัฒนธรรมไทย : แนวทางอนุรักษ์และการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
สถาบันราชภัฏ. 

 

 

https://blog.eduzones.com/GloblAcademyLadphrao/142255
http://www.minds-in-bloom.com/2009/09/creative-thinkifluency.html
http://www.minds-in-bloom.com/2009/09/creative-thinkifluency.html


  124 

 

หัตถยา  เคราะห์ดี. (2558). การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยกระบวนการศึกษา

ชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน Synectics รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

อะโดบี. (2560). เผยผลวิจัยชี้ Gen Z และครูไทยมองความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจความส าเร็จ. Retrieved from 
https://marketeeronline.co/archives/5277 

อัมมาร สยามวาลา และคณะ. (2555). ยกเครื่องการศึกษาไทย : สู่การศึกษาที่มีคุณภาพ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย. 

อาจิยา หลิมกุล. (2556). การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ ปริญญาบัณฑิตที่

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคติกส์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
อารี พันธ์มณี. (2557). ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อีริค ชมิดท์ และ เจเรด โคเฮน. (2557). ดิจิทัลเปลี่ยนโลก (ส. แสงศาสดา, Trans.). กรุงเทพมหานคร: โพสต์บุ๊คส์. 

 

 

 

https://marketeeronline.co/archives/5277


 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
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รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต  จันทรวินิจ     อาจารย์ประจ าภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผล 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร  รามศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

      คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
      วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
อาจารย์ ดร.ญดาภัค  กิจทวี   รองผู้อ านวยการ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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ภาคผนวก ข  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ้ด้วยการจัดการเรยีนรู้แบบ ซินเนคติคส์ Three R’s จ านวน 6 แผน  
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา แบบปรนั ย
จ านวน 40 ข้อ 
 3.  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ แบบอัตนัย จ านวน 2 ฉบับ  
 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 
การจัดการเรยีนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์ 
รายวิชา ส 23102  สังคมพื้นฐาน                  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรม                                                            จ านวน  2 คาบ  
เรื่อง  วัฒนธรรมไทย                                  ผู้สอน นายสัญญา   จ าปาขอม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติ
สุข 
 
ตัวชี้วัด 
 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลทีเ่หมาะสม 
 
สาระส าคัญ 
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นสิ่งมีค่า ที่บรรพบุรุษได้คิด ได้ท า ได้ประดิษฐ์ และผ่านการ 
กลั่นกรอง สืบทอดมาแล้วว่าเหมาะสม  คนรุ่นหลังจึงควรภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถบอก ความหมายของวัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรมไทยได้ 
 2. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของวัฒนธรรมไทยและสามารถแยกประเภทของ
วัฒนธรรมไทยได้ 
 
สาระการเรยีนรู ้
1.  ความหมายวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม  หมายถึง สภาพที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม หรือความมีระเบียบวินัย นิยาม
ของค าว่า วัฒนธรรมนั้นยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความไว้แต่กล่าวโดยสรุปแล้ว
ความหมายของวัฒนธรรมเป็นดังนี้  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้คิด ประดิษฐ์ และเลือกสรร การ
ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต และส่งทอดให้แก่คนรุ่นต่อไป โดยวัฒนธรรมจะแสดงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
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ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ของมนุษย์ออกมา ทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมสามารถตีความออกมาเป็น
สัญลักษณ์ได้ เช่น อาหาร การแต่งกาย ที่พักอาศัย ดนตรี ศิลปะ  เป็นต้น 
2.  ลักษณะของวัฒนธรรม  วัฒนธรรมมีลักษณะส าคัญซึ่งอาจแยกได้ ดังนี้ 

1.  วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learned Behavior) 
2.  วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) 
3.  วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม (Social Heritage)  
4.  วัฒนธรรมเป็นลักษณะที่เหนืออินทรีย์ (The Super organic) 

3.  องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
องค์ประกอบของวัฒนธรรมนั้นมีอยู่ 4 ส่วน ดังนี้ 
1.  องค์มติ (Concept)  
2.  องค์การ (Association or Organization) 
3. องค์พิธีการ (Usage)  
4.  องค์วัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects)  

4.  ประเภทของวัฒนธรรม 
 ประเภทของวัฒนธรรมนั้น มีการจ าแนกเป็น  2 แนวคิด ดังนี้ 
 แนวคิดท่ี 1 ตามหลักด้านสังคมวิทยา 
 1. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) 
 2.  วัฒนธรรมที่ไม่ใช้วัตถุ (Non – material Culture)    

แนวคิดท่ี 2  แบ่งตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 ได้แบ่ง วัฒนธรรม
ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้  (พระยาอนุมารราชธน) 
 1.  คติธรรม (Moral Culture)  
 2.  เนติธรรม (Legal Culture)  
 3.  วัตถุธรรม (Material Culture)  
 4.  สหธรรม (Social Culture)  
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  ใฝ่เรียนรู้ 
 2.  มุ่งมั่นในการท างาน 
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การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 

ด้านความรู้   (K) 

- ความหมายของวัฒนธรรม 

- ลักษณะของวัฒนธรรมไทย 

- องค์ประกอบของวัฒนธรรมไทย 

- ประเภทของวัฒนธรรมไทย 

 

- ตอบปากเปล่า 
- การบันทึก 
 

 

- ค าถาม 

- แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

 

 

ครู 

ด้านทักษะ / กระบวนการ   (P) 

- การท าใบงาน 

- การสรุปร่วมกัน 

 

- ตรวจใบงาน 

- การสังเกต 

 

- แบบเกณฑ์ประเมินใบงาน 

 

ครู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   (A) 

- ใฝ่เรียนรู ้

- มุ่งม่ันในการท างาน 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

 

- แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

 

ครู 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้
คาบที่ 1 - 2 
ขั้นที่ 1 ขั้นการอ้างถึง (Referring) 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
 2. นักเรียนศึกษาข้อมลูเรื่อง วัฒนธรรมไทย ที่ครูก าหนดใหศึ้กษาล่วงหน้าจาก แหลง่เรียนรู้
ต่าง ๆ Internet หนงัสือเรียนสังคมฯ ม.3, บทความ, และ ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง วัฒนธรรมไทย  
 3. นักเรียนทกุคนเขียนบันทกึผลการศึกษาค้นคว้าลงใสส่มุด  
 4. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามและแสดงความคิดจากสิ่งที่ได้ศึกษามาดังต่อไปนี ้
  -  นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากที่ได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง วัฒนธรรมไทย 
  -  นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่ตนเองได้เข้าร่วมมา 
  -  นักเรียนมีความคิดอย่างไรบ้างกับวัฒนธรรมไทย 
 5. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรือ่ง วัฒนธรรมไทยที่ฉันรู้จัก (ใหน้ักเรียนเขียนช่ือวัฒนธรรมไทยที่
นักเรียนรู้จกัให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด (5 นาที) กลไก : จดจ า (Mythologize) 
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 6.  นักเรียนออกมาแสดงใบ้รายบุคคล แสดงลักษณะของวัฒนธรรมไทย, สญัลักษณ์
สัญลักษณ์วัฒนธรรมไทย,  1 อย่าง แล้วให้เพื่อนๆ ช่วยกันทายช่ือวัฒนธรรมไทย ให้ถูกต้อง  กลไก : 
จินตนาการ (Fantasize) 
    
ขั้นที่ 1 ขั้นการอ้างถึง (Referring) 
 7.  นักเรียนร่วมกันดูวีดีทัศนเ์กี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ประมาณ 7 นาที จากนั้นนักเรียน
ร่วมกันตอบค าถามดงัต่อไปนี ้
  -  จากวีดีทัศน์ที่นักเรียนได้ดู เกี่ยวกับเรือ่งอะไรบ้าง 
  -  ลักษณะของวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง 
  -  วัฒนธรรมแบง่ออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 8.  แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตัวแทนนักเรียนออกมาจับสลาก 
ประเภทของวัฒนธรรม กลุ่มละ 1 ใบ  

บัตรค า ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้
   
 
 
 
 9.  นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันเขียนช่ือวัฒนธรรม ตามประเภทในบัตรค าให้ได้มากที่สุด
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (10 นาที) กลุ่มไหนได้มากที่สุดและถูกต้องตามประเภทวัฒนธรรม เป็นผู้
ชนะ โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มออกมาอ่านรายช่ือวัฒนธรรมที่กลุ่มของตนเองได้เขียนไว้ และให้เพื่อน
ช่วยพิจารณาในค าตอบว่าถูกต้องหรือไม่ โดยครูช่วยพิจารณาประกอบด้วย  กลไก : การแยกออก 
(Fragment) 
 10.  นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรื่องประเภทของวัฒนธรรม (ใหน้ักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์ 
เรื่องประเภทของวัฒนธรรม) 
 11. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เรื่อง วัฒนธรรมสากล (เป็นการค้นคว้านอกเวลา
เรียน) 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.3 / ใบความรู้ที่ 1 เรื่องวัฒนธรรม / สื่อ Internet 
 2.  วีดีทัศน ์เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
  
 

1. Language 2. Medical 3. Food 4. Folk Art 5. Celebrations 

6. Jokes 7. Manners 8. Clothes and 9. Working Schedules  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
1. ด้านการสอน 
.................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
2. ปัญหาหรืออุปสรรค 
......................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ..................................................... 
 
3.  ด้านข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 

 
                                                       ลงช่ือ............................................................................. 

                                                                 ( นายสัญญา     จ าปาขอม ) 
                                                                   ครูผู้สอน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  134 

ใบความรู้ท่ี 1 
เรื่อง :  วัฒนธรรม 

 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา    สร้างสรรค์    การกลั่นกรอง    เลือกจากการปฏิบัติ    ถ่ายทอดคนรุ่นต่อไป       

วัฒนธรรม 

 
·          วัฒนธรรม หมายถึง แบบอย่างหรือวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ

อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม วัฒนธรรมแต่ละสังคมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์และทรัพยากร
ต่าง ๆ ลักษณะอีกประการหน่ึงของวัฒนธรรมคือ เป็นการสั่งสมความคิด ความเชื่อ วิธีการ จากสังคมรุ่นก่อนๆ มี
การเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปได้ เช่น ภาษา กฎหมาย ศิลปะ เป็นต้น 
 ความส าคัญของวัฒนธรรม 
1. วัฒนธรรมช่วยสร้างระเบียบให้กับสังคม โดยเป็นตัวก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม รวมถึงการ
สร้างแบบแผนของความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของสมาชิกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 
2. วัฒนธรรมช่วยให้เกิดความสามัคคี สังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันย่อมจะมีความรู้สึกผูกพัน เกิดความเป็นปึกแผ่น 
อุทิศตนให้กับสังคมท าให้สังคมอยู่รอด 
3. วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดรูปแบบของสถาบัน ได้แก่ รูปแบบของสถาบันครอบครัว ซ่ึงจะเห็นได้ว่าลักษณะของ
ครอบครัวแต่ละสังคมต่างกันไป ทั้งน้ีเน่ืองจากวัฒนธรรมในสังคมเป็นตัวก าหนดรูปแบบ เช่น วัฒนธรรมแบบสามี
ภรรยาเดียว  
4. วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ ชาติที่มีวัฒนธรรมสูง ย่อมได้รับการยกย่องและเป็นหลักประกัน
ความม่ันคงของชาติ 
5. วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงามเหมาะสม เช่น ความมีระเบียบวินัย 
ขยัน อดทน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น สังคมน้ันย่อมจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
6. วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา มนุษย์ไม่สามารถด ารงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ ดังน้ัน
มนุษย์ต้องแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ที่ตนได้รับ ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหน่ึงไปสู่
สมาชิกรุ่นต่อไปได้ 

 
 ประเภทของวัฒนธรรม 
1. คติธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เก่ียวกับหลักในการด าเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจซ่ึงได้เรียนรู้จากศาสนา เช่น 
ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที เป็นต้น 
2. วัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่สามารถจับต้องสัมผัสได้ เช่น บ้านเรือน อาหาร เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 
3.  เนติธรรม เป็นวัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือ เช่น กฎหมาย กฎศีลธรรม จารีต
ประเพณี เป็นต้น 
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4.  สหธรรม เป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่เก่ียวกับหลักการปฏิบัติทางสังคม รวมทั้งมารยาทต่าง ๆ ในสังคม เช่น 
มารยาทในการเข้าสังคม มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
 องค์ประกอบของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเป็นผลจากการที่มนุษย์ได้เข้าควบคุมธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์  ท าให้เกิดการจัด
ระเบียบทางสังคม ระบบความเชื่อ ศิลปกรรมต่าง ๆ ค่านิยมตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ   ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ให้ตอบสนองรองรับกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อเป็นการ
ปรับตัวให้ทันกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังน้ันจึงควรจะเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ที่
รวมกันแล้วท าให้เกิดรูปแบบของวัฒนธรรมขึ้นมีอยู่ 4 ส่วน ดังน้ี 

1.  องค์มติ (Concept)  หมายถึง ความเชื่อ ความคิดเห็น ความเข้าใจ ตลอดจนอุดมการณ์ต่าง ๆ เช่น
ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ซ่ึงเป็นเครื่องชี้ เจตนาความเชื่อในเรื่องของการมีผัวเดียวเมียเดียว  ที่ถือเป็น
ขนบธรรมเนียม ค่านิยมของสังคมที่บ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ซ่ึงแล้วแต่กลุ่มคนจะใช้มาตรฐานใด
ในการตัดสิน หรือเป็นเครื่องวัดสภาพแวดล้อมของตน 

2.  องค์การ (Association or Organization) หมายถึง กลุ่มสังคมที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวเราได้เป็นระเบียบ และมีระบบในการบริหารงานอย่างชัดเจน ท าให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน หรือท างานและปกครองคนได้อย่างดี เช่น สถาบัน สมาคม สโมสร  วัด 
สภากาชาด สหพันธ์กรรมกร กลุ่มลูกเสือ ครอบครัว (องค์กรที่เล็กที่สุด) องค์การที่ ใหญ่ที่สุดก็คือ องค์การ
สหประชาชาติ เป็นต้น 

3. องค์พิธีการ (Usage) เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปซ่ึงแสดงออกในรูปพิธีกรรม
ต่าง ๆ เช่น ประเพณีการโกนผมไฟ พิธีการแต่งงาน การตายหรือพิธีตั้งศพ 

4.  องค์วัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects) คือ วัฒนธรรมทางวัตถุที่ มีรูปร่างสมารถ
มองเห็นสัมผัสแตะต้องได้ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในระบบการเกษตรกรรม ระบบการอุตสาหกรรม โรงเรียน อาคาร 
สถานที่ต่าง ๆ วัด โบสถ์ วิหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ทางวัฒนธรรมเช่น คนโทน ้า จาน ถ้วย และ มีด กาน ้า
ตลอดจนผลผลิตของมนุษย์ในทางศิลปกรรม เช่น ภาพเขียน รูปปั้น ส่วนองค์วัตถุที่ไม่มีรูปร่างก็จะเป็นเครื่องหมายที่
แสดงถึงสัญลักษณ์ในการติดต่อสื่อความหมาย เช่น ภาษา ตัวเลข มาตราชั่ง ตวง วัด เป็นต้น 

 
 

*************************************************************************** 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง :  วัฒนธรรม                                                  
 Synectic Trigger Mechanisms : Mythologize 
 
ชื่อ..............................................นามสกุล.................................................... ชั้น.........เลขที่.......... 
 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนชื่อ วัฒนธรรม ให้ได้มากท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (5 นาที) 
 

 
วัฒนธรรมท่ีฉันรู้จัก 

 
1. 16. 
2. 17. 
3. 18. 
4. 19. 
5. 20. 
6. 21. 
7. 22. 
8. 23. 
9. 24. 
10. 25. 
11. 26. 
12. 27. 
13. 28. 
14. 29. 
15. 30 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ประเด็น 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

 
 

การอ้างถึง 

นักเรียนคิดตอบสนอง
ต่อสิ่งต่าง ๆ และ
เขียนสิ่งที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้คล่อง
และถูกต้อง ได้ตั้งแต่ 
11 ข้อขึ้นไป ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

นักเรียนคิดตอบสนอง
ต่อสิ่งต่าง ๆ และเขียน
สิ่งที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้คล่อง
และถูกต้อง ได้ตั้งแต่ 
6-10 ข้อ ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

นักเรียนคิดตอบสนอง
ต่อสิ่งต่าง ๆ และเขียน
สิ่งที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้คล่อง
และถูกต้อง ได้ตั้งแต่ 
1-5ข้อ ภายในเวลาที่
ก าหนด 

นักเรียนไม่
สามารถคิด
ตอบสนองต่อสิ่ง
ต่าง ๆ และเขียน
สิ่งที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้
คล่องและถูกต้อง 
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  138 

ใบงานท่ี 2 
เรื่อง :  ประเภทวัฒนธรรม                                                        

Synectic Trigger Mechanisms : Fragment 
 
ชื่อ..........................................นามสกุล........................................................ ชั้น.........เลขที่.......... 
 
