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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประชามงคล  
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 60 คน ไดมาจากวิธีการสุมตัวอยาง
แบบกลุม (Cluster Random sampling) จํานวน 2 หองเรียน แตละหองเรียนมีการจัดนักเรียนแบบ
คละกันแลวสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีจับสลากเปนกลุมทดลองที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนตามแนว
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วัดความสามารถในการคิดสรางสรรค มีคาความเชื่อม่ัน .79 วิเคราะหขอมูลโดยใช t – test ในรูป
ผลตางของคะแนน (Difference Score) 
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 The  purpose  of  research  was  to  compare  on social studies learning achievement 
and Creative Thinking Dynamic Group and Constructivism Approach  of Mathayomsuksa VI 
Students   
 The samples used in this research were 60 Mathayomsuksa VI Student at Phrachamongkol 
School, in the first  semester of the 2011 academic year.  Through the clster random sampling 
technique,  They were divided into 2 group; The experimental 1 was Constructivism  Approach; 
where as the experimental 2 was Dynamic Group. 
 The Randomized Group Pretest – Posttest Design was used in the study.  Were 
social studies achievement test with reliability of 0.81 analytical thinking test with reliability of 
0.79, and the t-test (Difference Score) was statistically used for data analysis. 

 The results of this study indicated that: 
  1. The students’ no significantly in analytical thinking ability through constructivism 
and through group  investigation model. 
  2. The students’ social studies achivement after using constructivism was significantly 
higher than that of pre-test at the .01 level. 
  3. The students’ social studies achivement after using Dynamic Group was significantly 
higher than that of pre-test at the .01 level. 
  4. The students’ no significantly different in social studies achivement through 
constructivism and through Dynamic Group.  
  5. The students’ Creative thinking ability after using constructivism was 
significantly higher than that of pre-test at the .01 level. 
  6. The students’ Dynamic Group thinking ability after using Dynamic Group was 
significantly higher than that of pre-test at the .01 level. 
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 ปริญญานิพนธฉบบัน้ี สําเรจ็ลงไดดวยความกรุณาและการใหคําปรึกษาแนะแนวทางในการทํา 
วิจัยจาก รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย 
ดร. ราชันย บญุธิมา กรรมการควบคุมปริญญานพินธ  ที่ใหคําปรึกษาในการศึกษาคนควา ตลอดจน ให
คําแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่ง  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์  ผูชวยศาสตราจารย สนธยา 
ศรีบางพลี  ผูชวยศาสตราจารย กิตติคุณ รุงเรือง และ อาจารยสนอง ทองปาน ที่ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
อันเปนประโยชนตอการทําปริญญานิพนธ ฉบับน้ี ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทุกทานดวยความเคารพอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย พาสนา จุลรัตน อาจารย ดร. รณิดา เชยชุม อาจารย 
กิตตศิักดิ์ ลักษณา  อาจารย ศิริมัย  อาจารย นภาศักดิ์ พูลสวัสดิ์  อาจารยรัตนา ออนอุดม และ อาจารย 
สมกมล กาญจนพิบลูย ทีใ่หความกรุณาเปนผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย ตลอดจน
ใหคําแนะนาํและแกไขเครื่องมือในการวิจัยจนสามารถนําไปใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลทีใ่ชในการวิจัย
ไดตามเวลาที่กําหนด 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการ และ คณะครู อาจารยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนประชามงคล ทุกทานที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหผูวิจัยทํา 
การศึกษาจนสําเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอชุมพล ดีกระจาง คุณแมชลอ สินมา และญาติพ่ีนองทุกทานที่
เปนกําลังใจและสนับสนุนชวยเหลือผูวิจัย ดวยความรักและหวงใยเสมอมา 
 คุณคาและประโยชนใดๆ ที่พึงมีจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องสักการบูชา 
ตอพระคุณบิดา มารดา ครู-อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 โลกเขาสูศตวรรษที่ 21 เกิดความเปลี่ยนแปลงของโลกมากมายและรวดเร็วมีแนวโนมวา คนไทย
ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย กระแสโลกาภิวัตนไดพัดพาเอาสิ่งที่เปน “คุณคา” และ
“ปฏิกลู” มาสูสังคมไทย เปนยุคแหงการหลั่งไหลของขอมูลขาวสารทีถ่าโถมเขามาสูสังคมและตวับุคคล
ไมวาจะเปนทองถิ่นใด ทุกอยางถูกเรงเราดวยเวลาและขอมูลที่ทวมทน ทําใหทุกคนตองคิด และเกิด
การตัดสินใจอยางรวดเร็ว ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ซับซอนมากขึ้นเร่ือยๆ จากสภาพการณ
เหลานี้ เยาวชนไทยมีความรู ความสามารถบนพื้นฐานที่เพียงพอกับการดําเนินชีวติ และอยูอยางมี
ศักดิ์ศรีในประชาคมโลกในทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเคลือ่นยายคน เงิน เทคโนโลยี ขอมูล  
ขาวสารและความรูอยางเสรี เปนตน ความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดยืน ในการพัฒนาคุณภาพ คน
ในสังคมไทย ใหมีคุณธรรมและมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมดานรางกาย สติปญญา อารมณ  
และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพฒันาคน
ดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพ้ืนฐานจิตใจที่ ดีงาม มีจิตสาธารณะ ทักษะและความรูพ้ืนฐาน
ที่จําเปนในการดํารงชีพ อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต.ิ  2549) แนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติ เขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิด
วิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) และสอดคลองกับแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ  
พุทธศักราช 2545 – 2549 ในดานเจตนารมณของแผนในการมุงเนน พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่
สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเข็มแข็งและ
มีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สังคมสมานฉันท และ
เอ้ืออาทรตอกัน”  
 ขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ภายในป 2561 มี
การปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรยีนรูอยางเปนระบบ โดยเนนประเด็นหลักสามประการ “…ประเด็นหลัก
ทั้งสามประการนี้ จะสงผลใหคนไทยยุคใหม  1) สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอาน และมีนิสัย
ใฝเรียนรูตลอดชีวิต  2) มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห แกปญหา คิดริเร่ิม
สรางสรรค …” (ขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561: 12) เพ่ือสราง
คุณภาพเยาวชน ในการแขงขันบนเวทีโลก   
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 ขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) สรุปผลการประเมิน
ที่ผานมา ตั้งแตป 2542 “…ในดานคุณภาพผูเรียน พบวา ผลสัมฤทธิผลในวิชาหลัก ไดแก ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร มีคาเฉลี่ยต่ํากวา รอยละ 50 ผูสําเร็จอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะยงัไมสอดคลองกับความตองการของผูใช และขาดทักษะความรู
พ้ืนฐานที่จําเปน … ”     
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 4 ไดกลาวถึง แนวการจดัการศึกษา
ไววา “ตองยึดหลักวา ผูเรยีนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรยีนมี
ความสําคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิและ
เต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542: 12) จากคํากลาวแสดงใหเห็นวา กระบวนการจัด 
การศึกษาในปจจุบัน ใหความสําคัญแกผูเรียนมากขึ้น ทําใหแนวการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน
เปลี่ยนแปลงไป โดยผูสอนตองจัดการเรยีนการสอนทีช่วยใหผูเรียนไดพัฒนาศกัยภาพของตนเองใหได
มากที่สุด   
 ดังนั้นการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมเปนกลุมสาระการเรียนรูที่ตองเรียน
ตลอด 12 ปการศกึษา เร่ิมตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีสวนชวยพัฒนาคุณสมบัติของพลเมือง ใหมีประสิทธิภาพ ดังที่
กรมวิชาการ (2544) ไดกลาวถึงความสําคญัของสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม วาเปนกลุมสาระ
ที่ศึกษาความสมัพันธของมนุษยกับสถาบันทางสังคม มนุษยกับสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการดํารงชีวิต การแกปญหา และการปฏิบัตตินในสงัคม แตเม่ือพิจารณาถึงการสอนโดยทั่วๆ ไป
เทาที่ผานมาครูสวนมากใชเวลาพูดหรือบรรยายมากประมาณรอยละ  70 – 80 ของกิจกรรมการเรียน
การสอนในหองเรียน (รุง แกวแดง. 2541) วิธีการสอนทีค่รูนิยม คือ การสอนแบบบรรยาย นอกจากนั้น
การสอน ยังขาดการสงเสริมใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง (ทิศนา แขมมณี.  2542) และสอดคลองกับ
รัตนา ตันวเิชยีร (2537: 4) ที่กลาวถึงปญหาสําคัญในการเรียนการสอนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
นั้นคือ พฤติกรรมการสอนของครู ครูแสดงบทบาทในฐานะผูปอนวิชาความรู นักเรียนมีบทบาทเปน
เพียงผูคอยรับเทานั้น โดยที่ครูไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน ในดานการใชคําถามในการเรียนก็มุงใหนักเรียนตอบจากเนื้อหาวิชา ใน
แบบเรียนมากกวาที่จะใหนักเรียนตอบ โดยใชเหตุผลของตนอยางอิสระ จากสภาพการเรียนการสอน
ดังกลาวนี้ ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย เพราะตองนั่งฟงครูพูดโดยที่ไมมีโอกาสซักถามมากนัก  
และไมสามารถนําความรูไปใชในชวีติจริงไดทั้งๆ ที่ในชวีิตประจําวันของนักเรียนตองเผชิญปญหาตางๆ  
มากมาย 
 การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ที่มุงเนนใหเกดิการพัฒนาทกัษะการคิดสรางสรรค
เพ่ือฝกใหนักเรียนดึงเอาศักยภาพเชิงสรางสรรคของประชากรออกมาใชใหเกิดประโยชนมากเทาใดยิ่ง
มีโอกาสพัฒนาและเจริญกาวหนาไดมากเทานั้น (อารี พันธมณี.  2537: 5) ความคิดสรางสรรคถือเปน
กระบวนการทางความคิดที่สําคัญตอนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถสรางความคิด สรางจินตนาการ  
ตลอดจน สถานการณหรือสภาพแวดลอมที่กําหนดไว ความคิดสรางสรรค คือ พลงัความคิดที่นกัเรียน
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ทุกคนมีมาแตกําเนิด หากไดรับการกระตุน การพัฒนาพลังแหง การสรางสรรค จะทําใหนักเรยีนมีอิสระ
ทางความคิด มีความคิดออกนอกกรอบ และสามารถหาหนทางในการที่จะสรางสรรคสิ่งใหมๆ  ไดเสมอ 
(สุวทิย คํามลู.  2547:  83) ความคิดสรางสรรค เปนคุณสมบตัิที่มีอยูในตวัเด็กทุกคน และสามารถสงเสริม
ใหพัฒนาไดทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรง คือ การสอน ฝกฝน อบรม และในทางออม คือ การสราง
บรรยากาศและการจัดสิ่งแวดลอม สวนเสริมความเปนอิสระในการเรียนรู (อารี พันธมณี.  2543: 83)   
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมน้ัน เนนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเปนผูสรางความรู  
จากความสัมพันธ ระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม เกิดเปนโครงสรางทางปญญา
ในแตละบุคคล (วัฒนาพร ระงับทุกข.  2540: 82) ครูผูสอนเพียงมีบทบาทชวยพัฒนานักเรียนใหเกิด
การคิดคน มีทักษะการคิดในดาน การคิดวางแผน คิดพัฒนา คิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะห  
คิดแกปญหา และรูจักทํางานเปนกลุม ใหมีเทคนิควิธกีารจัดการเรียน และแสวงหาความรูของตนเอง  
อันกอใหเกิดประโยชนและสงผลตอความคิดสรางสรรค จนสามารถนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน  
ตลอดจนการชวยแกปญหาของสังคมไดอยางเหมาะสม (ฉันทนา ภาคบงกช.  2528: 82) ตรงกบัสภาพ
ความเปนจริงที่วา ความเจรญิกาวหนาทางวิทยาการ ความเปลี่ยนแปลงลวนมาจากผลผลติทางความคิด
ของมนุษย ผูที่คิดไมเทา หรือคิดไมทันบุคคลอื่น ยอมตกอยูในสถานะที่เสียเปรียบ การคิดจึงเปนไป
เพ่ือใหการดํารงชีวิตอยู และอยูอยางมีความหมาย จึงจัดเปนการคิดที่ทนัตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคปจจุบันได (ยุดา รักไทย.  2542: 1 – 2)   
 การสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธที่เนนประสบการณ โดยมีวัตถปุระสงคใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูจากการมีสวนรวมในกิจกรรมเรียนการสอน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได ดังน้ัน การเรียนการสอนดวยกิจกรรมกลุมสัมพันธ จึงเปนสวนหน่ึงของ
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ดังที่ (พิมพันธ เดชะคุปต.  2542: 39) กลาวถึง  
แนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน
ใชกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง และฝกฝนใหใชกระบวนการอยางชํานาญ คือ มีทักษะกระบวนการ   
กระบวนการที่ใชคือ กระบวนการคิด และกระบวนการกลุม จะเห็นไดวา วิธีสอนนีจั้ดใหนักเรียนไดมี 
สวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกับเพ่ือนๆ โดยใช กรณีตัวอยาง บทบาทสมมติ ละคร เกมและสถานการณ
จําลอง เปนกลุมยอยและกลุมใหญ มีการปรับสัมพันธภาพกับเพ่ือนโดยรวมกันปรึกษา แกปญหา และ
รวมกันตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดให เพ่ือใหเกิดความรูดานเนื้อหาสาระ ดานมนุษยสัมพันธ
และดานการนําไปประยุกตใช เปนการสอนวิธีหนึ่งที่ใหนักเรียนไดใช ทั้งกระบวนการคิดในการสราง
องคความรูดวยตนเอง โดยผานกระบวนการกลุมหรือวิธีสอนกลุมสัมพันธ 
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจัยทําการวิจัยเรือ่ง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ” ผลการศึกษาจะเปนแนวทางใหแกครู 
ผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นําไปใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับนักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความมุงหมายในการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม   
 3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ที่สอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกบัการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรค กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม   
 6. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรค กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ  
 

ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือครูนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ และเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและการคิดอยางสรางสรรค 
 2. เพ่ือนักเรียนสามารถนําเทคนิควิธีการไปปรับใชในการแกปญหา เม่ือประสบปญหาหรือ
สถานการณตางๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 3. เพ่ือใหครูใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ใน
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ   
 4. เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมตามแนวทางการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (2552 – 2561) 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. ประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
  1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนนักเรียนชื้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 
ประชามงคล อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 หองเรียน   
มีนักเรียนจํานวน 136 คน          
  1.2 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประชามงคล เขตหนองปรือ  
จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2554 โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  
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จากจํานวนหองเรียน 5 หองเรียน แตละหองเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละกัน สุมมา 2 หองเรียน  
ดวยวธิีการจับสลาก มีผูเรียนหองเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน แลวสุมอีกครัง้เพ่ือกําหนดเปน
กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 ดังนี้ 
   1.2.1 กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 30 คน ทีเ่รียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม 
   1.2.2 กลุมทดลองที ่ 2 จํานวน 30 คน ที่เรียนโดยการสอนดวยกระบวนการกลุม
สัมพันธ 
 2. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  การทดลองใชเวลาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยใชเวลาสัปดาหละ 1 คาบ  
คาบละ 50 นาที รวม 16 คาบ 
 3. เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เน้ือหาที่ใชในการทดลอง เปนเนื้อหาวิชา หนาที่พลเมือง และการดําเนินชีวิตในสังคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง พลเมืองดีในวถิีประชาธิปไตย วัฒนธรรมไทย กฎหมายในชีวติประจําวัน  
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  
   4.1.1 การสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
   4.2.2 การสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
   4.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
   4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
   4.2.3 ความสามารถในการคิดสรางสรรค 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง การสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ภายในตัวนักเรียน นักเรียนสรางความรูจากการศึกษาสภาพแวดลอม ความสัมพันธจากสิ่งที่พบเห็น
มารวมกบัความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม เพ่ือประโยชนในการคนหาความรูใหม ผูวิจัยไดเลือกใชรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของมารตินและคณะ (1994: 44 – 47) เสนอขั้นตอนการสอน
ดังนี้ 
  1.1 ข้ันนํา เปนขั้นการสรางความสนใจ สรางความพรอมที่จะเรียน โดยแบงกลุมผูเรียน
ออกเปนกลุมๆ ละ 4 – 5 คน ดวยการจับสลาก แลวใหแตละกลุมเลือกประธาน เลขานุการ และผูนํา
เสนอรายงาน 
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  1.2 ข้ันสอน   
   1.2.1 ขั้นสังเกต ครเูชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรยีน โดยใหผูเรยีนสังเกต สภาพ
ปญหาที่ครูระบุจากสถานการณ สื่อตางๆ เชน รูปภาพ วีดิทัศน สไลดเทป ภาพขาวจากหนังสือพิมพ  
แลวใหผูเรียนชวยกันหาขอสรุป โดยครูใชคําถาม และผูเรียนตอบลงในแบบตอบคําถาม 
   1.2.2 ขั้นสรางความรู นักเรียนสรางความรู จากประสบการณเดิม และจากการศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ที่ครูแจกให โดยอธิบาย
ความรูที่คนพบ ในแบบบันทึกการเรียนรู โดยมีผูอํานวยความสะดวก 
   1.2.3 ขั้นขยายความรู นักเรียนแตละกลุมรวมกันวเิคราะหสถานการณทีเ่ปนปญหา  
สาเหตุของปญหา คิดหาเหตุผลที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม  
เพ่ือขยายโครงสรางความรูของแตละบุคคลและบันทึกการเรียนรูของแตละกลุม สงตัวแทนมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน 
   1.2.4 ขั้นตรวจสอบประเมิน นักเรียนตรวจสอบองคความรูจากการเขียนแผนผังความคิด  
(Mind Mapping) เปนการประเมินความรูที่ไดรับรวมกนัแลว บันทึกลงในแบบเขียนแผนผังความคิด  
หรือแบบเขียนโครงการ แตละกลุมสงตวัแทนกลุมมานําเสนอ 
  1.3 ข้ันสรุป ครูและนกัเรยีนรวมกันอภิปรายเพื่อหาขอสรปุที่แทจริง เพ่ือชวยกันหาเหตผุล
และรวมกันหาแนวทางที่นําไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน  
  1.4 ข้ันประเมินผล   
   1.4.1 จากการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
   1.4.2 จากการประเมินการทํางานกลุม 
   1.4.3 จากการตอบเอกสารประกอบการเรียนหรอืการตอบคําถามจากใบงาน   
 2. การสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียน โดยจัดใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
กับเพื่อนๆ โดยใช กรณีตัวอยาง บทบาทสมมติ เกมและสถานการณจําลอง ละคร เปนกลุมยอย และ
กลุมใหญ ในการปรับสัมพันธภาพกับเพ่ือนโดยรวมกันปรึกษา แกปญหาและรวมกันตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
ตามกิจกรรมทีก่ําหนดให เพ่ือใหเกิดความรูดานเนื้อหาสาระ ดานมนุษยสมัพันธและดานการนําไปประยกุต 
ใช  โดยมีขั้นสอนดังน้ี (สมศักดิ์ นุชมิตร.  2547: 5) 
  2.1 ข้ันนํา ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู แนะนําวิธีการเรียน กําหนดเวลาเรียน และให
นักเรียนจับฉลาก จัดกลุมๆ ละ 5 – 6 คน นักเรียนเลือกประธาน  เลขานุการ ที่เหลือเปนสมาชิก 
  2.2 ข้ันสอน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ศึกษากรณีตัวอยาง บทบาทสมมติ เกม สถานการณ
จําลอง โดยจัดใหเหมาะสมกับสาระ 
   2.2.1 นักเรียนรวมกนัวิเคราะห ประสบการณแลกเปลีย่นความคิดเห็นหลังจากได
เขารวมกิจกรรมตางๆ ศึกษาใบความรูที่เกี่ยวของกับสาระที่เรยีน 



 
 

7 

   2.2.2 ประยุกตใชความรูที่เรียน โดยการตอบคาํถามในใบงาน แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นกบัสมาชิกในกลุมและสรุปเปนแนวทางของตนเองหลังจากจบกิจกรรมการเรียนแตละสาระ 
  2.3 ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการเรียนรูและประโยชนที่ไดจากการเรียนรูเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียน ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวติประจําวัน 
  2.4 ข้ันประเมินผล   
   2.4.1 พฤติกรรมการรวมมือภายในกลุม 
   2.4.2 ผลงานที่นักเรยีนปฏิบตัิ จากการอภิปราย การตอบคําถาม 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู
พิจารณาจากคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามตารางวิเคราะหหลักสูตรที่
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู มีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบดวย ความรู 
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา (สมบูรณ ชิตพงษ.  
2523: 1 – 140; อางอิงจาก Bloom; et al.  (ม.ม.ป.).  ผูวิจัยสรางขึ้นโดยวัดทักษะตามแนวคดิของ 
บลูม 4 ดาน ไดแก 
  3.1 ความรู – ความจํา ประกอบดวย ความรูความจําที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง เร่ืองราว
หรือปรากฏการณตางๆ   
  3.2 ความเขาใจ ประกอบดวย ความเขาใจเกี่ยวกับ การแปลความหมาย การตีความ
และการขยายความตามสภาวการณไดตรงตามความหมายที่มีความสอดคลองตรงตามบริบทของสังคม
ปจจุบันไดอยางสมเหตุสมผล 
  3.3 การนําไปใช ประกอบดวย ความสามารถในการแกปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยการนําประสบการณใหมที่ไดรับมาแกปญหานั้นๆ ไดสําเร็จ 
  3.4 การวิเคราะห ประกอบดวย ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ดวยวิธีการ
แยกแยะไดถึงความสําคัญ ความสัมพันธและหลักการ ดวยกรณีตัวอยาง หรือเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น
อยางสมเหตุสมผล และสอดคลองกับบริบทในขอบเขตของสังคมนั้นๆ    
 4. ความสามารถในการคิดสรางสรรค คือ กระบวนการทางการคิดในลักษณะอเนกนัย 
(Divergent Production) เปนความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดสรางผลผลิตหรือสิ่งแปลกๆ  
ใหม  ๆ และบุคคลจะแปลความคิดนั้นออกมาเปนผลติผล อยางใดอยางหน่ึงหรือเปนแนวทางในการแกปญหา
ตางๆ โดยมีสิง่เราและประสบการณเดิมเปนองคประกอบ ที่กอใหเกิดความคิดหลายทศิทางและการคิด
โยงความสัมพันธ สามารถวดัไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
ตามลําดับขั้นของ กิลฟอรด (Guilford.  1969: 145 – 151) ประกอบดวยลักษณะการคิด 3 ดาน คือ 
  1. ความคลองแคลวในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบ
ไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และมีจํานวนคําตอบที่มากในเวลาจํากัด 
  2 ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดหลาย
ประเภทและหลายทิศทาง  
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  3. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความสามารถในการคิดที่แปลกใหมแตกตาง
จากบุคคลอื่นๆ   
 

กรอบแนวคิดในการคนควา 
 
                                                                            

                                                                                           
                             ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคดิในการคนควา 
 
 

สมมติฐานในการคนควา 
 1. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษา โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาแตกตางกัน 
 2. นักเรียนทีเ่รียนสังคมศึกษา โดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิิซึมมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษา โดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษา โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธมีความสามารถในการคิดสรางสรรคแตกตางกัน 
 5. นักเรียนทีเ่รียนสังคมศึกษา โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึมมีความสามารถในการคิด
สรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

6. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษา โดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสมัพันธมีความสามารถใน
การคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

1.  การสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม 
2.  การสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ  

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
2.  ความสามารถในการคิดสรางสรรค 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาคนควาครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของและไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนตามแนวคดิคอนสตรัคตวิิซึม 
   1.1 ความหมายของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 
   1.2 รากฐานทางปรัชญา 
   1.3 รากฐานทางจิตวทิยาการเรยีนรู 
   1.4 ทฤษฎีการเรยีนรูตามแนวคอนสตรัคติวซิึม 
   1.5 แนวคอนสตรคัติวิซึมที่นํามาใชในกระบวนการเรียนการสอน 
   1.6 กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
   1.7 การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวซิึม 
   1.8 บทบาทของครูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
   1.9 บทบาทของผูเรียนตามแนวคอนสตรัคติวซิึม 
   1.10 บรรยากาศหองเรียนตามทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคตวิิซมึ 
   1.11 การประเมินผลตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
   1.12 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวซิึม 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสมัพันธ 
   2.1 แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับกระบวนการกลุมสัมพันธ 
   2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการกลุมสมัพันธ 
   2.3 หลักการสอนตามหลักการเรียนรูของทฤษฎีกลุมสัมพันธ 
   2.4 กลุมสัมพันธกบัการเรียนการสอน 
   2.5 กิจกรรมการสอนสงเสริมกระบวนการกลุมสัมพันธ 
   2.6 ลําดับขั้นการเรียนรูของกลุมสัมพันธ 
   2.7 ขนาดของกลุมสัมพันธ 
   2.8 เวลาและจํานวนครั้งในการเขากลุม 
   2.9 องคประกอบของกระบวนการกลุม 
   2.10 ประโยชนของกลุมสัมพันธ 
   2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการกลุมสัมพันธ 
  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา 
   3.1 ความหมายของสังคมศึกษา 
   3.2 บาทและความสําคัญของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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   3.3 คุณภาพของผูเรียนจากกลุมสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.4 ทักษะที่ควรฝกใหนักเรียนในกลุมกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.5 กระบวนการเรียนรูกลุมกลุมสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
   3.7 การวัดผลและประเมินผลทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
   3.8 งานงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคดิสรางสรรค 
   4.1 แนวคิดและความหมายของการคิด 
   4.2 ประเภทของการคิด 
   4.3 ความหมายของความคิดสรางสรรค 
   4.4 ทฤษฎีเกี่ยวกบัความคิดสรางสรรค 
   4.5 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
   4.6 ลําดับขั้นของความคิดสรางสรรค 
   4.7 พัฒนาการของความคิดสรางสรรค 
   4.8 สติปญญากบัความคิดสรางสรรค 
   4.9 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
   4.10 เครื่องมือที่ใชในการวัดความคิดสรางสรรค 
   4.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดสรางสรรค     
   

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนตามแนวคดิคอนสตรัคติวิซึม 
 1.1 ความหมายของแนวคิดคอนสตรัคตวิิซึม (Constructivism) 
  เรื่องของการเรียนรู เปนเรือ่งสําคัญที่นักการศึกษา และนักจิตวิทยาคนควาหาคาํตอบ
มาตลอด โดยเฉพาะประเด็นที่วาการเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางไร จะสอนอยางไรใหเกิดการเรียนรู ทฤษฎี
หลักการจิตวทิยาที่อธิบายการเรียนรู แบงไดเปน 3 ประเด็น คือ ทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีกลุม
ปญญานิยม และทฤษฎีกลุมมนุษยนิยม และชวงเวลาที่ผานมาก็เกิดนักจิตวิทยากลุมหน่ึงเผยแพรแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรูใหมอีกแนวคิดหนึ่ง นั่นก็คือ ทฤษฎีคอนสตัคติวิสต   
  แนวคิดคอนสตรัคตวิิซึม ยังไมปรากฏวามีการกําหนดใชศัพทภาษาไทยอยางเปนทางการ
มีเพียง ธงชัย ชิวปรีชา (2527: 3) ที่ไดเรียกแนวคิดคอนสตรัติวิซึมวา ทฤษฎีสรางเสริมตอ ชัยอนันต 
สมุทวณิช (2540: 9) เรียกวา วิษณุกรรมนิยม และ สุนทร สุนันทชัย (2540: 25) เรียกวา นิรมิตนิยม 
แปลวา สราง แปลง ทํา ตรงกับคําวา Construct เปนคํากิริยาแปลวา to build, to devise ตามคําแปล
ใน New World Dictionary หมายถึง ทฤษฎีที่เนนความสําคัญของผูเรียนในฐานะเปนการสรางความรู 
วารนิทร รัศมีพรหม (2542: 180) ใหความหมายของคาํวา คอนสตรคัตวิิซึม วาเปนทฤษฎีสรางความรูใหม
โดยผูเรียนเอง    
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  อันเดอรฮิลล คอปป วูด และ ยัคเคล บาลาเชฟฟ คอนฟรี้ (ไพจิตร  สะดวกการ  2539: 2;  
อางอิงจาก Underhill,  Cobb  Wood; & Yackel,  Balacheff  Confrey)  กลาววา ทฤษฎีคอนสตัคตวิิสต 
(Constructivist theory) หรือคอนสตัคติวิซึม (Constructivism) มีแนวคิดหลักวา บุคคลเรียนรู โดย
วิธีการตางๆ  กัน โดยอาศัยประสบการณเดิม โครงสรางทางปญญาที่มีอยู ความสนใจ และแรงจูงใจ
ภายในเปนพื้นฐาน (ไพจิตร สะดวกการ.  2539: 2;  อางอิงจาก Nodding.  1990)  โดยมีแรงจูงใจจาก
ความขัดแยงทางปญญาทําใหเกิดการไตรตรอง (Reflection) นําไปสูการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 
(Cognitive Restructuring) ที่ไดรับการตรวจสอบ ทั้งโดยตนเองและผูอ่ืนวา สามารถแกปญหาเฉพาะตางๆ  
อยูในกรอบของโครงสรางนั้น และใชเปนเครื่องมือสําหรับการสรางโครงสรางใหมอ่ืนๆ ตอไป 
  ไพจิตร สะดวกการ (2538: 36) ไดเสนอผลการรวบรวมแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
สังเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของไว ดังน้ี 
 