ค าชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนชื่อของวัฒนธรรม ตามประเภทวัฒนธรรมท่ีก าหนดให้ 

ประเภทวัฒนธรรม 
1. Language  
 

11. Working Schedules 

2. Medical Cure 
 

12. Food Thai 

3. Religion 
 

13. Folk Art 

4. Child-rearing Methods 
 

14. Clothes and Dressing 

5. Food 
 

15. Medical Cure 

6. Folk Art 
 

16. Food 

7. Celebration 
 

17. Language 

8. Jokes 
 

18. Food 

9. Manners 
 

19. Child-rearing Methods 

10. Clothes and Dressing 
 

20. Food Thai 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน 
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แบบประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ค าชี้แจง :  
 ให้พิจารณาตัวช้ีวัดดังต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความ
เป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการท างาน 

รวม 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 2 

  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1               

2               

3               
4               

5               
6               

7               

8               
9               

10               

11               
12               

13               

14               
15               

16               
17               

18               

19               
20               

21               

22               
23               

24               

25               
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เกณฑ์การให้คะแนน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

ใฝ่เรียนรู้    
1. ตั้งใจเพียรพยายาม 
ในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้ งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรียน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้ งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรียน 
และมีความพยายามใน
การ เรี ย น รู้  มี ส่ วน ร่ วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่ในการเรียน และมี
ความพยายามในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทั้ งภ าย ใน แ ละ ภ าย น อ ก
โรงเรียน เป็นประจ า  

2. แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โ ร ง เ รี ย น ด้ ว ย ก า ร
เ ลื อ ก ใ ช้ สื่ อ อ ย่ า ง
เหมาะสม บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุป เป็นองค์
ความรู้ สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

ศึกษาค้นคว้าความรู้ จาก
หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่ อ  เท ค โน โลยี  แ ห ล่ ง
เรี ย น รู้ ทั้ งภ าย ใน แ ล ะ
ภายนอกโรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม มี
การบันทึ กความรู้ลงใน
สมุด 

ศึกษาค้นคว้าความรู้ จาก
หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์  
สื่ อ  เท ค โน โลยี  แ ห ล่ ง
เรี ย น รู้ ทั้ งภ าย ใน แ ล ะ
ภายนอกโรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม มี
การบันทึ กความรู้ลงใน
สมุด วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
เ ป็ น อ ง ค์ ค ว า ม รู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน
ได้ 

ศึกษาค้นค ว้าความรู้  จาก
หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู้ลงในสมุด 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์
ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืนด้วยวิธีหลากหลายและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

มุ่งม่ันในการท างาน    

1. ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้ส าเร็จ 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้ส าเร็จ มีการ
ป รับป รุ งและพั ฒ นาการ
ท างานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

2 . ท างานด้ วย ค วาม
เพี ย ร พ ย าย าม แ ล ะ
อดทนเพื่อให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ท างาน ด้ วย ค วามขยั น 
อดทน พยายามท าให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ท างาน ด้ วย ค วามขยั น 
อดทน พยายามท าให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย ชื่น
ช ม ผ ล ง าน ด้ ว ย ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน อดทน 
พยายามท าให้งานส าเร็จตาม
เป้ าหมาย  ภ าย ใน เวลาที่
ก าหนด ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
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เกณฑ์การตัดสินระดบัคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 
9  - 10 ดี 
7 - 8 พอใช้ 
4 - 6 ปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2 
การจัดการเรยีนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์ 
รายวิชา ส 23102  สังคมพื้นฐาน                  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรม                                          จ านวน  2 คาบ 
เรื่อง  วัฒนธรรมสากล                                  ผู้สอน นายสัญญา   จ าปาขอม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติ
สุข 
 
ตัวชี้วัด 
 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 
 
สาระส าคัญ 
 วัฒนธรรมสากล มีความส าคัญและมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล สังคม แต่ละ 
วัฒนธรรมจะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าเรารู้จักเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและสามารถน า
วัฒนธรรมเหล่าน้ันมาผสมผสานเพือ่ประยุกต์ใช้ในทางทีถู่กต้องก็จะสง่ผลใหวั้ฒนธรรมมีการปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถบอก ความหมายของวัฒนธรรมสากล ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากลได้ 
 2. นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลได้ 
 
สาระการเรยีนรู ้

วัฒนธรรมสากล 
1. ความหมายของวัฒนธรรมสากล 
  วัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมนานาชาติ หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอย่าง
กว้างขวางหรือเป็นอารยธรรมที่ได้รับปฏิบัติตามกันทั่วโลก เช่น การแต่งกายชุดสากล การใช้
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ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การค้าเสรี 
การใช้เครื่องจักรกล ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และมารยาทในการสมาคม 
เป็นต้น 
2.  ความส าคัญของวัฒนธรรมสากล 
  ในยุคปัจจุบันโลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างสูง เป็นยุคแห่ง
โลกาภิวัฒน์ ที่มีการเช่ือมโยงถึงกันได้อย่างง่ายดาย มีการติดต่อซึ่งกันและกัน เมื่อมีการติดต่อสื่อสาร
กันมากขึ้น ก็ย่อมส่งผลให้วัฒนธรรมมีการผสมผสานกันมากข้ึน จนในที่สุดมนุษย์จึงต้องมีการค้นหา
หรือสร้างวัฒนธรรมสากลในด้านต่าง ๆ ข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น มีการ
ก าหนดภาษาสากล ระบอบการเมืองการปกครอง มาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
3. วัฒนธรรมสากลท่ีส าคญัในยุคปัจจุบัน 
  ในปัจจุบันมีวัฒนธรรมสากลมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกบัการด าเนินชีวิตของเรา การที่เราจะ
เรียนรู้หรือรับเอาวัฒนธรรมสากลมาใช้นั้น จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์และความจ าเป็นของ
วัฒนธรรมสากลเหล่านั้น ซึ่งวัฒนธรรมสากลที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมยุค
ปัจจุบัน มีดังนี้  1)  ภาษาอังกฤษ  2)  คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต  3) การแต่ง
กาย 4) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 5) การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 6) แนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชน  
4. แนวทางการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอยา่งเหมาะสม 

1)  เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  วัฒนธรรมสากล เช่น 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนระบบ
ระเบียบการค้าขายระหว่างประเทศ มีความส าคัญในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ
อย่างมาก จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้ถ่องแท้ เลือกรับเฉพาะวัฒนธรรมที่ดี เหมาะกับสังคมไทย
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบัน 

2)  พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียควบคู่กันไป  เนื่องจากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจาก
วัฒนธรรมภายนอกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ก่อให้เกิดคุณอนันต์และโทษมหันต์ 
ซึ่งถ้าหากเราศึกษาให้ดีใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ช่วยแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ได้ดังใจ แต่ผลเสียก็มีอยู่มาก เช่น ท าให้มนุษย์
เกิดความฟุ้งเฟ้อ ให้ความส าคัญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน อีกทั้งส่งผล
เสียต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากและมีการปล่อยของเสียออกมา
เป็นจ านวนมาก 

3)  มีการร่วมมือ ค้นคว้า เผยแพร่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย โดยสืบค้นจากค า
บอกกล่าวของผู้เฒ่า ผู้อาวุโส และผู้รู้ จากนิยาย นิทานชาวบ้าน คัมภีร์ทางศาสนา วรรณคดีประเภท
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ต่าง ๆ ค าคม สุภาษิต ค าพังเพย รวมถึงการสังเกตและเปรียบเทียบการด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดระบบความรู้ เพื่อสร้างเป็นองค์
ความรู้ข้ึน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
  4)  มีการพัฒนาและผสมผสานวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน  เราจะเห็นได้
ว่า ภูมิปัญญาไทยหลายเรื่องได้กลายเป็นภูมิปัญญาสากล เช่น อาหารไทยได้รับความนิยมทั่วโลก มี
การผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสถาปัตยกรรม เช่น โบสถ์
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอนันต
สมาคม และสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น การผสมผสานอย่างลงตัวของ
ภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาตะวันตก ได้กลายเป็นมรดกส าคัญของวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1.  ใฝ่เรียนรู ้
 2.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 

ด้านความรู้   (K) 

- ความหมายของวัฒนธรรมสากล 

- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย 

กับวัฒนธรรมสากล 

- วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

 

- ตอบปากเปล่า 
- การบันทึก 
 

 

- ค าถาม 

- แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

 

 

ครู 

ด้านทักษะ / กระบวนการ   (P) 

- การท าใบงาน 

- การสรุปร่วมกัน 

 

- ตรวจใบงาน 

- การสังเกต 

 

- แบบเกณฑ์ประเมินใบงาน 

 

ครู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   (A) 

- ใฝ่เรียนรู ้

- มุ่งม่ันในการท างาน 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

 

- แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

 

ครู 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
คาบที่ 3 - 4  
ขั้นที่ 1 ขั้นการอ้างถึง (Referring) 
 1. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากเรื่อง วัฒนธรรมสากล โดยการสืบค้นข้อมูลจาก Internet  
เอกสารใบความรู้ที่ 2 เรื่องวัฒนธรรมสากล และเอกสารอื่น ๆ  (เป็นการบ้านจากคาบเรียนก่อนหน้านี้) 
 2. นักเรียนทุกคนเขียนบันทึกผลการศึกษาค้นคว้าลงใส่สมุด  
 3. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามและแสดงความคิดจากสิ่งที่ได้ศึกษามาดังต่อไปนี้ 
  -  นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากที่ได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง วัฒนธรรมสากล 
  -  นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากลที่ตนเองได้เข้าร่วมมา 
  -  นักเรียนมีความคิดอย่างไรบ้างกับวัฒนธรรมสากล 
  - วัฒนธรรมสากลแตกต่างกับวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้าง 
  - นักเรียนยกตัวอย่างวัฒนธรรมสากลคนละ 1 อย่าง 
 4. นักเรียนท าใบงานที่ 3 เรื่อง วัฒนธรรมสากลที่ฉันรู้จัก (ให้นักเรียนเขียนช่ือวัฒนธรรมไทย
ที่นักเรียนรู้จักให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด (5 นาที)   กลไก : จดจ า (Mythologize) 
 5. นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง วัฒนธรรมสากล ประมาณ (6 นาที)  จากนั้นนักเรียนสรุปลงใน
สมุดจากสิ่งที่ได้รับจากการดูวีดีทัศน์ เป็นข้อ  
 6. นักเรียนท ากิจกรรม ดูภาพที่เป็นวัฒนธรรม และให้นักเรียนร่วมกันจัดกลุ่มของวัฒนธรรม 
โดยแยกออกเป็น วัฒนธรรมสากล กับ วัฒนธรรมไทย  
 
 
 
 
 
 7. นักเรียนอธิบายถึงประโยชน์ของวัฒนธรรมสากลและวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
นักเรียนอภิปรายหน้าช้ันเรียน โดยครูจะเป็นคนสุ่มโดยการจับสลากเลขที่ 
 8.  นักเรียนท าใบงานที่ 4 เรื่อง ความแตกต่างวัฒนธรรมระหว่างคนตะวันตก กับ คนเอเชีย 
กับ  คนยุโรป ให้นัก เรียนเลือกค าตอบที่ สัมพัน ธ์กับภาพให้ ถูกต้อง  กลไก เชิ งสัญลักษณ์  
(Symbolize) 
 9.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ส่งตัวแทนกลุ่มมาจับสลากเลือกหัวข้อ
ในการโต้วาทีในคาบต่อไป (นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเพื่อท าการโต้วาที) หัวข้อต่อไปนี้ 
 กลุ่มที่ 1   อาหารไทย กับ อาหารนานาชาติ อย่างไหนถูกใจวัยรุ่น 
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 กลุ่มที่ 2  แต่งกายแบบไทย สวยใสกว่าเกาหลี 
  
  
ขั้นที่ 1 ขั้นการสะท้อนคิด (Reflecting) 
 10. นักเรียนเตรียมสถานที่ เพื่อจัดโต้วาที  หัวข้อ “อาหารไทย กับ อาหารนานาชาติ 
อย่างไหนถูกใจวัยรุ่น” (ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที)  กลไกล  โต้แย้ง (Contradict) 
 11. ตัวแทนนักเรียน   3 คนโดยมี ประธานฝั่งอาหารไทย ผู้สนับสนุนคนที่ 1 ผู้สนับสนุนคนที่ 
2 
ประธานฝั่งอาหารยุโรป ผู้สนับสนุนคนที่ 1  ผู้สนับสนุนคนที่ 2  ผู้ด าเนินรายการ 1 คน (ครูเป็นผู้
เลือกไว้แล้ว) กรรมการตัดสิน 3 คน คือตัวแทนกลุ่มที่ 2  
 12.  ครูเป็นผู้อธิบาย กฎ กติกา ในการโต้วาทีครั้งนี้ โดย ในแต่ละทีมจะมีเวลาคนละ 3 นาที  
  
 
 
 
 13. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปในประเด็นที่เพื่อนได้ โต้วาที มาเป็นข้อ ๆ ดังนี้  
  - นักเรียนคิดว่าอาหารไทย กับ อาหารยุโรป อย่างไหนถูกใจนักเรียนมากกว่า 
  - เหตุใดปัจจุบันวัยรุ่นไทยนิยมรับประทานอาหารนานาชาติมากกว่าอาหารไทย 
  - ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้อาหารไทยไม่เป็นที่นิยม 
  -  นักเรียนมีวิธีการพัฒนา หรือ ส่งเสริมให้อาหารไทยสู่นานาชาติและเป็นที่นิยม
อย่างไรบ้าง 
 14. นักเรียนกลุ่มที่  2 โต้วาที หัวข้อ “แต่งกายแบบไทย สวยใสกว่าเกาหลี” (ใช้เวลา
ประมาณ 15-20 นาที) 
 15. ตัวแทนนักเรียน  3 คนโดยมี ประธานฝั่ งแต่งกายแบบไทย ผู้ สนับสนุนคนที่  1 
ผู้สนับสนุนคนที่ 2 
ประธานฝั่งเกาหลี  ผู้สนับสนุนคนที่ 1  ผู้สนับสนุนคนที่ 2  ผู้ด าเนินรายการ 1 คน (ครูเป็นผู้เลือกไว้
แล้ว) กรรมการตัดสิน 3 คน คือตัวแทนกลุ่มที่ 2  
 
 
 
  

อาหารไทยถูกใจวยัรุ่น อาหารนานาชาติโดนใจวยัรุ่น 

สวยแบบไทย  ไทย โอปป้า....เกาหลี 



  147 

16. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปในประเด็นที่เพื่อนได้ โต้วาที มาเป็นข้อ ๆ ดังนี้  
  - นักเรียนคิดว่าแต่งกายแบบไหนถูกใจนักเรียน 
  - ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้วัยรุ่นไม่เป็นที่นิยมใส่ผ้าไทย 
  -  นักเรียนมีวิธีการพัฒนา หรือ ส่งเสริมให้เสื้อผ้าหรือ ผ้าไทย สู่นานาชาติและเป็นที่
นิยมอย่างไร 
 17. ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ในแต่ละกลุ่มเลือก
อาหารไทยมา 1 ชนิดและ ศึกษาส่วนประกอบ วิธีการท า ประโยชน์ เอกลักษณ์ ของอาหารที่เลือก 
(เป็นการค้นคว้านอกเวลาเรียน) 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  หนังสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.3 / ใบความรู้ที่ 2 เรื่องวัฒนธรรม / สื่อ Internet 
 2.  วีดีทัศน ์เรื่อง วัฒนธรรมไทย 
  
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
1. ด้านการสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
2. ปัญหาหรืออุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
3.  ด้านข้อเสนอแนะ 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

 
     ลงช่ือ............................................................................. 

      ( นายสัญญา     จ าปาขอม ) 
      ครูผูส้อน 
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ใบงานท่ี 3 
เรื่อง :  วัฒนธรรมสากล                                                         

Synectic Trigger Mechanisms : Mythologize 
ชื่อ........................................................นามสกลุ................. ......................... ชั้น.........เลขที่.......... 
 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนชื่อวัฒนธรรมสากล ให้ไดม้ากท่ีสุดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (5 นาที) 
 

 
วัฒนธรรมสากลท่ีฉันรู้จัก 

 
1. 16. 
2. 17. 
3. 18. 
4. 19. 
5. 20. 
6. 21. 
7. 22. 
8. 23. 
9. 24. 
10. 25. 
11. 26. 
12. 27. 
13. 28. 
14. 29. 
15. 30 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ประเด็น 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

 
 

การอ้างถึง 

นักเรียนคิดตอบสนอง
ต่อสิ่งต่าง ๆ และเขียน
สิ่งที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้คล่อง
และถูกต้อง ได้ตั้งแต่ 
11 ข้อขึ้นไป ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

นักเรียนคิดตอบสนอง
ต่อสิ่งต่าง ๆ และเขียน
สิ่งที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้คล่อง
และถูกต้อง ได้ตั้งแต่ 
6-10 ข้อ ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

นักเรียนคิดตอบสนอง
ต่อสิ่งต่าง ๆ และเขียน
สิ่งที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้คล่อง
และถูกต้อง ได้ตั้งแต่ 
1-5 ข้อ ภายในเวลาที่
ก าหนด 

นักเรียนไม่สามารถ
คิดตอบสนองต่อสิ่ง
ต่าง ๆ และเขียน
สิ่งที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้
คล่องและถูกต้อง 
ภายในเวลาที่
ก าหนด 
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ใบความรู้ท่ี 1 
เรื่อง :  วัฒนธรรมสากล 

 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล 

1.  ความหมายของวัฒนธรรมสากล 

                     วัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมนานาชาติ  หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอย่าง

กว้างขวางหรือเป็นอารยธรรมที่ได้รับปฏิบัติตามกันทั่วโลก เช่น การแต่งกายชุดสากล การใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การค้าเสรี การใช้เครื่องจักรกล ระบบการ

สื่อสารที่ทันสมัย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และมารยาทในการสมาคม เป็นต้น 

2.  ความส าคัญของวัฒนธรรมสากล 

            ในยุคปัจจุบันโลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างสูง เป็นยุคแห่ง

โลกาภิวัฒน์ ที่มีการเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างง่ายดาย มีการติดต่อซ่ึงกันและกัน เม่ือมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ก็

ย่อมส่งผลให้วัฒนธรรมมีการผสมผสานกันมากขึ้น จนในที่สุดมนุษย์จึงต้องมีการค้นหาหรือสร้างวัฒนธรรมสากลใน

ด้านต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน เช่น มีการก าหนดภาษาสากล ระบอบการเมืองการปกครอง 

มาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

          การที่หลายประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทยมีความต้องการจะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความ

เป็นสากล วัฒนธรรมสากลจึงมีความส าคัญซ่ึงคนในสังคมจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและรับมาเป็นแนวทางหน่ึงในการ

ด าเนินชีวิต เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ใน

ขณะเดียวกันหากมีการรับวัฒนธรรมสากลมากเกินไป ก็อาจส่งผลเสียท าให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติสูญหายไป 

3. วัฒนธรรมสากลท่ีส าคัญในยุคปัจจุบัน 

        ในปัจจุบันมีวัฒนธรรมสากลมากมายที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการด าเนินชี วิตของเรา การที่เราจะ

เรียนรู้หรือรับเอาวัฒนธรรมสากลมาใช้น้ัน จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์และความจ าเป็นของวัฒนธรรมสากล

เหล่าน้ัน ซ่ึงวัฒนธรรมสากลที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมยุคปัจจุบัน มีดังน้ี 

  1) ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก โดยในปัจจุบัน มี

หลายประเทศทั่วโลกที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อินเดีย เป็นต้น นอกจากน้ีหน่วยงานสากลที่ส าคัญของโลกในหลายแห่งก็ยังใช้ภา

อังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ  สหภาพยุโรป เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้

คนในสังคมทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

             2) คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือเป็นวัฒนธรรมสากลที่เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวันของเราอย่างมาก เน่ืองจากเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้หลากหลาย เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา
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สามารถท างานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากน้ีก็ยังมีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปทั่วโลก เป็น

ทั้งแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการสืบค้นและยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก เช่น อีเมล การ

ประชุมทางไกล เป็นต้น 

        3) การแต่งกาย แม้ว่าในหลายประเทศจะมีเครื่องแต่งกายที่เป็นชุดประจ าชาติ ซ่ึงมีเอกลักษณ์ที่

แตกต่างกันไป แต่ก็ยังมีการแต่งกายที่คนในสังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่าเป็นการแต่งกายสากล อีกทั้งยังรับเอา

วัฒนธรรมการแต่งกายสากลน้ีมาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างแพร่หลายซ่ึงสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปเครื่องแต่งกาย

สากล เช่น เสื้อสูท เนคไท เสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น 

   4) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจกระแสหลักของโลกปัจจุบัน เป็นระบบที่

เน้นอิสรภาพในการท าธุรกิจการค้าของบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจสามารถลงทุนและใช้ศักยภาพต่าง ๆ เพื่อการผลิต

สินค้าหรือบริการได้อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้อย่างเสรี ส่งผลให้เกิดการสร้าง

อาชีพที่หลากหลาย และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสร้างฐานะทางการเงินได้ตามความสมารถของ

ตนเอง หลายประเทศในโลกจึงยอมรับละน าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมาใช้อย่างแพร่หลายดังจะเห็นได้จากการรวมตัว

ทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก เช่นองค์การการค้าโลก (WTO) กลุ่มอาเซียน (ASEAN) กลุ่มเอเปค 

(APEC) สหภาพยุโรป (EU) เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เป็นต้น ซ่ึงประเทศสมาชิกกลุ่มเหล่าน้ี ล้วน

แล้วแต่ให้การยอมรับในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทั้งสิ้น 

            5) การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประเทศส่วนใหญ่ในโลกให้การยอมรับและปกครอง

ประเทศปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากเป็นระบอบที่เน้นสิทธิเสรีภาพของบุคคลอีกทั้งยังเป็น

ระบอบที่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เราจะเห็นได้ว่าในหลายประเทศที่มีความต้องการจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลน้ัน 

มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้การเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุด เพื่อจะได้เป็นที่

ยอมรับจากทั่วโลก 

                   6) แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ประเทศในหลายภูมิภาคทั่วโลกก าลังให้ความสนใจเรื่องสิทธิ

มนุษยชนสืบเน่ืองจากการที่ประเทศส่วนใหญ่ให้การยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซ้ึงเน้นในเรื่องสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน จึงท าให้แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมีการแพร่หลายไปทั่วโลก มีความพยายามจากหน่วยงาน 

หรือทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป้าหมายส าคัญของหลักสิท ธิ

มนุษยชน เช่น ท าให้มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม 

ปราศจากการใช้ความรุนแรงต่อกัน และได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

5.  แนวทางการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม 

                    1)  เลือกรับ วัฒนธรรมสากลที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน  วัฒนธรรมสากล เช่น 

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนระบบระเบียบการค้าขาย
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ระหว่างประเทศ มีความส าคัญในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนต่างชาติอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องศึกษาหา

ความรู้ให้ถ่องแท้ เลือกรับเฉพาะวัฒนธรรมที่ดี เหมาะกับสังคมไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของคนไทย

ในยุคปัจจุบัน 

                      2)  พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียควบคู่กันไป เน่ืองจากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากวัฒนธรรม

ภายนอกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ก่อให้เกิดคุณอนันต์และโทษมหันต์ ซ่ึงถ้าหากเราศึกษาให้ดี

ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการใน

ด้านต่าง ๆ  ได้ดังใจ แต่ผลเสียก็มีอยู่มาก เช่น ท าให้มนุษย์เกิดความฟุ้งเฟ้อ ให้ความส าคัญทางด้านวัตถุมากกว่า

จิตใจ เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน อีกทั้งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เน่ืองจากต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก

และมีการปล่อยของเสียออกมาเป็นจ านวนมาก 

                    3)  มีการร่วมมือ ค้นนคว้า เผยแพร่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย โดยสืบค้นจากค าบอก

กล่าวของผู้เฒ่า ผู้อาวุโส และผู้รู้ จากนิยาย นิทานชาวบ้าน คัมภีร์ทางศาสนา วรรณคดีประเภทต่าง ๆ ค าคม 

สุภาษิต ค าพังเพย รวมถึงการสังเกตและเปรียบเทียบการด าเนินชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม และ

ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดระบบความรู้ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้

ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 

                   4)  มีการพัฒนาและผสมผสานวัฒนธรรมไทยให้เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน  เราจะเห็นได้ว่า ภูมิ

ปัญญาไทยหลายเรื่องได้กลายเป็นภูมิปัญญาสากล เช่น อาหารไทยได้รับความนิยมทั่วโลก มีการผสมผสานภูมิ

ปัญญาไทยกับภูมิปัญญาตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสถาปัตยกรรม เช่น โบสถ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

พระที่น่ังจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง พระที่น่ังอนันตสมาคม และสถาปัตยกรรมแบบชิโน -โปรตุกีส ใน

จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น การผสมผสานอย่างลงตัวของภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาตะวันตก ได้กลายเป็นมรดกส าคัญ

ของวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย 

****************************************************************************** 
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ใบงานท่ี 4 
เรื่อง :  ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม                           
Synectic Trigger Mechanisms : Symbolize 
ชื่อ....................................................นามสกลุ.............................................. ชั้น.........เลขที่.......... 
ค าชี้แจง :  ให้นกัเรียนเขียนอธิบายความหมายตามภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกบัวัฒนธรรมเอเชีย และ 
วัฒนธรรมตะวันตก ซึง่มีความแตกต่างกัน สีแดง แสดงถึง ทางเอเชีย  สีน ้าเงิน แสดงถึงทางตะวันตก  
 

สัญลักษณ ์ อธิบายความหมาย 
1.               ร้านอาหาร 
 
 
 

 

2.               ตรงต่อเวลา 
 
 
 

 

3.                ยามแก่เฒ่า 
 
 
 

 

4.               อาหาร 3 มื้อ 
 
 
 

 

5.              ความคิดเห็น 
 
 
 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ตอบถูกข้อละ 1 คะแน 
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แบบประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ค าชี้แจง : ใหพ้ิจารณาตัวช้ีวัดดังต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกบัการปฏิบัติของนักเรียนตาม
ความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการท างาน 

รวม 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 2 

  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1               
2               

3               
4               

5               

6               
7               

8               

9               
10               

11               

12               
13               

14               
15               

16               

17               
18               

19               

20               
21               

22               

23               
24               

25               
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เกณฑ์การให้คะแนน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

ใฝ่เรียนรู้    
1. ตั้งใจเพียรพยายาม 
ในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรียน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรียน 
และมีความพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่ในการเรียน และมี
ความพยายามในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เป็นประจ า  

2. แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุป เป็นองค์
ความรู้ สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

ศึกษาค้นคว้าความรู้ จาก
หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้ส่ือได้
อย่างเหมาะสม มีการ
บันทึกความรู้ลงในสมุด 

ศึกษาค้นคว้าความรู้ จาก
หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อ เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม มี
การบันทึกความรู้ลงใน
สมุด วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
เป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน
ได้ 

ศึกษาค้นคว้าความรู้ จาก
หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู้ลงในสมุด 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์
ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืนด้วยวิธีหลากหลายและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

มุ่งม่ันในการท างาน    

1. ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

2. ท างานด้วยความ
เพียรพยายามและ
อดทนเพื่อให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน พยายามท าให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน พยายามท าให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย ชื่น
ชมผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน อดทน 
พยายามท าให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ภายในเวลาที่
ก าหนด ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
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เกณฑ์การตัดสินระดบัคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 
9  - 10 ดี 
7 - 8 พอใช้ 
4 - 6 ปรับปรุง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  3 
การจัดการเรยีนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                          โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์ 
รายวิชา ส 23102  สังคมพื้นฐาน                  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรม                                          จ านวน  3 คาบ 
เรื่อง  การอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย และ การสร้างสรรค์ใหม่               ผู้สอน นายสัญญา   จ าปาขอม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติ
สุข 
 
ตัวชี้วัด 
 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลทีเ่หมาะสม 
 
สาระส าคัญ 
 การอนุรักษ์ ประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านของไทย ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคน
ไทยทุกคน ในการธ ารงรักษาและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนรุ่นต่อไป 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. นักเรียนสามารถบอก ความหมายของวัฒนธรรมสากล ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากลได้ 
 2.  นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการเลือกรับวัฒนธรรมสากลได้ 
 
สาระการเรยีนรู ้

การอนุรักษ์และการเลือกรับวัฒนธรรม 
1. แนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 วัฒนธรรมรมไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสั่งสมมานจนเป็นมรดกมาสู่อนุชนรุ่น
หลังและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมไทย คนไทยทุกคนจึงมีหน้าที่ร่วมกันที่ต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานไปดังนั้นองค์ประกอบของภาคเอกชน จึงควรร่วมมือกันโดยแบ่งเป็นระดับดังนี้ 
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 ระดับชาติ องค์การของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบต่อวัฒนธรรมของชาติโดยตรงต้องก าหนด
นโยบายให้สนับสนุน ส่งเสริมเอาจริงเอาจัง รวมทั้งสื่อมวลชนต้องเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่า
และความส าคัญในวัฒนธรรมชาติ เพราะเป็นหน้าที่ของทุกคน 
 ระดับท้องถ่ิน องค์กรในท้องถ่ินต้องส่งเสริประชาชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยโดยช่วยกัน
คิดค้น เผยแพร่ น าภูมิปัญญาหรือปราชญ์ท้องถ่ิน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีนอกจากนั้นยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ท้องถ่ิน 
 ระดับบุคคล บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แม้แต่ผู้ท างานส่วนตัว
สามารถช่วยกันสอดคล้องดูแลถาวรวัตถุ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ วัด วาอารามฯลฯ ซึ้งเป็นสมบัติ
ของชาติไม่ให้ถูกท าลาย เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้ของไทย 
ส่งเสริมของไทยและส่งเสริมชาวต่างชาติให้ใช้ของไทยซึ่งนับว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์วันธรรมไทยให้คง
สืบต่อไป 
2. วิธีการ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ทั้งที่มีการรวบรวมไว้แล้ว
และยังไม่ได้ศึกษา เพื่อทราบความหมาย และความส าคัญของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นมรดกของไทย
อย่างถ่องแท้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการด าเนินชีวิต เพื่อให้เห็นคุณค่า ท าให้เกิดการ
ยอมรับ และน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป 

ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถ่ิน
เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมอื่น ๆ 
อย่างเหมาะสม 

รณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความส าคัญ ของวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องที่ทุก
คนต้องให้การรับผิดชอบรว่มกันในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานการบรกิารความรู้ วิชาการ และ
ทุนทรัพย์ส าหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการใช้
ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

สร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง ฟื้นฟู และการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ และมีผลโดยตรงของความ
เป็นอยู่ของทุกคน 

จัดท าระบบเครื่องข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม  เพื่ อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ สามารถเลือกสรร ตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตทั้งนี้สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนงานด้าน
วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย 
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3.  ผลของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมไทย เป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย ทั้งยังเป็นเครื่องวัดความ
เจริญ หรือความเสื่อมของสังคม ซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญหรือไม่
มีนั้นย่อมข้ึนอยู่กับการพัฒนาของคนในสังคมจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่กล่าวถึง
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าน้ัน สังคมต้องมีดุลยภาพ จากการพัฒนาคนในสังคม ปรากฏผล
ของการอนุรักษ์ ได้ดังนี้ 

เป็นสังคมคุณภาพ หมายถึง สังคมไทยต้องพัฒนาคนในสังคมทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ  
มีการด าเนินชีวิตที่ดี โดยยึดหลักความพอเพียง ความพอดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยคนไทยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตให้เป็นคนคิด
เป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น เป็นผู้มีเหตุผล ร่วมใจกันพัฒนาภูมิปัญญาไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถ่ินด้วย 

เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน โดยต้องปลูกฝังใหค้นไทยเปน็ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีค่านิยมที่ถูกต้อง พึ่งพาอาศัยกัน มีความรู้รัก รู้สามัคคี ภูมิใจในความเป็นไทย รักษาสถาบันที่ส าคัญ
ของสังคมไทยสืบไป 

ท าให้มองเห็นวิถีความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม การ
ปกครอง  ที่สั่งสมสืบทอดกันมา 

ท าให้คนไทยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ รู้จักรักษาระเบียบวินัย มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์รู้จักพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างในการปลูกจิตส านึกที่ดีงาม เหมาะสมกับ
สภาพของสังคมไทยสืบไป 

ท าให้ คนไทยทั้ ง ชุมชนเมื องและชุมชนชนบท เกิ ดความร่วมมื อ ร่วม ใจ ส่ งเสริม
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม  น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชาติ เป็นที่รู้จักของ
ชาวโลก 

ท าให้เกิดการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์
ไทย  เพื่อให้คงอยู่ในสังคมสืบไป 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1.  ใฝ่เรียนรู ้
 2.  มุ่งมั่นในการท างาน 
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การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวัด วิธีการ เครื่องมือ ผู้ประเมิน 

ด้านความรู้   (K) 

- วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

- ความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ไทย 

- ผลของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 

- ตอบปากเปล่า 
- การบันทึก 
 

 

- ค าถาม 

- แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 

 

 

ครู 

ด้านทักษะ / กระบวนการ   (P) 

- การท าใบงาน 

- การสรุปร่วมกัน 

 

- ตรวจใบงาน 

- การสังเกต 

 

- แบบเกณฑ์ประเมินใบงาน 

 

ครู 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   (A) 

- ใฝ่เรียนรู ้

- มุ่งม่ันในการท างาน 

 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

 

- แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

 