ตาราง 1  ผลการรวบรวมแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวซิึม 
 

แนวคิดหลัก ผูเสนอ 
  

1. ความรูคือโครงสรางทางปญญาที่บุคคลสรางขึ้นเพื่อคลี่คลาย
สถานการณปญหาที่เผชิญอยู  โดยมีการตรวจสอบวาสามารถ
นําไปใชแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอ่ืนๆ ที่อยูในกรอบ
โครงสรางเดียวกันได 

เพียเจต, บาลาเซพ, คอบบบ,   
วูด แยคเคล, คอนเฟร, อันเดอร
ฮิล 

2. นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยวิธีการตางๆ  กันโดยอาศัย
ประสบการณเดิม  โครงสรางทางปญญาที่มีอยูและแรงจูงใจ
ภายในตนเองเปนจุดเริ่มตน 

ไดรเวอร, เบล, กามิ, นอดดิง,  
วอนเกรเซอรสเฟลด, เฮนเดอรสัน 

  

 
  ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2528: 12) กลาววา Constructivism เปนแนวคิดที่เนน
ความสําคัญของผูเรียน ใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู (Student – centered Learning) เปน
กระบวนการภายในตวับุคคล พัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องบทเรยีน หรือประสบการณที่ศึกษาขึ้น
ดวยตนเองมากกวาที่จะรับความเขาใจที่สําเร็จรูป จากการสอนหรือการถายทอดจากผูอ่ืน และบุคคล
จะเกิดการเรียนรูใหมๆ nไดขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของผูเรียน และจะเรียนรูงายขึ้น ถามีบรรยากาศ
ของการทํางานและปฏสิัมพันธรวมกันระหวางผูเรยีน และไดเห็นปญหาในลักษณะรูปธรรมตามสถานการณ 
จริง 
  ทฤษฎีนี้ไดรับความสนใจนํามาใชในการจัดการศึกษามากขึ้น โดยในชวงเวลาที่ผานมา
มีผูสนใจศึกษาทฤษฎีหลายทาน โดยรวบรวมได ดังนี้ 
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  ออซูเบล (Ausubel) เปนผูตั้งทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย เชื่อวา การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นได เม่ือผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับความรูใหม การเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ
สรางความสัมพันธระหวางความรูใหมกับโครงสรางของความรูที่มีอยูเดิม จัดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 
(Meaningful Learning) แตการเรียนรูที่ผูเรียนไมสามารถนําสิ่งใหมไปสัมพันธกบัความรูเดิมไดจัดเปน
การเรียนรูอยางไรความหมายหรือการเรียนรูแบบทองจํา (Rote Learning) (พิมพพันธ เดชะคุปต.  2544) 
  ฟอสนอต (Fosnot.  1996: 6) กลาวถึง คอนสตรัคติวิซึมวา เปนทฤษฎีเกี่ยวกับความรู
และการเรยีนรูเปนการบรรยายโดยอาศยัพ้ืนฐานทางปรชัญา จิตวทิยา และมานษุยวทิยา วาความรู คือ 
อะไร และไดความรูมาอยาไร ทฤษฎีนี้จึงอธิบายความรูวา เปนสิ่งชัว่คราวมีการพฒันา ไมเปนปรนัย
และถูกสรางขึน้ภายในตัวบคุคล โดยอาศยัสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม และการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีนี้เปนกระบวนการที่สามารถควบคุมไดดวยตนเอง ในการตอสูกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวาง
ความรูเดิมที่มีอยูกับความรูใหมที่แตกตางดวยเครื่องมือทางวัฒนธรรม และเปนการประนีประนอมความหมาย
ที่สรางขึ้นโดยผานกิจกรรมทางสังคม ผานการรวมมือแลกเปลี่ยนความคิดทั้งทีเ่ห็นดวยและไมเห็นดวย  
  คอบบ (Cobb.  1994: 23) กลาวถึง คอนสตรัคติวิซึม วาเปนกระบวนการที่ไมไดหยุด
นิ่งอยูกับที่ในการสราง การรวบรวม และการตกแตงความรู นักเรียนมีโครงสรางความรูที่ใชในการตี 
ความหมายและทํานายเหตุการณตางๆ รอบตวัเขา โครงสรางความรูของนักเรียนอาจแปลกและแตกตาง
จากโครงสรางความรูของผูเชี่ยวชาญ 
  นอกจากนี้ Cobb ยังกลาวถึงทัศนะ ทางวัฒนธรรมสังคมของคอนสตรัคติวิซึม วาการเรียนรู
เปนกระบวนการทางสังคมและเปนกระบวนการรวมมือกนัระหวางครูและนกัเรยีนในการประนปีระนอม
ความหมายที่สรางขึ้น บุคคลที่แวดลอมนักเรียนจะมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนี้ผูใหญ
ที่อยูรอบตัวนักเรียน ภาษาและวัฒนธรรมเปนปจจัยที่สําคัญมากตอกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 
  วอน กราเซอรฟล (Von Glasersfield.  1991: 1) กลาวถงึ คอนสตรัคติวิซึม วา เปนทฤษฎี
ของความรูที่มีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยา และการศึกษาทีเ่กี่ยวกับการสื่อความหมาย การควบคุม
กระบวนการสื่อความหมายในตัวบุคคล ทฤษฎีของความรูนี้อางถึงหลักการ 2 ขอ คือ  
   1. ความรูไมไดเกิดจากการรับรูเพียงอยางเดียว แตเปนการสรางขึ้นโดยบุคคลที่มี
ความรู ความเขาใจ 
   2. หนาที่ของการรับรู คือ การปรับตัวและการประมวลประสบการณทั้งหมด แต
ไมใชเพ่ือการคนพบสิ่งที่เปนจริง แตเปนการเอาหลักการทั้งสองนี้ไปใชจนมีผลเกิดขึ้นตามมา 
  วิลสัน (วรรณทิพา รอดแรงคา. 2540; อางอิงจาก Wilson. 1996) กลาวถึง คอนสตรัคติวิซึม 
วา เปนทฤษฎขีองความรูที่ไดใชอธิบายวา บุคคลสรางความรูไดอยางไร และอะไรบาง คอนสตรัคตวิิซึม 
จึงเปนวิธีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรูและการเรียนรู 
  เออรเนสท (วรรณทิพา รอดแรงคา.  2540; อางอิงจาก Ernest.  1993: 87 – 93) ถือวา 
คอนสตรัคติวิซึม เปนปรัชญา เปนความเชื่อ แตไมใชทฤษฎี 
  สําหรับ ไดรเวอร และ เบลล (Driver; Bell.  1986: 43) มีความคิดวาโดยทั่วไปแลวเรา
มักจะคิดวาการเรียนรูเปนการซึมซับความรู เรามักจะไดยินจากคําพูดที่นักเรยีนมักกลาวออกมาบอยๆ  
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วา “ฉันไมสามารถรับมันไดอีกแลว” เปนการพูดของนักเรียนที่นั่งฟงครูผูสอนเพียงอยางเดียว แตแนวคิด
ปจจุบันไดชี้แนะวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่นักเรียนมีสวนรวมในการสรางความหมายของความรูนั้น
ไมวาความรูนัน้จะไดมาจากหนังสือเรียน จากการพูดคุย หรือจากประสบการณรอบตัว แนวคิดนี้เนนวา 
   1. ผลที่ไดจากการเรียนรู ไมไดขึ้นอยูเพียงสภาพแวดลอมของการเรียนรูเทานั้น  
แตยังขึ้นอยูกับความรูที่มีอยูเดิมของนักเรียน ความคิด เปาหมาย และแรงจูงใจของนักเรียนมีอิทธิพล
ตอวิธีการที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับอุปกรณการเรียนรูในหลายรูปแบบ 
   2. การเรียนรูจะเกี่ยวของกบัการสรางความหมาย คนเรามักสรางความหมายในสิ่ง
ที่เขาไดยินหรือไดเห็น โดยการเชื่อมโยงระหวางความรูเดิมที่มีอยูเดิมกับประสบการณใหมที่ไดรับ แต 
ความหมายที่สรางขึ้น อาจใชหรือไมใชความหมายที่ตั้งใจจะใหเกิดขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประสบการณเดิม
ที่มีอยูจะมีอิทธิพลตอการสรางความหมาย 
   3. การสรางความหมายเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองและผูเรียนมีสวนรวมในการสราง
ความหมาย เม่ือคนเรามีปฏิสัมพันธกับปรากฏการณตางๆ หรือบุคคลอื่นๆ เราจะมีสวนรวมในการตั้ง 
สมมติฐาน ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงความคิด หลังจากการสรางความหมายที่เปนไปไดเราจะตรวจสอบ
เพ่ือดูวา ความหมายนั้นเขากันไดกับประสบการณของเราหรือไม ถาเขากันไดเราก็จะกลาววา เราเขาใจ
สถานการณนั้นๆ ถาเขากันไมไดเราอาจสรางความหมายใหม 
   4. ความเชื่อและการประเมินผลความหมาย ถึงแมวานักเรียนอาจสรางความหมาย
อยางที่ครูตั้งใจไว แตเขาอาจไมเต็มใจที่จะยอมรับหรือเชื่อม่ัน การเรียนรูไมไดเกี่ยวของเพียงแคการสราง
ความหมายอยางที่ตั้งใจไวเทานั้น แตตองยอมรับมันดวยความหมายเม่ือถูกสรางขึ้นแลวตองมีการประเมินผล  
และหลังจากการประเมินผลแลว อาจมีการยอมรับหรือละทิ้งมันไป 
   5. การเรียนรูเปนความรบัผิดชอบของนักเรยีนรูนั้น นักเรียนตองมีความรบัผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตนเองดวย การชี้แนะตนเองในการเรียนรูภาระงาน โดยใชความรูที่มีอยูในการสราง
ความหมายไมวาจะเปนการอานหรือการฟงแลวประเมินความหมายนั้น สถานการณการเรียนรูหลายอยาง
ไมไดกระตุนนักเรียนเขาใจในสิ่งที่นักเรียนมีประสบการณอยู ความคิดของนักเรียนอยูในวงจรสั้นๆ งายๆ  
เพียงแคตอบคําถามใหถูกตองเทานั้น สิ่งเหลานี้ทําใหนักเรียนจะถูกยอมรับภายใตบริบทของสถานการณ
ในหองเรียนและหองปฏิบัติการ แตเขาอาจไมเชื่อม่ัน หรือใชมันในประสบการณนอกโรงเรียน ดังนั้น
การสอนนักเรียน จึงเปนการชวยนักเรยีนใหประสบการณใหเปนระบบ และในวิธีการที่มีความหมาย
สําหรับเขา 
   6. ความหมายบางความหมายสามารถแลกเปลี่ยนกันได นักเรียนแตละคน สามารถ
สรางความหมายที่แตกตางกนัในการทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ รอบตัวเปนความหมาย
ที่แปลกไมเหมือนใคร ความหมายที่นักเรียนสรางขึ้นน้ีบางครั้งถูกเรียกวา  Alternative Frame Works  
หรือ Alternative Conceptions หรือ Mini - theories หรือ Native Theories หรือ Children’s Science 
ความหมายที่นักเรียนสรางขึ้นอาจเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมโดย
ผานทางภาษาพูด 
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  ไพจิตร สดวกการ (2538: 15) ไดใหคําจํากัดความของแนวคิดคอนสตรัคตวิิซึม หมายถึง  
หลักการ ขอตกลงเบื้องตนทางการเรียนรูของนักเรยีน โดยนักเรยีนสามารถสรางมโนทศันในการแกปญหา
ไดโดยอาศัยประสบการณเดิม โครงสรางทางปญญาที่มีอยู  และแรงจูงใจภายในตนเองเปนจุดเริ่มตน 
  ธิดา ภูประทาน (2542: 24) ไดใหคําจํากัดความของแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม หมายถึง  
แนวคิดที่มีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาวิจัยของ Piaget เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก เด็กเปน
ผูสรางความรูจากสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมเกิดเปนโครงสรางทางปญญามีลักษณะ 2 ประการ  
คือ 
   1. ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก 
   2. เกิดปฏิกิริยารวมภายในระหวางการรบัรูของเด็กที่มีตอเหตุการณดวยการซึมซับ
รับความรูและปรับประสบการณใหม 
  วรรณจรีย  มังสิงห (2541: 31) ไดสรุปการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ไวดังนี้ 
   1. ความรูความเชื่อเกิดภายในตัวนักเรยีน โดยมีความเชือ่วานักเรียนไมมีความรู
ในเรื่องที่จะเรียนมากอน และเชื่อวา นักเรียนจะนําประสบการณและความเขาใจมาใชในหองเรียนเมื่อ
ไดขอสนเทศใหม หรือขอมูลใหมและนําสิ่งที่เขารูมาดูดซับขอสนเทศนั้น และปรับเปลี่ยนสิ่งที่รูใหมนั้น
ใหสอดคลองกับความเขาใจใหมที่นักเรียนไดรับ กระบวนการที่ไดมาโดยการเรียนรูเปนกระบวนการ
ปฏิสัมพันธทั้งสิ้น 
   2. นักเรียนเปนผูใหความหมายกับประสบการณ จากเดิมครูเปนผูอธิบายความหมาย
ใหกับนักเรียน การเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิซึมน้ัน ผูเรียนจะแปลความหมายหรือตีความถอยคําขอความ  
ที่ไดรับใหเปนไปตามความเขาใจดวยตนเอง โดยใชคานิยมและความเชื่อที่ผูเรียนมีอยูรวมทั้ง การมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ความหมายจะถูกสรางขึ้นและปรับแตงโดยประสบการณที่มีมากอนของผูเรียน  
บางครั้งประสบการณและความเชื่อเดิมที่ผูเรียนมีอยู อาจขัดแยงกับหลักการที่ผูเรียนจะตองเรียนรูจาก
หองเรียนซ่ึงความคิด ความเขาใจจากหองเรียนเปนสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไดยาก และเปนอุปสรรคตอการเรียนรู
ของนักเรียน 
   3. กิจกรรมการเรียนรูควรจะเปดโอกาสใหนักเรียนเขาถึงประสบการณ ความรู และ
ความเชื่อของตน การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิดของกลุมคอนสตรัคตวิิซมึ จะตองเปดโอกาส
ใหนักเรียนใชสิ่งที่รูอยูเดิมเพื่อแปลความหมายขอสนเทศใหมและสรางความรูใหม หนาที่ของครูผูสอน
คือ คนหาประสบการณและความเขาใจทีมี่มากอนของนักเรียนและใชสิ่งที่นักเรียนมากอนเปนจุดเริ่มตน
ของการสอน 
   4. การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสงัคมโดยการสบืเสาะรวมกัน นักเรยีนจะรูและเขาใจ
ลึกซึ้งขึ้น พินิจพิเคราะหความเห็นของผูอ่ืนและขยายทัศนะของตนใหกวางขวางขึ้น 
  จิราภรณ ศิรทิวี (2543: 70) กลาววา การเรียนรูตามแนวคอนสตรคัติวซิึมน้ี มิใชการเติม
สมองที่วางเปลาของนักเรียนใหเต็ม แตเปนการพัฒนาความคิดที่นักเรียนมีอยูแลวหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  
คือ การสอนใหเด็กคิดเปนหรือรูจักคิดนั่นเอง 
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  กรมวิชาการ (2543: 18) อธิบายวา ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง เนนนักเรียนเปน
ศูนยกลาง ผานรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหนักเรียนตื่นตัวตลอดเวลา และมีการเชื่อมโยง
วิธีการเรียนรูในเนื้อหาวิชากับชีวิตจริง โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
   1. นักเรียนตองเรียนรูดวยตนเอง เปนเจาของการเรียน ลงมือปฏิบัติจริง ไมใชการเรียนรู
ดวยการบอกเลา แตตองเรียนรูดวยความเขาใจ มาจากแหลงความรู 2 แหลง คือ ความรูที่เกิดจากการที่
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และความรูที่ไดจากการเรียนในหองเรียน 
   2. นักเรียนจะเรียนรูไดดีตองผานกระบวนการกลุม จะชวยเสริมใหเกิดการรวมมือ
ในการทํางาน สงผลถึงทักษะทางสังคม ในเรื่องการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบ การเปน
ผูนําผูตาม การตัดสินใจ การแกปญหาขอขัดของ การจัดการ การสื่อสาร 
   3. บทบาทครู จําเปนตองสื่อสารออกมาในลักษณะการกระตุนใหนักเรียนคิดมาวา 
จะบอกหรือตอบคําถามผูเรียนตรงๆ ผูสอนจึงเปนผูชี้แนะไมใชผูชี้นํา 
  อัมพร มาคนอง (2543: 27) ไดใหความหมายแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม วา ความรู เปน
สิ่งที่เกิดจากการสรางของนักเรียน โดยใชความรูและประสบการณที่ตนมีอยู และมีการปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม มากกวาที่จะเปนสิ่งที่ไดมาจากจดจําสิ่งที่ถูกถายทอดมา ตามทฤษฎีนี้ นักเรียนมีบทบาท
สําคัญในกระบวนการคิด ไตรตรอง สืบสวน และอภิปรายความคิดของตนเองรวมกับผูอ่ืน ครูมีหนาที่
ชวยเหลือนักเรียนตรวจสอบความคิดของตนเอง ชวยกระตุนใหนักเรียนใชความรู ความเขาใจที่มีอยู
มาชวยในการสรางความรู 
 จากความหมายของคอนสตรคัตวิิซึม พอสรุปไดวา การเรียนรูตามแนวคอนสตรคัติวซิึม เปน
การเรียนรูที่ชวยปลกูฝงใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูไดในสภาพใดๆ กต็าม นักเรียนเปนเจาของการเรียน 
ลงมือ ปฏิบัติจริงเปนทฤษฎีการสรางองคความรูไดดวยตนเองของนักเรียน โดยนักเรียนจะอาศัยประสบการณ
เดิมและแรงจูงใจภายในตนเองเปนจุดเร่ิมตนในการเรยีนรู การสรางความรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในบุคคลโดยไมรูตัว ความรู อาจไดมาจากประสบการณตรงของตนเองและบางเรื่องไดมาจากการ
แลกเปลีย่นกบัผูอ่ืน เปนทฤษฎีการเรียนรูที่เนนนักเรยีนเปนศูนยกลาง ดังนั้น ความรูที่ไดจึงเกิดจาก
การที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และจากการจัดการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
ความรูใหมรวมกับความรูเดิม เกิดเปนการขยายองคความรู โดยมีกิจกรรมตางๆ เปนตวัผลกัดันใหเกิด
การเรียนรู 
 1.2 รากฐานทางปรัชญา 
  ดริสคอล (Driscoll.  1994: 359) อธิบาย แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม วา ความรูเปนผลของ
ความพยายามทางปญญาของมนุษย ในการจัดการกับโลกแหงประสบการณของตนดวยตนเอง ทรรศนะ
เกี่ยวกับความรูในปรัชญาปฏิบัตินิยม ของ จอหน ดิวอ้ี (John, Dewey) ที่วา ประสบการณและขอเท็จจริง
ที่ไดรับโดยใชประสาทสัมผัสเพียงอยางเดียวเปนบอเกิดความรู และไมใชประสบการณ จะเปนความรู 
ความรูเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ มีการไตรตรองเกี่ยวกับประสบการณนั้น จอหน ดิวอ้ี ยังไดแบงประสบการณ
ออกเปน 2 ประเภท คือ ประสบการณประสบการณที่ไมไดรูคิด (Non – Cognitive Experience) ประสบการณ
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รูคิด (Cognitive Experience) ประสบการณที่ไมไดรูคิด เปนกระบวนการของการกระทํา การประสบ
ความเปลี่ยนแปลงระหวางบคุคลกับสภาพแวดลอม โดยที่ยังมิไดมีการไตรตรอง มักเกิดขึ้นในชีวติประจําวัน
ของบุคคล จากการมีความสัมพันธกับสิ่งตางๆ อยางไมมีความหมาย และกลายเปนความเคยชินที่
บุคคลไดตระหนักรับรูเกี่ยวกับสิ่งเหลานั้น ครั้นเม่ือกระบวนการไตรตรองเริ่มขึ้นประสบการณที่ไมไดรู
คิดเหลานั้น ผานกระบวนการไตรตรองแลวจะกลายเปนประสบการณรูคิด มีความหมายขึ้นผูไตรตรอง
จึงเร่ิมรูและเขาใจ (ไพจิตร สะดวกการ.  2539: 18 – 19) 
  พิมพันธ เดชะคุปต (2544: 34) ความรู คือ ความสามารถของแตละบุคคลในการปรับ
ประสบการณเกาที่มีอยูเดิมใหเขากับประสบการณใหมได ดวยกระบวนการพิสูจนใหเห็นจริงได และมี
ความสมเหตุสมผลกอใหเกดิประโยชนในทางปฏบิัติและกระบวนการของการนําความคดิที่ผานกระบวนการ
พิสูจนใหเห็นจริงและมีความสมเหตสุมผลแลวนําไปสูความคิดอ่ืนๆ ในประสบการณอ่ืนๆ ที่มีคาสําหรับ
การดําเนินชีวิติ และขจัดความขัดแยงระหวางความคิดในประสบการณเกากับประสบการณใหม 
  วัฒนาพร ระงับทุกข (2545: 20) กลาวถึง ทฤษฎีการสรางความรู หรือแนวคิดทฤษฎี                 
คอนสตรัคติวซิึมวาเปนทฤษฎีการเรียนรูสมัยใหมที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยมีหลัก 3 ประการ คือ   
   1. การเรียนรูเปนกระบวนการของการสรางความรู มิใชเปนการซึมซับขอมูลที่รับเขา
มาเปนสวนๆ   
   2. การเรียนรูขึ้นอยูกับความรูเดิม อันเปนปจจัยที่สําคัญที่สดุของการสรางความรูใหม 
   3. สถานการณหรือบริบทของการเรียนรูเปนสิ่งที่สําคัญของการสรางความรู 
  ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิซึม มีความเชื่อวากระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการสรางความรูสึก
รวมทั้งการสังเคราะหของมูลใหมๆ ใหเขากับโครงสรางความรูที่มีอยูเดิม และเปนการปรับความเขาใจ
เดิมใหเขากับประสบการณใหมที่ไดรับ นอกจากนี้ประสิทธิภาพของนกัเรียนจะเกิดขึ้น จากประสบการณ
การเรียนรูของแตละบุคคลที่ประสบการณนั้นๆ ของแตละบุคคลจะถูกเพิ่มเติมใหเกิดความรู ความเขา
ใจความเชื่อ และคุณคา ในการประยุกตประสบการณใหมของนักเรียนใหไดผลดีที่สุด จะตองทําให
นักเรียนเกิดความตองการหรือรูสึกวาขาดความรูหรือความเชื่อที่ตนมีอยู 
  พัฒนาการของนักเรียนจะเปนไปตามลําดบัขั้น และเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองจากระดับต่ําไปสู
ระดับสูง โดยไมมีการกระโดดขามขั้น แตบางชวงอาจชาหรือเร็วก็ได โดยพัฒนาการทางสติปญญาจะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใน 2 ลักษณะ คือ 
   1. การผสมผสาน หรือซึมซับ (Assimilation) หมายถึง การซึมซับประสบการณที่
ไดใหเขามาอยูในโครงสรางของสติปญญา (Cognitive Structure) ของเด็ก 
   2. การปรับโครงสรางของสติปญญาใหเขากับสิ่งแวดลอม (Accommodation) เปน
การเปลี่ยนแปลงความคิดของเด็กที่มีอยูใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหม 
 หลักการสําคญัอีกประการหนึ่ง คือ การสรางภาวะสมดุล (Equilibration) หมายถึง การที่บุคคล
แตละคน จะตองปรับปรุงความสมดุลทางสติปญญาจากขั้นต่ําไปหาขั้นที่สูงกวา โดยใชการซึมซับประสบการณ  
และการปรับโครงสรางทางสติปญญาทั้งสองขอ และการปรับสมดุล เปนสิ่งจะเปนสําหรับทุกคน เพ่ือ 
การพัฒนาไปสูขั้นที่สูงขึ้นไป 
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 กลาวโดยสรุปไดวา แนวคิดของนักการศึกษาในปรัชญาพิพัฒนนิยม (Progressivism) ยังเชื่อวา 
การศึกษาตองพัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยจัดใหใหนักเรียนไดเรียน
ตามความสนใจ ความถนัดและคุณลักษณะของนักเรียน การสรางความรู ควรเกี่ยวของกับสังคม และ
ชีวิตประจําวันของนักเรียนใหมากที่สุด บทบาทครูในปรัชญานี้ คือ เตรียม แนะนํา และใหคําปรึกษา
แกผูเรียน สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเขาใจและเห็นจริงดวยตนเอง และจากการทํางานรวมกัน
ระหวางนักเรียน มีผลใหการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม จึงเปนที่สนใจอยางแพรหลาย 
 1.3 รากฐานทางจิตวทิยาการเรียนรู 
  ในบรรดาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่ตางๆ กันนั้น แนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลมากในชวง
ประมาณ ค.ศ. 1960 จนถึง ค.ศ. 1970 คือ แนวคิดของ เพียเจต (Piaget) นักญาณวิทยา และนักจิตวิทยา 
ชาวสวิส เพียเจต มีความเห็นวาคนเราเรียนรู โดยกระบวนการของการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  
หมายถึง การทําใหเกิดสภาวะสมดุลระหวางอินทรียกบัสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการสูสภาวะสมดุล  
ประกอบดวยกลไกพื้นฐานสองอยาง คือ การดูดซึมเขาสูโครงสราง และการปรบัโครงสราง (Sutheriand. 
1992: 89) การดูดซึมเขาสูโครงสราง เปนความสามารถในการตีความ หรือ การรบัเอาขอมูลจากสิง่แวดลอม  
เขามารวมไวในโครงสรางทางปญญาที่มีอยู ดังนั้นในกรณทีี่บุคคลประสบกบัปญหาทีต่องการแกการดูดซึม
เขาโครงสราง ก็คือ ความสามารถในการตีความปญหา หรือจัดปญหา ใหอยูในรูปแบบที่สามารถแกไข
ไดดวยประสบการณเดิมที่มีอยู มาอธบิายหรือการแกปญหา สวนการปรับโครงสราง คือ การหาวธิกีารใหม
มาตีความ หรืออธิบาย เพ่ือแกปญหาเมื่อประสบการณเดิมที่มีอยูไมสามารถแกปญหาได และเม่ือแกปญหา
ไดจึงเกิดสภาวะสมดลุ ผูเรียนสราง และปรับขยายโครงสรางทางปญญาจากประสบการณ ของนักเรียน
อยูตลอดเวลา (กุญชรี คาขาย.  2540: 33; อางอิงจาก Clifford.  1981: 59) โดยแสดงความคิดรวบยอด
ในทฤษฎีความรูความเขาใจของ เพียเจต ดังภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงความคิดรวบยอดในทฤษฎีความรูความเขาใจของเพียเจต (Piaget) 
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  เพียเจต เปนผูบุกเบิกคนสําคญัคนหนึ่งของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิซึม โดยแนวคิดของ เพียเจต  
ถือเปนรากฐานหลักของทฎษฎีคอนสตรัคตวิิซึม ที่วา นักเรียนสรางความรูจากประสบการณของนักเรียนเอง
และกระบวนการสรางความรูเปนการกระทําของนักเรียนเองทั้งหมด 
  ไวกอตสกี้ (Vygotsky) ใหความสําคัญของในวิธีการ คอนสตรัคติวิซึมทางสังคม (Social  
Constructivism) ที่วาการสรางปฏิสัมพันธระหวางนักเรยีนกับสิ่งแวดลอม จะทําใหนักเรียนมีความเขาใจ
เกี่ยวกับความจริงของโลกในสภาวะตางๆ ได 
  แนวคิดของไวกอตสกี้และเพียเจต มีความคลายคลึงกัน กลาวคือ ทั้ง 2 คน เนนใหความสําคัญ
ของการตืน่ตวั ในการเรยีนรูของนักเรียน และเนนกระบวนการของการเรียนรูมากกวาผลที่ได ทั้งไวกอตสกี้
และ เพียเจต เนนความสาํคญัของ การมีปฏิสัมพันธในลกัษณะของความเทาเทยีมกัน (Peer) ประสบการณ
ของการเรยีนรูในโลกแหงความเปนจริง เปนประสบการณสําหรับนกัเรียนและเปนความตองการสาํหรบั  
ใหครใูชเปนเหตุผล ในการสรางประสบการณการเรยีนรูทีค่ํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนกัเรียน 
(Mcinerney; & Mcinerney.  1994: 109) 
  เดวิด ออซูเบล (David Ausubel) มีความเห็นวา โครงสรางสวนบุคคลเปนองคประกอบ
ที่สําคัญที่สุดของการศึกษา สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ครูตองรูในจุดเริ่มแรกของจิตวิทยาในการสอน คือ สิ่งที่
ตองเรียนรู เพ่ือที่ครูจะไดวางแผนการสอนโดยใชความรูเดิมและกลวิธีการเรียนรูเดิมของนักเรียนเปน
จุดเริ่มตนทรรศนะนี้เปนที่ยอมรับของกลุมคอนสตรัคติวิซึมเปนอยางยิ่ง 
 สรุปไดวา แนวคิดคอนสตรคัติวิซึม นั้นโครงสรางสวนบุคคลเปนองคประกอบที่สาํคัญที่สุด
ของการศึกษา สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ครูจะตองรูในจุดเริ่มแรกของการสอน คือ สิ่งที่เด็กรู เพ่ือที่ครูจะได
วางแผนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเดิมของเด็กเปนจุดเริ่มตน ยอมรับการมีปฏิสัมพันธระหวาง
นักเรียนกับสิง่แวดลอมวา มีผลตอการสรางความรู ความเขาใจของนักเรียนตลอดเวลา 
 1.4 ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวซิึม   
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 130 – 132) ไดใหแนวคิดวา แนวคิด
นี้ มีรากฐานมาจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม ที่เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว
นักเรียน นักเรยีนเปนผูสรางเกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม 
  ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม อธิบายความไววา การเรียนรูของบุคคลแตละคน
พยายามที่จะนําความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณ และปรากฏการณที่พบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทาง
ปญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกวา Schema โครงสรางทางปญญานี้ประกอบดวย ความหมาย
หรือความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีประสบการณ อาจเปนความเชื่อความเขาใจคําอธิบายความรูของบุคคล
นั้น 
  องคประกอบแรก ของทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม คือ นักเรียนสรางความหมาย