ครู 

 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
คาบที่ 5  - 7 
ขั้นที่ 2 การสะท้อนคิด (Reflecting ) 
 1. นักเรียนศึกษาข้อมลูจากเรือ่ง การอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยการสบืค้นข้อมลูจาก Internet  
เอกสารใบความรู้ที่ 3 เรื่องวัฒนธรรมสากล และเอกสารอื่น ๆ (เป็นการบ้านจากคาบเรียนก่อนหน้านี)้ 
 2. นักเรียนทกุคนเขียนบันทกึผลการศึกษาค้นคว้าลงใสส่มุด  
 3. นักเรียนดูวีดีทัศน์ รายการคุณพระช่วย ตอน วัยรุ่นท าห่อหมก ประมาณ (10 นาที)  
จากนั้นนักเรียนสรปุลงในสมุดจากสิ่งที่ได้รับจากการดูวีดีทัศน์ เป็นข้อ 
  -  วัตถุดิบในการท าห่อหมกประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  -  เขียนข้ันตอนการท าห่อหมก 
  -  ลักษณะเด่นของห่อหมก  
 4. นักเรียนภายในกลุม่ร่วมกันน าเสนออาหารไทย 1 อย่าง น ามาแยกส่วนประกอบ หา
เอกลักษณ์ของอาหารไทยทีเ่ลอืกมา 
 5. นักเรียนภายในกลุม่ร่วมกันท าใบงานที่ 5  เรื่อง เปรียบเทียบอาหารไทย นักเรียนน า
อาหารทีเ่ลือกมาเปรียบเทียบกับอาหารนานาชาติ กลไก การเปรียบเทียบ (Analogize) 
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 6. นักเรียนภายในกลุม่สง่ตัวแทนน าเสนอค าตอบจากใบงานที่ 5 เรื่อง เปรียบเทียบอาหาร
ไทย 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นการสะท้อนคิด (Reflecting) 
 7.  นักเรียนดูวีดีทัศน์ รายการ มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ (10 นาที)  
 8.  นักเรียนสนทนาภายในกลุ่ม ท าใบงานที่ 6 เรื่อง อาหารไทยแนวใหม่ นักเรียนเลือก
อาหารไทยและอาหารนานาชาติมาท าเป็นอาหารแบบผสมผสานแนวใหม่โดยใหม้ีเอกลกัษณ์ไทยและ
มีประโยชน์ กลไก รวมกัน (Combine) 
 9. นักเรียนภายในกลุม่สง่ตัวแทนน าเสนอหน้าช้ันเรียนในค าตอบใบงานที่ 6 เรื่อง อาหารไทย
แนวใหม่ 
 10.  นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันวางแผน แบง่หน้าที่กันภายในกลุ่ม เพือ่จะน าอาหารมา
สร้างสรรค์ในคาบต่อไปบันทึกลงแบบบันทึกการท างาน 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างใหม่ (Reconstruction)  
 11. สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันน าอาหารทีเ่ตรียมมา เช็คเพื่อความพร้อมในการสร้างสรรค์
อาหารไทย  
นักเรียนแบ่งหน้าที่ตามที่ตกลงไว้ ท าให้แปลกใหม่โดยเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจ มปีระโยชน์และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 
          
 
 
  
 12. สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 1.  หนังสือเรียนสังคมศึกษา ม.3 / ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรม / สื่อ 
Internet 
 2.  วีดีทัศน ์เรื่อง รายการ มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
1. ด้านการสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... ....................................................................... 
2. ปัญหาหรืออุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3.  ด้านข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

 
     ลงช่ือ............................................................................. 

     ( นายสัญญา     จ าปาขอม ) 
     ครูผูส้อน 
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ใบงานท่ี 5 
เรื่อง :  การอนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย             

Synectic Trigger Mechanisms : Superimpose 

ชื่อ.......................................................นามสกุล........................................... ชั้น.........เลขที่.......... 
 
ค าชี้แจง :  นักเรียนพิจารณารปูภาพท่ีก าหนด แล้วบอกประโยชน์จากภาพให้ได้มากท่ีสุด 
 

 
 
 
 

 
 

ประโยชน ์
 

1. 11. 
2. 12. 
3. 13. 
4. 14. 
5. 15. 
6. 16. 
7. 17. 
8. 18. 
9. 19. 
10. 20. 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ข้อละ 1 คะแนน 
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ใบงานท่ี 6 
เรื่อง :  อาหารไทยแนวใหม่                             
Synectic Trigger Mechanisms : Analogize / Metamorphose 

ชื่อ......................................................นามสกลุ............................................ ชั้น.........เลขที่.......... 
ค าชี้แจง :  นักเรียนพิจารณารปูภาพท่ีก าหนด ให้นักเรยีนเปรียบเทียบกับอาหารนานาชาติ 
 

อาหารไทย อาหารนานาชาติ 

ชื่ออาหารที่เลือก : ชื่ออาหารที่เลือก : 

ส่วนประกอบ : ส่วนประกอบ : 
1.                                   2.        1.                                   2.        

3.                                   4. 3.                                   4. 

5.                                   6. 5.                                   6. 
ประโยชน์ที่ได้รับ : ประโยชน์ที่ได้รับ : 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
ลักษณะเด่นของอาหาร : ลักษณะเด่นของอาหาร : 

รสชาติ : รสชาติ : 

สิ่งที่เห็นแล้วจ าได้ : สิ่งที่เห็นแล้วจ าได้ : 

 
อาหารไทยแนวใหม่ (สร้างขึ้นใหม่) 

ชื่ออาหารท่ีเลือก : 

วาดรูป : ระบายสี 
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ระบุเหตุผลความเป็นไปได้ของชิ้นงาน 
1  
............................................................................................................................. ....................................................... ... 
2. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
3. 
.......................................................................................................................................................................................  
4. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
5. 
............................................................................................................................. .......................................................... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ใบงานท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประเด็น 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

 
การประเมินความ

เป็นไปได้ของผลงาน 

นักเรียนสามารถระบุเหตุผล
ของการเลือกข้อสรุปที่
เป็นไปได้ของผลงาน  5 
เหตุผลขึ้นไป 

นักเรียนสามารถระบุ
เหตุผลของการเลือก
ข้อสรุปที่เป็นไปได้ของ
ผลงานอย่างน้อย 3 - 4 
เหตุผล 

นักเรียนสามารถระบุ
เหตุผลของการเลือก
ข้อสรุปที่เป็นไปได้ของ
ผลงานอย่างน้อย 1 - 2 
เหตุผล 
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ใบความรู้ท่ี 3 
เรื่อง :  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรม 

 
เรื่อง :  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรม 

  วัตถุสิ่งของ อาหารการกิน และกิริยาท่าทางเป็นหลักฐานแสดงถึงวัฒนธรรมของเรา ประเพณี
และทัศนคติอันเกิดจากวัฒนธรรมท าให้เราเป็นเราอย่างทุกวันน้ี ฉะน้ันเราจึงต้องพยายามศึกษาวัฒนธรรมของ
ตนเองให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ตราบนานเท่านาน 

 
 
 
 
 
 
 

เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ 
  เรียนรู้ประเพณีทางศาสนา. ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาเดียวกับพ่อแม่และปู่ย่าตายายหรือไม่ การ
พยายามศึกษาประเพณีทางศาสนาไว้จะช่วยท าให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น ศาสนามีส่วนเก่ียวข้องกับ
ภาษา ประวัติศาสตร์ และพฤติกรรมส่วนบุคคล ฉะน้ันการท าความรู้จักคุ้นเคยกับศาสนาที่บ้านเรานับถือจะช่วยให้
เราเข้าใจวัฒนธรรมด้านอ่ืน ๆ ด้วย ค าสอนและพิธีกรรมต่าง ๆ อาจเป็นอะไรที่เข้าใจยาก ถ้าไม่มีผู้รู้คอยชี้แนะให้ 
ขอให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยอธิบายค าสอนและพิธีกรรมทางศาสนาที่ส าคัญให้เราฟัง ลองหาหนังสือที่เก่ียวกับค าสอนทาง
ศาสนามาอ่านก็ได้ 
 
 

 
 
 
 
พูดภาษาบ้านเกิด 
  ถ้ารู้ ว่ามี เพื่ อนคนห น่ึงมาจากท้องถิ่นเดียวกันกับ เรา ให้พูดคุย เป็นภาษาถิ่น กับ เขาดู  
นักภาษาศาสตร์และนักมนุษยวิทยาบอกว่าภาษาน้ันมีอิทธิพลต่อการรับรู้สิ่งต่าง ๆ บนโลกน้ี ถ้าเราอยู่ในถิ่นอ่ืนที่ไม่มี
คนพูดหรือรู้จักภาษาถิ่นของเรา ก็จะไม่มีใครมาแอบฟังเรากับเพื่อนพูดภาษาถิ่นตอบโต้กันแน่นอน     มีภาษาหลาย
พันภาษาที่เสี่ยงต่อการสูญหาย  ถ้าเรารู้ภาษาที่ใกล้สูญหาย อย่าลืมถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรู้ แบ่งบันความรู้และทัศนคติที่
อาจสูญหาย ถ้ามีโอกาส บันทึกภาษาพูดและภาษาเขียน (ถ้าเป็นไปได้) แล้วแปลเป็นภาษาอ่ืน ๆ เพื่อเผยแพร่ 
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ฝึกท าอาหารพื้นบ้านหรืออาหารต ารับโบราณ. 

  ไม่สายเกินไปที่จะขอให้คุณยายของเราสอนวิธีท าอาหารพื้นบ้านหรืออาหารต ารับ
โบราณให้ เราจะได้รู้ว่ากลิ่นและรสชาติอาหารแบบเฉพาะของบ้านเราน้ันเป็นอย่างไร  พอลองท าขนม
หรือประมาณส่วนผสมของเครื่องเทศเอง ก็ให้น าสูตร วิธีการ หรือเคล็ดลับที่คุณยายสอนมาใช้ดู การ
อ่านต าราอาหารสักเล่มหนึ่งก็ช่วยท าให้เรารู้ว่าส่วนประกอบและเครื่องมือในการท าอาหารเปลี่ยนไป
มากแค่ไหน ถึงอาหารบางเมนูจะท าได้ไม่ง่ายนัก แต่อาหารบางเมนูก็สามารถท าได้ง่ายและอาจ
กลายเป็นเมนูโปรดของครอบครัวไปเลยก็ได้ ถ้าในครอบครัวเราไม่มีผู้เช่ียวชาญอาหารพื้นบ้านหรือ
อาหารต ารับโบราณเลย ลองหาซื้อหนังสอืท าอาหารพื้นบา้นหรอือาหารต ารับโบราณตามรา้นหนังสอืดู 
ถ้ามีคนในท้องถ่ินรู้วิธีท าอาหารพื้นบ้านหรืออาหารต ารับโบราณ ขอให้เขาสอนเราและเราก็จดบันทึก
เอาไว้ 
 
 
 
 
 
 
เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของตน 
  ทุกประเทศจะมีการแต่งกาย ดนตรี ศิลปะ เรื่องเล่า และอะไรอ่ืน ๆ อีกมากมายที่เป็นแบบฉบับ
เฉพาะของตน บ้านเรามีผู้คนมากมายที่ยินดีจะสอนและบอกเล่าวิถีชีวิตของเขาให้เราฟัง เช่น ท างานอดิเรกอะไรใน
ยามว่าง ประกอบอาชีพอะไร ท างานหัตถกรรมใด และมีการละเล่นอะไรบ้าง เป็นต้น เราอาจคิดว่างานศิลปะโบราณ
ในพิพิธภัณฑ์เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุอย่างเดียวที่เรามี แต่ความจริงแล้วมีมากกว่าน้ี ช้อนในครัวหรือซอฟต์แวร์ที่
คิดค้นขึ้นมาก็ถือเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุเช่นกัน 
  ผู้คนที่ใช้เทคโนโลยีซ่ึงไม่ซับซ้อนมักจะถูกมองว่าเป็นพวกไม่มีความรู้หรือไม่ค่อยฉลาด เรื่องน้ีไม่
จริงเลย พวกเขาต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตน ฉะน้ันเครื่องมือทุกชิ้นเกิดจากภูมิปัญญาของ
ผู้คนทั้งสิ้น[5] เครื่องมือที่ท าจากหินเป็นหน่ึงในวัตถุทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุด เครื่องมือเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึง
ทักษะและความรู้ของคนยุคโบรา 
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หาเวลาพูดคุยกับคนในท้องถิ่น. 
  วิธีที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราคือท าให้วัฒนธรรมน้ันยังคงอยู่ เราไม่จ าเป็นต้อง
พบปะผู้คนแค่เฉพาะตอนไปเที่ยวในวันหยุดเท่าน้ัน แต่สามารถนัดรับประทานอาหารร่วมกัน พบเจอกันในวันส าคัญ 
หรือแค่พูดคุยกันเฉยๆ ก็ได้ มีวัฒนธรรมหลายด้านที่ไม่สามารถเรียนรู้จากการอ่านหนังสือและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
แต่เพียงเดียว เช่น มารยาท ภาษากาย และความมีอารมณ์ขัน  ในระหว่างพุดคุยกันลองคิดสิว่าวัฒนธรรมในการ
สนทนาพูดคุยของเราและของผู้อ่ืนแตกต่างกันอย่างไร (หรือเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมที่เราเข้า
ไปมีส่วนร่วมก็ได้) วัฒนธรรมในการสนทนาของท้องถิ่นหน่ึงดูมีชีวิตชีวาหรือเป็นมิตรกว่าอีกท้องถิ่นหน่ึงหรือเปล่า 
ถ้อยค าธรรมดาๆ ของวัฒนธรรมหน่ึงกลับเป็นถ้อยค าที่หยาบคายส าหรับอีกวัฒนธรรมหน่ึงหรือเปล่า ท าไมเราถึงคิด
ว่าเป็นแบบน้ัน การวิเคราะห์ที่ลึกซ้ึงแบบน้ีอาจยากไปสักนิด แต่ก็ท าให้เราได้เข้าใจแก่นของวัฒนธรรมน้ันมากขึ้น 

 
 
 
 
 
เน้นบันทึกวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่ง 
  เราสามารถบันทึกทุกอย่างที่ตนเองได้ค้นพบในชีวิตและในระหว่างที่ค้นคว้าได้ ไม่ว่าเรื่องน้ันจะ
เล็กน้อยสักแค่ไหน แต่เราก็ไม่สามารถบันทึกทุกอย่างที่รู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของตนได้หมด เพราะข้อมูลน้ันมากมาย
เกินไป คนส่วนใหญ่จึงเลือกบันทึกไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงดังน้ีแทน  ประวัติส่วนตัวโดยมาจากประสบการณ์ของ
คนคนน้ันเองหรือครอบครัวเป็นผู้บอกเล่า  วัฒนธรรมด้านใดด้านหน่ึงอย่างละเอียด เช่น การท าอาหาร เรื่องตลก
ขบขัน เป็นต้น 
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เลือกสื่อท่ีจะใช้บันทึก 
   เราจะใช้ปากกากับกระดาษ เครื่องบันทึกเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ มาบันทึกประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเองก็ได้ เราจะน าสิ่งที่บันทึกไว้มาลงเว็บไซต์ ดีวีดี หรือลงในสื่อดิจิตอลรูปแบบอ่ืนก็ได้  เราจะได้
เผยแพร่วัฒนธรรมของตนเองให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ 

 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์ผู้รู้. 
  สัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ในวัฒนธรรมด้านน้ันอย่างลึกซ้ึงหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องน้ัน เราต้องเตรียม
ค าถามว่าจะถามอะไรบ้าง แต่ก็ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดถึงหัวข้อและเรื่องราวอ่ืน ๆ บ้าง เราอาจได้เรียนรู้อะไร
บางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ ควรใช้เวลาสัมภาษณ์ครั้งละหน่ึงหรือสองชั่วโมง ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์อยากให้ข้อมูล
เพิ่มเติม ค่อยกลับมาสัมภาษณ์เขาใหม่ในภายหลัง เพราะเราจะได้เตรียมค าถามมาเพิ่มเติมและผู้ให้สัมภาษณ์จะได้มี
เวลาค้นหาเอกสารหรือวัตถุต่าง ๆ มาแบ่งปันให้เรา บันทึกวีดีโอหรือบันทึกเสียง ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาต เพราะ
การบันทึกวีดีโอและการบันทึกเสียงจะมีความแม่นย ากว่าการจดหรือจ าเอาไว้ในหัว 

 
 
 
 
 
 
เขียนแผนภูมิแสดงล าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล. 
  สอบถามล าดับเครือญาติของวงศ์ตระกูลเราจากสมาชิกในครอบครัว และน าข้อมูลน้ีมาเขียน
แผนภูมิ เราอาจเห็นว่าตนเองมีลูกพี่ลูกน้องที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน ใช้แผนภูมิแสดงล าดับเครือญาติของวงศ์
ตระกูลหรืออินเตอร์เน็ตในการตามหาผู้คนเหล่าน้ี เราอาจได้รู้จักวัฒนธรรมของตนเองมากขึ้นจากบุคคลเหล่าน้ี 
เว็บไซต์ของรัฐบาลและบันทึกต่าง ๆ อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมย้อนกลับไปได้หลายสิบปี  ขอยืมสมุดเก็บภาพและบันทึก
ต่าง ๆ ไว้แต่เน่ิน ๆ เราอาจพบว่ามีใครสักคนที่เราสามารถสอบถามข้อมูลความเป็นมาของครอบครัวเราได้ 
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ใช้ส่ิงท่ีบันทึกไว้มาเผยแพร่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม 
   เราต้องพยายามหาทางอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองเอาไว้ แบ่งปันเรื่องราวและข้อมูลเก่ียวกับ
วัฒนธรรมของเราให้กับคนหนุ่มสาวที่อาจไม่รู้จักวัฒนธรรมของตนเองมากนักได้รับรู้ ไม่ว่าจะเจอการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองหรือสังคมอย่างไร พยายามให้ผู้คนได้มามีส่วนร่วมในการพูดคุยและเข้าร่วมท ากิจกรรมทางวัฒนธรรม 
สิ่งที่เราค้นคว้ามาสามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจค่านิยมหลักของวัฒนธรรมตนเองและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยาก
รักษาและท าให้วัฒนธรรมเหล่าน้ันเจริญงอกงามต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
   ถึงจะมีคนพูดว่าจงรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป แต่ก็ดูเหมือนจะท าได้ยาก วัฒนธรรม "ใกล้สูญ
หาย" หรือ "ต้องได้รับการอนุรักษ์" ก่อนที่จะหายไป ถึงแม้เราจะต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ไม่ให้สูญหาย แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย วัฒนธรรมช่วยให้คนเราปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว โลก
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด วัฒนธรรมก็ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเช่นกัน ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าจะท ายังไง 

 
 
 
 

ข้อมูลอ้างอิง 
https://th.wikihow.com 

 
************************************************************************** 
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แบบประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ค าชี้แจง : ใหพ้ิจารณาตัวช้ีวัดดังต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกบัการปฏิบัติของนักเรียนตาม
ความเป็นจริง 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 
ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการท างาน 

รวม 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 2 

  3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

1               
2               

3               
4               

5               

6               
7               

8               

9               
10               

11               

12               
13               

14               
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เกณฑ์การให้คะแนน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

ใฝ่เรียนรู้    
1. ตั้งใจเพียรพยายาม 
ในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรียน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรียน 
และมีความพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่ในการเรียน และมี
ความพยายามในการเรียนรู้  
มีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เป็นประจ า  

2. แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุป เป็นองค์
ความรู้ สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

ศึกษาค้นคว้าความรู้ จาก
หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อ เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม มี
การบันทึกความรู้ลงใน
สมุด 

ศึกษาค้นคว้าความรู้ จาก
หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
สื่อ เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อย่างเหมาะสม มี
การบันทึกความรู้ลงใน
สมุด วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
เป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน
ได้ 

ศึกษาค้นคว้าความรู้ จาก
หนังสือเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู้ลงในสมุด 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์
ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืนด้วยวิธีหลากหลายและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

มุ่งม่ันในการท างาน    

1. ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้น 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

2. ท างานด้วยความ
เพียรพยายามและ
อดทนเพื่อให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน พยายามท าให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ท างานด้วยความขยัน 
อดทน พยายามท าให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย ชื่น
ชมผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความขยัน อดทน 
พยายามท าให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ภายในเวลาที่
ก าหนด ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
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เกณฑ์การตัดสินระดบัคณุภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

11 - 12 ดีมาก 
9  - 10 ดี 
7 - 8 พอใช้ 
4 - 6 ปรับปรุง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์                                              ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 
      ข้อสอบวิชา  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม             สอบวัน  ……………………………………. 

 
 
ค าอธิบาย : 
 1)    ข้อสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 40 ข้อ รวม 6 หน้า  
 2)    ข้อสอบฉบับนี้มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 3)    การตอบข้อสอบ ให้ตอบลงในกระดาษค าตอบเท่านั้น 
 4)     ข้อสอบทุกข้อเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ แต่ละข้อจะมีค าตอบให้เลือก 4 ค าตอบ คือ    
1 , 2 ,3 ,4 ให้พิจารณาเลือกค าตอบที่เห็นว่าถูกที่สุด หรือ เหมาะสมที่สุด เพียงค าตอบเดียวและ    
ใช้ดนิสอด า 2B หรือด ากว่าระบายในช่องวงกลมที่ต้องการในกระดาษค าตอบ ดังตัวอย่าง  
    
                                                          
            ตัวอย่าง                                                                              การตอบ 
(0) หนึ่งสัปดาห์มีกี่วัน                                                   ข้อนี้ ค าตอบที่ถูกคือ  7  วัน 
1.  4  วัน                              จึงไปตอบตัวเลือกที่  2  ในกระดาษค าตอบ 
2.  7  วัน 
3.  6  วัน 
4.  5  วัน 
 
 
 5)    ถ้าต้องการเปลี่ยนค าตอบให้ใช้ยางลบ ลบใหส้ะอาดแลว้จึงระบายวงกลมใหม่ที่ต้องการ 
 6)    ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 
 7)    ก่อนตอบข้อสอบใหผู้้เข้าสอบเขียน ช่ือและเลขที่นัง่สอบให้สมบรูณ์ลงใน
กระดาษค าตอบ   
 
 

    ⚫         
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา  ส 23101     หน้าท่ีพลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตย      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 40 ข้อ                                  จ านวนหน้าข้อสอบ  6  หน้า 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562                     ใช้เวลา 50 นาที 
 
ค าชี้แจง : ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบปรนยัชนิด  4 ตัวเลือก  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด
เพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  ⚫  ลงในกระดาษค า 
 
1. สิ่งท่ีดีงามท่ียึดถือปฏิบัติสบืต่อกันมา ได้แก่ข้อใด 
1. คุณธรรม    2. จริยธรรม 
3. วัฒนธรรม    4. ค่านิยม 
2.วัฒนธรรมหมายถึงอะไร  
1. ความเจริญรุ่งเรอืง    2. ข้อก าหนดที่ควรปฏิบัต ิ
3. ความเจริญงอกงามก้าวหน้า  4. ข้อก าหนดให้มนุษย์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญงอก
งามก้าวหน้า   
3. ข้อใดอธิบายความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” ในเชงิสังคมวิทยาได้ถูกต้องท่ีสุด  
1. สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
2. สิ่งดีทีส่ร้างความเจริญงอกงามให้แกส่ังคม 
3. สิ่งที่มนุษยส์ร้างข้ึนและมกีารถ่ายทอดไปสูรุ่่นอื่น 
4. วิถีชีวิตและความคิดดีงามของคนในอดีตที่ควรแก่การอนรุักษ์ไว้  
4. ข้อใด มิใช่ ลักษณะของวัฒนธรรม  
1. เกิดจากการเรียนรู ้   2. เป็นมรดกทางสังคม 
3. เป็นสิง่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้  4. แบบพฤติกรรมของพฤติกรรมของมนุษย ์
5. “ผู้ท่ีนับถือครสิต์ศาสนาเมื่อกระท าผิดจึงไปท าพิธีรับศลีล้างบาป” จากข้อความนี้อยู่ใน
วัฒนธรรมสาขาใด 
1.  วัฒนธรรมทางวัตถุ   2.  วัฒนธรรมสุนทรียะ 
3.  วัฒนธรรมทางจิตใจ   4.  วัฒนธรรมทางธรรมเนียมประเพณี  
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6. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของคนไทย  
 1. ความยึดมั่นในศาสนา   2. แสวงหาความเป็นธรรม 
 3. ไม่ค่อยมีความเช่ือมั่นในตนเอง  4. ครอบครัวประกอบด้วย  พ่อ แม่ ลูก  
7. ข้อใด ไม่ใช่ วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน  
1. เสื้อผ้า รองเท้า รถมอเตอร์ไซด์                       2. บ้านทรงไทย ไม้แกะสลัก เสื่อจันทรบูร 
3. ทองหยบิ ทองหยอด ข้าวเกรียบปากหม้อ 4.  ความเช่ือเรื่องพรหมจรรย์ การรักนวลสงวน
ตัว เรือนหอ  
8. ข้อใด ไม่ใช่ ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย  
1. เอกลักษณ์ทางศิลปกรรม  2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3. การสร้างความสามัคคีในชุมชน  4. ความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ ่ และผู้มีพระคุณ 
9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้านศิลปกรรมของไทย  
1.  คหกรรม    2. ประติมากรรม 
3.  สถาปัตยกรรม             4.  ภาษาและวรรณกรรม    
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
1. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องมีการเคลื่อนไหว 2. วัฒนธรรมเป็นเครื่องวัดความเจรญิของสังคม 
4.  วัฒนธรรมเกิดจากการกระท าของมนุษย ์3. วัฒนธรรมทกุอย่างสร้างความเจริญให้กับชาติทัง้นั้น 
11.  วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม หมายความว่าอยา่งไร  
1.  วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู ้
2.  วัฒนธรรมสามารถรบัมาจากสงัคมอื่นได ้
3.  วัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึง่ตอ่ ๆ กันไป 
4.  วัฒนธรรมเป็นสิง่ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นมรดกสืบทอดต่อ ๆ ไป 
12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของวัฒนธรรม  
1.  วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม   2.  วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ในสังคม 
3.  วัฒนธรรมเป็นแบบแผนพื้นฐานการด ารงชีวิต 4.  วัฒนธรรมเป็นสิง่ที่ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
13. ประเพณีท้องถิ่นต่อไปนีข้้อใดต่างจากข้ออ่ืน ๆ 
1. สู่ข้าวขวัญ     2. ทอดกฐิน 
3. บุญเบกิฟ้า     4. ก่อพระเจดีย์ทราย 
14. ท าไมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงค่อย ๆ สูญหายไป  
1.  เพราะ  อนุชนรุ่นเก่าหวงวิชามาก  2.  เพราะ  อนุชนรุ่นหลงัมีการศึกษาสงู 
3.  เพราะ  อนุชนใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามาก  4.  เพราะ  อนุชนไม่เห็นความส าคัญและ
ประโยชน ์
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15. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของภูมิปัญญาไทย/ท้องถิ่น  
1.  มีลักษณะเป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเช่ือ และ พฤติกรรม 
2.  แสดงถึงลักษณะทสี าคัญของประวัติของบุคคลส าคัญต่าง ๆ 
3. เป็นพื้นฐานส าคัญในการมองชีวิต  เป็นพื้นฐานความรูเ้รื่องต่าง ๆ 
4.  มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดลุในการพัฒนาการทางสังคม  
16. มรดกศิลปวัฒนธรรมในข้อใดท่ีไมส่ัมพันธ์กัน  
1.   วัฒนธรรมด้านวัตถุ : วรรณคดี พงศาวดา 
2.  วัฒนธรรมทางจิตใจ : ความเช่ือ ศาสนา 
3.  วัฒนธรรมทางจารีต : ขนบธรรมเนียมประเพณี 
4.  วัฒนธรรมทางสุนทรีย์ : ทัศนศิลป์ ศิลปการแสดง  
17. สถาบนัใดมีบทบาทในการปลูกฝังภูมิปัญญาน้อยท่ีสุด  
1.  สถาบันครอบครัว    2. สถาบันการศึกษา 
3. สถาบันศาสนา     4. สถาบันศาล 
18. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของภูมิปัญญาไทย  
1.  ภูมิปัญญาระดบัโลก    2.  ภูมิปัญญาระดบัชาติ 
3.  ภูมิปัญญาชาวบ้าน    4.  ภูมิปัญญาระดบัท้องถ่ิน 
19.  การจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น เป็นภูมิปัญญาสาขาใด  
1.  ศาสนาและประเพณี    2.  ภาษาและวรรณกรรม 
3.  ศิลปกรรม     4.  แพทย์แผนไทย  
20. ข้อใดคือข้อดีของการน าภูมปิัญญาไทยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
1. ลดการใช้เครือ่งปรับอากาศ   2. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
3. ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ  4. สามารถท านายการเกิดภัยธรรมชาติล่วงหน้า
ได้อย่างแม่นย า  
21.  ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
1.  การแต่งกาย     2.  การฟ้อนเล็บ 
3.  การบริโภค     4.  การประกอบอาชีพ 
22.  สถาบันใดสรา้งจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นสถาบันแรก คือ สถาบันใด 
1.  ครอบครัว         2.  ศาสนา 
3.  การศึกษา     4.  การเมืองการปกครอง 
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23. การร ากลองยาวเป็นศิลปะการฟ้อนร าของภาคใด  
1.  ภาคเหนือ     2.  ภาคใต้ 
3.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   4.  ภาคกลาง 
24.  การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาท่ีนุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาดา้นใด 
1.  การด ารงชีวิต    2. การประกอบอาชีพ 
3.  การจัดระเบียบสงัคม   4. การแสดงออกทางศิลปะ 
25. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรท าอยา่งไรก่อนเป็นอันดับแรก  
1.  สนับสนุนครูภูมปิัญญาไทยในท้องถ่ิน 
2.  รณรงค์การใช้ภูมิปญัญาไทยในท้องถ่ิน 
3.  ศึกษาแหล่งภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถ่ิน 
4.  สร้างจิตส านึกในกาอนรุักษ์ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
26.  ท าไมภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงค่อย ๆ สูญหายไป  
1.  อนุชนรุ่นเก่าหวงวิชามาก   2.  อนุชนรุ่นหลังมีการศึกษาสูง 
3.  อนุชนใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามาก  4.  อนุชนไม่เห็นความส าคัญและประโยชน ์  
27. สายไหมประพฤติปฏิบัติตามสังคมนิยมนับถือสืบต่อกนัมา สมจติรไม่ปฏิบัติเหมือนสายไหมถูก
สังคมติเตียน  เหยียดหยาม  ข้อความดังกลา่วหมายถึงข้อใด  
1.  คติธรรม    2.  เนติธรรม 
3.  วัฒนธรรมวิถีปฏิบัต ิ   4.  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
28. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับค ากลา่วท่ีว่า สังคมไทยในปัจจุบันนี้มีวัฒนธรรมทางวัตถุเจริญกว่า
วัฒนธรรมทางจิตใจ  
1. ไม่เห็นด้วย เพราะเศรษฐกจิและสงัคมไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 
2. เห็นด้วย เพราะเน้นความเจริญทางเศรษฐกจิมากกว่าทางจิตใจ 
3. ไม่เห็นด้วย เพราะทั้งคนและสงัคมมีการพฒันาไปพรอ้ม ๆ กัน 
4.  เห็นด้วย เพราะความเจรญิทางวัตถุต้องมาก่อนความเจรญิทางจิตใจ 
29. ข้อใดแสดงให้เห็นภูมิปัญญาคนไทยในการปรบัตัวให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ  
1. การหุงตม้     2. การสร้างบ้านเรอืนไทย 
3. การใช้สมุนไพรรักษาโรค   4. การประดิษฐ์เครือ่งมือดกัสัตว์ 
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30.  ข้อใดคือ ผลดีของการด าเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทยมากท่ีสุด  
1.  คนในสังคมไทยมีลักษณะคล้ายคลึงกันมีความผูพ้ันธ์กัน 
2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
3.  สมาชิกในสังคมมีความเป็นอยูอ่ย่างพอเพียง 
4.  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
31 .เหตุใดมนุษย์จึงสามารถสืบทอดวัฒนธรรมการรบัประทานอาหารบนโต๊ะได้  
1.  มนุษย์ใช้สมองในการเรียนรู้ทางด้านภาษา 
2.  มนุษย์มีความสามารถรบัประทานอาหารได้ต้ังแตเ่กิด 
3.  มนุษย์ใช้สัญชาตญาณที่เกิดจากความหิวโหย  
4.  มนุษย์มีพันธุกรรมด้านการรบัประทานอาหารบนโต๊ะจากพ่อแม่ 
32.  นักเรียนควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาอยา่งไร  
1.  รวบรวมเขียนไว้เป็นต ารา   2.  สิ่งใดดี ก็ควรปฏิบัติต่อไป 
3. เชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้   4.  ออกกฎหมายลงโทษผู้ไม่เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญา 
33.  ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร  
1.  เพื่อการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน   2.  เพื่อหันไปใช้เทคโนโลยสีมัยเก่า 
3.  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย  4.  เพื่อความต้องการของผูส้ร้างสรรค์เท่านั้น 
34. ประเพณเีลี้ยงขา้วแลงขันโตก แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยภาคเหนือเกี่ยวกับเรื่อง
ใด    
1.   การประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ  2.   การแสดงดนตรี การรับประทานอาหาร  
3.  การรับประทานอาหารร่วมกนั    4.   การฉลองสมโภชเนื่องในวันส าคัญทาง
ศาสนา 
35.  การถ่ายทอดภูมิปญัญาทางอ้อมคืออะไร 
1.  การเรียนรู้ในห้องเรียน    3.  การปฏิบัติตามบรรพบรุุษ  
2.  การอ่านต ารา     4.  การเล่านิทาน   
36.  หากนายนพพร ต้องการซื้อไข่เค็มท่ีมชีื่อเสียงควรไปจังหวัดใด  
1.  สงขลา     2.  สุราษฎ์ธานี 
3.  นครศรีธรรมราช    4.  ภูเก็ต 
37.  ข้อใดเป็นงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนาฎกรรม  
1.  รูปปั้นยักษ์วัดอรุณ    2.  เรือส าเภา 
3.  โขน      4.  วัดเบญจมบพิตร 
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38.  สิ่งใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมมากท่ีสุด 
1.  นโยบายรัฐบาล    2.  ประชากร 
3.  เทคโนโลย ี     4.   สภาพแวดล้อม 
39.  ข้อใดเป็นลักษณะของวัฒนธรรมไทยท่ีตา่งจากวัฒนธรรมสากล 
1.  เช่ือมั่นในตนเอง    2.  เช่ือในพรหมลิขิต 
3.  เช่ือในหลักเหตุผล    4.  เช่ือในความเท่าเทียมกันของมนุษย ์  
40.  วัฒนธรรมสากล  มีลักษณะตรงกับข้อใด 
1.  วัฒนธรรมทางทวีปยุโรป  และทวีปอเมริกา 
2.  วัฒนธรรมที่มีความเจริญก้าวหน้ากว่าวัฒนธรรมอื่น 
3.  วัฒนธรรมที่มีความผสมผสานระหว่างหลายวัฒนธรรม 
4.  วัฒนธรรมทุกสังคมมีความคล้ายคลงึกันและมี 
      วัฒนธรรมพื้นฐานที่เหมือนกัน 
 