โดยใชกระบวนการทางปญญาของนักเรียน หาความหมายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไมสามารถถายทอด
จากครูไปสูนักเรียนได แตถูกสรางขึ้นในสมองของนักเรียน จากความสัมพันธระหวางประสาทสัมผัส
ของนักเรียนกบัโลกภายนอก นักเรียนใชความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมในการคาดคะเนหรือทํานายเหตกุารณ 
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  องคประกอบที่ 2 ของทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม คือ โครงสรางทางปญญา
เปนผลของความพยายามทางความคิด จัดเปนกระบวนการทางปญญาของนักเรียนคงเดิมและม่ันคง
มากยิ่งขึ้น แตถาการคาดคะเนไมถูกตอง นักเรียนจะประหาดใจ สงสัย และคับของใจ หรือที่ เพียเจต  
กลาวคือ เกิดภาวะไมสมดุล 
  องคประกอบที่ 3 ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม คือ โครงสรางทางปญญา
เปลี่ยนแปลงไดยาก 
  ดังนั้นกระบวนการเรียนรูของนักเรียนการเชื่อมโยงระหวางโลกภายนอกและโลกภายใน
ของนักเรียนเกิดขึ้นผานประสาทสัมผัสและกลไกทางประสาท สรีระวิทยา ชีวะเคมี การไหลของขอมูล
จากการสัมผัสไปสูโครงสรางทางปญญาเรียกวา กระบวนการดูดซมึ หากความคาดหวังของนักเรียน
ไมสอดคลองกับประสบการณจากการสังเกตจะเกิดภาวะไมสมดุล ภาวะไมสมดุลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสรางทางปญญา เรียกวา กระบวนการปรับใหเหมาะสมแลว ทําใหการคาดคะเนสอดคลองกับ
ประสบการณตรงมากขึ้น จัดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย นักเรียนสรางเสริมความรูผานกระบวนการ
ทางจิตวิทยาดวยตนเอง ครูไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของนักเรียนได แตครูสามารถ
ชวยใหนกัเรยีนปรับเปลีย่นโครงสรางทางปญญาได โดยปรบัสภาพการณทําใหเกิดสภาวะไมสมดลุขึน้  
คือ สภาวะที่โครงสรางทางปญญาเดิมใชไมได ตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับประสบการณมากขึ้น  
นักเรียนจะสรางแนวคิดหลักอยูตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองมีการสอนภายในหองเรียนเทานั้น แตจะ
ไดจากสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ นอกจากาการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เกิดขึ้นไดตามเงื่อนไขตอไปน้ี 
   1. การเรียนรูนกัเรียนเปนผูกระทํา ความรูเกิดขึ้นเฉพาะตวับคุคล การสอนโดยวธิีการ
บอกเลาไมชวยใหเกิดการพัฒนาแนวคิดหลักมากนัก แตการบอกเลาก็จัดเปนวิธีใหขอมูลทางหนึ่งได 
   2. ความรูตางๆ ถูกสรางขึ้นดวยตวัของนกัเรียนเอง โดยใชขอมูลทีไ่ดรับมาใหม
รวมกบัขอมูลหรือความรูที่มีอยูแลวจากแหลงตางๆ เชน จากสภาพสังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้งประสบการณ
เดิมมาเปนเกณฑชวยการตัดสินใจ 
   3. ความรูและความเชื่อของแตละคนแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสิ่งที่นักเรียนไดพบเห็น และถูกนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจและใชเปนขอมูลใน
การสรางแนวคิดใหม 
   4. ความเขาใจจะแตกตางจากความเชื่อโดยสิ้นเชิง และความเชื่อมีผลโดยตรงตอ
การสรางแนวคิดหรือการเรียนรู 
  เสาวนีย เกรียร (2539: 76) ไดกลาวถึง คอนสตรัคติวิซึม วา เปนปรัชญาการเรียน และ
การสอนสําหรับคนในโลกแหงโลกาภิวัตน ซึ่งเปนแกนของปรัชญา คอนสตรัคติวิซึม ไดแก 
   1. การรับรู  ความรู  ทําไดไมเต็มที่ดวยการน่ังฟงหรือยูเฉยๆ    
   2. ความรู  ไมใชสิ่งที่ถูกคนพบ แตตองถูกสรางขึ้นจากประสบการณ 
  วรรณจรีย มังสิงห (2539: 4) กลาวถึง ปรัชญาคอนสตรัคติวิซึมในการอธิบายเชิงญาณ
วิทยาเกี่ยวกับการเรียนรูและการไดมาของการรู ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมเสนอหลักการ
ที่แตกตางจากทฤษฎีอ่ืนๆ ดังนี้ 
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   1. ความรู และความเชื่อเกิดขึน้ภายในตัวนกัเรียน นักจิตวทิยาการเรยีนรู กลุม 
คอนสตรัคติวิซึม ไมไดมองวา ผูเรียนเปนผูที่ไมมีความรู หรือความคิดเห็นทางทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียนมากอน แตเชื่อวานักเรียนนําประสบการณและความเขาใจมาในหองเรียนดวย เม่ือพบขอสนเทศใหม  
นักเรียนนําสิ่งที่รูมาดูดซึม ขอสนเทศนั้น หรือปรับเปลี่ยน สิ่งที่นักเรียนรูใหสอดคลองกับความเขาใจใหม
ที่นักเรียนไดรับ กระบวนการที่ไดมาซึ่งการรูนี้เปนกระบวนการปฏิสัมพันธทั้งสิ้น 
   2. นักเรียนเปนผูที่ใหความหมายแกประสบการณ โดยปกติครูเปนผูอธิบายความหมาย
ใหแกนักเรียน เชน บทประพันธนี้ หมายความวาอยางไร เหตุการณอะไรที่สาํคัญในประวัติศาสตร  
ภาพเขียนน้ีสือ่ความหมายอะไร เปนตน นักเรียนแปลความหมาย หรือตีความถอยคําหรือขอความที่ 
ไดรับใหเปนความเขาใจโดยใชคานิยมและความเชื่อที่นักเรียนมีอยู รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  
ความหมายถูกสรางขึ้น และปรับแตงโดยประสบการณที่มีมากอนของนักเรียน บางครั้งประสบการณ
และความเชื่อเดิมที่นักเรียนมีอยู อาจขัดแยงกับหลักการที่นักเรียนตองเรียนรูจากหองเรียน ความคิด
ความเขาใจดังกลาวเปนสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไดยาก และเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของนักเรียน การสอน
ที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย 
   3. กิจกรรมการเรียนรู ควรเปดโอกาสใหนักเรียนเขาถึงประสบการณความรู และ
ความเชื่อของนักเรียน การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ตองเปดโอกาสใหนักเรียน
ใชสิ่งที่นักเรียนมาแปลความหมาย ขอสนเทศใหม และสรางความรูใหม หนาที่ของครคูอืคนหาประสบการณ
และความเขาใจที่มีมากอนของนักเรียน และใชสิ่งที่นักเรียนรูเปนจุดเริ่มตนของการสอน 
   4. การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม เกิดขึ้นโดยการสืบเสาะรวมกัน นักเรียนเรียนรู
ไดเขาใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น เม่ือนักเรียนสามารถเสนอ และแลกเปลี่ยนความคดิรวมกนักับผูอ่ืนพินิจพิเคราะห
ความเห็นผูอ่ืน และขยายทัศนะของตนใหกวางขวางขึ้น 
  เฉิดศักดิ์ ชุมนุม (2540: 10) ไดกลาวถงึ การสรางความรูแบบคอนสตรัคติวิซึม เปน  
ความรูที่มนุษยสรางขึ้นมา มีความหมายเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ คนสรางความรูไดเอง โดยนําขอมูล
มาจากภายนอกมาผสมผสานกับสิ่งที่รูอยูแลวแตเดิม สรางเปนความรูใหมีความหมายใหมขึ้น พัฒนาการ
ทางสติปญญามีไดตอเม่ือมีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใน 2  ลักษณะ คือ การผสมผสานหรือการซึมซับ 
  วรรณทิพา รอดแรงคา (2540:  20 – 21) ไดสรุปแนวคิด คอนสตรัคติวิซึม ไวดังนี้ 
   1. บุคคลทุกคนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว และแสวงหาเพื่อที่จะอธิบาย
สิ่งแวดลอมตางๆ เหลานี้ 
   2. ในการหาคําอธิบาย บุคคลทุกคนไดสรางโมเดลหรือตัวแทนวัตถุ ปรากฏการณ
และเหตุการณที่ไดพบในสมองของแตละบุคคล 
   3. โมเดลที่สรางขึ้นนี้อาจแปลกและแตกตางจากโมเดลของผูเชี่ยวชาญ 
   4. บุคคลทุกคนสรางความหมายใหกับสิ่งที่ไดรับรู โดยความหมายที่สรางขึ้นนี้ อาจ
ไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่นๆ รอบตัว 
   5. การสรางความหมายนี้เกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 
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   6. นักเรียนตองมีความรบัผิดชอบในการเรยีนรูของตนเอง ครเูปนแตเพียงผูสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเทานั้น 
   7. นักเรียนสรางความหมายโดยการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 
  สสวท  (2540: 12) อธิบายการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม วา เปนความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือแสดงใหเห็นวา มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเกิดขึ้นดวยตนของนักเรยีนเอง  
แนวคอนสตรัคติวิซึม เปนที่ยอมรับวา การพัฒนาในเรื่องของความรูและความสามารถตางๆ ของนักเรียน  
เกิดขึ้นมาแลวตั้งแตนักเรียนยังไมไดเขาสูระบบโรงเรียน การพัฒนาแนวคิดหลักของนักเรียนอาจแบง 
เปน 3 ลักษณะคือ   
   1. การเปลี่ยนแปลง เปนการพัฒนาแนวความคิดหลักที่มีการเปลี่ยนความเชื่อจากเดิม
ไปสูแนวคิดใหมที่แตกตางไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง เชน ในสมยัโบราณมีแนวคิดทีว่าโลกแบนและตอมา
มีการศึกษาแลวพบวาโลกกลม แนวคิดเกี่ยวกับโลกก็เปลี่ยนไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง 
   2. การเพิ่มเติม แนวความคดิทีเ่กิดขึ้นเพ่ิมเติมเขาไปกับแนวคดิเดิมที่มีอยูแลว สวนใหญ
เปนแนวคิดทมีีลักษณะเดียวกัน เชน นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับสัตว วาเคลื่อนไหวไดกินอาหาร และ
ขับถายได ขยายพันธุได เม่ือนักเรียนไปพบสัตวอีกชนิดหนึ่งมีขน มีสองขา มีปากแหลมขันได และมี
ผูใหความรูวาสัตวชนิดนี้ คือ ไก นักเรียนเกิดแนวคิดหลักเพิ่มเติมวา ไกก็จัดเปนสัตวชนิดหนึ่ง 
   3. การปรับแตง เปนลักษณะที่เกิดจากการปรับแนวคิดเดิมเพียงเล็กนอย โดยอาศัย
ขอมูลที่ไดรับเขามาใหม เชน นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับไก แลววามีลักษณะอยางไร แตเม่ือไดพบเห็น
เปดครัง้แรกกย็ังคงคิดวา เปนไก จนกวานกัเรียนแยกลกัษณะที่สําคัญของไกและเปด คือ ไกปากแหลม  
แตเปดปากไมแหลม ไกมีขาที่นิ้วแยกออกจากกัน  สวนเปดมีนิ้วติดกันเปนพืด จากนั้นนักเรียนก็รูวา  
เปดแตกตางจากไก และยอมรับวาไกและเปดเปนสัตวตางชนิดกัน 
  ทิศนา แขมมณี (2542: 9 – 11) กลาวถึง แนวคิดการสรางสรรคความรูตามแนว คอนสตรคัติวิซึม 
วา ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นไดดวยตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆ 
โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสรางความรูภายในตวับุคคล และการรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว 
  เฮนเดอรสัน (Henderson.  1996: 6 – 7) ไดอธิบายวา การสรางความรูจะตองมีองคประกอบ
สําคัญ 
   1. ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก ประสบการณใหมๆ ที่บุคคลรับเขาไป 
   2. กระบวนการทางสตปิญญา หรือทกัษะกระบวนการตางๆ ที่ใชในการทําความเขาใจ 
   3. ความรูที่รับมา และใชในการเชือ่มโยง และปรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกัน 
  ดังนั้นจากแนวความคิดขางตน การเรียนรูเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อนักเรียน มีโอกาสไดรับ
ขอมูลและประสบการณใหมๆ  เขามา เม่ือมีโอกาสไดใชกระบวนการทางสตปิญญา ในการคิดกลั่นกรอง
ขอมูล ทําความเขาใจขอมูลหรือเชื่อมโยงขอมูล ความรูใหมและความรูเดิม และสรางเปนความหมาย 
เชน 
   1. สรางรูปแบบการเรียนรู ใหนักเรียนรูจากสิ่งที่รูแลวไปสูสิ่งที่ยังไมรู รูปแบบนี้จะ
คลายกบัทฤษฎีการเรยีนรูอยางมีความหมายของ ออซูเบล (Ausubel) คือ ใหเรียนรูจากสิ่งที่มีประสบการณ
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มากอนไปสูสิ่งที่เปนเรื่องใหม แลวใหนักเรียนไดเชื่อมตอ หรือสรางความสัมพันธระหวางความรู หรือ
ประสบการณเดิมกับความรูใหม การเรียนรูเกี่ยวของกับการสรางความหมาย มนุษยมักสรางความหมาย
ในสิ่งที่ไดยินไดเห็น โดยการเชื่อมโยงระหวางความรูเดิมทีมี่อยูกับประสบการณใหมที่ไดรับ แตความหมาย
ใหมที่สรางอาจใช หรือไมใชความหมายที่ตั้งใจใหเกิดขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประสบการณเดิมที่มีอยูมี
อิทธิพลตอการสรางความหมายนั้น 
   2. การสรางความหมาย เปนกระบวนการที่ตอเนื่องและตองใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการสรางความหมาย เม่ือจัดสภาพการณของการเรียนรูใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับปรากฏการณ 
ตางๆ  หรือกับบุคคลอ่ืนๆ ตองจัดใหเขามีสวนรวมในการตั้งสมมตฐิาน ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลง
ความคิดโดยใหผูเรียนไดตรวจสอบ เพ่ือดูวาความหมายนั้นเขากันไดกับประสบการณของผูเรียนหรือไม
ถาเขากันได ก็กลาวไดวา นักเรียนเขาใจสถานการณนั้นๆ แตถาเขากันไมไดก็อาจสรางความหมาย
ขึ้นมาใหม 
   3. แมวานักเรียนสรางความหมายอยางที่ครูตัง้ใจ แตนักเรียนอาจไมเต็มใจที่ยอมรับ
หรือเชื่อม่ันได เน่ืองจากการเรียนไมไดเกี่ยวของเพียงแคการสรางความหมายเทานั้น แตเม่ือสรางขึ้น
แลวตองใหมีการประเมินผล และหลังจากการประเมินผลแลวอาจมีการยอมรับ หรือละทิ้งไปได ดังน้ัน  
ครูควรกระตุนใหผูเรียนมีการประเมินผล ความหมาย และความเชื่อของนักเรียนทุกครั้ง 
   4. ครูตองฝกใหนกัเรียนมีความรบัผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียนเอง ดวยการชี้แนะ  
นักเรียนในการเรียนรูภาระงาน โดยใชความรูที่มีอยูในการสรางความหมาย ไมวาเปนการอาน หรือ
การฟงแลวประเมินความหมายนั้น จัดสภาพการณในการเรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนเขาใจในสิ่งที่นักเรียน
มีประสบการณอยู โดยใหนักเรียนจัดประสบการณใหเปนระบบและในวิธีการทีมี่ความหมาย สําหรับ
นักเรียนเอง 
   5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดในลักษณะที่ใหเกิดความสมดุลระหวาง
การเรียนรูแบบอนุมาน (Deductive) และอุปมาน (Inductive) คือ เรียนรูหลักการกอนแลวนําหลักการ
ไปสูการแกปญหา หรือเรียนรูจากเรื่องทั่วไป ไปสูเรื่องเฉพาะเจาะจง และเรียนจากเรื่องเฉพาะ หรือ
ตัวอยางตางๆ ไปสูการสรางเปนหลักการ 
 สรุปไดวา ตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม ทีเ่กีย่วของการศึกษา มีพ้ืนฐานความคิดมาจากปรชัญา
ที่วา ความรูเปนสิ่งที่มีอยูแลว เพียงแตการเรียนการสอน มีจุดประสงค เพ่ือใหนักเรียนรับรูและเขาใจ  
สภาวะความเปนจริงของความรูที่นักเรียนแปลความหมายของตนเอง จากสภาพแวดลอมภายนอกที่
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ สรางความรูขึ้นจากพื้นฐานประสบการณเดิมที่มีอยูแลวในตัวนักเรียนเชื่อมโยง
กับความรูเดิม ปรับเปลี่ยน และขยายเปนโครงสรางทางความรูใหม นักเรียนพรอมที่จะรับสภาพแวดลอม
ภายนอกตางๆ มาสรางเพ่ิมพูนความรูไดตลอดเวลา 
 1.5 แนวคิดคอนสตรัคตวิิซึมที่นํามาใชในการเรียนการสอน 
  ทิศนา แขมมณี (2550: 94 – 96) กลาวถงึ การนําทฤษฎีการสรางความรูไปใชในการเรียน
การสอน สามารถทําได ดังน้ี 
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   1. ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ผลของการเรียนรูจะมุงเนนไปที่กระบวนการสราง
ความรู และตระหนักรูในกระบวนการนั้น เปาหมายการเรียนรูตองมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูจะตอง
เปนตวัอยางและฝกฝนกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเห็น นักเรียนตองฝกฝนการสรางความรูดวยตนเอง 
   2. ความหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถายทอดใหนักเรียนไดรบัสาระความรู
ที่แนนอนตายตัว ไปสูการสาธิตกระบวนการแปลและสรางความหมายที่หลากหลาย การเรียนรูทักษะ
ตางๆ จะตองใหมีประสิทธิภาพถึงขั้นทําไดและแกปญหาไดจริง 
   3. ในการเรียนการสอนนักเรียนจะเปนผูที่มีบทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว นักเรียน
จะตองเปนผูจัดกระทํากับขอมูลหรือประสบการณตางๆ และตองสรางความหมายใหกับสิ่งน้ันดวยตนเอง 
โดยการใหนักเรียนอยูในบริบทจริง ไมไดหมายความวานักเรียนจะตองออกไปยังสถานที่จริงเสมอไป 
แตอาจจัดเปนกิจกรรมที่เรียกวา “physical knowledge activities” เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ปฏิสัมพันธกบัสื่อ วัสดุอุปกรณ สิ่งของหรือขอมูลตาง  ๆทีเ่ปนความจริงและมีความสอดคลองกับความสนใจ
ของนักเรียน โดยผูเรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งน้ัน 
จนเกิดเปนความรูความเขาใจขึ้น 
   4. ในการจัดการเรียนการสอนครูจะตองพยายามสรางบรรยากาศทางสังคม จริยธรรม
ใหเกิดขึ้น กลาวคือ นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรูในบรรยากาศที่เอ้ือตอการปฏิสัมพันธทางสังคม ถือวา 
เปนปจจัยสําคัญของการสรางความรู เพราะลําพังกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ ทั้งหลายที่ครูจัดให หรือ
นักเรียนแสวงหามา เพ่ือการสรางความรูไมเปนการเพียงพอ ปฏิสัมพันธทางสังคม การรวมมือ และ
การแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณระหวางนักเรียนกับนักเรียน และบุคคลอื่นๆ จะชวยให
การเรียนรูของนักเรียนกวางขึ้น ซับซอนขึ้น และหลากหลายขึ้น 
   5. ในการเรียนการสอนนกัเรยีนมีบทบาทในการเรยีนรูอยางเต็มที่ โดยผูเรียนจะนํา
ตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู เชน นักเรียนจะเปนผูเลือกสิ่งที่ตองการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง 
แกปญหาทีเ่กดิขึ้นเอง ตกลงกันเองเม่ือเกดิความขัดแยงหรือมีความคดิเห็นแตกตางกัน เลือกผูรวมงาน
ไดเอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาหองเรียนรวมกัน 
   6. ในการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคตวิิซมึ ครูจะมีบทบาทแตกตางไปจากเดิม 
คือ จากการเปนผูถายทอดความรูและควบคุมการเรียนรู เปลี่ยนไปเปนการใหความรวมมือ อํานวย
ความสะดวก และชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู คือ การเรียนการสอนจะตองเปลี่ยนไปจาก “instruction” 
ไปเปน “construction” คือ การเปลี่ยนจาก “การใหความรู” ไปเปน “การใหนักเรียนสรางความรู” บทบาท
ของครูก็คือ จะตองทําหนาที่ชวยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดแกนักเรียน จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู
ที่ตรงกบัความสนใจของนักเรียน ดําเนินกจิกรรมใหเปนไปในทางที่สงเสริมพัฒนาการของนักเรยีน ให
คําปรึกษาแนะนําทั้งทางดานวิชาการและดานสังคมแกนักเรียน ดูแลใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา 
และประเมินการเรียนรูของนักเรียน นอกจากนั้น ครูยังตองมีความเปนประชาธิปไตยและมีเหตผุลใน
การสัมพันธกับนักเรียนดวย 
   7. ในดานการประเมินผลการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคตวิิซึม 
นี้ ขึ้นกับความสนใจและการสรางความหมายที่แตกตางกันของบุคคล ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น จึงมีลักษณะ
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หลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจึงจําเปนตองมีลักษณะที่เปน “goal free evaluation” หมายถึง  
การประเมินผลตามจุดมุงหมายในลักษณะที่ยืดหยุนกันไปในแตละบคุคล หรืออาจใชวธิีการที่เรยีกวา 
“socially negotiated goal” และการประเมินควรใชวิธีการที่หลากหลายอาจเปนการประเมินจากเพ่ือน 
แฟมผลงาน รวมทั้งการประเมินตนเองดวย นอกจากนั้นการวัดผลจําเปนตองอาศัยบริบทจริงที่มีความซับซอน
เชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ตองอาศัยบริบท กิจกรรม และงานที่เปนจริง การวัดผลจะตอง
ใชกิจกรรมหรอืงานในบริบทจริงดวย ในกรณีที่จําเปนตองจําลองของจริงมา ก็สามารถทําได แตเกณฑ
ที่ใชควรเปนเกณฑที่ใชในโลกของความเปนจริงดวย 
  วารีรัตน แกวอุไร (2541: 53 – 54) กลาวถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับอิทธิพล
จากทฤษฎีสรางความรูใหมโดยนักเรียนเอง มีแนวทาง ดังตอไปน้ี 
   1. ผลที่ไดจากการเรียนรูไมไดขึน้อยูกับสภาพแวดลอมของการเรยีนรูเพียงอยางเดียว
แตยังขึ้นอยูกับความรูหรือประสบการณเดิมของนักเรียน ดังน้ัน ความคิด เปาหมาย และแรงจูงในจึง
มีอิทธิพลตอวิธีการที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับอุปกรณการเรียนรูในหลายรูปแบบ เชน เม่ือใหนักเรียน
สังเกตเกี่ยวกบัปรากฏการณตางๆ สิ่งทีน่ักเรียนสังเกตไดมักแตกตางสิ่งที่ครูตั้งใจใหผูเรียนสังเกตสิ่ง
ที่นักเรียนใหความสนใจมักขึ้นอยูกับความสนใจของนักเรียน หรือขึ้นอยูกับสิ่งน้ัน มีความสัมพันธกับ
ความรูหรือประสบการณเดิมที่ไดเรียนรูมากอนหรือไม ดังนั้นครูจะตองจัดสภาพทางการเรียนรู ใหมี
ความหมาย เพ่ือสนับสนุนแรงจูงภายในของนักเรียน และการควบคุมการเรียนรูดวยตนเองของนกัเรียน 
เชน การทาทาย ความกระหายอยากรู เปนตน 
   2. สรางรูปแบบการเรียนรู ใหนักเรียนรูจากสิ่งที่รูแลวไปสูสิ่งที่ไมรู รูปแบบน้ีจะคลาย
กับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ ออซูเบล (Ausubel) คือ ใหเรียนรูจากสิ่งที่มีประสบการณ
มากอนไปสูสิ่งที่เปนเรื่องใหม แลวใหนักเรียนไดเชื่อมตอ หรือสรางความสัมพันธระหวางความรู หรือ
ประสบการณเดิมกับความรูใหม การเรียนรูเกี่ยวของกับการสรางความหมาย มนุษยมักสรางความหมาย
ในสิ่งที่ไดยินหรือไดเห็นโดยการเชื่อมโดยความรูเดิมที่มีอยูกับประสบการณใหมที่ไดรับ แตความหมาย
ที่สรางขึ้นอาจใช หรือไมใชความหมายที่ตั้งใจจะใหเกิดขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประสบการณเดิมที่มีอยูมี
อิทธิพลตอการสรางความหมายนั้น 
   3. การสรางความหมายเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองและจะตองใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการสรางความหมาย เม่ือจัดสภาพการณของการเรียนรูใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับปรากฏการณ
ตางๆ หรือกับบุคคลอ่ืนๆ จะตองจัดใหเขามีสวนรวมในการตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลง
ความคิดโดยใหนักเรียนไดตรวจสอบเพื่อดูวา ความหมายนั้นเขากนัไดกับประสบการณของตนหรือไม 
ถาเขากันไดก็จะกลาวไดวาเราเขาใจสถานการณนั้นๆ แตถาเขากันไมไดก็อาจสรางความหมายขึ้นมาใหม 
   4. แมวานักเรียนจะสรางความหมายอยางที่ผูสอนตั้งใจ แตเขาอาจไมเต็มใจที่จะ
ยอมรับหรือเชื่อม่ันได เน่ืองจากการเรียนรูไมไดเกี่ยวของเพียงแตการสรางความหมายเทานั้น แตเม่ือ
สรางแลวจะใหมีการประเมินผล และหลังจากการประเมินผลแลวอาจมีการยอมรับหรือละทิ้งไป ดังนั้น
ครูควรกระตุนใหผูเรียนไดมีการประเมินผลความหมาย และความเชื่อของตนทุกครั้ง 
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   5. ครูจะตองใหผูเรียนมีความรบัผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ดวยการชี้แนะ
ตนเองในการเรียนรูภาระงาน โดยใชความรูที่มีอยูในการสรางความหมาย ไมวาจะเปนการอาน หรือ
การฟงแลวประเมินความหมายนั้น จัดสภาพการณในการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจในสิ่งที่ตนมีประสบการณ
อยู ใหผูเรียนไดจัดประสบการณใหเปนระบบและในวิธกีารที่มีความหมายสําหรับตัวเขาเอง 
   6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดในลักษณะทีใ่หเกิดความสมดลุระหวาง
การเรียนรูแบบอนุมาน (Deductive) และอุปมาน (Inductive) คือ เรียนรูหลักการกอนแลวนําไปสูการ
แกปญหา หรือเรียนรูจากเรื่องทั่วไปไปสูเร่ืองเฉพาะเจาะจง และเรียนจากเฉพาะเรื่อง หรือตัวอยาง
ตางๆ ไปสูการสรางเปนหลักการ 
  พจนา ทรัพยสมาน (2549: 6) กลาวถึง การนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมาประยุกตใชใน
การเรียนการสอน สามารถทําได ดังนี้ 
   1. ผลการเรียนรูมุงเนนที่กระบวนการสรางความรู นักเรยีนตองฝกฝน การสราง
ความรูดวยตนเอง 
   2. เปาหมายการเรียนรูเปลี่ยนจากการถายทอดสาระความรูที่ตายตวัเปนการเรียนรู
วิธีการเรียนรู 
   3. นักเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริง ไดจัดกระทํา ศึกษาสํารวจ ลองผิด
ลองถูก จนเกิดเปนความรูความเขาใจ 
   4. ใหนักเรียนใชปฏิสัมพันธทางสังคมเพื่อการรวมมือในการแลกเปลีย่นเรียนรู สราง
ความรูรวมกัน 
   5. นักเรียนเปนผูเลือกสิ่งที่ตองการเรียน ตั้งกฎระเบียบ รับผิดชอบและแกปญหา
การเรียนการสอนของตนเอง 
   6. ครูเปลี่ยนบทบาทจากผูถายทอดความรูเปนผูอํานวยความสะดวกชวยเหลือนักเรียน
ในการเรียนรู การเรียนรูเปลี่ยนจากการใหความรูเปนการใหผูเรียนสรางความรู 
   7. การประเมินผลการเรียนรูใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย 
 สรุปไดวาแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ที่เกี่ยวของกับการศกึษา มีพ้ืนฐานความคิดจากปรัชญา
ที่วา ความรูเปนสิ่งที่มีอยูแลว เพียงแตการเรียนการสอนมีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนรับรู และเขาใจ 
สภาวะความเปนจริงของความรูที่นักเรียนแปลความหมายของตนเอง จากสภาพแวดลอมภายนอกที่
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ สรางความรูขึ้นจากพื้นฐานประสบการณเดิมที่มีอยูแลวในตัวนักเรียนเชือ่มโยง
กับความรูใหม ปรับเปลี่ยนและขยายเปนโครงสรางทางความรูใหม พรอมที่จะรับสภาพแวดลอมภายนอก
ตางๆ มาสรางความรูเพ่ิมพูนไดตลอดเวลา โดยที่นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง และครูเปน
ผูสรางกิจกรรมหรือบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
 1.6 กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิซิึม   
  พ้ืนฐานของทฤษฎตีามแนวคอนสตรัคตวิิซมึ  ที่นํามาใชอยูนั้นตั้งอยูบนพ้ืนฐานวา การสราง 
ความรูเกิดขึ้นภายในตวับุคคล ความรูเกดิจากสมองและสติปญญา เปนทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญา



 26 

ของเพียเจตต (Piaget) สวนไวกอตสกี้ (Vygotsky) เนนความรูมีแหลงอยูภายนอกสมองคน คือ อยูใน
สังคม เกิดการเรียนรูไดเม่ือมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสภาพแวดลอมทางสังคม (Social Constructivism)  
การยอมรับและนําแนวคอนสตรัคตวิิซึม มาจัดระเบียบในการเรียนการสอนเพียงเพ่ืออธิบายวธิีคิด วิธีการ
สรางเนื้อหาความรูใหมๆ ที่นกัเรียนเขาใจ รูวิธีคิดของนักเรียนเองจนสามารถไปสรางความรูของนักเรียนเอง
ได ไมวาจะนําไปใชสอนในวิชาใดๆ (เอกศักดิ์ ยุกตะนันท.  2542: 32) 
  แนวคอนสตรคัติวิซึม ถูกพัฒนาขึ้นเปนทฤษฎีการเรียนรู นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
โดยสภาครูคณิตศาสตรนานาชาติ (NCTM, National Council for Teachers of Mathematics) และ
สมาคมครูวิทยาศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (AAAS, The American Association for The Advancement  
of Science) ทั้งสองสมาคม ไดศึกษาทดลองและทําวิจัยจัดรูปแบบการสอนแบบตางๆ ตามแนวคอน
สตรัคติวิซึม ออกมาเผยแพรจนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย (Lrice; & Wilson.  1999: 28) 
  แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความรูมีนักการศึกษาเชื่อวา ความรูเปนสิ่งที่สรางขึ้นไดดวย
ตนเอง สามารถจําแนกกลุมนักการศึกษาที่มีความเชื่อในลักษณะนี้ได 2 กลุมใหญ คือ   
   1. กลุมการสรางความรูเชิงความคิด กลุมน้ีเนนการสรางความรูเกิดจากปจเจกบุคคล  
การเรียนรูเปนกระบวนการเชิงพลวัต (Dynamic Process) ของการสราง การจัดระบบและการสรางความรู
อยางพิถีพิถัน นักการศึกษาที่มีความเชื่อลักษณะนี้ มีลักษณะวา การสรางความรูเกิดในตัวนักเรียนที่
นักเรียนจะตองสรางและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
   2. กลุมสรางความรูเชิงสังคม – วฒันธรรม กลุมน้ีมีทัศนะวา การเรียนรูเปนกระบวนการ
ทางสังคม โดยครูและนักเรยีนมีสวนรวมในการพูดคุยกนัอยางมีความหมายในลักษณะแลกเปลี่ยนดวย
การบรรยากาศที่เปนมิตร ปฏิสัมพันธภายในหองเรียนจะเปนตวัเชือ่มโยงการเรียนรู และการสอนให
ผสมผสานกนัอยางกลมกลนื ทั้งน้ีบคุคลที่อยูในสิ่งแวดลอมทางสังคมของนักเรียนจะมีอิทธพิลตอทัศนะ
และวิธีคิดของเขา ขณะที่ผูใหญ ภาษา และวัฒนธรรมเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรู 
  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เนนที่ผูเรียนตองเรียนรูควบคูไปกับการทําความเขาใจความรูใหม
โดยอาศัยประสบการณของตนเองที่สะสมมาเปนพื้นฐาน และยังเชื่อวาการเรียนรูเปนความพยามยาม
เชิงสังคม คือ การเรียนรูแบบรวมมือ (Co – operative Learning) ตามทัศนะของ Piaget ที่สนับสนุน
การเรียนรูโดยใหความรูเปนกระบวนการของการสรางและจัดระบบโครงสรางใหมดวยตนเอง มีพัฒนาการ
ทางสติปญญาจากขั้นรูปธรรมไปสูนามธรรม นําสิ่งที่เชื่อแตเดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม 
  นักจิตวิทยาชือ่ ออซูเบล (นิลวรรณ วานิชสุขสมบัต.ิ  2547; อางอิงจาก  Ausubel.  1963)  
ไดเห็นดวยกับทฤษฎีคอนสตรัคตวิิซึม โดยตั้งทฤษฎีการเรียนรู อยางมีความหมาย (Meaningful Verbal  
Learning) ทฤษฎีของ Ausubel เนนวา การเรียนรูจะเกิดขึ้น เม่ือนักเรียนมีพ้ืนฐานและนํามาเชื่อมโยง
เขากับความรูใหม ดังน้ันการเรียนรูสิ่งใหมจะมีความหมายกับนักเรียน โดยสรางความสัมพันธระหวาง
แนวคิดใหมกับโครงสรางความรูเดิมที่ม่ีอยู ถานักเรียนเรียนสิ่งใหมที่ไมเคยมีพ้ืนฐานมากอนจะกลายเปน
การเลียนแบบทองจํา ดังนั้นครูตองเนนใหนักเรียนไดนําพื้นฐานความรูเดิมมาเชื่อมโยงเขากับความรูใหม  
จะเห็นไดวาแนวความคิดของ  ดิวอ้ี และ ออซูเบล (Dewey; & Ausubel) มีแนวคิดเดียวกันที่ใชหลัก
คอนสตรัคติวิซึม   
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  ไดรเวอร และ เบลล (Driver; & Bell.  1986: 23) มีความคดิวา โดยทัว่ไป แลวคนสวนใหญ
มักคิดวา การเรียนรูเปนการซึมซับความรู แตแนวคิดปจจุบันไดชี้แนะวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่
นักเรียนมีสวนรวมในการสรางความหมายของความรูนั้น ไมวาความรูนั้นไดมาจากหนังสือเรียน จาก
การพูดคุย หรือจากประสบการณรอบตัว ซึ่งแนวคิดนี้เนนวา 
   1. ผลที่ไดจากการเรียนรูไมไดขึ้นอยูเพียงแคสภาพแวดลอมของการเรียนรูเทานั้น  
แตยังขึ้นอยูกับความรูที่มีอยูเดิมของนักเรียน ความคิด เปาหมาย และแรงจูงใจของนักเรียนมีอิทธิพล
ตอวิธีการที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับอุปกรณการเรียนรูในหลายรูปแบบ 
   2. การเรียนรูจะเกี่ยวของกับการสรางความหมาย คนเรามักสรางความหมาย ใน
สิ่งที่เขาไดยินหรือไดเห็นโดยการเชื่อมโยงระหวางความรูเดิมที่มีอยูกับประสบการณใหมที่ไดรับ 
   3. การสรางความหมายเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง และนักเรียนมีสวนรวมในการ
สรางความหมาย เม่ือคนเรามีปฏิสัมพันธกับปรากฏการณตางๆ หรือบุคคลอื่นๆ เราจะมีสวนรวมใน
การตั้งสมมตฐิาน ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงความคดิ 
   4. ความเชื่อและการประเมินผลความหมาย ถึงแมวา นักเรียนอาจสรางความหมาย
อยางที่ผูสอนตั้งใจไว แตเขาไมอาจไมเต็มใจยอมรับหรือเชื่อม่ัน การเรียนรูไมไดเกี่ยวของแคการสราง
ความหมายเทานั้น แตตองยอมรับมันดวยความหมายที่ถูกสรางขึน้แลว ตองมีการประเมินผล และ
หลังจากการประเมินผลแลวอาจมีการยอมรับหรือทิ้งมันไป 
   5. การเรียนรูเปนความรับผิดชอบของผูเรียนน้ัน  นักเรียนตองมีความรับความรับ
ชอบตอการเรียนรูของตนเองดวย 
   6. ความหมายบางความหมายสามารถแลกเปลี่ยนกันได นักเรียนแตละคนสามารถ
สรางความหมายที่แตกตางกันในการทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ รอบตัว เปนความหมาย
ที่แปลกไมเหมือนใคร ความหมายที่นักเรียนสรางขึ้น อาจเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนประสบการณที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยผานภาษาพูด 
  เรนชอรร และคนอ่ืนๆ (กาญจนา ไชยพันธุ.  2542; อางอิงจาก Renshaw; et al.  1997)   
ไดเสนอแนวทางการปฏิบัติในการเรียนการสอนแบบสรางสรรคความรูนิยม ไวดังนี้ 
   1. การเรียนรู คือ การเขาใจบุคลิกภาพของนักเรียนแตละคน ครูจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียนไดเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
   2. การเรียนรู คือ การตคีวามและเลือกรบั ครเูปนผูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดพูดคุย
สัมภาษณสิ่งที่เรียนพบเห็น 
   3. การเรียนรู คือ ความกระตือรือรน โดยครูเปนผูจัดการเรียนการสอนสนับสนุน
ใหนักเรียนโดยมีกิจกรรมการเรียนรูในแตละเรื่อง 
   4. การเรียนรู คือ การทําใหสิ่งที่เรียนมีโครงสราง ครูจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน
เกิดความคิดสรางสรรค 
   5. การเรียนรู คือ การทบทวนและนําไปใช ครูจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนรูจาก
การพิจารณาสิ่งที่เขาเรียนเพ่ือเลือกนําไปใชกับตนเอง 
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  โดยแนวทางการปฏบิัตินี ้จะอยูในรปูแบบของการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นวัฒนธรรม และ
สรางสรรคความรูที่มาจากตนเอง โดยการแลกเปลีย่นแปลงนั้น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นออกมา  
รูจักการโตแยงและอภิปรายนั้นเอง 
  อันเดอรฮิลล (Underhill.  1991: 12) ไดเสนอกลไกการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ที่เก่ียวของกับการคิดไตรตรอง ดังน้ี 
   1. ความขัดแยงทางปญญา (Conflict) และความอยากรูอยากเห็น (Curiosity) เปน
กลไกสําคัญในการกระตุนใหนักเรียนเรียน 
   2. การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน (Peer Interaction) เปนปจจัยของความขัดแยงทาง
ปญญา 
   3. ความขัดแยงทางปญญากอใหเกิดกิจกรรมการไตรตรอง (Reflection)   
   4. การไตรตรองเปนการกระตุนใหเกิดการสรางโครงสรางทางปญญา (Cognitive  
Restructuring)       
   5. โดยขั้นตอนตั้งแตความขัดแยงทางปญญา การปฏิสัมพันธกับเพื่อนที่กอใหเกิด
กิจกรรมการไตรตรอง ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิดโครงสรางทางปญญาน้ัน มีลักษณะการเกิดเปนกระบวนการ
ครบวงจร 
   6. โดยวงจรที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากประสบการณของผูเรียน 
   7. วงจรน้ีจะชวยใหนักเรียนควบคุมการเรียนรูของตนเองได 
  จากสมมติฐานของ อันเดอรฮิลล (Underhill) ขางตน สามารถสรุปเปนแผนผังการเกิด
การเรียนรูตามคอนสตรัคติวิซึม เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ไดดังน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 Underhill s Model of Learner s Empowerment. 
 
 ที่มา: อัมพร มาคะนอง.  2543) 

  
 

  บรูคส และ บรูคส (Brooks; & Brooks.  1993: 33) ไดกําหนดหลัก 5 ประการ ของการเรียน
การสอนแบบคอนสตรัคติวิซึม ไวดังนี้ 
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   1. นักเรียนเปนผูทํากิจกรรมการเรียนการสอน โดยที่กิจกรรมนั้น มีพ้ืนฐานมาจาก
ความขัดแยง ซึ่งมีความหมายโดยตรงกับนักเรียน 
   2. วัตถุดิบที่ใชในการสืบคนเปนรูปแบบภาพรวม (Organized Holistically) ที่มี
ลักษณะเปนแนวคิด เพ่ือชวยกระตุนหรือสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาคําตอบโดยกระบวนการแกปญหา 
   3. ครูตองกระตุนนักเรียนสรางมุมมองหรือความหมายของเนื้อหาที่เรียนดวยตนเอง 
   4. อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนตองสามารถตอบสนองหรือชวยนักเรียนแสวงหา
คําตอบจากสิ่งที่นักเรียนตั้งสมมติฐานไว 
   5. ตองประเมินสิง่ที่ผูเรียนสรางขึ้นจริงจากประสบการณของตนเองหรืออยูในบริบท
ของความจริง (Authentic Assessment) 
 โดยสรุปสามารถสรุปแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ไดวา เปนการปฏิสัมพันธระหวางสิ่งที่ผูเรียน
สนใจ ความรูที่มีอยูเดิมของนักเรียน เน้ือหาความรูใหมซึ่งสามารถแสดงแผนผังความสัมพันธได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธระหวางสิ่งที่ผูเรียนสนใจ ความรูที่มีอยูเดิมของผูเรียน และเน้ือหา หรือ 
      ความรูใหม   
  
 ที่มา: Brooks; & Brooks.  1993.      
 
 
     จากภาพประกอบ 4 เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดเนนดานกระบวนการขัดแยงทางปญญา ดังนั้น
การกระตุนใหผูเกิดความขัดแยงทางปญญา จึงเปนองคประกอบหลักของการใหนักเรยีนสรางโครงสรางใหม
ทางปญญาหรือเกิดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม   
  วรรณจรีย มังสิงห (2541: 17) ไดสรุปการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ไวดังนี้ 
   1. ความรูและความเชื่อเกิดขึ้นภายในตัวนักเรียน นักจิตวิทยากลุมน้ีมีความเชื่อวา
นักเรียนไมมีความรูในเรื่องที่จะเรียนมากอน และเชื่อวานักเรียนจะนําประสบการณและความเขาใจมา
ใชในหองเรียน เม่ือไดขอสนเทศใหมหรือขอมูลใหม และนําสิ่งที่เขามาดูดซับขอสนเทศนั้นและปรับสิ่ง
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ที่เขารูใหมใหสอดคลองกับความเขาใจใหมที่เขาไดรับ กระบวนการที่ไดมาซึ่งการเรียนรูนี้เปนกระบวนการ
ปฏิสัมพันธทั้งสิ้น 
   2. นักเรียนเปนผูใหความหมายกับประสบการณ ปกติครูจะเปนผูอธิบายความหมาย
ใหกับนักเรียน เชน บทประพันธนี้ความหมายวาอยางไร เหตุการณอะไรที่สําคัญในประวัตศิาสตรภาพเขียน
นี้สื่อความหมายอะไร เปนตน แตในการเรียนรูแบบสรางสรรคความรูนิยม นักเรียนจะแปลความหมาย
หรือตีความถอยคํา ขอความที่ไดรับใหเปนไปตามความเขาใจดวยตนเอง โดยใชคานิยมและความเชื่อ
ที่เขามีอยูรวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ความหมายจะถูกสรางขึ้นและปรบัแตงโดยประสบการณ
ที่มีมากอนของนักเรียน บางครั้งประสบการณและความเชื่อเดิมที่นักเรียนมีอยูอาจขัดแยงกับหลักการ
ที่นักเรียนจะตองเรียนรูจากหองเรียน ความคิด ความเขาใจดังกลาวเปนสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไดยากและจะ
เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของนักเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพจึงตองคํานึงถึงเร่ืองนี้ดวย 
   3. กิจกรรมการเรียนรูควรจะเปดโอกาสใหนักเรียนเขาถึงประสบการณ ความรู ความเชื่อ
ของตน การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิดของกลุมสรางสรรคความรูนิยมจะตองเปดโอกาสให
นักเรียนใชสิ่งที่เขารูเพ่ือแปลความหมายขอสนเทศใหม และสรางความรูใหม หนาที่ครู คือ คนหาประสบการณ
และความเขาใจที่มีมากอนของนักเรียน และใชสิ่งที่เขารูเปนจุดเริ่มตนของการสอน 
   4. การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคมโดยการสืบเสาะรวมกัน ครูเรียนจะเรียนรูและ
เขาใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น พินิจพิเคราะหความเห็นของผูอ่ืน และขยายทัศนะของตนใหกวางขวางขึ้น จึงอาจ
สรุปไดวา การจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมน้ัน นักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ครู
ไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของนักเรียนได แตสามารถชวยนักเรียนปรับขยายโครงสราง
ทางปญญาไดดวยการจัดสถานการณที่ทําใหเกิดภาวะไมสมดุลหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา  
โดยการจัดสิ่งแวดลอมใหมีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
 กลาวพอสรุปไดวา กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เปนเพียงแนวคิดที่
เนนการเปดโอกาสใหนักเรียนสรางองคความรูขึ้น องคประกอบของการจัดการเรียนรูหลัก คือ การให
นักเรียนไดสรางความรูใหมขึ้นมาโดยอาศัยความรูเดิมเปนฐาน เม่ือสรางความรูใหมแลวครูจะไดตรวจสอบ
หรือประเมินความรูใหม เม่ือเกิดความเขาใจชัดเจนและพอใจกับความรูใหมนั้นแลว นักเรียนจึงนําความรู
ไปใชไดหรือเปนแนวทางในการใชความรูใหม 
 1.7 การสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม     
  ไดรเวอร และ โอลแดรม (Driver; & Oldham.  1986: 17) ไดเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ดังนี้ 
   1. ขั้นนํา (Orientation) คือ การใหผูเรียนรับรูจุดหมายและมีแรงจูงใจในการเรียน
บทเรียน 
   2. ขั้นลวงความคดิ (Elicitation) คือ การใหผูเรียนแสดงออกถึงความรูเดิมที่มีความเกี่ยวของ
กับเรื่องที่เรียน วิธีการใหนกัเรียนแสดงออก อาจจะทําไดโดยการอภิปรายกลุม หรือเขียนเพ่ือแสดง
ความรู ความเขาใจที่มีอยู 
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   3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด (Turning Restructuring of Ideas) ประกอบดวยขั้นตอน 
ดังนี้ 
    3.1 ทําความเขาใจใหกระจางและแลกเปลี่ยนความคิด (Clarification and Exchange 
of Idea) คือ นักเรียนพิจารณาความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนกับผูอ่ืน 
    3.2 สรางความคิดใหม (Construction of New Ideas) นักเรียนจะกําหนดความคิด
ขึ้นใหมจากการอภิปราย ไดชมการสาธิต คนควาทดลอง เปนตน 
    3.3 ประเมินความคิดใหม (Evaluation of the New Ideas) โดยการทดลองหรือ
คิดอยางลึกซึ้ง 
    3.4 ขั้นนําความคดิไปใช (Application of Ideas) เปนขั้นตอนที่นักเรียนมีโอกาส
ใชแนวคิดหรือความรูความเขาใจที่พัฒนาขึ้นมาใหมในสถานการณตางๆ   
    3.5 ขั้นทบทวน (Review) นักเรียนทบทวนตนเองวาความเขาใจไดเปลีย่นแปลง
ไปจากเดิมหรือไม โดยการเปรียบเทียบความคิดเม่ือเริ่มตนบทเรียนกับความคิดเม่ือสิ้นสุดบทเรียน  
  โดย ไดรเวอร และ โอลแดรม (Driver; & Oldham เนนวา นักเรียนควรจะเรียนเน้ือหา
สาระไปพรอมกับการเรียนรูกระบวนการเรียนรู 
  เอลลิส (Ellis: & Maxwell.  1995: 35) อธิบายการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิซึม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. จัดใหนักเรยีนอยูในบทเรยีน (Engage the Learner) โดยการตั้งคําถามใหนักเรียน
สนใจเปนการเชื่อมโยงสิ่งที่นักเรียนกับความรูเดิม   
   2. ใหนักเรียนสํารวจมโนทัศน (Explore the Concept) สังเกต สํารวจ รวมกัน
คนหาปญหาหรือปรากฏการณ 
   3. นักเรียนอธิบายมโนทัศน (Explain the Concept) เปนการเรียนรูสิ่งใหมเพ่ือจัด
ใหเขากับความรูเดิม และอธิบายดวยคําพูดของตนเอง 
   4. ใหนักเรียนขยายความมโนทัศน (Elaborate on the Concept) ครูทําการจัด
สถานการณใหนักเรียนสามารถประยุกตใชความรู เพ่ือความรูนั้นมีความหมายกับนักเรียน 
   5. ประเมินความเขาใจของนักเรียน (Evaluate Students Understanding of the  
Concept) เปนการตรวจสอบความคิดที่เปลี่ยนไป เชน การแกปญหา ทักษะทางสังคม 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2540: 24) เสนอขั้นตอนในการจัดการเรียนรู  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. ขั้นปฐมนเิทศ คือ ครใูหโอกาสนักเรียนสรางจุดมุงหมายและแรงดลใจในการเรียนรู
ในเนื้อหาที่กําหนด 
   2. ขั้นทําความเขาใจ คือ ครูใหนักเรียนปรับแนวคิดปจจุบันหรือบรรยายความเขาใจ
ของตนเองในหัวขอที่กําลังเรียน นักเรียนแตละคนอาจจะมีแบบจําลองทางความคิดรวบยอดที่อาจจะ
ไมสมบูรณในตอนที่เร่ิมเรียน โดยนักเรียนอาจจะทํากิจกรรมที่หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุมเล็ก  
เขียนผังความคิด การเขียนสรุปความคิด เปนตน 
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   3. ขั้นจัดโครงสรางแนวคิดใหม โดยขั้นตอนนีถ้ือเปนหัวใจสาํคัญของการจัดการเรียนรู
ตาม แนวคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งประกอบดวย 
    3.1 การชวยนักเรยีนสรางสรรคความรูความเขาใจใหม เปนการที่ครูชวยนักเรียน
เกิดความคิดรวบยอดใหม หรือการสรางความคิดรวบยอดที่ยังไมสมบูรณขึ้นใหม ตลอดจนขยายไปสู
แบบจําลองทางความคิดรวบยอดของตนเอง โดยครูตองรับผิดชอบและที่สําคัญ คือ การวินิจฉัยความ
เขาใจผิดของนักเรียน สามารถทําไดโดยการสัมภาษณ ซักถามนักเรียน โดยตรงเพ่ือคนหาแบบจําลอง
ทางความคิดรวบยอดที่ไมสมบูรณและสรางแบบจําลองที่สมบูรณขึ้นมาใหม 
    3.2 การเขียนแผนผังความคิดรวบยอด เปนรูปแบบโครงสรางทางความคิดของ
นักเรียน ซึ่งดําเนินการไดโดย 
     3.2.1 นักเรียนจัดความคิดรวบยอดของคําลงในโครงสรางหรือจัดทําเปนหมวดหมู 
     3.2.2 ระบุความคิดรวบยอดที่ตองการศึกษาตั้งแตสองความคิดรวบยอด และ
ตัวปญหาที่ตองการศึกษาเปนแผนผังความคิดรวบยอด 
     3.2.3 สรางโครงสรางความรูของความคิดรวบยอดและตัวปญหาที่ตองการ
ศึกษาเปนแผนผังความคิดรวบยอด 
     3.2.4 นําโครงสรางความรูที่ไดมาอภิปรายรวมกันเปนกลุม และจัดทําเปน
แผนผังความคิดรวบยอดรวมกัน 
    3.3 การตรวจสอบความเขาใจ โดยหลักการชวยใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด
ใหม ขึ้นดวยตนเองแลว ยังตองมีการตรวจสอบวานกัเรยีนเขาใจหรือไม โดยอาจจะพิจารณาจากเกณฑ  
ดังตอไปน้ี 
     3.3.1 ความคิดรวบยอดที่เกิดจากการเชื่อมประสานระหวางกันและจัดระเบยีบ
เปนโครงสรางความรูแลวหรือยัง 
     3.3.2 ความคิดรวบยอดนั้น ไดรับการเชื่อมโยงเขาสูเครือขายของปญหาที่
ตองพิสูจนหรือยัง 
     3.3.3 ความรูความสามารถนั้นนําไปใชในบริบททางสังคมของโลกแหงความจริง
ไดหรือไม 
   4. ขั้นนําแนวคิดไปใช โดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนนําแนวคิดของตนที่สรางขึ้น
ไปใชในสถานการณตางๆ ที่หลากหลายทั้งที่คุนเคยและแปลกใหม 
   5. ขั้นทบทวนหรอืเปรียบเทียบความรู เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนสะทอนตนเอง
วาไดเปลี่ยนแปลงไปจากกอนเรียนรูอยางไร โดยอาจเขียนหรือวาดภาพเปรียบเทียบระหวางความคิด
กอนเร่ิมเรียนรูในบทเรียนนั้น กับความคิดตอนสิ้นสุดการเรียนรูในบทเรียนนั้น 
  มารติน และคณะ (Martin; et al.  1994: 44 – 47) เพ่ืออธิบายวิธีสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิซึม ที่กําลังไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน ทั้งจากประเทศสหราชอาณาจักรออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา ในการจัดระบบการศึกษาที่เนนกระบวนการเรียนการสอนตามความเชื่อ
ความเขาใจในปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม ผูวิจัยไดจัดประสบการณใหเปนไปตามรูปแบบการเรียนรู ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 5 เพ่ืออธิบายวิธีสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม (Martin; et al.  1994: 44 – 47. 
 
 
   ขั้นที่ 1 ขั้นสงัเกต ครูเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียน โดยใหผูเรียนสังเกต
สภาพปญหาที่ครูระบุ จากสไลดเทปประกอบเสียง วีดิทัศน รูปภาพตางๆ ภาพขาวจากหนังสือพิมพ  
แลวใหนักเรียนในกลุมรวมกันหาปญหาที่เกิดขึ้นโดยครูใชคําถาม 
   ขั้นที่ 2 ขั้นสรางความรู นักเรียนสรางความรู จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
ที่ครูจัดให เชน ใบความรู สื่อที่เปนจริง นักเรียนในกลุมอธิบายความรู ที่คนพบดวยตนเอง 
   ขั้นที่ 3 ขั้นขยายความรู นักเรียนชวยกันหาสาเหตขุองปญหา คิดหาเหตุผลทีเ่กิดขึน้
รวมกัน โดยการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน จากประสบการณของนักเรียน 
   ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบประเมิน นักเรียนตรวจสอบประเมินความรูที่ไดรับ โดยสงตัวแทน
มานําเสนอ และตรวจสอบความรู ดวยการแสดงผลงาน   
 จากแนวคิดเบือ้งตนดังกลาว ที่นํามาใชกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกา
เพ่ือใหนักเรียนในระดับน้ีรูจักการเรียนรู พัฒนาตนเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางความรูความคิด  
เกิดความเขาใจ มีเหตุผล อธิบายถึงความรูที่มีอยูในตนเอง และสามารถนําไปปรับใชกับสภาพที่เปน
จริงที่นักเรียนประสบในชีวติปจจุบันได ทําใหผูวิจัยพยายามศึกษาการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซมึ  
เพ่ือนํามาประยุกตใชกับวิชาสังคมศึกษา รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน สาระหนาที่พลเมือง และการดําเนิน
ชีวิตในสังคม แนวคิดที่ผูวิจัยศึกษานี้ เปนการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนการสอนของ มารติน
และคณะ (Martin; et al.  1994 : 44 – 47)    
 1.8  บทบาทของครูตามแนวคอนสตรัคติวซิึม     
  การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ถือวา ครูมีบทบาทเพียงเปนผูอํานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  บิดดุลบ และ อออสบอรน (วรรณทิพา รอดแรงคา.  2540: 109; อางอิงจาก Biddulph; &  
Osbome.  1984: unpaged) ใชวิธีการสอนที่เนนปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู (Interactive Teaching   
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Approach) ดวยวธิีการสอนแบบนี้ถือวาครูมีบทบาทเปน “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู” เปน 
“ทรัพยากรบุคคล” เปน “ผูสืบเสาะหาความรูที่ไมเคยมีความรูหรือไมเคยมีประสบการณในการสืบเสาะ 
หาความรูมากอน” เปน “ผูทาทายความคิดของนักเรียน”  
  ออสเบอรน และ เฟรเบิรก (Osborne; & Fareyberg.  1985: 1) กลาวถึง บทบาทของครู
ตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม วา ครตูองเปน “นักจูงใจ” “ผูวนิิจฉัย” “ผูชี้แนะแนวทาง” ผูที่ชอบเปลีย่นแปลง
เปน “นักทดลอง” และ “นักวิจัย”     
  มารติน และคณะ (Martin; et al.  1994: 47) ไดอธิบายถึงบทบาทของครูในการเรียน
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมไว ดังนี้ 
   1. ครูไมใชผูสอน แตเปนผูแนะนํา ไมใชผูบอกความรู แตเปนผูสรางกระตุนใหนักเรียน
เปนผูสรางความหมายเรียนรูดวยตนเอง 
   2. ครูเปนผูสังเกต เพ่ือศึกษาการที่นักเรียนตอบโตไดอยางถูกตองตามแนวทางที่
ควรจะเปน 
   3. ครูใชคําถามกระตุนความคิด ดวยการถามคาํถามเสนอปญหา และคอยสังเกตการณ
เรียนการสอนใหดําเนินไปดวยดี 
   4. ครูสรางสิ่งแวดลอม เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาอยางมีอิสระเต็มที่ เพ่ือการศึกษา
คนหาตามความสนใจของนักเรียน 
   5. ครูสงเสริมความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน โดยใหอิสระแกนักเรียน
ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูใหเกดิขึ้นทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
   6. ครูเปนผูสนับสนุนการเรียน เพ่ือใหนักเรียนพัฒนา ทักษะดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู 
   7. ครูเปนผูชวยนักเรียน ใหเชือ่มโยงความคดิของนักเรียน เพ่ือใหสรางความหมาย
ในการสรางโครงสรางความรูของนักเรียน 
  วารีรัตน แกวอุไร (2541: 55 – 59) ไดสรุปบทบาทของครูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ไววา 
   1. ครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู จัดทรัพยากรการเรียนรูและสภาพแวดลอม
ทางการเรียนรู ใหนักเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู 
   2. ครูจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนักเรียน
เปนศูนยกลางการเรียนรู โดยครูทําหนาที่เปนผูจัดการเรียนรู (Learning Manager) ดวยบทบาทตอไปนี้ 
    2.1 วางแผนการสอนและเตรียมการจัดกิจกรรม (Planning and Preparing) โดย
ครูตองมีการวางแผนการจัดการเรียนการเรียนการสอน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยเขียนเปนแผนการจัด 
การเรียนรูไวให มีการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ เน้ือหาสาระ และสถานที่ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไวใหพรอม โดยควรใหนักเรยีนมีสวนรวมในการวางแผนและเตรียมการดวยการแนะนาํชวยเหลือของครู 
    2.2 รวมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับนักเรียนตามแผนที่ไดกําหนด
ไวโดยเปดโอกาสและใหอิสระแกนักเรียนที่จะคิด แสดงความคิดเห็น และเรียนรูรวมกัน ครูเปนผูคอย
กระตุน แนะนําชวยเหลือ ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม ครูตองลดบทบาทของการสอนใหลดนอยลง
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แตพยายามเปดโอกาสใหนักเรียน ไดทํากิจกรรมและเรียนรูดวยตนเอง ภายใตการแนะนําชวยพัฒนา
นักเรียน ชวยตกแตงความรูของนักเรียนใหสมบูรณใหเรียนอยางมคีวามสุข มีอิสรภาพใหความรกัและ
ความมั่นคงทางอารมณแกศิษย 
    2.3 เสนอแนะกระบวนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยครูตองหาวิธีที่ชวยชี้แนะ
วิธีการใหนักเรียนเรียนรูไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจเสนอเปนเพียงทางเลือกหนึ่งแลว 
ใหนักเรียนรวมกันคิดและกําหนดขั้นตอนที่จะเรียนรูใหเปนกระบวนการเรียนรูของตัวนักเรียนเอง 
    2.4 เสนอแนะแหลงการเรียนรู ไดแก การเสนอแหลงในการคนควารายชื่อหนังสือ  
บุคคล สถานที่ รายการวทิยุ โทรทัศน วดิีทัศน ครูอาจเปนผูประสานงานในการตดิตอวิทยากร หรือ
แหลงความรูให 
    2.5 กระตุนใหคิดและทํางานรวมมือกันและแขงขันกันปฏิบตัิ โดยครคูวรสนบัสนนุ
การปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุม เนนใหนักเรียนใชกระบวนการกลุมในการปฏิบตัิงานเนนการสังเกต
สะทอนสิ่งที่สังเกตได แลวนําขอมูลเหลานั้นมาวางแผนการปฏิบัติ แลวประเมินผลการดําเนินงานตาม
มติกลุม เพ่ือฝกทักษะการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน และแขงขันกับกลุมอ่ืน นําไปสูการเขาใจในความสมดุล
ของการแขงขันและรวมมือกันทํางาน 
    2.6 รวมประเมินผล โดยครูตองมีการตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่
เกิดขึ้นของนักเรียน เก็บรวบรวมผลระหวางการปฏิบัติเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนรู และรวมกันประเมินผลขั้นสุดทายวา บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไมมีจุดดีหรือจุดดอยที่
ตองปรับปรุงรวมทั้งมีผลกระทบตอสิ่งอ่ืนๆ หรือไมอยางไร เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจ 
    2.7 การนําความรูและทักษะไปใชในชีวิตประจําวัน ครูตองคอยกระตุนใหนักเรียน
ระลกึถึงสิง่ที่ไดปฏิบัติกจิกรรมไปวา การปฏิบตัิกิจกรรมแตละครั้งการเรียนรูที่นักเรียนไดรบัมีอะไรบาง  
โดยใหนักเรียนบอกถึงความรู ความคิด และทักษะที่ไดรับมีอะไรบางเชื่อมโยงสูวิถีชีวติในชุมชน และ
ทองถิ่นรวมทั้งเสนอแนะถึงขอปฏิบัติที่นําไปใชในชีวติจรงิได อยางมีความหมายตอชีวติของตนเอง และ
ชุมชน 
    2.8 ประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู การจดักิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองเกิดจากบทบาทความรวมมือกันรับผิดชอบจากหลายๆ ฝาย ทั้งผูปกครอง  
ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงงาน กลุมอุตสาหกรรม นายจาง ฯลฯ ดังนั้น ครูตองทํา
หนาที่เปนผูประสานและสรางความเขาใจรวมกัน 
   3. ครูตองใชยุทธวิธีการสอนเพือ่ใหนักเรยีนไดมีโอกาสทีส่ะทอนความคิด ในการสราง
ความหมาย และกระตุนการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนที่มีอยูเดิม วิธีการเหลานี้ ไดแก 
    3.1 การกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดของตนเองใหปรากฏออกมา 
    3.2 นําเสนอเหตุการณที่ทาทายความคิดของนักเรียน 
    3.3 กระตุนกระบวนการสรางสมมติฐานและการตีความหมายขอมูลที่หลากหลาย 
    3.4 ใหนักเรียนไดมีโอกาสสํารวจทางเลือกที่หลากหลายดวยวิธีการตางๆ 
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    3.5 ใหผูเรียนมีโอกาสที่ใชความคิดใหมๆ ในสถานการณตางๆ เพ่ือวานักเรียน
เกิดความชื่นชมในความสามารถของตนเอง 
   4. ครูตองใหขอมูลยอนกลับ เพ่ือใหนักเรียนไดทราบผลการปฏิบัติของตนนําไปสู
การปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
   5. ครูตองรูจักนักเรียนแตละคนและเขาใจถึง ความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้ง
เขาใจถึงธรรมชาติและปญหาของนักเรียนแตละคน 
   6. ครูมีหนาที่พัฒนานักเรียนใหมีการคิดที่มีคุณภาพ 
   7. ครูตองรักงานในหนาที่การสอน พัฒนาตนเองไปสูความเปนครูมืออาชีพพยายาม
หาวธิีการตางๆ ที่ชวยใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู และปฏิบัตตินใหเปนตนแบบที่ดีแกนักเรียนทั้งในดาน
ความประพฤติและการเรียนรู 
   8. ควรปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู สนับสนุนใหนกัเรียนเปน
ผูสรางความรู และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดตามศักยภาพที่ควรจะเปนไปได 
   9. ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   10. ครูตองสรางแรงจูงใจ เพ่ือชวยใหนักเรียนพิจารณาในสิ่งที่ถูกตองจากสิ่งเรา และ
ความหมายที่หลากหลายและเปนไปไดของบทเรียน 
   11. ครูตองทําหนาที่เปนผูวินิจฉยั คนหาความคิดที่นักเรียนนํามาใชในการเรียน และ
จัดโอกาสในระหวางการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงความคิดและสื่อความหมายความคิดของ
นักเรียนออกมา โดยผูสอนตองทําหนาที่เปนผูฟงที่ดี 
   12. ครูตองเปน “ผูชี้แนวทาง” โดยครูตองชวยใหนักเรียนไดสรางความหมาย และ
คนหาคาํอธบิายดวยตนเอง และตองชวยใหนักเรียนไดพัฒนายทุธวิธสีาํหรับกระบวนการจัดการสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยชี้ถึงความไมแนนอนของความคิดของนักเรียน ทาทายใหพิจารณาถึงความเปนไปได
ทั้งหมด และแสดงใหนักเรียนเห็นวา จุดไหนที่นักเรียนลงขอสรุปเกนิกวาหรือนอยกวาความเปนจริง
บทบาทนี้ชวยใหนักเรยีนไดเชื่อมโยงความคิดเดิมที่มีอยูแลวกบัความคิดใหม เพ่ือสรางเปนความหมาย  
ความเขาใจใหมสําหรับนักเรียนเอง 
 กลาวโดยสรุปวา บทบาทของครูในการนําแนวคอนสตรคัติวิซึมไปปรับใชในกระบวนการเรียน
การสอนนั้น ประกอบดวย ครูตองตระหนักถึงโครงสรางทางปญญาและประสบการณเดิมของนักเรียน  
ทั้งประสบการณที่ผูเรียนไดรับจากโรงเรียน และในชีวิตประจําวัน เพ่ือจะไดใชสิ่งเหลานี้เปนจุดเริ่มตน
ของการสรางโครงสรางใหมทางปญญา ตลอดจนครูไมควรปฏิเสธกลวธิีการเรียนรูของนักเรียนที่ใชไดผล
จริงๆ สําหรับตัวนักเรยีนเอง 
 1.9 บทบาทของผูเรียนตามแนวคอนสตรคัติวซิึม   
  1. นักเรียนตองมีความรบัผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง ตระหนกัถึงความสาํคัญของ
การศึกษาวามีความหมายและมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 



 37 

  2. นักเรียนตองตั้งเปาหมายและวางแผนการศึกษาใหเหมาะสมกบัความถนัดและความสามารถ
ของตนเอง 
  3. นักเรียนตองรูวิธีการเรียนรู มีทักษะชีวิต รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนไดเม่ือมีความจําเปน 
  4. นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมการเรียนรูอยางกระตือรือรน 
  5. นักเรียนตองมีการประเมินตนเองรวมทั้งตองพัฒนาตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ 
 1.10 บรรยากาศของหองเรียนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวซิึม   
  บรูคส และ บรูคส (Brooks; & Brooks.  1993: 17) ไดเปรียบเทียบบรรยากาศ ของ
หองเรียนระหวางทํากิจกรรมการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิซึมกับแบบเดิม     
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบบรรยากาศในหองเรียนระหวางกิจกรรมการเรียนแนวคอนสตรคัติวิซึมกับ แบบเดิม 
 

แบบเดิม แบบคอนสตรัคติวิซึม 
  

1. การสอนเริ่มจากรายละเอียดยอยๆ  ไปยัง
ภาพรวมโดยเนนที่ทักษะพื้นฐาน 
2. ยึดหลักสูตรเปนหลักอยางเครงครัด 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนเนนหนักที่ตําราและ
แบบฝกหัด 
4. ผูเรียนเปรียบเสมือนกระดานชนวนที่วางเปลา  
ซึ่งครูมีหนาที่ปอนความรูใหม 
5. ครูทําหนาที่เปนผูสอนใหความรูแกนักเรียน 
6. ครูมีหนาที่คนหาคําตอบที่ถูกตองเพ่ือวัดการ
เรียนรูของนักเรียน 
7. การวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
แยกออกมาจากการสอนโดยสิ้นเชิงโดยใชการ
ทดสอบ 

1. การสอนเริ่มจากภาพรวมไปยังรายละเอียด
ยอยๆ โดยเนนที่ความคิดรวบยอด 
2. ยึดแนวทางที่จะใหผูเรียนแสวงหาคําถามจาก
คําตอบ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนเนนหนักที่
แหลงขอมูลและสิ่งที่อยูรอบ ๆ  ตัวนักเรียน 
4. นักเรียนเปรียบเสมือนนักคิดซึ่งเปนผูคิดคน
ทฤษฎีดวยตัวนักเรียนเอง 
5. ครูทําหนาที่เปนผูกระตุน  สงเสริมและจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหนักเรียน 
6. ครูทําหนาที่คนหาความคิดของนักเรียนเพื่อจะ
ไดเขาใจ  ความคิดรวบยอดของนักเรียนเพ่ือ
นําไปใชประกอบการเรียน 
7. การวัดผลและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนไมสามารถแยกออกจากการสอนไดครูใช
การสังเกตการทํางานของนักเรียน  การจัด
นิทรรศการของนักเรียนและการเลือกชิ้นงานที่ดี
ที่สุดของนักเรียนดวยตัวนักเรียนเอง 
8. นักเรียนสวนใหญทํางานเปนกลุม 

  

            



 38 

 1.11 การประเมินผลตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม   
                       การประเมินผลการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม ครตูองพิจารณาถงึชนิดของ
ขอมูลยอนกลับที่ตัวครูและนักเรียนตองการทั้งกอนการเรียนการสอน ระหวางการเรียนการสอน และ
หลังการเรียนการสอน เบกก (วรรณทิพา รอดแรงคา.  2541: 10 – 11; อางอิงจาก Begg.  n.d.) ได
เสนอไว ดังนี้ 
  กอนการเรียนการสอน 
   1. ความสนใจของนักเรียน คืออะไร 
   2. ความคิดเห็นเดิมของนักเรียน มโนทัศนและมโนทัศนที่คาดเคลื่อน กอนการเรียน
การสอน คืออะไร 
   3. คําถามของผูเรียนที่นาจะเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนมีอะไรบาง 
   4. กิจกรรม (คําถาม) อะไรที่เหมาะสมที่จะตอบคําถามของนักเรียน   
  ระหวางการเรียนการสอน 
   1. คําถามปจจุบันของนักเรียนคืออะไร 
   2. กิจกรรมการเรียนการสอนไดเนนคําถามดังกลาวหรือไม 
   3. ความหมายที่นักเรียนสรางขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนคลายกับความหมายที่ครูตั้งใจ
จะใหเกิดขึ้นหรือไม 
   4. นักเรียนผสมผสานความคิดเขาดวยกันอยางไร นักเรียนกําลังคิดถึงอะไร 
   5. นักเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนที่จะเรียนรู เชน ทักษะการถามคําถาม ทักษะ
การวางแผน  และทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดอยางไร 
  หลังการเรียนการสอน 
   1. ความคิดเห็นของนักเรียนเม่ือเรียนจบแลวคืออะไร และความคิดเห็นนี้ตางจาก 
   2. ความคิดเห็นที่มีอยูกอนการเรียนการสอนหรือไม 
   3. สิ่งที่จะตองรายงาน หรือบันทึกในใบประเมินผลของนักเรียนคืออะไร 
 การที่ครูถามคําถามนักเรียน ทําใหครูไดรับขอมูลจากนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะในระหวาง
ที่มีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหวางครูและนักเรียน สวนการรายงานผลการเรียนรูของนักเรียน  
รายงานในลักษณะที่วา นักเรียนไดเรียนรูอะไรไปแลวบาง มากกวาที่รายงานวา นักเรียนยังไมรูอะไร  
นอกจากนี้ยังใหนักเรียนประเมินตนเอง การประเมินที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนสะทอนใหเห็นถึง
คุณคาของกิจกรรมการเรียนรูที่ครูไดจัดใหกับนักเรียน 
 1.12 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนตามแนวคอนสตรคัติวซิึม 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ไพจิตร สะดวกการ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตรตาม
แนวคิดของทฤษฎีการสอนตามคอนสตรคัติวสิตที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
ความสามารถในการถายโยงความรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 145 คน แบงกลุมทดลอง 75 คน และกลุมควบคุม 70 คน พบวา 
    1. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรปานกลาง ที่ไดรับ
การสอนดวยกระบวนการสอนคณติศาสตรที่สรางขึ้น มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตรสงูกวา
นักเรียนระดับเดียวกันที่ไดรับการสอนปกติ ที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 แตไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในนักเรียนระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงและต่ํา 
    2. ขนาดของความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ 
มาจากการสอนดวยกระบวนการสอนคณิตศาสตรที่สรางขึ้น และการสอนตามปกติ ในนักเรียนระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรปานกลางและต่าํ ใหญกวาขนาดของความแตกตางในนกัเรียน
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูง 
    3. นักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงและปานกลางที่ 
ไดรับการสอนดวยกระบวนการสอนคณติศาสตรทีส่รางขึน้ และที่ไดรบัการสอนตามปกตใินความคงทน
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
    4. นักเรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ปานกลาง และต่ํา  
ไดรับการสอนดวยกระบวนการสอนคณิตศาสตรที่สรางขึ้น มีความสามารถในการถายโยงการเรียนรู
สูงกวานักเรียนระดับเดียวกนั ที่ไดรับการสอนตามปกติที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05, .001 
และ .05  ตามลําดับ 
   สาคร ธรรมศักดิ์ (2541: บทคัดยอ) ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม และความสามารถในการคิดแกปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแบบรวมมือกับการสอนตามคูมือครู โดยกลุมตัวอยาง  
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2540 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมละ 40 คน กลุมทดลองไดรับการสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิซึมแบบรวมมือ กลุมควบคุมไดรับการสอนตามแนวคูมือครู ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ของนักเรียนกลุมควบคุมกับกลุมทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความสามารถในการคิดแกปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนกลุมควบคุม
กับกลุมทดลอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
   หน่ึงนุช กาฬภักดี (2542: บทคัดยอ) เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
ระดับสูง ดานการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม พบวา การสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิซึม สงผลใหนักเรียน มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอยูในระดับที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูมีทักษะในการคิด และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน จึงทําให
ผูวิจัยสนใจนําการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึมมาใชกบัการเรยีนการสอนสังคมศึกษาสาระหนาที่พลเมือง  
และการดําเนนิชีวติในสังคม 
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  งานวิจัยในตางประเทศ 
   คอนราดน (Conrad.  1996: 158 – A) ไดทําการวิจัยกึ่งทดลองกับนักเรียนเกรด 5  
ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม เพ่ือพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมี
ทักษะในการคิด คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค จากวิธีการศึกษาอยางมีอิสระ จากการสังเกต สํารวจตั้ง
คําถาม คนหา เปลี่ยนแปลงความรู โดยนักเรียนแสดงความสนใจ สิ่งทีไ่ดเรียนรูตามวธิกีารทางวิทยาศาสตร 
   บูลลอค (Builock.  1996:  611 – A) ไดศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ผลของ
การสอนตามทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมของครูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา และ
เจตคตขิองนักเรียนที่มีตอวชิาคณิตศาสตร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี
ดังกลาว มีเจตคติในทางบวกตอวิชาคณิตศาสตร 
  