************************************************************ 
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ค าชี้แจง :   
 1. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จัดท าขึ้นเพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในระหว่างเรียน 
เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s 
 2.  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยการ
ประเมิน 3 ตอน ดังน้ี  
  ตอนที่ 1  การอ้างถึง (Referring) มี 3 ข้อ   
  ตอนที่ 2 การสะท้อนคิด (Reflecting) มี 3  ข้อ 
  ตอนที่ 3 การสร้างใหม่ (Reconstruction) มี 1 ข้อ 
โดยให้นักเรียนอ่านบทความที่ก าหนดให้ เพื่อน าไปเติมค าตอบตามค าชี้แจง 
 3.  แบบทดสอบประเมินความคิดสร้างสรรค์ฉบับน้ี ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์ให้ได้มากที่สุด ไม่มีการก าหนดกรอบแนวคิด นักเรียนสามารถตอบค าตอบได้ตามความเหมาะสมและมี
ประโยชน์สามารถเป็นไปได้จริง 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

นายสัญญา  จ าปาขอม 
                                                                                                                    ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมนิความคิดสร้างสรรค ์
ฉบับท่ี 1 

ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ตอนท่ี 1 

การอ้างถึง (Referring) 
 

ค าชี้แจง  
1.   แบบประเมินตอนที่ 1 การอ้างถึง (Referring) น้ีจะฝึกให้ผู้เรียนให้คิดหาค าตอบจากประสบการณ์ 

การค้นคว้าเพิ่มเติม ของตนเองให้มากที่สุดจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้แปลก ใหม่  หลายแง่มุม และได้ค าตอบไม่
ซ ้า     

2.  แบบประเมินตอนที่ 1 การอ้างถึง (Referring) มี  3 ข้อ ให้เวลา  30 นาที 
3.  ให้นักเรียนอ่านข้อความหรือเรื่องราวสั้น ๆ ที่ก าหนดให้ พยายามคิดให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ใน

หลายๆ แง่มุม เม่ือคิดได้อย่างไรให้เขียนลงใต้ค าถามทันที  
 

 หมายเหตุ :  อย่าวิตกกังวลกับค าตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบน้ีไม่ได้ค านึงถึงความถูกหรือ
ความผิด นักเรียนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นได้ตามความต้องการ โดยคิดค าตอบให้ได้มากที่สุด ให้คิดหาค าตอบที่
แปลก ใหม่  ให้ได้ค าตอบที่หลากหลายแง่มุมและไม่ซ ้ากับคนอ่ืน 

  
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

การอ้างถึง 
(Referring) 

การใช้ข้อมูลเดิมจาก
ประสบการณ์ 

นักเรียนตั้ งค าถาม  โดย
ประสบการณ์ของตน และ
จากการศึกษาใบความรู้  
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
สนใจจากเรื่องที่ก าหนดให้
ได้ ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ต ร ง
ประเด็น ได้ตั้งแต่ 11 ข้อ
ขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

นักเรียนตั้งค าถาม โดย
ประสบการณ์ของตนเแล 
ะ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ใบ
ค วาม รู้  ค้ น ค ว้ าจ าก
แหล่งข้อมูลที่สนใจจาก
เรื่องที่ก าหนดให้ได้มาก
ที่สุดและตรงประเด็น ได้
ตั้งแต่ 6-10 ข้อภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

นั ก เรี ย น ตั้ งค า ถ าม 
โดยประสบการณ์ของ
ตนและจากการศึกษา
ใบความรู้ ค้นคว้าจาก
แหล่ งข้ อ มูลที่ สนใจ
จากเรื่องที่ก าหนดให้
ได้มากที่สุดและตรง
ประเด็น ได้ตั้งแต่ 1-5 
ข้อ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
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ตอนท่ี 1 
การอ้างถึง (Referring) 

 
 ค าชี้แจง  ข้อ 1  :  ให้นักเรียนเขียนชื่อโบราณสถานในประเทศไทยที่นักเรียนรู้จักให้มากที่สุด (10 นาที)  
 ค าตอบ 
 1.                                                             . 16.                                                 . 
 2.                                                             .  17.                                                 . 
 3.                                                             .  18.                                                 . 
 4.                                                             .  19.                                                 . 
 5.                                                             .  20.                                                 . 
 6.                                                             .  21.                                                 . 
 7.                                                             .  22.                                                 . 
 8.                                                             .  23.                                                 . 
 9.                                                             .  24.                                                 . 
 10.                                                            .  25.                                                 . 
 11.                                                            .  26.                                                 . 
 12.                                                             .  27.                                                 . 
 13.                                                             .  28.                                                 . 
 14.                                                             .  29.                                                 . 
 15.                                                             .  30.                                                 . 
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ตอนท่ี 1 
การอ้างถึง (Referring) 

ค าชี้แจง  ข้อ 2  :  นักเรียนพิจารณารูปภาพด้านล่าง นักเรียน ต้ังค าถามให้ มากที่สุด (10 นาที)  
 
 
 
 
 
 
 1.                                                             . 16.                                                 . 
 2.                                                             .  17.                                                 . 
 3.                                                             .  18.                                                 . 
 4.                                                             .  19.                                                 . 
 5.                                                             .  20.                                                 . 
 6.                                                             .  21.                                                 . 
 7.                                                             .  22.                                                 . 
 8.                                                             .  23.                                                 . 
 9.                                                             .  24.                                                 . 
 10.                                                            .  25.                                                 . 
 11.                                                            .  26.                                                 . 
 12.                                                             .  27.                                                 . 
 13.                                                             .  28.                                                 . 
 14.                                                             .  29.                                                 . 
 15.                                                             .  30.                                                 . 
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ตอนท่ี 1 
การอ้างถึง (Referring) 

 

 ค าชี้แจง  ข้อ 3  :  นักเรียนอ่านบทความ เรื่อง  ผู้เข้าชมโบราณสถาน แสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม มีโทษทางอาญา ให้นักเรียน ตั้งค าถามให้มากท่ีสุด (10 นาที)  
 
 1.                                                             . 16.                                                 . 
 2.                                                             .  17.                                                 . 
 3.                                                             .  18.                                                 . 
 4.                                                             .  19.                                                 . 
 5.                                                             .  20.                                                 . 
 6.                                                             .  21.                                                 . 
 7.                                                             .  22.                                                 . 
 8.                                                             .  23.                                                 . 
 9.                                                             .  24.                                                 . 
 10.                                                            .  25.                                                 . 
 11.                                                            .  26.                                                 . 
 12.                                                             .  27.                                                 . 
 13.                                                             .  28.                                                 . 
 14.                                                             .  29.                                                 . 
 15.                                                             .  30.                                                 . 
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ตอนท่ี 2 
การสะท้อนคิด (Reflecting) 

ค าชี้แจง  
 1.   แบบประเมินตอนที่ 2 การสะท้อนคิด (Reflecting) น้ีจะฝึกให้ผู้เรียนให้คิดหาค าตอบจากสิ่งที่ได้
ศึกษามา และสามารถระบุการสะท้อนคิด (Reflecting)  ของตนเองให้มากที่สุดจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้แปลก 
ใหม่  หลายแง่มุม และได้ค าตอบไม่ซ ้า     

2.  แบบประเมินตอนที่ 2 การสะท้อนคิด (Reflecting) มี  3 ข้อ ให้เวลา  30 นาที 
3.  ให้นักเรียนอ่านข้อความหรือเรื่องราวสั้น ๆ ที่ก าหนดให้ พยายามคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใน

หลายๆ แง่มุม เม่ือคิดได้อย่างไรให้เขียนลงใต้ค าถามทันที  
 หมายเหตุ :  อย่าวิตกกังวลกับค าตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบประเมินน้ีไม่ได้ค านึงถึงความถูกหรือ
ความผิด นักเรียนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นได้ตามความต้องการ โดยคิดค าตอบให้ได้มากที่สุด ให้คิดหาค าตอบที่
แปลก  ใหม่  ให้ได้ค าตอบที่หลากหลายแง่มุมและไม่ซ ้ากับคนอ่ืน 
 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ประเด็น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 

การระบผุลที่ตามของ
ปัญหา 

นัก เรียนสามารถสะท้อน
ประเด็นส า คัญ ของผลที่
ตามมาได้หลากหลาย และ
น ามาจัดกลุ่ม ผลที่ตามมา
ข อ ง ปั ญ ห า  ได้ ภ า ย ใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดได้  5 
ประเภทข้ึนไป 

นั ก เรี ย น ส าม า รถส ะท้ อ น
ประเด็นส าคัญของผลที่ตามมา
ได้หลากหลายและน ามาจัด
กลุ่ม ผลที่ตามมาของปัญหา ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
2-4 ประเภท 

นั ก เรี ย น ส า ม าร ถส ะท้ อ น
ประเด็นส าคัญของผลที่ตามมา
ได้หลากหลาย และน ามาจัด
กลุ่ม ผลที่ตามมาของปัญหา ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
1-3 ประเภท 

การระบสุาเหตุของปญัหา นัก เรียนสามารถสะท้อน
ป ระ เด็ น ส า คั ญ เกี่ ย วกั บ
ส า เห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า ได้
หลากหลาย และน ามาจัด
กลุ่มสาเหตุของปัญหา ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ได้5 ประเภทข้ึนไป 

นั ก เรี ย น ส าม า รถส ะท้ อ น
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับสาเหตุ
ของปัญหาได้หลากหลายและ
น ามาจัดกลุ่มสาเหตุของปัญหา 
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ได้ 2-4 ประเภท 

นั ก เรี ย น ส า ม าร ถส ะท้ อ น
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับสาเหตุ
ของปัญหาได้หลากหลาย และ
น ามาจัดกลุ่มสาเหตุของปัญหา
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ได้ 1-3 ประเภท 

การระบุแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

นัก เรียนสามารถสะท้อน
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ไขของปัญหาได้
หลากหลายและน ามาจัด
กลุ่ มแนวทางการแก้ไขข
ปัญหา ได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้5 ประเภทข้ึนไป 

นั ก เรี ย น ส าม า รถส ะท้ อ น
ประเด็นส าคัญ เกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ไขของปัญหาได้
หลากหลายกลุ่มแนวทางการ
แก้ ไข ขปั ญ ห า  ได้ ภ า ย ใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดได้ 2 -4 
ประเภท 

นั ก เรี ย น ส า ม าร ถส ะท้ อ น
ประเด็นส าคัญ เกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ไขของปัญหาได้
หลากหลาย กลุ่มแนวทางการ
แก้ ไข ข ปั ญ ห า  ได้ ภ า ย ใน
ระยะเวลาที่ ก าห นด ได้ 1 -3 
ประเภท 

 
 
 



  187 

ตอนท่ี 2 
การสะท้อนคิด (Reflecting) 

 

ข้อท่ี 1 นักเรียนอ่านบทความ เรื่อง  ผู้เข้าชมโบราณสถาน แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีโทษทาง
อาญา ให้นักเรียน คาดคะเนผลท่ีตามมา ใหม้ากทีสุ่ดเท่า (10 นาที) 
 
 1.                                                             . 16.                                                 . 
 2.                                                             .  17.                                                 . 
 3.                                                             .  18.                                                 . 
 4.                                                             .  19.                                                 . 
 5.                                                             .  20.                                                 . 
 6.                                                             .  21.                                                 . 
 7.                                                             .  22.                                                 . 
 8.                                                             .  23.                                                 . 
 9.                                                             .  24.                                                 . 
 10.                                                            .  25.                                                 . 
 11.                                                            .  26.                                                 . 
 12.                                                             .  27.                                                 . 
 13.                                                             .  28.                                                 . 
 14.                                                             .  29.                                                 . 
 15.                                                             .  30.                                                 . 
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ตอนท่ี 2 
การสะท้อนคิด (Reflecting) 

 

ข้อท่ี 2 นักเรียนอ่านบทความ เรื่อง  ผู้เข้าชมโบราณสถาน แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีโทษทาง
อาญา ให้นักเรียน เขียนสาเหตขุองปัญหา ให้มากทีสุ่ดเท่า (10 นาที) 
 
 1.                                                             . 16.                                                 . 
 2.                                                             .  17.                                                 . 
 3.                                                             .  18.                                                 . 
 4.                                                             .  19.                                                 . 
 5.                                                             .  20.                                                 . 
 6.                                                             .  21.                                                 . 
 7.                                                             .  22.                                                 . 
 8.                                                             .  23.                                                 . 
 9.                                                             .  24.                                                 . 
 10.                                                            .  25.                                                 . 
 11.                                                            .  26.                                                 . 
 12.                                                             .  27.                                                 . 
 13.                                                             .  28.                                                 . 
 14.                                                             .  29.                                                 . 
 15.                                                             .  30.                                                 . 
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ตอนท่ี 2 
การสะท้อนคิด (Reflecting) 

 

ข้อท่ี 3 นักเรียนอ่านบทความ เรื่อง  ผู้เข้าชมโบราณสถาน แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีโทษทาง
อาญา ให้นักเรียน เขียนแนวทางการแก้ปัญหา ให้มากที่สุดเท่า (10 นาที) 
 
 1.                                                             . 16.                                                 . 
 2.                                                             .  17.                                                 . 
 3.                                                             .  18.                                                 . 
 4.                                                             .  19.                                                 . 
 5.                                                             .  20.                                                 . 
 6.                                                             .  21.                                                 . 
 7.                                                             .  22.                                                 . 
 8.                                                             .  23.                                                 . 
 9.                                                             .  24.                                                 . 
 10.                                                            .  25.                                                 . 
 11.                                                            .  26.                                                 . 
 12.                                                             .  27.                                                 . 
 13.                                                             .  28.                                                 . 
 14.                                                             .  29.                                                 . 
 15.                                                             .  30.                                                 . 
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ตอนท่ี 3 
การสรา้งใหม่ (Reconstruction) 

ค าชี้แจง  
 1.   แบบประเมินตอนที่ 3 การสร้างใหม่ (Reconstruction) น้ีจะฝึกให้ผู้เรียนให้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
หรือ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากประสบการณ์ และ การค้นคว้าเพิ่มเติมของตนเอง ให้ได้แปลก ใหม่  หลาย
แง่มุม    

2.  แบบประเมินตอนที่ 3 การสร้างใหม่ (Reconstruction)  มี  1 ข้อ ให้เวลา  30 นาที 
 

 หมายเหตุ :  อย่าวิตกกังวลกับค าตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบประเมินน้ีไม่ได้ค านึงถึงความถูกหรือ
ความผิด นักเรียนมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นได้ตามความต้องการ โดยคิดค าตอบให้ได้มากที่สุด ให้คิดหาค าตอบที่
แปลก ใหม่  ให้ได้ค าตอบที่หลากหลายแง่มุ่มและไม่ซ ้ากับคนอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ความคิด 
สร้างสรรค์ 

ประเด็น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

การสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 

การเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง และ
สังคม 

นักเรียนสามารถน า
แนวทางไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง
และผู้อ่ืนโดยเน้น
ส่วนรวมเป็นส าคญั 

นักเรียนสามารถน า
แนวทางไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง 
แต่ไม่เน้นส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

นักเรียนสามารถน า
แนวทางไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง 
และก่อความเดือนร้อน
แก่ผู้อ่ืน 

 การผสมผสานที่
ล ง ตั ว ร ะ ห ว่ า ง
ข อ ง เ ดิ ม แ ล ะ
ของใหม่ 

นักเรียนสามารถ
ผสมผสาน ระหว่าง
ของเดิมและของใหม ่3 
ชนิด และสร้างสรรค์
เป็นสิ่งใหม่ได้ลงตัว 

นักเรียนสามารถ
ผสมผสาน ระหว่าง
ของเดิมและของใหม ่
2 ชนิด และสร้างสรรค์
เป็นสิ่งใหม่ได้ลงตัว 

นักเรียนสามารถ
ผสมผสานระหว่าง
ของเดิมและของใหม ่
1 ชนิด และสร้างสรรค์
เป็นสิ่งใหม่ได้ลงตัว 
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ตอนท่ี 3 
การสรา้งใหม่ (Reconstruction) 

 
ข้อท่ี 1 นักเรียนอ่านบทความ เรื่อง  ผู้เข้าชมโบราณสถาน แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีโทษทาง
อาญา ให้นักเรียน เลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีตนเองสนใจ แลว้ออกแบบแนวทางการแกป้ัญหา  