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 2.1 แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับกระบวนการกลุมสัมพันธ 
  กระบวนการกลุมหรือกลุมสัมพันธ มีการนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยมีมาตรฐาน
มาจากแนวคิดปรัชญาปฏบิัตินิยมของ จอหน ดิวอ้ี ที่ถือวาการศกึษา คือ ชีวติ ความเจริญงอกงาม 
การศึกษาเปนประสบการณ และกระบวนการทางสังคมที่ตองอาศัยความเขาใจทางดานสังคมวิทยา  
หลักการสอนของ ดิวอ้ี จึงเนนกระบวนการสอนมากกวาเนื้อหาวิชา และถือการเรียนรูดวยการกระทํา
เปนการเรียนรูที่แทจริง และเปนแมบทสําคัญในการจัดการศึกษาที่เนนการรวมกลุมทํางานเพื่อการเรียนรู  
ใหผูเรียนไดใชความคิด (ชลดา อินทรสังขนาวิน.  2542: 24) ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย
ของกระบวนการกลุมสัมพันธไว ดังนี้   
  แบรดฟอรด (Bradford.  1987: 4) ไดใหความหมายของกระบวนการกลุมสัมพันธ ไววา  
กระบวนการกลุมสัมพันธ เปนพฤตกิรรมที่มีผลมาจากการปะทะสังสรรคของบคุคลภายในกลุม มีหลาย
องคประกอบดวยกัน และเนนวิธีการที่ทําใหเกิดความเขาใจระหวางกัน รูถึงพฤติกรรมของกันและกัน
ซึ่งเปนการพัฒนาสมาชิกภายในกลุม 
  บารเกอร และคนอื่นๆ (Barker; et al.  1987:  8 – 14) กลาวไววา กระบวนการกลุม  
หมายถึง กลุมยอยที่มีสมาชิกตั้งแต 3 – 5 คน มารวมตวักัน เพ่ือการเผชิญหนากัน มีเปาหมายรวมกัน
และมีความสัมพันธตอกันในชวงเวลาหนึ่ง    
  ทิศนา แขมมณี และ เยาวภา เดชะคุปต (2522: 1) ไดใหความหมายของวิธีการกลุม
สัมพันธ ไววา เปนวิทยาการแขนงหนึ่งที่พยามยามศึกษาเกี่ยวกับกลุมคน เพ่ือใหไดมาซึ่งความรูที่จะ
นําไปใชในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤตกิรรมของคน อันจะเปนประโยชนในการเสริมสราง
ความสัมพันธ และการปรับปรุงการทํางานของกลุมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ทวีป อภิสิทธิ์ (2528: 47) ไดใหความหมายของกระบวนการกลุม (Group Process)  
กับกระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Dynamics) ไววา คํา 2 คํา นี้ ถึงแมไมมีความแตกตางกัน ใน
เรื่องจุดเนนคือ กลุม แตก็ไมเหมือนกันในเรื่องกระบวนการทํากิจกรรม กลาวคือ ถานักเรียนทํากิจกรรม
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อิสระไมเปนกจิกรรมที่ตองตอเน่ืองเชื่อมโยงกันไปเปนลูกโซจนครบชุด และสมาชิกบางคนไดรับความรู
ตามเปาหมายแลวกต็าม กิจกรรมนี้เรียกวา กระบวนการกลุม (Group Process) แตถานักเรียนทํา
กิจกรรมตอเนือ่งกันไปเปนลกูโซจนกระทั่งจบชุดแลวผูเรยีนจึงไดรับความรู ความเขาใจ ความรูสึก ฯลฯ  
หรือไดผลชัดเจนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวแลว กิจกรรมชุดนี้เรียกวา กระบวนการกลุมสมัพันธ 
(Group  Dynamics) 
  ประพันธศิริ สุเสารัจ (2540: 26) กลาวไววา กลุม (Group) หรือกลุมสัมพันธ (Group  
Dynamics) หรือกระบวนการกลุม หรือขบวนการหมูพวก (Group Process) สรุปไดวา หมายถึง การที ่
คนตั้งแต 2 คนขึ้นไป มีความคิด มีการกระทํา มีการปฏสิัมพันธตอกัน มีแรงจูงใจรวมกันในการทําสิ่งใด
สิ่งหน่ึง โดยที่แตละคนในกลุมมีอิทธิพลและไดรับอิทธิพลตอกันและกัน แตอาจจะมีวตัถุประสงครวมกัน
หรือไมก็ได   
  ไสว ฟกขาว (2542: 8) ไดกลาววา กระบวนการกลุม หมายถึง แนวทางใหผูเรียนใช
กลุม เพ่ือชวยกันสรางความรูโดยประสานความรวมมือ ประสานความคิด ทํางานรวมกันรับผิดชอบ
จนบรรลเุปาหมาย การทํางานกลุมควรตองเปนการทํางานอยางมีประสิทธภิาพ คือ หัวหนาดี สมาชิกดี  
และกระบวนการทํางานดี การเรียนรูเปนกลุมหรือใชวิธีสอนกลุมสัมพันธ 
  สุวิทย มูลคาํ และ อรทัย มูลคํา (2545: 124) กลาวไววา การจัดการเรยีนรูโดยกระบวนการ
กลุม เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับความรู จากการลงมือรวมกันปฏิบัติเปนกลุม กลุมจะมีอิทธิพล
ตอการเรยีนรูของสมาชิกแตละคน และสมาชิกแตละคนในกลุมก็มีอิทธพิลและปฏสิัมพันธตอกันและกัน 
  ประทีป แสงเปยมสุข (2546: 1) กลาววา กระบวนการกลุม คือ กระบวนการทํางานของ
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยมีจุดมุงหมายรวมกันมีปฏสิัมพันธระหวางสมาชิกที่มีบทบาทของผูฟงกลุม 
สมาชิกกลุมและวิธีการทํางานของกลุม 
  ทิศนา แขมมณี (2548: 127) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ
กลุม คือ การดําเนินการเรียนการสอนโดยที่ครูใหนักเรียนทํางาน/กิจกรรมรวมกันเปนกลุมพรอมทั้งสอน/
ฝก/แนะนําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานกลุมที่ดี ควบคูไปกับการชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูเน้ือหาสาระตามวัตถุประสงค 
  กาญจนา ไชยพันธุ (2549: 3) กลาวไววา กระบวนการกลุม คือ การที่บุคคลมารวมกัน
เพ่ือศึกษาประสบการณของกลุมหลายๆ ฝาย ศึกษาพฤตกิรรมความเปนผูนําผูตามความคิดฝกปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล และมีการศึกษาจากประสบการณ โดยผูศึกษาจะตองเขาไปมีสวนรวมในประสบการณ
การเรียนรูที่จัดขึ้น   
 จากที่ไดศึกษาความหมายของกลุม (Group) กระบวนการกลุม (Group process) และกระบวนการ
กลุมสัมพันธ (Group Dynamics) แลว ผูวิจัยจึงสรุปไวเปนลําดับ ดังน้ี 
  กลุม (Group) คือ กลุมของบคุคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป มารวมอยูดวยกนัเปนประเภทๆ ไป 
  กระบวนการกลุม (Group Process) คือ กระบวนการที่สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธตอกัน  
เพ่ือรวมกิจกรรมกันใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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  กระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Dynamics) คือ กระบวนการที่สมาชิกภายในกลุม มี
ปฏิสัมพันธกันอยางเปนอิสระ และทุกคนมีบทบาทหนาที่ทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ือง กิจกรรมนั้น
เปนชุดของกิจกรรมที่ทําใหกลุมไดผลงานอันเดียวกันและ จากการที่ไดผลงานนั้นทําใหสมาชิกทุกคน
ไดรับความรู ความเขาใจ เกิดทักษะคลายกัน และมีความรูสึกที่ดีตอสมาชิกภายในกลุมดวย 
 2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับกระบวนการกลุมสัมพันธ 
  คารทไรจ และ ซานเดอร (ทิศนา แขมมณี.  2545:  6 – 9; อางอิงจาก Cartwright & 
Zander.  1968: 354 – 356) ไดกลาวถึง ทฤษฎีที่นํามาใชเปนพ้ืนฐานของกลุมสัมพันธไวหลายประการ
ดวยกัน ดังน้ี 
   1. ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ของ เคิรท เลวิน (Kurt, Lewin) ทฤษฎีนี้ มี  
แนวคิดที่สําคัญสรุปไดดังน้ี คือ   
    1.1 พฤติกรรมเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม 
    1.2 โครงสรางของกลุมเกิดจากการรวมกลุมบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน 
    1.3 การรวมกลุมแตละครั้ง ตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม โดยเปน
ปฏิสัมพันธในรูปการกระทํา (Act) ความรูสึก (Feel)และความคิด (Thought) 
    1.4 องคประกอบตางๆ  ดังกลาวในขอ 1.3  กอใหเกิดโครงสรางของกลุมแตละครั้ง 
มีลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกในกลุม 
    1.5 สมาชกิในกลุมมีการปรบัตวัเขาหากนัและพยายามชวยกนัทํางาน การทีบุ่คคล
พยายามปรบับุคลิกภาพของตนเองที่มีความแตกตางกนัน้ัน กอใหเกดิความเปนอันเดียวกัน และทําให
เกิดพลังหรือแรงผลักดันของกลุมที่ทําใหการทํางานเปนไปไดดวยดี 
   2. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ (Interaction Theory) ของเบลส (Bales) โฮมาน (Homans)  
และไวน (Whyte) แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้ คือ 
    2.1 กลุมมีปฏิสัมพันธโดยการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง (Activity)   
    2.2 ปฏิสัมพันธเปนปฏิสัมพันธทุกๆ ดาน คือ 
     2.2.1 ปฏิสัมพันธทางรางกาย (Physical interaction) 
     2.2.2 ปฏิสัมพันธทางวาจา (Verbal interaction) 
     2.2.3 ปฏิสัมพันธทางจิตใจ (Emotional interaction) 
    2.3 กิจกรรมตางๆ ที่กระทําผานการมีปฏิสัมพันธนี้ กอใหเกดิอารมณความรูสึก 
(Sentiment) ขึ้น 
   3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่สําคัญ คือ   
    3.1 กลุมประกอบดวยโครงสรางหรือระบบ มีการแสดงบทบาทและการกําหนด
ตําแหนงหนาที่ของสมาชิก อันถือวา เปนการลงทุนเพื่อใหไดผลลัพธอยางใดอยางหนึ่ง 
    3.2 การแสดงบทบาทตําแหนงหนาที่ของสมาชิกกระทําไดโดยการสื่อสารระหวางกัน 
(Communication) และจากการเปดเผยตนเองในกลุม (Open System) 
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   4. ทฤษฎีสังคมมติ (Socialmetric Orientation) ของโมเรโน ทฤษฎีนี้มีแนวคิด
ที่สําคัญ ดังนี้คือ 
    4.1 การกระทําและจริยธรรมหรือขอบเขตการกระทําของกลุมเกิดจากความสมัพันธ
ระหวางสมาชิกในกลุม ศึกษาโดยใหสมาชิกเลือกสัมพันธทางสังคมระหวางกัน 
    4.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาหาความสัมพันธคือ การแสดงบทบาทจําลอง                   
(Role Playing) หรือการใชเครื่องมือวัดการเลือกทางสังคม (Socialmetric test) 
   5. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Orientation) ของซิกมันด ฟรอยด 
(Sigmund  Freud) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่สําคัญ 
    5.1 เม่ือบุคคลอยูรวมกันเปนกลุม ตองอาศัยความจูงใจ (Motivation Prices)  
ซึ่งอาจเปนรางวัล หรือผลจากการทํางานในกลุม 
    5.2 ในการรวมกลุม บุคคลมีโอกาสแสดงตนเปดเผย หรือพยายามปองกัน ปดบัง
ตนเอง โดยวิธีตางๆ (Defense Mechanism) การใชแนวคิดนี้วิเคราะหกลุมโดยใหบุคคลแสดงออก
ตามความเปนจริง โดยใชวิธีการบําบัดทางจิต (Theory) ก็ชวยทําใหสมาชิกเกิดความเขาใจตนเองและ
ผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้นดวย 
   6. ทฤษฎีจิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)   
    ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวา การใชจิตวิทยาตางๆ เกี่ยวกับการรับรู การเรียนรู ความคิด
ความเขาใจ การใหแรงจูงใจ ชวยใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคลในแงการรวบรวมขอมูล 
   7. ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุม (Group Syntality Theory) ของแคทเทล (Cattel)  
ทฤษฎีนี้อาศัยหลักการจากทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) คือ กฎแหงผล (Low of Effect) 
เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของกลุม แนวคิดในทฤษฎีนี้ประกอบไปดวย 
    7.1 ลักษณะของกลุมโดยทั่วไป มีดังน้ี 
     7.1.1 กลุมแตละกลุมมีสมาชิกที่มีบุคลิกภาพเฉพาะตัว (Population Traits)  
ไดแก สติปญญา ทัศนคติ บุคลิกภาพ เปนตน 
     7.1.2 กลุมแตละกลุมมีบุคลิกเฉพาะกลุม (Syntality Traits หรือ Personality  
Traits) เปนผลจากสมาชิกกลุมที่มีลักษณะแตกตางกันออกไป บุคลิกภาพของกลุม ไดแก  ความสามารถ
ของกลุมที่มีอยู การกระทําของสมาชิกรวมกัน การตัดสินใจ รวมทั้งพฤติกรรมหรอืการแสดงออกของ
สมาชิก เปนตน 
     7.1.3 กลุมแตละกลุมมีโครงสรางภายในเฉพาะตน (Characteristic of Internal 
Structure) หมายถึง ความสัมพันธระหวางสมาชิก และลักษณะในการรวมกลุม 
    7.2 พลังอันเกิดจากบุคลิกภาพของกลุม (Dynamic of Syntality) หมายถึง การแสดง
กิจกรรม หรือความรวมมือของสมาชกิในกลุมเพ่ือจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง การกระทําของสมาชิก
มีลักษณะ 2 ประการ คือ   
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     7.2.1 ลักษณะที่ทําใหกลุมรวมกันได (Maintenance Synergy) หมายถึง  
ลักษณะของความรวมมือในการกระทํากิจกรรมของสมาชิกแตละกลุม เพ่ือใหความสัมพันธของสมาชิก
เปนไปไดอยางราบรื่นและกอใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (Cohesion)  
ทําใหกลุมไมแตกแยกหรือมีสมาชิกถอนตัวอออกจากกลุม 
     7.2.2 ลักษณะที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ (Effective Synergy) หมายถึง  
กิจกรรมที่สมาชิกกระทําเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
   8. ทฤษฎีสัมฤทธิผลของกลุม (A Theory of Group Achievement)   
    สต็อกดิลล (Stogdill) ไดอธิบายทฤษฎีนี้ไววา สัมฤทธผิลของกลุมโดยทั่วไปมี  
3 ดาน คือ 
     1. การลงทุนของสมาชิก เม่ือบุคคลมารวมกลุมกัน ตางคนตางจะแสดงออก
และมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน รวมทั้งคาดหวังการตอบสนองตามความคิดเห็น และความเขาใจของตนโดย
การกระทําตางๆ  ของสมาชิกกลุมถือเปนการลงทุนของสมาชิก 
     2. โครงสรางและผลสัมฤทธิ์ของกลุม 
      2.1 โครงสรางอยางเปนทางการ (Formal Structure) คือ สิ่งที่คาดหวัง
จากการมีปฏิสัมพันธของสมาชิก เชน การกําหนดตําแหนงใหแกสมาชิกแตละคนใหมีฐานะ (Status)  
และหนาที่ (Functions) ตามที่ควรจะเปน เพ่ือใหสมาชิกกระทําและตอบสนองตามที่คาดหวังไว และ
ทําใหผลของการทํางานเปนจริงขึ้นมาได 
      2.2 โครงสรางเกี่ยวกับบทบาทของสมาชกิ (Role Structure) คือ โครงสราง
ของกลุมทีเ่ชื่อวา จะมีอยูภายในตัวสมาชิกแตละคน สมาชิกแตละคนจะมีอิสระที่จะแสดงบทบาทของตน
ไดอยางเต็มที่บทบาทที่กลาวถึง ไดแก ความรับผิดชอบ (Responsibility) และอํานาจ (Authority) ใน
การทําตามตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
      2.3 ผลงานของกลุม (Group Outputs) หรือสัมฤทธิ์ผลของกลุม หมายถึง  
ผลที่ไดรับจากการลงทุนของสมาชิก ไดแก การแสดงออก การปฏิสัมพันธและการคาดหวังผลโดยผาน
การแสดงออกตามโครงสรางและการกระทําของกลุม ผลที่กลุมไดรับ มี 3 ประการ คือ   
       2.3.1 ผลของการทํางาน (Productivity) เกิดจากความคาดหวังหรือ  
จุดมุงหมายและการกระทําเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย 
       2.3.2 ขวัญกําลังใจของกลุม (Group Morale) หากกลุมมีโครงสราง
และกระบวนการที่ดีขวัญและกําลังใจของกลุมจะมีมากขึ้น 
       2.3.3 ความสามัคคี หรือการยึดเหน่ียว เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
(Cohesion) เปนผลที่เกิดขึ้นจากความพอใจของสมาชิกกลุมในการทํางานรวมกัน 
 สัมฤทธิ์ของกลุมดังกลาว เปนผลที่เกิดจากการลงทุนของสมาชิกแตละคนในกลุม หมายถึง  
การแสดงออกของสมาชิกแตละคน การปฏิสัมพันธของสมาชิก ความรับผิดชอบของสมาชิกการใชอํานาจ
ของผูนํา บทบาทหนาที่ของสมาชิกทั้งที่เปนทางการ และเปนบทบาทเฉพาะคน การคิดและตัดสินใจ 
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รวมกันของสมาชิกกลุม เปนตน 
   9. ทฤษฎีพื้นฐานความสัมพนัธระหวางบคุคล (Fundamental Interpersonal  
Relations Orientations) 
    ซุทซ (Schutz) อธิบายทฤษฎีนี้ไววา สมาชิกกลุมทุกคนมีความตองการที่จะ
เชื่อมโยงสัมพันธกับผูอ่ืน ตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของกลุม/หมู/คณะ (Inclusion) ตองการที่จะไดรับ
การยอมรับนับถือและการยกยองจากผูอ่ืน นอกจากนั้นยังตองการที่จะเปนที่รักของบคุคลอ่ืน (Affection)  
และในขณะเดียวกันก็ตองการที่จะมีอํานาจเหนือผูอ่ืน บุคคลแตละคนมีรูปแบบ หรือลักษณะเฉพาะใน
การปฏิสัมพันธเชื่อมโยง และปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน ความสัมพันธนี้อาจเปนไปในลักษณะที่เขากันได 
(Compatibility) หรือเขากันไมได (Incompatibility) ขึ้นอยูกับความสัมพันธและการปรับตัวของสมาชิก
ในกลุม 
 จากการศึกษาหลักการและทฤษฎีที่นํามาใชในกลุมสัมพันธ พอสรุปได 9 ทฤษฎีหลัก คือ 
  1. ทฤษฎีสนาม (Field Theory) เปนทฤษฎทีีมี่แนวคิดเนนความแตกตางระหวางบุคคล
เพ่ือกอใหเกิดการปรับตัวเขาหากันในการทํางานหรือทํากิจกรรมรวมกัน 
  2. ทฤษฎีปฏิสัมพันธ (Interaction Theory) มีแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม
ที่สงเสริมการผอนคลายอารมณ ความรูสึก โดยมีการปฏิสัมพันธทางกาย วาจา อารมณ และจิตใจ 
  3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) มีแนวคิดเกีย่วกบัการกาํหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก
โดยการแสดงออก 
  4. ทฤษฎีสังคมมิติ (Socialmetric Orientation) มีแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับขอบเขตของ
การกระทําขึ้นอยูกับการตัดสินใจของสมาชิก 
  5. ทฤษฎีจิตวเิคราะห (Psychoanalytic Orientation) มีแนวคิดสําคัญ คือ การอยูรวมกัน
เปนกลุมไดนัน้ตองอาศัยกระบวนการจูงใจ และสงเสริมใหบุคคลแสดงออกตามความเปนจริงเปนจังอยาง
เปดเผย 
  6. ทฤษฎีจิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) มีแนวคิดวาการนําหลักการทางจิตวิทยา
ตางๆ มาประยุกตรวมกัน 
  7. ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุม (Group Syntality Theory) ทฤษฎีนี้กลาวถงึลักษณะของ
กลุม การแสดงถึงความรวมมือของกลุมเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
  8. ทฤษฎีสัมฤทธผิลของกลุม (A Theory of Group Achievement) เปนทฤษฎีเกี่ยวกบั
ผลของการลงทุนของสมาชิกในกลุม เปนการแสดงออกโดยการปฏิสัมพันธดวยความรับผิดชอบ ตาม
บทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม 
  9. ทฤษฎีพ้ืนฐานความสัมพันธระหวางบุคคล (Fundamental Interpersonal Relations  
Orientations) เปนทฤษฎีที่กลาวถึงความตองการมีสวนรวมและการยอมรับจากผูอ่ืน โดยขึ้นอยูกับการปรับตัว
ของสมาชิก   
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 จากการที่ไดศกึษาทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการกลุมสัมพันธผูวิจัยสรปุไดวา กระบวนการกลุม
สัมพันธเปนการปฏิสัมพันธของบุคคลภายในกลุม ทําใหเกิดการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มี
ความเขาใจกัน ปรับตัวเขาหากัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดความไววางใจกัน สิ่งสําคัญคือ รวมมือดวย
ความสามัคคีเปนประชาธิปไตย 
 2.3 หลักการสอนตามหลักการเรียนรูของทฤษฎีกลุมสัมพันธ 
  เยาวภา เดชะคุปต (2522: 224 – 228) กลาวถึงการสอนโดยอาศัยทฤษฎีกระบวนการ
กลุมสัมพันธมีหลักการ ซึ่งครูผูสอนนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได ดังนี้ 
   หลักการขอที่ 1 การจัดตั้งจุดมุงหมายของการเรียนการสอน (Objective) การเรียน
การสอนโดยทั่วไปเริ่มที่จุดมุงหมายเสมอ เพราะสําเร็จตามที่ตองการได ดังนั้นหลักการขอที่หน่ึงของ
การสอนตามทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธ คือ การกําหนดจุดมุงหมายของบทเรียน ควรใหสอดคลองกับ
หลักการเรียนรูของทฤษฎีดังกลาวมาแลว และตรงตามความตองการทางการศึกษา กลาวคือ สงเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทั้งทางดานรางกาย อารมณ ความรูสึก จิตใจ ดานสังคมและสติปญญาไปพรอมกัน
ทุกๆ ดาน เพราะองคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกนัอยางใกลชิด 
   หลักการขอที่ 2 การจัดประสบการณการเรียนรู (Learning Experiences) เม่ือกําหนด
จุดมุงหมายของการสอนแลว ขั้นตอไปคือการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียน โดยประสบการณ
นั้นควรเปนประสบการณขั้นเริ่มแรก ที่นักเรียนสามารถเขาใจอยางทองแทดวยตนเอง (Insight) เกดิขึ้น
ได เม่ือนักเรียนเปนผูลงมือคิดคนเสาะแสวงหาสิ่งที่ตองการเรียนรูนั้นดวยตนเอง งานวิจัยจํานวนมาก
พบวา การเรียนรูเกิดขึ้นไดดีในทุกๆ ดานเมื่อบุคคลมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นประสบการณการเรียนรู
กับผูอ่ืน จึงกลาวไดวา หลักในการจัดประสบการณการเรียนรูตามทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธมีดังน้ี  
    1. นักเรียนเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง โดยกิจกรรมนั้น
ชวยใหนักเรียน มีสวนรวมทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบดังกลาวของนกัเรียนในทุกดานไปพรอมๆ กัน 
    2. มีการแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมแลกเปลีย่น
ประสบการณการเรียนรูและทํางานตางๆ รวมกัน การมปีฏิสัมพันธทางสังคมดังกลาวนี ้นักเรียนพัฒนา
วิธีการทาํงานและการอยูรวมกับผูอ่ืนในสงัคม ตลอดจนการมีมนุษยสมัพันธที่ดีและการเปนผูนํา ผูตาม 
ที่ดี ในกลุมไดอยางเหมาะสม 
   หลักการขอที ่3 การพัฒนาความสามารถทางปญญา (Intellectual Development) 
และมนุษยสัมพันธ (Human Relationship) การเรียนการสอนแตละครั้ง เม่ือผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรม
การเรียนรู เขาเกิดความรูสกึเกี่ยวกบัสิ่งทีก่ระทําไปนั้น ความรูสึกนี้ชวยใหนักเรียนสามารถรับรูแนวคิด
ของแตละบทเรียนแตการรับรูของแตละคนแตกตางกันตามประสบการณเดิม สติปญญา ความสามารถ
ของแตละบุคคล วิธีชวยใหนักเรียนมีการรับรูที่ตรงกัน และมีโอกาสพัฒนาความเขาใจในสิ่งที่ตองการ
รับรูนั้น ใหถกูตองเหมาะสมและกวางขวางยิ่งขึ้น สามารถนําสิ่งที่รับมาผสมผสานเขาเปนแนวคิดของ
แตละบุคคล ทาํไดโดยใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหประสบการณการเรยีนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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เกี่ยวกับสิ่งที่ตนไดพบในระหวางการทํางานกลุม หลักในการวิเคราะหประสบการณการเรียนรูรวมกัน  
มีดังน้ี 
    1. การวิเคราะหกระบวนการเรียนรู และความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม
(Learning Process Analysis) การเรยีนรูและพัฒนาการของบุคคล เจริญเตบิโตไปพรอมๆ กันทกุดาน  
การพัฒนาหรือเสริมสรางอยางใดอยางหน่ึงใหเกิดการเรยีนรูเฉพาะอยาง ยอมทําไมได ผลของการวิเคราะห
กระบวนการเรียนรูและความสัมพันธสามารถสรุปได ดังนี้ 
     1.1 ชวยใหนักเรียนเขาใจตนเอง สามารถประเมินผลการเรียนรูและนําความรู
ที่ไดรับไปเปนแนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรม ตลอดจนการเสริมสรางแนวคิด และ
คานิยมของตนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
     1.2 ชวยใหเขาใจผูอ่ืน โดยนักเรียนสามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ และความเปน
ผูนํากลุม 
     1.3 ชวยใหนักเรียนมองเห็นปญหา และวิธีการทํางานที่เหมาะสม เพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงการทํางานครั้งตอๆ ไป ใหดียิ่งขึ้น 
    2. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
กลุมเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูเน้ือหา แยกกันไมไดทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ดังนั้น
การวิเคราะหกระบวนการและความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมจะนําไปสูความเขาใจในเนื้อหาวิชา
การวิเคราะหเนื้อหาวิชา ทําใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และส่ิงที่
ไดรับรูรวมกัน เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดถายโอนประสบการณการเรียนรูซึ่งกันและกัน ชวยให
คนพบแนวความคิดที่ตองการดวยตนเอง เปนสิ่งที่มีความหมายตอตัวนักเรียนมาก และเปนการขยาย
ประสบการณการเรียนรูใหถูกตองเหมาะสมตลอดจนพัฒนาวิธีการเรียนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
   หลักการขอที ่ 4 การสรุปและนําหลักการไปประยุกตใช (Application in real life)  
เม่ือนักเรยีนไดรับแนวคิดที่ถกูตองเหมาะสมแลวหลักการขั้นตอไปคือ ชวยใหนักเรียนสามารถสรุปรวบรวม
แนวคิดเหลานัน้เขาเปนหมวดหมูและเปนกฎเกณฑทีเ่หมาะสมแตละบคุคล โดยครตูองแนะแนวทางให
ผูเรียนอภิปราย เพ่ือหาขอสรุปหลักการของสิ่งที่ไดเรียนมา หลังจากนั้นก็ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาส
คิดคนเพื่อนําหลักการที่มีอยูไปประยุกตใหเขากบัตนเอง เพ่ือใหปรบัปรุงบคุลกิภาพและพฤติกรรมของ
ตนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และนาํไปใชเพ่ือแกปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมๆ  ตอไปในอนาคต การนาํหลักการนี้
ไปประยุกตทําได 5 ลักษณะ คือ 
    1. การประยุกตใหเขากับตนเอง คือ การที่นักเรียนนําหลักการที่ไดรับไปใชใน
การปรับปรุงพฤติกรรมของตนในที่ตางๆ นอกเหนือจากในหองเรียน 
    2. การประยุกตใชกับผูอ่ืน คือ การนําหลักการที่ไดไปใชในการอยูรวมกันใน
สังคมหรือใชเพ่ือการปรับตวัใหเขากบัผูอ่ืน การอยูรวมกับผูอ่ืนตองมีความเห็นอกเห็นใจกันเขาใจกัน  
เคารพในสิทธขิองกันและกนั ตลอดจนไวตอความตองการและความรูสึกของผูอ่ืน 
    3. การประยุกตใชเพ่ือแกปญหาในอนาคต นักเรียนสามารถประยุกตหลักการ 
ที่เรียนรูเพ่ือใชสําหรับแกปญหาดานบุคลกิภาพ ความสัมพันธ และวธิีการทํางานของตนเองและผูอ่ืน 
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ในสังคมได 
    4. การประยุกตเพ่ือใชในสังคม นักเรียนสามารถนําหลักการที่ไดรับไปใช เพ่ือ
แกปญหาของสังคม เพ่ือปรับปรุงสังคมใหดีขึ้น และเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนในสังคมได 
    5. การประยุกตเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหม นักเรียนสามารถนําหลักการที่ไดรับไป
ประยุกตเพ่ือการสรางสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอตนเอง ตอกลุมและตอสังคม 
   หลักการขอที่ 5 การประเมิน (Evaluation) สิ่งสําคัญที่ขาดเสียมิไดในการจัดการเรียน
การสอน คือ การประเมินผลการเรียนรู ทัง้นี้เพราะการประเมินผลเปนทางที่ทาํใหทราบผลของการเรียน
การสอน วาตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด การประเมินผล ชวยใหทราบถึงผลของ
การเรียนการสอน วาตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด การประเมินผลชวยใหทราบถึง
พัฒนาการของผูเรียนความรูความเขาใจ ในเนื้อหาและวิธีการเรียนรู ตลอดจนชวยใหนักเรียนสามารถ
ประเมินผลการสอนของตนเองวาไดประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด วิธีการประเมินผลการเรียนรู
ที่ดีวิธีหนึ่งคือ การใหนักเรยีนไดประเมินผลการเรียนรูของตนเอง (Srlf Evaluation) ซึ่งครูควรสนบัสนุน
สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสประเมินผลการเรยีนรูของตน ชวยใหการเรียนรูมีความหมาย และมีประโยชน
ตอนักเรียนเปนอยางยิ่งดังน้ัน หลักการของทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธขอสุดทาย คือ ใหผูเรียน
รวมกันประเมินการเรียนรูของตนจากการทํางานรวมกัน มีการประเมินผลไดใน 2 ลักษณะ คือ 
    1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม (Group Achievement) ผลสัมฤทธิข์องกลุม
ประกอบดวยผลการทํางานของกลุม ความสามัคคีหรือความเปนอันหน่ึงอันเดียวของกลุมและคานิยม 
(Moral) ของกลุม จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม ชวยใหเขาใจผลสัมฤทธิ์และวิธีการทํางานของ
สมาชิก 
    2. การประเมินผลความสัมพันธในกลุม (Intergroup Relation) จากการใหสมาชิก
ใหขอติชมหรือขอวิจารณแกกันโดยปราศจากอคติ ชวยใหนักเรียนสามารถประเมินผลพฤติกรรมของ
ตนเองและความสัมพันธที่มีตอผูอ่ืนได ผลจากการการใหนักเรียนประเมินผลตนเองชวยใหครูสามารถ
เขาใจความรูสึกนึกคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี อันเปนแนวทางใหครูหาทางชวยเหลือนักเรยีนที่มี
ปญหาและความสามารถของนักเรียนแตละกลุม เพ่ือชวยใหนักเรียนพัฒนาการไปไดอยางเต็มความสามารถ
อีกดวย 
 2.4 กลุมสัมพันธกับการเรียนการสอน 
  ทิศนา แขมณี (2536: 24 – 25) กลาววา ในการศึกษาเรื่องกลุมสัมพันธ นิยมใชวิธกีาร
ศึกษาแบบหองปฏิบัติการและการฝกแบบเขม กลาวคือ ผูศึกษาจะไดศึกษาจากพฤติกรรมของคนอื่น
ที่มารวมกิจกรรมนั้นจะมีโอกาสทดลอง และเรียนรูเกีย่วกับพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืน โดยการใช
การรวมกลุมเปนเสมือนหองปฏิบตัิการ การศกึษาในลกัษณะดังกลาวจะเปนไปในลกัษณะตอเน่ือง และ
เขมขนเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและแนนแฟน วิธีการศึกษาหรือการเรียนรูตามลกัษณะ
ดังกลาวนั้น เม่ือวิเคราะหแลว พบวา มีพ้ืนฐานความเชื่อถือเกี่ยวกับหลักการเรียนรูและหลักการสอน  
ดังนี้ 
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   1. หลักการสอนทีย่ึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง เนนใหครูพยายามจัดการเรยีนการสอน  
ใหนักเรียนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรียนใหทัว่ถงึกันและกันมากที่สุดเทาทีท่ําได เพราะการที่
นักเรียนไดมีบทบาทตางๆ ชวยใหนักเรยีนเกิดความพรอม ความกระตือรือรน ในการเรียนและเรียน
อยางมีชีวิตชวีา 
   2. หลักการสอนทีย่ึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ โดยเนนใหครูพยายามจดัการเรียน
การสอนใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากลุมใหมาก ทั้งน้ีเพราะมนุษยเปนสัตวสังคม จําเปนตองอาศัย
อยูรวมกับผูอ่ืน ความคิดความรูสึก และพฤติกรรมมีผลกระทบตอกนัอยูเสมอ การใหนักเรียนไดฝก
การเรียนรูลักษณะกลุมน้ี ชวยใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และเรียนรูเรื่องปรับตวัใหสามารถ
อยูและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีขึ้น 
   3. หลักการสอนที่ยึดหลักการคนพบดวยตนเอง เปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรู
โดยเนนใหผูครูพยายามจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหผูเรียนไดพยายามคนหา และพบคําตอบดวย
ตนเอง ทั้งน้ีเพราะการคนพบความจริงใดๆ ดวยตนเองนั้น นักเรยีนมักจนจําไดดีและมักมีผลกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดมากกวาการเรียนรูที่ไดรับจากการบอกเลาจากผูอ่ืน 
   4. หลักการสอนที่ยึดความสําคัญของกระบวนการเรียนรูวา เปนเครื่องมือที่จําเปน
ในการแสวงหาความรูและคําตอบตางๆ ดังนั้น ครูจึงพยายามเนนใหนกัเรียนไดคิดวิเคราะหถงึกระบวนการ
ตางๆ ในการแสวงหาคําตอบดวย ไมใชมุงแตที่คําตอบอยางเดียว โดยไมคํานึงถึงกระบวนการ และ
วิธีการทีไ่ดคําตอบ 
   5. หลักการสอนที่ยึดความสําคัญของการนําความรูไปใชในชีวติประจําวัน นับวา
เปนสิ่งจําเปนที่ชวยใหการเรียนรูมีความหมายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นครจึูงควรพยายามจัดกระบวนการเรียน
การสอน สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดคนหาแนวทางที่นําความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการเรียน
ไปใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งพยายามติดตามผลการปฏิบัติของนักเรียน 
  ดังนั้นการสอนตางๆ ที่ยึดหลักการสอนดังกลาวขางตน จึงมีลักษณะเปนกิจกรรมกลุม
เปดโอกาสใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนโดยทัว่ถึงกนั และในขณะเดียวกันก็ชวยใหนกัเรียน
ไดเรียนรูความคิด ความรูสกึ ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของผูอ่ืนและเรียนรูวิธีการวเิคราะหขอมูลตางๆ  
ที่ไดรับ นอกจากนั้นครูมักหาทางใหนักเรยีนไดคนหาคําตอบตางๆ ดวยตนเองจากกิจกรรมการเรียน  
และพยายามกระตุนใหนักเรียนไดนําความรูความเขาใจนั้นไปใชอยูเสมอ 
  หลักการเรียนรูตามทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธ ถือวา นักเรียนทกุคนเปนผูมีสวน
รับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมก็ตอเม่ือนักเรียนเปนผูเขารวม
กิจกรรมการเรยีนรูดวยตนเอง สามารถสรปุหลกัการเรยีนรูตามทฤษฎกีระบวนการกลุมสัมพันธออกได
เปน 2 ขอใหญๆ คือ 
   1. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิก 
คนอ่ืนๆ ในกลุมยอย 
   2. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวเิคราะหกระบวนการเรียนรู เน้ือหาและความสัมพันธ
ของสมาชิกในกลุม 
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  เยาวพา เคชะคุปต (2522: 224 – 228) กลาวถึง การสอนโดยอาศัยทฤษฎีกระบวนการ
กลุมสัมพันธ ซึ่งมีหลักการ ครูนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได ดังน้ี 
   หลักการขอที่ 1 การจัดตั้งจุดมุงหมายของการเรียนการสอน (Objective)   
  การเรียนการสอนโดยทั่วไปเริ่มที่จุดมุงหมายเสมอ เพราะสําเร็จตามที่ตองการไดดังน้ัน 
หลักการขอทีห่นึ่งของการสอนตามทฤษฎกีระบวนการกลุมสัมพันธคือ การกําหนดจดุมุงหมายของบทเรยีน
ควรใหสอดคลองกับหลักการเรียนรูของทฤษฎีดังกลาวมาแลวและตรงตามความตองการทางการศกึษา  
กลาวคือ สงเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งทางดานรางกาย อารมณ ความรูสึกหรือดวยจิตใจ ดานสังคม
และสติปญญาไปพรอมกันทุกๆ ดาน เพราะองคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 
   หลักการขอที่ 2 การจัดประสบการณเรียนรู (Leaning Experiences) 
    เม่ือกําหนดจุดมุงหมายของการสอนแลว ขัน้ตอไปคือการจัดประสบการณการเรียนรู
ใหกับนักเรยีน โดยประสบการณนั้นควรเปนประสบการณขัน้เริ่มแรก ที่นกัเรียนสามารถเขาใจอยางถองแท
ดวยตนเอง (Insight) เกิดขึ้นไดเม่ือผูเรียนเปนผูลงมือคิดคนเสาะแสวงหาสิ่งที่ตองการเรียนรูนั้น ดวย
ตนเอง งานวจัิยจํานวนมากพบวา การเรียนรูเกิดขึ้นไดเปนอยางดีในทุกๆ ดาน เม่ือบุคคลมีสวนรวม
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูกับผูอ่ืน จึงกลาวไดวาหลักการในการจัดประสบการณการเรียนรู
ตามทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธ มีดังน้ี   
    1. นักเรียนเปนผูลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง โดยกิจกรรมนั้น
ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
องคประกอบดังกลาวของนักเรียนในทุกดานไปพรอมๆ กัน 
    2. มีการแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมแลกเปลีย่น
ประสบการณการเรียนรูและทํางานตางๆ รวมกัน การมปีฏิสัมพันธทางสังคมดังกลาวนี ้นักเรียนพัฒนา
วิธีการทาํงานและการอยูรวมกับผูอ่ืนในสงัคม ตลอดจนการมีมนุษยสมัพันธที่ดีและการเปนผูนํา ผูตาม 
ที่ดีในกลุมไดอยางเหมาะสม 
   หลักการขอที่ 3 การพัฒนาความสามารถทางปญญา (Intellectual Development)  
และมนุษยสัมพันธ (Human Relationship) 
    การเรียนการสอนแตละครั้งเม่ือนักเรียนไดลงมือกระทาํกจิกรรมการเรยีนรู ทําให 
เกิดความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งที่กระทําไปนั้น ความรูสึกนี้ชวยใหนักเรียนสามารถรับรูแนวคิดของแตละบท  
แตการรับรูของแตละคนแตกตางกันตามประสบการณเดิม สติปญญา ความสามารถของแตละบุคคล  
วิธีชวยใหผูเรยีนมีการรับรูที่ตรงกัน และมีโอกาสพัฒนาความเขาใจในสิ่งที่ตองการรับรูนั้น ใหถูกตอง
เหมาะสมและกวางขวางยิ่งขึ้น สามารถนาํสิ่งที่รบัผสมผสานเขาเปนแนวคิดของแตละบคุคล ทาํไดโดย 
ใหนักเรียนรวมวิเคราะหประสบการณ การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนได
พบในระหวางการทํางานกลุม หลักในการวิเคราะหประสบการณการเรียนรวมกัน ดังน้ี 
    1. การวิเคราะหกระบวนการเรียนรู และความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม 
(Leaning Process Analysis) การเรียนรูและการพัฒนาการของบุคคล เจริญเติบโตไปพรอมๆ กันทุกดาน
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การพัฒนาหรือเสริมสรางอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดขึ้น การเรียนรูเฉพาะอยางยอมทําไมได ผลของการ
วิเคราะหกระบวนการเรียนรู และความสัมพันธ สามารถสรุปไดดังน้ี 
     1.1 ชวยใหนักเรียนเขาใจตนเอง สามารถประเมินผลการเรียนรูและนําความรู
ที่ไดรับไปเปนแนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรม ตลอดจนการเสริมสรางแนวคิด และ
คานิยมของตนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
     1.2 ชวยใหเขาใจผูอ่ืนโดยผูเรียนสามารถพัฒนามนุษยสัมพันธและความเปน
ผูนําในกลุม 
     1.3 ชวยใหนักเรียนมองเห็นปญหา และวิธีการทํางานที่เหมาะสม เพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงการทํางานครั้งตอๆ ไปใหดีขึ้น 
     3.2 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในกลุมเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูเน้ือหา แยกกันไมไดทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสตปิญญา  
ดังนั้นการวิเคราะหกระบวนการและความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมจะนําไปสูความเขาใจในเนื้อหา 
วิชา การวิเคราะหเน้ือหาวิชาที่ใหนักเรียน ที่มีความสามารถตางกันไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ่ง
ที่ไดรับรูรวมกนั เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดถายโอนประสบการณการเรียนรูซึง่กันและกนั ชวยให
คนพบแนวคิดที่ถูกตองดวยตนเอง เปนสิ่งที่มีความหมายตอตวันักเรยีนมากและเปนการขยายประสบการณ
การเรียนรูใหถูกตองเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   หลักการขอที่ 4 การสรุปและนําหลักการไปประยุกตใช (Application in  Reallife) 
    เม่ือนักเรียนไดรับแนวคิดทีถู่กแลวหลักการขั้นตอนตอไป คือ ชวยใหนักเรียน
สามารถสรุปรวบรวมแนวคิดเหลานั้นเขาเปนหมวดหมู และเปนกฎเกณฑที่เหมาะสมสําหรับแตละบคุคล  
โดยครูตองแนะแนวทางใหผูเรียนอภิปราย เพ่ือหาขอมูลสรุปหลักการของสิ่งที่ไดเรียนมา หลังจากนั้น
ก็ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดคน เพ่ือนําหลักการที่มีอยูไปประยุกตใหเขากบัตนเอง เพ่ือใหปรับปรุง
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของตนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และนําไปใชเพ่ือแกปญหา หรือสรางสรรคสิ่งใหม
ตอไปในอนาคต การนําหลักการนี้ไปประยุกตทําได 5 ลกัษณะ คือ   
    1. การประยุกตใหเขากับตนเอง คือ การที่นักเรียนนําหลักการที่ไดรับไปใชใน
การปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองในที่ตางๆ นอกเหนือจากในหองเรียน 
    2. การประยุกตใชกับผูอ่ืน คือ การนําหลักการที่ไดไปใชในการอยูรวมกันในสังคม  
หรือใชเพ่ือการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน การอยูรวมกับผูอ่ืนตองมีความเห็นอกเห็นใจกันเขาใจกัน เคารพ
ในสิทธิของกันและกัน ตลอดจนไวตอความตองการและความรูสึกของผูอ่ืน 
    3. การประยุกตเพ่ือแกปญหาในอนาคต ผูเรยีนสามารถประยุกตหลกัการที่เรียนรู
เพ่ือใชสําหรบัแกปญหาดานบุคลิกภาพ ความสมัพันธและวธิีการทํางานของตนเองและผูอ่ืนในสังคมได 
    4. การประยุกตเพ่ือใชในสังคม ผูเรียนสามารถนําหลักการที่ไดรับไปใช เพ่ือ
แกปญหาสังคม เพ่ือปรับปรุงสังคมใหดีขึ้น และเพื่อสรางสิ่งใหมที่เปนประโยชนในสังคมได 
    5. การประยุกตเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหม นักเรียนสามารถนําหลักการที่ไดรับไป 
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ประยุกตเพ่ือการสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอตน ตอกลุมและตอสังคม 
   หลักการขอที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) 
    สิ่งที่สําคัญที่ขาดเสียมิไดในการจัดการเรียนการสอน คือ การประเมินผลการเรียนรู  
ทั้งน้ีเพราะการประเมินผลเปนแนวทางที่ทําใหทราบผลของการเรียนการสอน วาตรงตามจุดมุงหมาย
ที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด การประเมินผลชวยใหทราบถึงพัฒนาการของผูเรียนความรูความเขาใจ
ในเน้ือหาและวิธีการเรยีนรู ตลอดจนชวยใหนักเรียนสามารถประเมินผลการสอนของตนเองวา ไดประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใด วิธีการประเมนิผลการเรียนที่ดีวิธีการหนึ่งคือ การใหนักเรียนไดประเมินผล
การเรียนรูของตนเอง (Self Evaluation) ครูควรสนบัสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสประเมินผล
การเรียนรูของตน ชวยใหการเรียนรูมีความหมาย และมีประโยชนตอนักเรียนอยางยิ่ง ดังนั้น หลักการ
ของทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธขอสุดทาย คือ ใหนักเรียนรวมกันประเมินการเรียนรูของตน จาก
การทํางานรวมกัน มีการประเมินไดใน 2 ลักษณะ คือ    
    1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุม (Group Achievement) ผลสัมฤทธิข์องกลุม
ประกอบดวย ผลการทํางานของกลุม ความสามัคคี หรือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุม และ
คุณธรรมหรือคานิยม (Moral) ของกลุมจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกลุมชวยใหเขาใจผลสัมฤทธิ ์ 
และวธิีการทํางานของสมาชิกของแตละบคุคล 
    2. การประเมินผลความสัมพันธในกลุม (Intergroup Relation) จากการใหสมาชิก
ใหขอติชม หรือขอวิจารณแกกันโดยปราศจากอคติ ชวยใหนักเรียนสามารถประเมินผลพฤติกรรมของ
ตนเองและความสัมพันธที่มีตอผูอ่ืนได ผลจากการใหนักเรียนประเมินผลตนเอง ชวยใหครูสามารถเขาใจ
ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี อันเปนแนวทางใหครูหาทางชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา
และความสามารถของนักเรียนแตละกลุม เพ่ือชวยใหนักเรียนพัฒนาการไปไดอยางเต็มความสามารถ
อีกดวย 
  ทิศนา แขมมณี  (2545: 159 – 165) เม่ือวิเคราะหแลวพบวา มีพ้ืนฐานความเชื่อเกีย่วกบั
หลักการเรียนรูและการสอน มีนักวิชาการกลาวไว ดังนี้ 
   1. หลักการเรียนรู 
    1.1 การเรียนรูเปนกระบวนการทีต่ื่นตัวมีชีวติชวีา (Active Learning) การเรยีนรู
จะเกิดขึ้นไดดีเม่ือนักเรียนมีบทบาทรบัผิดชอบตอการเรยีนรูของตน และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
ของตน 
    1.2 การเรียนเกิดขึ้นไดจากแหลงตางๆ กัน มิใชจากแหลงใดแหลงหนึ่ง เพียง
แหลงเดียวประสบการณความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล ถือวา เปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ 
    1.3 การเรียนรูที่ดีจะตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากความเขาใจ และสามารถใช
การเรียนรูนั้นใหเปนประโยชนได การเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูคนพบดวยตนเอง มีสวนชวยใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจลึกซึ้ง และจดจําไดดี 
    1.4 กระบวนการเปนเครื่องมือ ในการแสวงหาความรู และคําตอบตางๆ ที่ตน 
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ตองการผลงานตางๆ จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับกระบวนการเปนสําคัญ 
    1.5 การเรียนรูที่มีความหมายตอนักเรียน คือ การเรียนรูที่สามารถนําไปใชได  
การชวยใหนักเรียนไดใชความรู จะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในสิ่งน้ันมากขึ้น และเกิดการเรียนรู
เพ่ิมขึ้น 
   2. หลักการสอน 
    ความเชื่อในหลักการเรียนรูดังกลาว สะทอนไปสูหลักการสอนที่ใชในการสอน
เรื่องกลุมสัมพันธโดยทั่วๆ ไป ซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้     
    2.1 ยึดนักเรยีนเปนศูนยกลาง โดยใหนักเรยีนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรยีน
อยางทั่วถึง และมากที่สุดเทาที่จะทําได (Active Participation) 
    2.2 ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ โดยใหนักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกันใน
กลุม ไดพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน (Group Interaction) 
    2.3 ยึดการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการสําคัญในการเรียนรูโดยครูพยายามจัด
ประสบการณเรียนรูที่สงเสรมิใหนักเรียนไดคนหาและคนพบคําตอบดวยตนเอง (Experiential  Leaning) 
    2.4 เนนกระบวนการ (Process – Oriented) โดยการสงเสริมใหนักเรียนไดคิด
วิเคราะหถึงกระบวนการกลุมและกระบวนการตางๆ ที่ทําใหเกิดผลงาน 
    2.5 เนนการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน (Application of Knowledge) โดย
ใหนักเรียนมีโอกาสคิดหาแนวทางที่จะนําความรูความเขาใจไปใชในชีวิตประจําวัน 
  จากการศึกษาหลักการเรียนรูและการสอนที่เนนกระบวนการกลุมสัมพันธขางตน สรุปไดวา  
เราสามารถนําความรู ดังกลาวมาใชในการสอนโดยทั่วๆ ไป ไดเปนอยางดี หลักการในการนําไปใชที่
เห็นไดชัดเจน มีดังน้ี 
   1. หลักการสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหครูพยายามจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรยีนมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมการเรียนใหทัว่ถึงกันและกันมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได เพราะการที่
นักเรียนไดมีบทบาทตางๆ ชวยใหผูเรียนเกิดความพรอม ความกระตือรือรนในการเรียนและเรียนอยางมี
ชีวิตชีวา 
   2. หลักการสอนที่ยึดกลุมเปนแหลงความรูทีส่ําคัญ เนนใหครูพยายามจัดการเรยีน
การสอนใหนกัเรียนไดมีโอกาสเรยีนรูจากกลุมใหมาก ทัง้นี้เพราะมนษุยเปนสตัวสังคมจําเปนตองอาศัย
อยูรวมกับผูอ่ืนความคิดความรูสึกและพฤตกิรรมมีผลกระทบตอกันอยูเสมอ การใหนักเรียนไดฝกการเรียนรู
ในลักษณะกลุมนี้ ชวยใหนักเรียนเกดิความรูความเขาใจและเรียนรูเรือ่งปรับตัวใหสามารถอยูและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้น 
   3. หลักการสอนที่ยึดหลักการคนพบดวยตนเอง เปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรู
โดยเนนใหครูพยายามจัดการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนไดพยายามคนหา และพบคําตอบดวยตนเอง
ทั้งน้ีเพราะการคนพบความจริงใดๆ ดวยตนเองนั้น นักเรียนมักจดจําไดดี และมักมีผลกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดมากกวาการเรียนรูที่ไดรับจากการบอกเลาจากผูอ่ืน 
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   4. หลักการสอนที่ยึดความสําคัญของกระบวนการเรียนรูวาเปนเครื่องมือที่จําเปน
ในการแสวงหาความรูและคําตอบตางๆ ดังนั้น ครูจึงพยายามเนนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหถึงกระบวนการ
ตางๆ ในการแสวงหาคําตอบดวย ไมใชมุงแตที่คําตอบอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงกระบวนการและวิธีการ
ที่ไดคําตอบนั้นมา 
   5. หลักการสอนที่ยึดความสําคัญของการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน วาเปน
สิ่งจําเปนที่ชวยใหการเรียนรูมีความหมายยิ่งขึน้ ดังนัน้ครูจึงควรพยายามจัดกระบวนการเรียนการสอน
สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสคิดคนหาแนวทางที่นําความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งพยายามติดตามผลการปฏิบัติของนักเรียนดวย 
 จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวา ความสําคัญของการใชหลักการสอนแบบกลุมสัมพันธ ครูจะเนน
หลักการเรียนรูและหลักการสอนที่เนนการะบวนการเปนสําคัญ ไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมการเรียนอยางทั่วถึง และมีปฏิสัมพันธภายในกลุม มีการพูดคุย ปรึกษาหารือ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน ยังไดเรียนรูพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืน มี
การวิเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือใหนักเรียนไดคนพบคําตอบดวยตนเองจากกิจกรรมการเรียน แลวนํา
ความรูความเขาใจที่ไดรบัไปเปนแนวทางในการประยุกตใชในชวีติประจําวัน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
อยางลึกซึ้งสามารถปรับตวัใหทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้น 
  การเตรียมการสอนกลุมสัมพันธ 
   ทศวร มณีศรีขํา (2539:  97 – 98) กลาวถึง การเตรียมการสอนกลุมสัมพันธ ครูจะตอง
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ดังรายละเอียด ดังนี้ 
   1. การตั้งจุดมุงหมาย ครูจําเปนตองตั้งจุดมุงหมายที่เปนเชิงพฤติกรรม อาจมีทั้ง
จุดมุงหมายดานเนื้อหาและดานกลุมสัมพันธ หรือเฉพาะดานกลุมสัมพันธเทานั้น 
   2. การจัดกิจกรรมหรือประสบการณการเรียนรู ในการสอนตามหลักการกลุมสัมพันธ
โดยสวนใหญมักประกอบไปดวยขั้นตอนในการสอน ดังน้ี คือ   
    2.1 ขั้นนํา คือ การปูพ้ืนนักเรียนใหมีความพรอมในการเรียนหรือสรางบรรยากาศ
ใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูที่จะตามมา 
    2.2 ขั้นกิจกรรม คือ เปนการใหนักเรียนลงมือปฏิบัตติามกิจกรรมที่เตรียมไวเพ่ือ 
ใหนักเรียนเกดิประสบการณโดยตรง สามารถนํามาอภิปรายและวิเคราะหไดหลังจากปฏิบัติกิจกรรม
สิ้นสุดลง 
    2.3 ขั้นอภิปราย คือ การใหนักเรียนมีโอกาส ไดแสดงความรูสึก ความคิดเห็น
หลังจากที่ไดทํากิจกรรมเสร็จไปแลว ในขั้นน้ี ครูจะตองเปนผูนําทางชวยใหนักเรยีนวิเคราะหพฤติกรรม
ตางๆ และอภิปรายรวมกันจนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
    2.4 ขั้นสรุปและประยุกตใช หลังจากที่นักเรียนไดรวมกันอภิปรายจนเกิดความเขาใจ
ตามที่ตนตองการแลว ครูจะตองชวยกระตุนใหนักเรียนคิดตอไปถึงการนําเอาการเรียนรูที่ไดรบัไปใช
ในชีวติจริง หลังจากนั้นครูและผูเรียนตองชวยกันสรุปถึงการเรียนรูทั้งหมดที่เกิดขึ้น  
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   3. การประเมินผล การประเมินผลเปนเรื่องที่สําคัญ หลังจากเสร็จสิ้นการสอนแลว
ครูจําเปนจะตองประเมินผลดูวา นักเรียนไดบรรลุตามจดุมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม 
 2.5 กิจกรรมการสอนที่สงเสรมิกระบวนการกลุมสัมพนัธ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ หลักการเรียนรูและหลักการสอนของ
กลุมสัมพันธมีอยูหลายวิธี ดังที่ทิศนา แขมมณี  (2536: 27 – 28) กลาวไว ดังนี ้
   1. เกม (Game) เปนวธิีการหนึ่งซึ่งสามารถนําไปใชสอนไดเปนอยางดี โดยครูสราง
สถานการณสมมติขึ้น ใหนักเรียนลงเลนดวยตนเองภายในขอตกลง หรือกติกาบางอยางที่กําหนดไว  
นักเรียนตองตัดสินใจทําอยางใดอยางหนึ่งอันมีผลออกมาในรูปของการแพการชนะ วิธีการนี้จะชวยให
นักเรียนไดวิเคราะห ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และยังชวยให
นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนอีกดวย   
   2. บทบาทสมมต ิ(Role - play) เปนวิธกีารอีกวิธีหน่ึงที่ไดรบัความนิยมในการนํามา 
ใชในการเรียนการสอน วิธีการนี้ มีลักษณะเปนสถานการณสมมติเชนเดียวกบัเกม แตมีการกําหนด
บทบาทของผูเลนในสถานการณที่สมมติขึน้มา แลวใหนักเรียนสวมบทบาทนั้น และแสดงออกตามธรรมชาติ
โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ ความรูสึกนึกคิดของตนเปนหลัก ดังน้ัน วิธีการนี้ จึงมีสวนชวยให
นักเรียนไดมีโอกาสศึกษาวิเคราะหถึงความรูสึก และพฤติกรรมของตนละอยางลึกซึ้ง และยังชวยเสริม 
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตามอีกดวย 