 
ค าตอบ 
..................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
.................................................................................................................................... ...................................................
................................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
........................................................................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
.................................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................. .........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
...................................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
................................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
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ภาคผนวก ค  

ผลการวิเคราะห์เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้องของ แผนการจัดการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ 
Three R’s  ของผู้เช่ียวชาญ  
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
1.  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส ์

            1.1. องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน
ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคตคิส์  Three R’s 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

3.00 

 
 

1.00 
           1.2 องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอน
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู ้
2.1 จดุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วดั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

           2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ชดัเจน สามารถวดัพฤติกรรม
ได้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

           2.3 เขยีนจุดประสงค์การเรียนรู้ถูกต้องตามหลักการ
เขียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.  เน้ือหาสาระ 
3.1 เน้ือหาสาระสอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

           3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ชดัเจน สามารถวดัพฤติกรรม
ได้ 

0 +1 0 2.00 0.67 

             3.3  การจดัล าดับเน้ือหาสาระมีความเหมาะสม +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. กระบวนการเรียนรู ้

4.1 การจดัการเรียนรู้สอดคล้องกับจดุประสงค์การ
เรียนรู้       

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
2.00 

 
0.67 

           4.2 การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเน้ือหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
           4.3 การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเวลา   0 +1 +1 2.00 0.67 
           4.4 การจัดการเรียนรู้มีล าดับขั้นตอนชัดเจนและสัมพันธ์
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคนที ่

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
       5.   การวัดและการประเมินผล 
           5.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้    

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
0 

 
 

2.00 

 
 

0.67 
           5.2 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ 

+1 +1 0 2.00 0.67 

6.   สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
6.1  สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

           6.2  สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเน้ือหาสาระ +1 +1 +1 3.00 1.00 
           6.3  สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบบั 0.93 
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
ซินเนคติคส์ Three R’s ของผู้เช่ียวชาญ  

 
 

 
ข้อท่ี 

 
ข้อค าถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 
ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

1  สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ได้แก่ข้อใด +1 +1 0 2.00 0.67 

2 ข้อใดเป็นความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” ตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542   

 
+1 

 
-1 

 
0 

 
0.00 

 
0.00 

3 วัฒนธรรมหมายถึงอะไร +1 +1 +1 3.00 1.00 

4 ข้อใดอธิบายความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” ในเชิงสังคมวิทยา
ได้ถูกต้องที่สุด  

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
1.00 

 
0.33 

5 ข้อใด มิใช่ ลักษณะของวัฒนธรรม  +1 -1 +1 1.00 0.33 

6 “ผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนาเม่ือกระท าผิดจึงไปท าพิธีรับศีลล้างบาป” 
จากข้อความน้ีอยู่ในวัฒนธรรมสาขาใด  

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
1.00 

 
0.33 

7 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะวัฒนธรรมทางด้านจิตใจของคนไทย  +1 -1 +1 1.00 0.33 

8 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  +1 -1 +1 1.00 0.33 

9 ข้อใด ไม่ใช่ วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน  +1 -1 +1 1.00 0.33 

10 ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย  +1 -1 +1 1.00 0.33 

11 ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมด้านศิลปกรรมของไทย  +1 -1 +1 1.00 0.33 

12 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง   +1 +1 +1 3.00 1.00 

13 วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม หมายความว่าอย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 

14 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับลักษณะส าคัญของวัฒนธรรม  +1 -1 +1 1.00 0.33 

15 ประเพณีท้องถิ่นต่อไปน้ีข้อใดต่างจากกลุ่ม   +1 -1 +1 1.00 0.33 

16 ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย +1 -1 +1 1.00 0.33 

17 ภูมิปัญญาไทย หมายถึงข้อใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 

18 ภูมิปัญญา มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด  0 0 +1 1.00 0.33 

19 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์หลาย
ประการ ยกเว้นด้านใด  

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
1.00 

 
0.33 
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ตารางที่ 18  (ต่อ) 
 

ข้อที ่
 

ข้อค าถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ

คนที 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
20 ท าไมภูมิปัญญาท้องถิ่นจงึค่อย ๆ สูญหายไป +1 +1 +1 3.00 1.00 
21 ประเพณีบายศรีสู่ขวญัมักพบอยูทุ่กจังหวัดทัง้ ภาคเหนือและ

อีสาน ค าวา่ “บายศรี”หมายถึงสิ่งใด  
 

+1 
 

-1 
 

+1 
 

1.00 
 

0.33 
22 ความเชื่อตามประเพณีบุญบัง้ไฟสัมพันธ์กับอาชีพใด +1 +1 +1 3.00 1.00 
23 ลักษณะของภูมิปญัญาด้านความคดิคือข้อใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
24 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ปรากฏลักษณะส าคญัข้อใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
25 ข้อใดมิใช่ ลักษณะของภูมิปญัญาไทย/ท้องถิ่น  +1 0 +1 2.00 0.67 
26 มรดกศิลปวฒันธรรมในข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กัน  +1 +1 +1 3.00 1.00 
27 สถาบันใดมีบทบาทในการปลูกฝงัภูมิปัญญาน้อยทีสุ่ด  +1 -1 +1 1.00 0.33 
28 การแตง่กายของหญงิชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่ม

ผ้าแถบ จดัเป็นภูมิปัญญาด้านใด  
 

+1 
 

-1 
 

+1 
 

1.00 
 

0.33 
29 ข้อใด ไม่ใช ่ประเภทของภูมิปัญญาไทย  +1 +1 +1 3.00 1.00 
30 การจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น เป็นภูมิปญัญาสาขาใด  +1 -1 +1 1.00 0.33 
31 ข้อใดคือข้อดีของการน าภูมิปญัญาไทยมาใช้ในชีวติประจ าวัน  +1 -1 +1 1.00 0.33 
32 ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย +1 +1 +1 3.00 1.00 
33 สถาบันใดสร้างจติส านึกการอนุรักษ์วฒันธรรมไทยเป็นสถาบัน

แรก คือ สถาบันใด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
34 การร ากลองยาวเป็นศลิปะการฟ้อนร าของภาคใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
35 คุณยายพาหลานสาวไปท าพิธีสะเดาะเคราะห ์เน่ืองจากหมดดู

ท านายว่าหลานสาวชะตาไม่ด ีการกระท าดงักล่าวจดัว่าเป็นภูมิ
ปัญญาด้านใด  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

36 นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์วฒันธรรมได้อย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
 

ข้อที ่
 

ข้อค าถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคน
ที ่

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
37 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรท าอย่างไรก่อนเป็นอันดับแรก  +1 +1 +1 3.00 1.00 
38 ใครจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
39 ท าไมภูมิปัญญาท้องถิ่นจงึค่อย ๆ สูญหายไป  +1 +1 +1 3.00 1.00 
40 สายไหมประพฤติปฏิบัตติามสงัคมนิยมนับถือสบืต่อกันมา สม

จิตรไม่ปฏิบตัิเหมือนสายไหมถูกสังคมติเตยีน  เหยียดหยาม  
ข้อความดังกล่าวหมายถงึข้อใด  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

41 ประเพณีลอยกระทง  เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถงึอะไร  +1 -1 +1 1.00 0.33 
42  “นักเรียนแต่งกายเรียบร้อยปักชื่อที่หน้าอกเสื้อตามระเบียบ

ปฏิบตัิของโรงเรียน” จดัเป็นวฒันธรรมทางใด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
43 นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับค ากลา่วที่ว่า “สังคมไทยในปัจจุบัน

น้ีมีวัฒนธรรมทางวตัถเุจริญมากกว่าวฒันธรรมทางจิตใจ  
 

+1 
 

-1 
 

+1 
 

1.00 
 

0.33 
44 ความรู้ที่คนพื้นเมืองใช้ในการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจของ

ชุมชนตนเองโดยการสืบทอดกันมาจากอดตี สูป่ัจจุบันคือข้อใด  
 

+1 
 

-1 
 

+1 
 

1.00 
 

0.33 
45 ข้อใดแสดงให้เห็นภูมิปัญญาคนไทยในการปรับตัวให้เหมาะสม

กับสภาพดินฟ้าอากาศ  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
46 การฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยถูกก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สังคมแหง่ชาติ ฉบับใด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
47 “การใช้เคร่ืองทอผ้าในการทอผา้ไหมของคนไทยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีผลติภัณฑส์ินค้าจากผ้าไหมไป
จ าหน่ายทัง้ในประเทศและนอกประเทศ” ข้อความดังกลา่ว
สอดคล้องกับความส าคญัของวฒันธรรมและภูมิปญัญาไทย ใน
ข้อใดมากที่สดุ  

 
 

+1 

 
 

-1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

0.33 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
 

ข้อที ่
 

ข้อค าถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

 
ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญคน
ที ่

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
48 ข้อใดคือ ผลดีของการด าเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทยมากที่สุด  +1 +1 +1 3.00 1.00 

49 วัดร่องขุนจัดเป็นวัฒนธรรมไทยที่ส าคัญในด้านใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 

50 เหตุใดมนุษย์จึงสามารถสืบทอดวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
บนโต๊ะได้  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

51 นักเรียนควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาอย่างไร  +1 -1 +1 1.00 0.33 

52 วิธีฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นควรท าอย่างไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 

53 ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  +1 -1 +1 1.00 0.33 

54 ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร  +1 -1 +1 1.00 0.33 

55 การท าระหัดน ้าเป็นภูมิปัญญาไทยด้านใด และมีประโยชน์อย่างไร  +1 -1 +1 1.00 0.33 

56 การเปลี่ยนแปลงค าจากค าว่า “น่ารักสดใส” เป็น “แอ๊บแบ๊ว” 
เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านใด  

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
1.00 

 
0.33 

57  “ข้าวย า” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใด  +1 -1 +1 1.00 0.33 

58 ประเพณีเลี้ยงข้าวแลงขันโตก แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาว
ไทยภาคเหนือเก่ียวกับเรื่องใด  

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
1.00 

 
0.33 

59 การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางออ้อมคืออะไร  +1 +1 +1 3.00 1.00 

60 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เหมาะสมควรท าอย่างไร  +1 0 +1 2.00 0.67 

61 หากนายนพพร ต้องการซ้ือไข่เค็มที่มีชื่อเสียงควรไปจังหวัดใด +1 +1 +1 3.00 1.00 

62 ข้อใดเป็นงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนาฎกรรม  +1 +1 +1 3.00 1.00 

63 ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการเลือกรับวัฒนธรรมสากลเข้ามา  +1 +1 +1 3.00 1.00 

64 การที่บ้านทางภาคใต้ของประเทศไทยมีใต้ถุนสูงเพราะเหตุใด  0 -1 +1 0.00 0.00 

65 ค่านิยมของคนไทยดั้งเดิมใช้ชีวิตที่เรียบง่าย แต่ปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไร  

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
1.00 

 
0.33 

66 สิ่งใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมมาก
ที่สุด  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 
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ตารางที่ 18 (ต่อ) 
 
 

ข้อท่ี 

 
 

ข้อค าถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 
ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคน
ท่ี 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
67 วัฒนธรรมทางครอบครัวของไทยในข้อใดที่ตา่งจาก

วัฒนธรรมสากลมากที่สดุ  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
68 ข้อใดเป็นลักษณะของวฒันธรรมไทยทีต่่างจากวฒันธรรม

สากล  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

69 วัฒนธรรมสากล  มีลักษณะตรงกับข้อใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
70 ข้อใดเป็นลักษณะของวฒันธรรมสากล   +1 +1 +1 3.00 1.00 
71 วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยตรงกับข้อใด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
72 ข้อใดไม่ใช่วิธีการเลือกรับวฒันธรรมสากลอยา่งมี

วิจารณญาณ  
+1 -1 +1 1.00 0.33 

73 ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบตัิเม่ืออยู่ในสังคมพหุวฒันธรรม  0 -1 +1 0.00 0.00 
74 การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกวา่การ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจะเกิดปัญหาใดตามมา  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
75 หลักส าคญัในการเลือกรับวฒันธรรมของสงัคมอ่ืนตรงกับข้อ

ใด  
+1 -1 +1 1.00 0.33 

76 ข้อใดมีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดวฒันธรรมมากที่สุด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
77 วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์

หลายประการ ยกเว้น ดา้นใด  
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

3.00 
 

1.00 
78 เหตุใดมนุษย์จึงสามารถสบืทอดวฒันธรรมการรับประทาน

อาหารได้บนโต๊ะ   
 

+1 
 

-1 
 

+1 
 

1.00 
 

0.33 
79 ใครที่แสดงออกถงึการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยระดับชาติ  +1 -1 +1 1.00 0.33 
80 “ แก้วตา ไปศึกษาภาษาจีนและพม่า เพิ่มเติม เพื่อเตรียมเข้า

สู่อาเซียนและเธอก็พูดภาษาไทยไดช้ัดเจน “ ข้อความ
ดังกลา่วแสดงถึงการเลือกรับวฒันธรรมสากลในข้อใด  

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
1.00 

 
0.33 

 รวมทั้งฉบับ 0.68 
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ตารางที่ 19 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย ของนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3  
ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลความหมาย 
1 0.80 0.40 ใช้ได้ 
2 0.00* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
3 0.35 0.50 ใช้ได้ 
4 0.50 0.20 ใช้ได้ 
5 0.50 0.20 ใช้ได้ 
6 0.50 0.20 ใช้ได้ 
7 0.20 0.20 ใช้ได้ 
8 0.30 - 0.20* ใช้ไม่ได้ 
9 0.45 0.30 ใช้ได้ 
10 0.65 0.30 ใช้ได้ 
11 0.65 0.50 ใช้ได้ 
12 0.30 0.40 ใช้ได้ 
13 0.80 0.40 ใช้ได้ 
14 0.65 0.70 ใช้ได้ 
15 0.35 0.70 ใช้ได้ 
16 0.20 0.00* ใช้ไม่ได้ 
17 0.95* 0.10* ใช้ไม่ได้ 
18 0.20 0.00* ใช้ไม่ได้ 
19 0.15* -0.10* ใช้ไม่ได้ 
20 0.50 0.20 ใช้ได้ 
21 0.15* -0.10* ใช้ไม่ได้ 
22 0.55 -0.10* ใช้ไม่ได้ 
23 0.55 0.30 ใช้ไม่ได้ 
24 0.15* 0.10* ใช้ไม่ได้ 
25 0.55 0.30 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 
ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลความหมาย 
26 0.70 0.20 ใช้ได้ 
27 0.80 0.40 ใช้ได้ 
28 0.55 -0.30* ใช้ไม่ได้ 
29 0.80 0.40 ใช้ได้ 
30 0.80 0.40 ใช้ได้ 
31 0.50 0.20 ใช้ได้ 
32 0.60 0.40 ใช้ได้ 
33 0.65 0.30 ใช้ได้ 
34 0.50 0.40 ใช้ได้ 
35 0.85* 0.10* ใช้ไม่ได้ 
36 0.85* 0.10* ใช้ไม่ได้ 
37 0.60 0.40 ใช้ได้ 
38 0.75 0.10* ใช้ไม่ได้ 
39 0.60 0.20 ใช้ได้ 
40 0.35 0.50 ใช้ได้ 
41 0.85* 0.10* ใช้ไม่ได้ 
42 0.05* -0.10* ใช้ไม่ได้ 
43 0.50 0.20 ใช้ได้ 
44 0.90* 0.00* ใช้ไม่ได้ 
45 0.80 0.20 ใช้ได้ 
46 0.30 -0.20* ใช้ไม่ได้ 
47 0.65 0.10* ใช้ไม่ได้ 
48 0.25 0.50 ใช้ได้ 
49 0.45 0.10* ใช้ไม่ได้ 
50 0.35 0.30 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 
ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลความหมาย 
51 0.40 0.40 ใช้ได้ 
52 0.85* 0.10* ใช้ไม่ได้ 
53 0.90* 0.20 ใช้ไม่ได้ 
54 0.40 0.20 ใช้ได้ 
55 0.35 0.10* ใช้ไม่ได้ 
56 0.85* 0.30 ใช้ไม่ได้ 
57 0.45 -0.30* ใช้ไม่ได้ 
58 0.40 0.60 ใช้ได้ 
59 0.40 0.20 ใช้ได้ 
60 0.60 0.00* ใช้ไม่ได้ 
61 0.60 0.20 ใช้ได้ 
62 0.75 0.50 ใช้ได้ 
63 0.80 0.00* ใช้ไม่ได้ 
64 0.80 0.00* ใช้ไม่ได้ 
65 0.85* 0.10* ใช้ไม่ได้ 
66 0.65 0.50 ใช้ได้ 
67 0.40 0.00* ใช้ไม่ได้ 
68 0.60 0.40 ใช้ได้ 
69 0.55 0.50 ใช้ได้ 
70 0.50 0.20 ใช้ได้ 
71 0.80 0.20 ใช้ได้ 
72 0.65 0.30 ใช้ได้ 
73 0.45 0.50 ใช้ได้ 
74 0.50 0.60 ใช้ได้ 
75 0.65 -0.10* ใช้ไม่ได้ 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 
ข้อท่ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) การแปลความหมาย 
76 0.50 0.20 ใช้ได้ 
77 0.55 0.30 ใช้ได้ 
78 0.20 -0.20* ใช้ไม่ได้ 
79 0.40 0.20 ใช้ได้ 
80 0.80 -0.20* ใช้ไม่ได้ 

 

หมายเหต ุ

 1.  ข้อสอบข้อที่ 53  และ 56 มีค่าความยากง่าย (p) มากกว่า 0.80  จัดเป็นข้อสอบทีง่่าย

เกินไป ผู้วิจัยจึงตัดออก  

 2.  ข้อสอบข้อที่ 8, 16, 18, 28, 38, 46, 47, 49, 55, 57, 60, 63, 64, 67, 75, 78 และ 80 

มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็นข้อสอบที่ไมส่ามารถจ าแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ผู้วิจัย

จึงตัดออก 

 3.  ข้อสอบข้อที่ 2, 17, 19, 21, 24, 35, 36, 41, 42, 44, 52, และ 65 มีค่าความยากง่าย 

(p) มากกว่า 0.80 จัดเป็นข้อสอบที่ง่ายเกินไป และ มีค่าอ านาจจ าแนก (r) น้อยกว่า 0.20 จัดเป็น

ข้อสอบที่ไม่สามารถจ าแนกเด็กเก่งและเดก็อ่อนได้ ผู้วิจัยจึงตัดออก 

 4.  เนื่องจากมีข้อสอบเกินจ านวนที่ต้องการ ผู้วิจัยจงึตัดออกแบบเจาะจง ได้แก่ ข้อสอบข้อที่ 

7,12, 25, 59, 72, และ 73 

 5.  รวมตัดข้อสอบออกทั้งหมด 40 ข้อ และคงเหลือข้อสอบจ านวน 40 ข้อ 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เรื่อง วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย  ของนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 40 ข้อ ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยสูตร KR – 20 ของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Formula 

20) ได้เท่ากับ 0.96 
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ตารางที่ 20 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ซินเนคติคส์ Three 
R’s   
คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 20 21 14 24 29 
2 19 28 15 21 24 
3 20 27 16 20 25 
4 21 23 17 18 29 
5 18 28 18 19 31 
6 25 29 19 20 23 
7 22 32 20 14 19 
8 19 24 21 15 18 
9 17 25 22 26 31 
10 14 32 23 18 22 
11 25 19 24 17 25 
12 20 27 25 20 26 
13 21 25 เต็ม 40 40 

ก่อนเรียน  M = 19.72 S.D. =  3.14 
หลงัเรียน  M = 25.68 S.D. =  4.03 
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ตารางที่ 21 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  ของผู้เช่ียวชาญ 
 
 

ตอนท่ี 

 
 

ข้อค าถาม 

 
 

ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคน
ท่ี 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์  ฉบับท่ี 1 เรื่อง ปัญหาผู้เข้าชมโบราณสถาน 

1 การอ้างถึง 
(Referring) 

การใช้ข้อมูลเดิมจากประสบการณ์ +1 0 +1 2.00 0.67 

2 
การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 

การระบุผลที่ตามของปัญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
การระบุสาเหตุของปัญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

การระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 
การสร้างใหม่ 

(Reconstruction) 

การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม +1 +1 +1 3.00 1.00 

การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างของเดิมและ
ของใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมท้ังฉบับ 0.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  206 

ตารางที่ 22 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  ระหว่างเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  ของผู้เช่ียวชาญ 
 
 

ตอนท่ี 

 
 

ข้อค าถาม 

 
 

ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคน
ท่ี 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 

แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์  ฉบับท่ี 2 เรื่อง  ปัญหาภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน 
1 การอ้างถึง 

(Referring) 
การใช้ข้อมูลเดิมจากประสบการณ์ +1 0 +1 2.00 0.67 

2 
การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 

การระบุผลที่ตามของปัญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
การระบุสาเหตุของปัญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

การระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 

3 
การสร้างใหม่ 

(Reconstruction) 

การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม +1 +1 +1 3.00 1.00 

การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างของเดิมและ
ของใหม่ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมท้ังฉบับ 0.94 
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ปัญหาผู้เข้าชมโบราณสถาน 

ตอน 
ท่ี ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็น 

ค่าความยาก
ง่าย 
(p) 

ค่าอ านา
จ าแนก 

(r) 
สรุป 

1 การอ้างถึง 
(Referring) 

การใช้ข้อมูลเดิมจากประสบการณ์ 0.75 0.30 ใช้ได้ 

2 
การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 

การระบุผลที่ตามของปัญหา 0.58 0.38 ใช้ได้ 

การระบุสาเหตุของปัญหา 0.50 0.33 ใช้ได้ 

การระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา 0.58 0.31 ใช้ได้ 
3 

การสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 

การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 0.58 0.37 ใช้ได้ 

การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างของเดิม
และของใหม่ 

0.65 0.34 ใช้ได้ 

เฉลี่ย (M) 0.60 0.33 - 
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่ 2 เรื่อง ปัญหาภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน 

ตอน 
ท่ี ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็น 

ค่าความยาก
ง่าย 
(p) 

ค่าอ านา
จ าแนก 

(r) 
สรุป 

1 การอ้างถึง 
(Referring) 

การใช้ข้อมูลเดิมจากประสบการณ์ 0.67 0.42 ใช้ได้ 

2 
การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 

การระบุผลที่ตามของปัญหา 0.65 0.24 ใช้ได้ 

การระบุสาเหตุของปัญหา 0.63 0.60 ใช้ได้ 

การระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา 0.69 0.21 ใช้ได้ 
3 

การสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 

การเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 0.72 0.21 ใช้ได้ 

การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างของเดิม
และของใหม่ 

0.71 0.34 ใช้ได้ 

เฉลี่ย (M) 0.67 0.33 - 

 

หมายเหตุ : 

1.  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่  1 เรื่อง ปัญหาผู้เข้าชมโบราณสถาน แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนมีค่าอ านาจจ าแนก (p) ระหว่าง 0.50 – 0.75  จัดเป็นแบบประเมินที่จ าแนกเด็กเก่ง
และเด็กอ่อนได้ เนื่องจากแบบประเมินดังกล่าวมีค่าอ านาจจ าแนก (p) มากกว่า 0.20 และน้อยกว่า 
0.80  และมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 – 0.37 
 2.  นอกจากนี้  ผู้ วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 ฉบับ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สูตร Cronbanch’s  Alpha ได้เท่ากับ  0.96 
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ตารางที่ 25 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ปัญหาผู้เข้าชมโบราณสถาน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามรายด้าน 

เลขที ่

ความคิดสร้างสรรค์ 
 

รวม 
(9 คะแนน) 

คะแนน
เฉลี่ย 
M  

ระดับ
ความคิด

สร้างสรรค์ 

ระดับ
คุณภาพ 

การอ้างถึง 
(Referring) 
3 คะแนน 

การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 
3 คะแนน 

การสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 

3 คะแนน 

1 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

2 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 
3 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

4 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

5 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

6 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 
7 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

8 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

9 2 2 2 6 2.00 0.00 ดี 
10 3 2 2 7 2.33 0.58 ดี 

11 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

12 2 2 3 7 2.33 0.58 ดี 

13 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 
14 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

15 2 2 2 6 2.00 0.00 ดี 

16 3 2 2 7 2.33 0.58 ดี 

17 2 2 2 6 2.00 0.00 ดี 
18 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

19 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

20 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 
21 2 2 3 7 2.33 0.58 ดี 

22 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

23 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

24 2 2 3 7 2.33 0.58 ดี 
25 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

รวม 69 50 70 189 63.64 12.76 
ดี 

 M  2.76 2.00 2.80 7.56 2.54 0.51 
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ตารางที่ 26 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่ 2 เรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ าแนกตามรายด้าน 

เลขที ่

ความคิดสร้างสรรค์ 
 

รวม 
(9 คะแนน) 

คะแนน
เฉลี่ย 
M  

ระดับ
ความคิด

สร้างสรรค์ 

ระดับ
คุณภาพ 

การอ้างถึง 
(Referring) 
3 คะแนน 

การสะท้อนคิด 
(Reflecting) 
3 คะแนน 

การสร้างใหม่ 
(Reconstruction) 

3 คะแนน 

1 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

2 2 3 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 
3 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

4 3 2 2 7 2.33 0.58 ดี 

5 3 3 3 9 3.00 0.00 ดีมาก 

6 3 3 3 9 3.00 0.00 ดีมาก 
7 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

8 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

9 3 2 2 7 2.33 0.58 ดี 
10 3 3 3 9 3.00 0.00 ดีมาก 

11 3 3 3 9 3.00 0.00 ดีมาก 

12 3 3 3 9 3.00 0.00 ดีมาก 

13 2 3 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 
14 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

15 2 3 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

16 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

17 3 3 3 9 3.00 0.00 ดีมาก 
18 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

19 3 2 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

20 2 3 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 
21 3 3 3 9 3.00 0.00 ดีมาก 

22 2 3 3 8 2.67 0.58 ดีมาก 

23 3 2 2 7 2.33 0.58 ดี 

24 3 3 3 9 3.00 0.00 ดีมาก 
25 3 3 3 9 3.00 0.00 ดีมาก 

รวม 70 64 72 206 68.7 9.28 
ดีมาก 

 M  2.80 2.56 2.88 8.24 2.74 0.37 
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ตารางที่ 27 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ปัญหาผู้เข้าชมโบราณสถาน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/8   

 
 

เลข
ที่ 

ตอนที่ 1 ด้านการอ้างถึง 
 

ตอนที่ 2 ด้านการสะท้อนคิด 
 

ตอนที่ 3 
ด้านการ
สร้างใหม่ 

รวม 
21 

คะแนน ข้อที่ 1 
(3คะแนน) 

ข้อที่ 2 
(3คะแนน) 

ข้อที่ 3 
(3คะแนน) 

รวม 
(9คะแนน) 

ข้อที่ 1 
(3คะแนน) 

ข้อที่ 2 
(3คะแนน) 

ข้อที่ 3 
(3คะแนน) 

รวม 
(9คะแนน) 

ข้อที่ 1 
(3คะแนน) 

1 3 2 3 8 2 2 3 7 3 18 

2 3 3 3 9 2 2 3 7 3 19 
3 3 3 3 9 2 2 3 7 3 19 

4 2 3 3 8 2 2 3 7 3 18 

5 3 3 3 9 2 2 3 7 3 19 
6 3 2 3 8 2 2 2 6 3 17 

7 3 3 3 9 2 2 3 7 3 19 

8 3 3 2 8 2 2 2 6 3 17 
9 2 2 2 6 2 2 2 6 2 14 

10 3 3 3 9 2 2 2 6 2 17 

11 3 3 3 9 2 2 3 7 3 19 
12 2 2 2 6 2 2 3 7 3 16 

13 3 3 3 9 2 2 3 7 3 19 
14 3 2 3 8 2 2 2 6 3 17 

15 2 2 2 6 2 2 2 6 2 14 

16 2 3 3 8 2 2 2 6 2 16 
17 2 2 2 6 2 2 3 7 2 15 

18 3 3 3 9 2 2 3 7 3 19 

19 3 3 3 9 2 2 3 7 3 19 
20 3 3 3 9 2 2 3 7 3 19 

21 2 2 2 6 2 2 2 6 3 15 

22 3 3 3 9 2 2 2 6 3 18 
23 3 3 3 9 2 2 2 6 3 18 

24 2 2 2 6 2 2 2 6 3 15 
25 3 3 3 9 2 2 2 6 3 18 

รวม 67 66 68 201 50 50 63 63 70 434 

M 2.68 2.64 2.72 8.04 2.00 2.00 2.52 6.52 2.80 17.36 
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ตารางที่ 28 คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ฉบับที่ 2 เรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมปัจจุบัน ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/8   

 
 

เลข
ที่ 

ตอนท่ี 1 ด้านการอ้างถึง 
 

ตอนท่ี 2 ด้านการสะท้อนคิด 
 

ตอนท่ี 3 
ด้านการ
สร้างใหม่ 

รวม 
21 

คะแนน ข้อที่ 1 
(3คะแนน) 

ข้อที่ 2 
(3คะแนน) 

ข้อที่ 3 
(3คะแนน) 

รวม 
(9คะแนน) 

ข้อที่ 1 
(3คะแนน) 

ข้อที่ 2 
(3คะแนน) 

ข้อที่ 3 
(3คะแนน) 

รวม 
(9คะแนน) 

ข้อที่ 1 
(3คะแนน) 

1 3 3 3 9 3 2 2 7 3 19 
2 2 3 2 7 3 2 3 8 3 18 

3 2 3 2 8 3 2 2 7 3 18 
4 3 3 3 9 3 2 2 7 2 18 

5 3 3 3 9 3 3 3 9 3 21 

6 2 3 3 8 3 3 3 9 3 20 
7 2 3 2 8 3 2 2 7 3 18 

8 2 3 3 8 3 2 2 7 2 17 

9 3 2 2 8 3 2 2 7 3 18 
10 3 3 3 9 3 3 3 9 3 21 

11 3 3 3 9 3 3 3 9 3 21 

12 3 2 2 7 3 3 2 8 3 18 
13 3 2 3 9 3 3 2 8 3 20 

14 3 2 2 7 2 2 2 6 3 16 
15 3 3 3 9 3 3 3 9 3 21 

16 3 3 3 9 2 2 2 6 3 18 

17 3 3 2 8 3 2 3 8 3 19 
18 3 3 2 8 3 2 2 7 3 18 

19 3 3 3 9 3 2 2 7 3 19 

20 2 3 2 7 3 3 3 9 3 19 
21 3 2 3 8 3 3 3 9 3 20 

22 3 2 2 7 3 2 3 8 3 18 

23 3 3 3 9 3 2 2 7 2 18 
24 3 3 3 9 3 3 3 3 3 21 

25 2 3 3 8 3 3 3 9 3 20 
รวม 68 69 65 206 73 61 62 190 72 474 

M 2.72 2.76 2.60 8.24 2.92 2.44 2.48 7.60 2.88 18.96 
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ตารางที่ 29 ค่าดัชนีความสอดคล้องของ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s  ของผู้เช่ียวชาญ  
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

 
∑R 

 
IOC 

1 2 3 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้      
1.  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s สามารถ
พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

2.  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s สามารถ
แก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

3.  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์เ Three R’s ป็น
กิจกรรมที่ แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับสมาชิกภายในกลุม่ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

4.  การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ Three R’s เน้นผูเ้รียน
จากประสบการณ์ของตนเองเป็นส าคัญ  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู ้      
5.  นักเรียนมีความสนกุสนานในการเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.  นักเรียนมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเตม็ที่ +1 +1 +1 3.00 1.00 
7.  ระยะเวลาทีก่ าหนดใหเ้พียงพอส าหรบัข้ันตอนต่าง ๆ ของ
การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส ์Three R’s 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3.00 

 
1.00 

8. นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิดมากข้ึน +1 +1 +1 3.00 1.00 
ด้านประโยชน์ที่ไดร้ับ      
9.  นักเรียนได้ฝึกการเช่ือมโยงความคิดอย่างเป็นระบบ +1 +1 +1 3.00 1.00 
10.  นักเรียนได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ +1 +1 +1 3.00 1.00 
11.  นักเรียนเกิดแรงจงูใจในการสร้างนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

12.  นักเรียนสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมท้ังฉบับ 1.00 
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ภาคผนวก ง  

รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสร้างสรรค์ จัดกล่องข้าว เบนโต๊ะ 

ใช้ภูมิปัญญาอาหารไทย 4 ภาค 



  216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสร้างสรรค์ ชูชิ 4 ภาค 

ใช้ภูมิปัญญาอาหารไทย 4 ภาค 



  217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสร้างสรรค์ ท าขนม ทาดร์ไข่  
แต่ใช้ขนมไทยเป็นวัตถุดิบ 

 



  218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสร้างสรรค์ ขนมบาออฟฟี ่
ใช้วัตถุดิบเป็นผลไม้ท้องถ่ิน 



  219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสร้างสรรค์ สร้างบทสรุป 

เร่ือง วัฒนธรรมไทย 



  220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนร่วมกันท างานกลุ่ม 

สะท้อนความคิดกันภายในกลุ่ม 



  221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

 



  222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนน าผลงานท่ีสร้างสรรค์ 

ไปน าเสนอเป็นโครงงาน 



  223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนน าผลงานท่ีสร้างสรรค์ 

ไปน าเสนอเป็นโครงงาน 



  224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศ การน าผลงานท่ีสร้างสรรค์ไปน าเสนอ 



  225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในการจัดห้องเรียน 

ได้รับรางวัลชนะล าดับท่ี 1  
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในการจัดห้องเรียน 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
 

นักเรียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ ์

วัฒนธรรมไทย 



 

ประวัต ิผ ู้เข ีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล สัญญา    จ าปาขอม 
วัน เดือน ปี เกิด 24  เมษายน  2517 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดปากน ้า  ตลิ่งชัน กรงุเทพ  

ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนปากน ้าวิทยาคม  ตลิง่ชัน  กรงุเทพ  
ระดับปรญิญาตร ี  สถาบันราชภัฎธนบุรี  คณะครุศาสตร ์ สาขาการสอน
สังคมศึกษา 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 28/312  ต าบลกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน  จงัหวัดนครปฐม 73210   
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