   3. สถานการณจําลอง (Simulation) เปนการจําลองสถานการณจริงหรือสรางสถานการณ
ใหใกลเคียงกบัความเปนจรงิ แลวใหนักเรยีนเขาไปอยูในสถานการณนั้นและมีปฏิกริิยาโตตอบกนั วิธีนี้
จะชวยใหผูเรยีนไดมีโอกาสทดลองพฤตกิรรมตางๆ ในสถานการณจริงผูเรียนอาจจะไมกลาแสดง เพราะ
อาจจะเปนการเสี่ยงตอผลที่จะไดรับจนเกินไป 
   4. กรณีตัวอยาง (Case) เปนวิธีการสอนอีกวธิีหนึ่งซ่ึงใชในกรณี หรือเร่ืองราวตางๆ  
ที่เกิดขึ้นจริงนํามาดัดแปลง และใชเปนตัวอยางใหนักเรียนไดศึกษาวิเคราะหและอภิปรายกันเพื่อสราง
ความเขาใจและฝกฝนหาทางแกไขปญหานั้น วิธีการนี้จะชวยใหนักเรียนไดรูจักคิดและพิจารณาขอมูล
ที่ตนไดรับอยางถี่ถวน และการอภิปรายจะชวยใหนักเรียน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน  
รวมทั้งการนําเอากรณีตางๆ คลายคลึงกับชีวติมาใชจะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับความจริง
ซึ่งมีสวนทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายสําหรับนักเรียนมาก 
   5. ละคร (Acting or Dramatization) เปนวธิกีารที่ใหผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาท
ตามทีเ่ขียนหรอืกําหนดไวให โดยผูแสดงจะตองพยายามแสดงใหสมบทบาทตามที่กาํหนดไว โดยไมนํา 
เอาบุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปมีสวนเก่ียวของ อันจะทําใหเกิดผลเสียตอการแสดง
บทบาทนั้นๆ วิธีการนี้ จะชวยใหนักเรียนไดมีประสบการณ ในการที่จะเขาใจความรูสึก เหตุผล และ
พฤติกรรมของผูอ่ืน ความเขาใจนี้จะมีสวนชวยเสรมิสรางความเห็นอกเห็นใจกัน นอกจากนั้นการที่นกัเรียน
ไดมีโอกาสแสดงละครรวมกนัจะเปนการชวยฝกใหนักเรยีนเกิดความรบัผิดชอบในการเรียนรวมกนั และ
ไดฝกการทาํงานรวมกันดวย 
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   6. กลุมยอย (Small Group) เปนวธิีการทีใ่ชกันมานานแลวและเล็งเห็นวา เปน
ประโยชนในการเรียนของนักเรียนมาก วิธีการนี้ เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดมีสวน ใน
การแสดงออกและชวยใหนกัเรียนไดขอมูลเพิ่มเติมมากขึ้น 
  ในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําวิธีการสอนที่สงเสริมกระบวนการกลุมสัมพันธโดยการจัด
กิจกรรมใหสอดคลองกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ โดยมีขั้นสอน ดังน้ี (สมศักดิ์ นุชมิตร.  
2547: 5) 
   ข้ันนํา ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู แนะนําวิธีการเรียน กําหนดเวลาเรียน และให
นักเรียนจับลาก จัดกลุมๆ ละ 5 – 6 คน นักเรียนเลือกประธาน เลขานุการ ที่เหลือเปนสมาชิก 
   ข้ันสอน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ศึกษากรณีตัวอยาง บทบาทสมมติ เกม สถานการณ
จําลอง โดยจัดใหเหมาะสมกับสาระ 
    1. นักเรียนรวมกันวิเคราะห ประสบการณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากได
เขารวมกิจกรรมตางๆ ศึกษาใบความรูที่เกี่ยวของกับสาระที่เรียน 
    2. ประยุกตใชความรูที่เรียน โดยการตอบคําถามในใบงาน แลกเปลี่ยนแสดง
ความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุมและสรปุเปนแนวทางของตนเองหลังจากจบกิจกรรมการเรียนแตละสาระ 
   ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการเรียนรูและประโยชนที่ไดจากการเรียนและ
สามารถนําไปใชในชวีติประจําวันได 
   5.4  ข้ันประเมินผล   
    1. พฤติกรรมการรวมมือภายในกลุม 
    2. ผลงานที่นักเรยีนปฏิบตัิ  จากการอภิปราย  การตอบคาํถาม 
 2.6 ลําดับขั้นการเรียนรูของกลุมสัมพันธ 
  เยาวพา เดชะคุปต (2522: 228 – 231) ไดจัดลําดับขั้นการเรียนรูของกลุมสัมพันธไว
เปน 4 ระยะ ดังนี้ คือ     
   1. ระยะการมีสวนรวม (Participation or involvement Stage)   
    การเริ่มตนการเรียนรู เริ่มจากการที่นักเรยีนเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
ดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูเปนประสบการณที่เราใจ ไมเฉื่อยชา นอกจากนี้การเรียนรูเปนประสบการณ
ที่มีคุณคาและความหมายตอตัวนักเรียนมากขึ้น ถานักเรียนเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม การมีสวนรวมของนักเรียนในการทํากิจกรรมการเรียนรู  
เนนการมีสวนรวมในทุกๆ ดาน ดังนี้ 
    1.1 การมีสวนรวมทางดานรางกาย (Physical Involvement) ไดแก การที่นักเรียน
ลงมือปฏิบัติหรือกระทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Leaning by doing) รวมทั้งการมีสวนรวม ใน
การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลีย่นความคิดเห็น หรือการคนควาสบืสวนสิ่งทีต่องการเรียนรูนัน้ดวย
ตนเอง 
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    1.2 การมีสวนรวมทางดานจิตใจ (Ego or Emotional Involvement) การเรียน
ที่ประสบความสําเร็จน้ัน นักเรียนตองเกิดความรูสกึเกีย่วกับสิ่งทีไ่ดลงมือปฏิบตัินั้นอยางแทจริง ความรูสึก
และอารมณตางๆ เกี่ยวกบัสิง่ที่กระทํานั้นเกิดขึ้นไดเม่ือนักเรียนมีสวนรวมในกลุม ความรูสึกที่เกิดขึ้นน้ี
นําไปสูการรับรูแนวคิดและการเรียนรูทางดานเนื้อหาวิชาไดเปนอยางดี และชวยใหจําเนื้อหาวิชาไดนาน
อีกดวย 
    1.3 การมีสวนรวมทางดานปญญาหรือสมอง (Intellectual or mental  Involvement) 
การมีสวนรวมทางดานนี ้ คอื การที่นักเรียนเกดิการเหน็จริงหรือประจักษแลวมีการคนพบสิ่งที่ตองการ
เรียนรูและการสรางแนวคิดจากสิ่งที่ไดรับรูนั้น ทําใหการเรียนมีความหมายตอตัวนักเรียนมากขึ้นและ
เปนแนวทางในการพัฒนาความคิดและเหตุผลในการพิจาณาไตรตรองในการทํางาน การตัดสินใจ การวิเคราะห
และสรุปผลสิ่งที่เรียนรูนั้นดวยตนเอง 
    1.4 การมีสวนรวมทางสังคม (Social Involvement) การเรยีนรูโดยการแบงกลุมยอย  
หลักการกระบวนการกลุมสัมพันธ (Interaction) หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณความรูสึกนึกคิด คานิยม  
ความเชื่อจะชวยทําใหการเรียนเปนไปอยางกวางขวางและเกิดผลดีอีกดวย  
   2. ระยะวิเคราะห 
    เม่ือนักเรียนมีสวนรวมในการกระทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง และระยะตอไป
เปนระยะที่นกัเรียนรวมกันวเิคราะหประสบการณการเรียนรูนั้นทันที ชวยใหนักเรียนมีความรูกวางขวาง  
และยังชวยใหนักเรียนสามารถประเมินความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม วิธีการเรียน ผลของการเรียนรู  
ตลอดจนชวยใหนักเรียนรูจักตนเองดีขึ้นดวย 
   3. ระยะสรุปและประยุกตหลักการ 
    เม่ือนักเรียนคนพบสิ่งที่ตองการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนรวบรวมแนวคิดที่ตน
คนพบ และแนวคิดที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนแลว สรุปเปนหลักการของตนเอง การเรียนรู
นั้นนอกจากเรียนรูเพ่ือแกปญหาในปจจุบันแลวยังเรียนเพื่อแกปญหา และเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมขึ้นใน
อนาคต ดังนั้น จึงเปนที่เชื่อไดวา เม่ือนักเรยีนไดมีโอกาสเรียนรูและเขาใจหลกัการของเรื่องหน่ึงๆ แลว  
เขาสามารถนําหลักการนั้น ไปประยุกตใชในอนาคตหรือประยุกตใหเขากับตนเองได การประยุกตนั้น
ทําไดใน 2 ลักษณะ คือ 
    3.1 การประยุกตเพ่ือการปรับปรุงบคุลิกภาพหรือการพัฒนาตนเอง (Self Development)  
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับตวัใหเขากบัผูอ่ืน ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธกบัผูอ่ืน (Intertpersonal  
Relations) หรือการมีมนุษยสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 
    3.2 การประยุกตเพ่ือใชในการแกปญหาตางๆ ในอนาคต และเพื่อใชในการปรับปรุง
และควบคุมธรรมชาติและสังคมใหดีขึ้นกวาเดิม ตลอดจนชวยในการคิดคนและประดิษฐสิ่งใหมๆ ขึ้น 
   4. ระยะการประเมินผล 
    จากการที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา การเรียนรูเกิดจากตัวนักเรียนโดยตรง และ
เกิดจากการเรยีนรูรวมกันในกลุมยอย ดังนั้น นักเรียนยอมจะทราบผลการเรียนรูของตนเองของกลุมได
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เปนอยางดี การประเมินการเรียนรูตามทฤษฎีกระบวนการกลุมสัมพันธถือวา นักเรยีนเปนผูประเมินผล
การเรียนรูของตนเองและของกลุม จากการอภิปรายใหขอเสนอแนะ และตชิมรวมกับสมาชิกคนอื่นๆ  
ในกลุม 
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา การเขากลุมสัมพันธ นักเรียนจะเกิดการเรียนรูโดยการมีสวน
รวมในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่ง และการไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับกลุม มีการวิเคราะหการ
อภิปรายรวมกัน แลวนําแนวคิดที่ไดพบจากการแลกเปลีย่นความคิดเหน็นั้นมาสรุปและนําไปประยกุตใช
เปนหลักของตนเอง เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปรับตัวและดําเนินชีวิตประจําวัน ตลอดทั้งมีการประเมินผล
ในการเรียนรูของตนเองรวมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุม 
 2.7 ขนาดของกลุมสัมพันธ 
  จํานวนสมาชิกภายในกลุมจะมีผลกระทบตอคุณภาพการมีปฏิสัมพันธภายในกลุม ตลอดจน
การสื่อสารระหวางสมาชิกภายในกลุม ไดมีผูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของกลุม ไวดังนี้ 
  ออตตาเวย (Ottaway.  1966: 7) กลาววา กลุมควรมีขนาดเล็ก เพราะจะชวยใหสมาชิก
ทุกคนไดมีโอกาสแสดงออกอยางเปนอิสระโดยทั่วถึงกัน ดังนั้น กลุมควรมีขนาดมากที่สุด คือ 12 คน หรือ
ถามากกวาก็ไมควรเกิน 15 คน เพราะมิฉะนั้นแลวจะทําใหแบบแผนพฤติกรรมผิดไปจากเดิม ขนาดของ
กลุมที่เหมาะสมที่สุด ควรมีสมาชิก 9 – 15 คน จะทําใหการทํางานบังเกิดผลดีที่สุด 
  คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2530: 1 – 26) กลาววา ขนาดของกลุมอาจจะเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งในการพิจารณาธรรมชาติของปฏิสัมพันธของกลุม กลุมที่มีขนาดแตกตางกันจะทําใหปฏิสัมพันธ
ที่แตกตางกันไปดวย หากกลุมที่มีสมาชิกมากเกนิความจําเปนสมาชกิจะตองทํางานซ้ําซอนกัน บางคน
คาดหวังวาจะไดรับผิดชอบทั้งหมดในขณะที่คนอ่ืนคับของใจที่ไมมีงานทํา ไมไดใชทักษะที่ตนเองมีอยู
ขนาดของกลุมไมควรเกิน 15 คน กลุมใหญเทาใดยอมขึ้นอยูกับความจําเปนของสถานการณ จุดมุงหมาย
ของกลุม แหลงที่จะใหความชวยเหลือและระดับวุฒิภาวะของบุคคลในกลุม 
  ซอร (Shaw.  1981: 3) กลาววา กลุมยอยควรมีสมาชิก 10 คน เปนอยางมากหากมีสมาชิก
มีจํานวน 30 คน ขึ้นไปก็จะเปนกลุมใหญ แตอาจแบงเปนกลุมยอยได และมีความคิดเห็นวา จํานวน
สมาชิกมิใชปญหาสําคัญ แตองคประกอบอื่นๆ ซึ่งไดแก ความสัมพันธของสมาชิกและการรวมมือใน
การทํางานของสมาชิกจะมีความสําคัญตอการทํางานของกลุมมมากกวา 
  จําเนียร โชติชวง (2521: 26) ขนาดของกลุมที่ใชในวงการศึกษามีจะมีสมาชิกไมเกิน 15 คน 
เพราะจะทําใหเห็นความสาํคัญของสมาชิกไดอยางใกลชิด และในดานการเรียนรูก็จะไดผลดีกวากลุม
ขนาดใหญ 
  คมเพชร ฉตัรศุภกลุ (2530: 26) กลาววา ขนาดของกลุมอาจจะเปนปจจัยสําคญัประการหนึ่ง
ในการพิจารณาธรรมชาติของปฏิสัมพันธของกลุม กลุมที่มีขนาดแตกตางกันจะทําใหปฏิสัมพันธที่แตกตางกัน
ไปดวย หากกลุมที่มีสมาชิกมากเกินความจําเปน จะตองทํางานซ้ําซอนกัน บางคนคาดหวังวา จะได
รับผิดชอบทั้งหมดในขณะทีค่นอ่ืนคับของใจที่ไมมีงานทํา ไมไดใชทักษะทีต่นเองมีอยูขนาดของกลุม
ไมควรเกิน 15 คน กลุมจะใหญเทาใดยอมขึ้นอยูกับความจําเปนของสถานการณ จุดมุงหมายของกลุม   
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แหลงที่จะใหความชวยเหลือและระดับวุฒิภาวะของบุคคลในกลุม 
 จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การทํางานของกลุมสัมพันธ ขนาดของกลุมที่เหมาะสมที่สุด
ควรมีสมาชิกกลุมจะไดเกิน 15 คน เพราะจะทําใหสมาชิกกลุมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดและจะ
ทําใหการเรียนรูในการทํางานของกลุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.8 เวลาและจํานวนคร้ังในการเขากลุม 
  แพทเทอรสัน (Patterson.  1973: 105) กลาววา การทํากิจกรรมกลุมควรจดัสัปดาหละ 2 ครั้ง 
หากเวลาของการเขารวมกลุมมีนอยอาจจัดสัปดาหละครั้ง สําหรับชวงเวลาในการเขารวมกิจกรรมกลุม
ควรใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง ในระดับเด็กประถมศึกษาและเด็กอาจเกิดความเบื่อหนายได 
  ทรอทเซอร (ชูชัย สมิทธิไกร.  2527:  18 – 19; อางอิงจาก Trotzer.  1977: unpaged)  
กลาววา ในการกําหนดระยะเวลา และความถี่ของการเขากลุมหากจัดในสถาบันการศึกษา จะตองพิจารณา
ถึงการจัดคาบการเรียนของการเรียนของนักเรียนดวย โรงเรียนที่เปนสถานศึกษาสวนใหญ จะจัดการเรียน
เปนคาบๆ ละ 50 นาที เปนตน จะชวยใหสามารถกําหนดไดวา ควรใชเวลาในการเขากลุมนานเทาใด 
สําหรับจํานวนครั้งในการเขารวมกลุมน้ัน อยูกับเปาหมายของกลุมและธรรมชาติของสมาชิกกลุม แต
อยางนอยที่สุดควรจะไดมีการเขากลุมไมนอยกวา 8 ครั้ง ถามากกวา 8 ครั้งก็เปนการดี 
 สรุปไดวา เวลาและจํานวนครั้งในการเขาทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ ควรจัดสัปดาหละ 2 ครั้ง  
และในการเขากลุมไมควรนอยกวา 8 ครั้ง สําหรับชวงเวลาทีใ่ชในการทํากิจกรรมกลุมไมควรใชเวลา
เกิน 1 ชั่วโมง เพราะจะทําใหเด็กเกิดความเบื่อหนาย 
 2.9 องคประกอบของกระบวนการกลุม 
  จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson; & Johnson.  1991: 10 – 15) กลาววาองคประกอบ
ของการเรียนการสอนในแนวจิตวิทยามี 5 ประการ ไดแก  
   1. ความสัมพันธเชิงบวก (Positive Interdependence) สมาชิกในกลุมตองรวมกัน
ในการวางแผน รวมคิด รวมทํา และชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
   2. การปฏิสัมพันธอยางใกลชิด (Face  to Face Interaction) สมาชิกในกลุมจะ
ชวยเหลืออาทรตอกัน 
   3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของแตละคน (Responsibility) เปนหนาที่ของ
แตละกลุมทีต่รวจสอบวา สมาชิกไดเรียนรูถูกตองหรือไม 
   4. การฝกทักษะภายในกลุม (Interpersonal and Small Group Skill) สมาชิกทุกคน
จะตองไดรับการฝกทักษะภายในกลุมในเรื่องการรับฟง  การยอมรับความคิดเห็น 
  ประทีป แสงเปยมสุข (2546: 15) องคประกอบของกระบวนการกลุมสัมพันธประกอบ
ไปดวย 
   ทักษะที่ 1 การทํางานกลุมจะไดผลดีหรือไม มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ 
    1. หัวหนากลุม 
    2. สมาชิกกลุม 
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    3. วิธีการทํางานกลุม 
    ในการสอนเนื้อหาใดก็ตาม เม่ือครูใหนักเรียนทํางานเปนกลุมครูควรใหนักเรียน
ผลัดกันเปนผูสังเกตการณ เพ่ือจะปรับปรุงพฤติกรรมสมาชิกในกลุมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   ทักษะที่ 2 ความสําคัญและประโยชนของการรวมกลุมกับบุคคลหลายแบบ เพ่ือให 
งานสําเร็จบรรลุเปาหมายที่กาํหนด องคประกอบทีส่ําคัญอยางมาก คือ สมาชิกกลุม ในการเขากลุมน้ัน
สมาชิกไมควรยึดม่ันกับกลุมเพื่อนของตน เปนสมาชิกที่สนิทกัน แตควรตระหนักถึงความสําคัญ และ
เห็นประโยชนของการทํางานรวมกับสมาชิกคนอ่ืน  ๆดวย โดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานเปนหลัก บางครั้ง
ตองมีประสบการณและความรูแตกตางกัน 
   ทักษะที่ 3 การสรางบรรยากาศที่ดีในการอภิปราย 
    1. การอภิปรายกลุมเปนวธิีการหนึ่งที่ชวยใหสมาชิกกลุมทกุคนมีโอกาสปรึกษา 
หารือกัน โดยใหขอมูลและความคิดเห็นแกกันและกันทําใหกลุมไดมีโอกาสคิดรวมกัน 
    2. การอภิปรายกลุมที่ดี จะตองมีบรรยากาศทีดี่ประกอบดวยการใหความสนใจ
ตอการอภิปราย การรับฟงกัน การยอมรับกัน และการสนับสนุนกันและกัน 
    3. การใหความสนใจตอการอภิปราย หมายถึง การที่สมาชิกกลุมแสดงความ
กระตือรือรนที่จะคิดและอภิปรายรวมกนั 
    4. การรับฟงกัน หมายถึง การที่สมาชิกกลุมตั้งใจฟงกันและกัน ไมแยงกันพูด  
ไมพุดเสียคนเดียว หรือพูดมากเกินไป ควรมีการรับฟงกันอยางตั้งใจ 
    5. การยอมรับกัน หมายถึง การแสดงออกที่แสดงถึงความเคารพตอบุคคลอื่น  
ไมแสดงความรังเกียจ ไมวิพากษวิจารณบุคคล หรือความคิดเห็นของคนอื่นอยางไมมีเหตุผลเพราะจะ
ทําใหสมาชิกไมกลาแสดงความคิดเห็น 
    6. การสนบัสนุนกัน หมายถึง การทีส่มาชิกกลุมใหกําลังใจกันและกนั โดยเม่ือ 
เห็นวา ความคิดดี นาชมเชย การสนับสนุนกันจะชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกที่ดี 
    7. ผูฟงการอภิปรายและสมาชิกกลุมจําเปนตองรวมกันสรางบรรยากาศที่ดีแก
กลุม เพ่ือจะไดสามารถอภิปรายรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ดวงเดือน ออนนวม และ ทิศนา แขมมณี (2548: 82 – 85) กลาววา องคประกอบของ
การทํางานกลุมมี 3  องคประกอบดวยกัน คือ   
   1. ผูนํากลุม 
   2. สมาชิกของกลุม 
   3. กระบวนการทํางาน 
   การทํางานกลุมจะมีประสิทธิภาพไดตองอาศัยองคประกอบทั้ง 3 ที่ดี คือ มีความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ของตนและมีทักษะกระบวนการดําเนินการที่ดี ดังตอไปนี้ 
    1. บทบาทและทกัษะที่จําเปนสําหรับผูนํากลุม คือ   
     1.1 บทบาทเกี่ยวกับงาน 
      1.1.1 การวางแผน 
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      1.1.2 การแบงงานและมอบหมายงาน 
      1.1.3 การริเริ่มความคิด 
      1.1.4 การกระตุนใหสมาชิกกลุมมีสวนรวมอยางทั่งถึง 
      1.1.5 การประสานความคิด 
      1.1.6 การติดตามงาน 
      1.1.7 การแกปญหา 
      1.1.8 การใหคําแนะนําและชวยเหลือ 
      1.1.9 การสรุปผลงาน ประเมินผล และปรับปรุงงาน 
     1.2 บทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุม 
      1.2.1 การสรางบรรยากาศการทํางาน 
      1.2.2 การดูและสมาชิกอยางทั่วถงึ 
      1.2.3 การรับฟงและ ยอมรับและพิจารณาความคิดเห็น 
      1.2.4 การสนับสนุน เสริมแรงสมาชิกกลุม 
      1.2.5 การประนีประนอม ลดความขัดแยง 
     1.3 คุณสมบัติเฉพาะตน 
      1.3.1 ใจกวาง – มีน้ําใจ     
      1.3.2 ยุติธรรม – เสียสละ  
      1.3.3 อดทน – สามารถควบคุมอารมณ  
      1.3.4 มีความรู – มีมนุษยสัมพันธที่ดี  
      1.3.5 ใฝรู ใฝพัฒนา – มีเหตุผล  
    2. บทบาทและทกัษะที่จําเปนสําหรับสมาชกิกลุม 
     2.1 บทบาทเกี่ยวกับงาน 
      2.1.1 การวางแผน 
      2.1.2 การใหขอมูล  ความคิดเห็นและขอมูลยอนกลับแกกลุม 
      2.1.3 การริเริ่มความคดิ 
      2.1.4 การซักถาม ขอขอมูล ความคิดเห็นและขอมูลปอนกลับจากกลุม 
      2.1.5 การสื่อความหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
      2.1.6 การประสานความคิดเห็นและขอมูล 
      2.1.7 การโตแยงอยางสรางสรรค 
      2.1.8 การใหความรวมมือแกกลุมในการทํางาน 
      2.1.9 การชวยอํานวยความสะดวกแกกลุมในการทํางาน 
      2.1.10 การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบอยางเต็ม
ความสามารถ 
      2.1.11 การเคารพมตกิลุม 
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      2.1.12 การสรุปผลงาน ประเมินผลงาน และปรับปรุงผลงาน 
     2.2 บทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุม 
      2.2.1 การชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน 
      2.2.2 การใหความสนใจแกผูรวมงาน 
      2.2.3 การรับฟงและยอมรับผูรวมงาน 
      2.2.4 การสนับสนุน ใหกําลังใจกันและกัน 
      2.2.5 การประนีประนอม  ผอนปรน 
      2.2.5 การใหความชวยเหลือ 
      2.2.6 การมีปฏิสัมพันธในทางบวกตอกัน 
     2.3 คุณสมบัติเฉพาะตน 
      2.3.1 ความรับผิดชอบ 
      2.3.2 การเสียสละ 
      2.3.3 การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
      2.3.4 ความอดทน 
      2.3.5 การเขาใจผูอ่ืน 
    3. กระบวนการทํางานกลุมอยางเปนระบบ คือ 
     3.1 การวางแผน 
      3.1.1 การกําหนดจุดมุงหมายในการทํางาน 
      3.1.2 การระบุลักษณะงานที่ตองทํา 
      3.1.3 การหาวิธีการทํางานที่เหมาะสม 
      3.1.4 การจัดลําดับงาน 
      3.1.5 การแบงงานและมอบหมายงาน 
      3.1.6 การกําหนดวิธีการประสานงาน 
     3.2 การปฏิบัติงานตามแผน 
      3.2.1 การทบทวนแผนงานใหเขาใจตรงกัน 
      3.2.2 การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ 
      3.2.3 การติดตามงาน 
      3.2.4 การแกปญหา  และใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
     3.3 การสรุป ประเมินผล และปรบัปรุงงาน 
      3.3.1 การรวบรวมขอมูลการทํางานและผลงาน 
      3.3.2 การประเมินผลงาน กระบวนการ แลผูรวมงาน 
      3.3.3 การปรับปรุงงาน 
  มาเลียม พินิจรอบ (2549: 28) กลาววา องคประกอบของกระบวนการกลุมที่สําคัญมี 3  
ประการ คือ 
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   1. ผูนํา คือ ผูที่ทําหนาที่นํากลุมใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ
และมีประสิทธิภาพ 
   2 สมาชิกตองเขาใจในบทบาทของตน ไดแก บทบาทเกี่ยวกับการทํางาน สมาชิก
ทุกคนควรชวยเหลือกัน มีการเสนอแนวคิด ตลอดจนการแกปญหาเมื่อเกิดมีความขัดแยงกัน 
   3. กระบวนการทํางาน จะตองมีกระบวนการทํางานที่ดี มีคุณภาพ ไดแก 
    3.1 มีจุดมุงหมายของงาน 
    3.2 มีการวางแผนงาน 
    3.3 ปฏิบัตติามแผน และติดตามงาน 
    3.4 การประเมินผลและปรบัปรุงงาน 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของกระบวนการกลุมขางตนพอจะสรุปไดวา กระบวนการ
กลุมสัมพันธนั้นมีองคประกอบที่สําคัญอยู  3 ประการ คือ 
  1. ผูนํากลุม คือ ผูที่ทําหนาที่เปนผูนํากลุมใหสามารถทํางานไดบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กลุมไดกําหนดไว ผูนํากลุมจะมีหนาที่ในการรวมวางแผนงาน แบงงานและมอบหมายงานใหแกสมาชิก
ในกลุมไดมีสวนรวมอยางทั่วถึง 
  2. สมาชิกกลุม คือ บุคคลที่มีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน และปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ความสามารถ เพ่ือชวยใหกลุมบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตองการ 
  3. กระบวนการทาํงาน คือ วิธกีารที่กลุมนํามาใชในการดําเนินงานเพื่อนําไปสูเปาหมาย  
การที่จะดําเนินงานใหมีคุณภาพนั้นจะตองประกอบดวยกระบวนการ ดังตอไปน้ี 
   3.1 ทําความเขาใจในจุดมุงหมายของงาน 
   3.2 วางแผนงาน 
   3.3 ปฏิบัตติามแผนงานและติดตามผลงาน 
   3.4 ประเมินผลและปรับปรุงผลงาน 
 2.10 ประโยชนของกลุมสัมพันธ 
  โรเจอร (Roger, Carl R.  1970: 121 – 122) ไดกลาวถึง ผลการศึกษาวิจัยของกิบ (Gibb)  
ที่พบวาวิธีการกลุมจะใหผลสงเสริมความคิดสรางสรรคทางดานจิตวิทยามากกวา คือ จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการรับรูทางดานความรูสึก มีการตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น ตลอดจน
เปดเผยความรูสึก มีความจริงใจ และเปนไปอยางธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถใน
การควบคุมความรูสึกตางๆ ของตนเอง มีการแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรูสึกของตนมีแนวทางใน
การสรางแรงจูงใจ หมายถึง การเขาใจในตนเอง (Self - Actualization) การรูจักตัดสินใจดวยตนเองมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานเจตคติ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน หมายความวา บุคคลจะยอมรับตนเองพัฒนา
ในเรื่องคุณคาของตนเองเขาใจตนเอง และมีความหมายมั่นคงยิ่งขึ้นในดานเจตคติที่ดีตอผูอ่ืน ไดแก การใช
อํานาจลดนอยลง มีการยอมรับผูอ่ืนมากขึ้นลดการสั่งสอน และผูอ่ืนมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น และ
มีความรูสึกพึง่พากันและกนั เชื่อในความสามารถของบุคคล มีการแกปญหาโดยการทํางานเปนกลุม 
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และเปนสมาชกิที่ดีของกลุม 
  ยัง (Young.  1972: 634) ไดอธิบายถึงขอไดเปรียบของการเรียน โดยการทํางานเปนกลุมวา 
   1. ครูมีโอกาสนําพลังกลุมของนักเรียนมาใชใหประโยชนตอการเรียนการสอน ทําให
ครูมีเวลามากขึ้น ในการใหความชวยเหลอืนักเรียนแตละคน เพราะนกัเรียนจะเปนผูอธิบายกระบวนการ
เรียนรูซึ่งกันและกันในกลุมตนเอง ในขณะที่ครูอธิบายปญหาที่นักเรียนกลุมอ่ืนสงสัยและแกปญหาไมได 
   2. การทํางานของครูมีความคลองตัวมากขึ้น เพราะเม่ือแบงกลุมนักเรียนแลวแทนที่
ครูจะตองตอบปญหานักเรยีน 25 – 40 คน ทั้งชั้น ก็จะกลายเปนวาครตูอบปญหาของกลุมเพียง 4 – 5 กลุม
เทานั้น ปญหาที่จะตองมาถึงครูตองอธิบายใหฟง ก็มักจะเปนปญหาที่กลุมชวยกันตอบแลวตอบไมได
เทานั้น 
   3. บรรยากาศในการเรียน จะมีความเปนกันเองมากขึ้น นักเรียนจะรูสึกสบายใจและ
ไมเครงเครียดเมื่อทํางานรวมกันเปนกลุม 
   4. ชวยแกนิสัยทีไ่มกลาแสดงออกของนักเรียนบางคน เพราะการทํางานรวมกัน
จะทําใหทุกคนรูสึกวา ตนมีความสําคัญตอกลุมเทาๆ กัน ความเชื่อม่ันในตนเองก็จะถูกกระตุนใหเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น ความเชื่อม่ันในตนเองนี้จะเร่ิมภายในกลุมกอน เพราะนักเรียนสวนใหญจะมีความประหมานอย
หรือไมมีเลยเม่ือเสนอปญหาที่ของใจของเขาตอกลุม แตจะประหมามากถาเสนอขอของใจตอนักเรียน
ทั้งชั้น 
   5. การเรียนเปนกลุมจะชวยลดปญหาเกี่ยวกับระเบียบวินยัของนักเรียน 
   6. การเรียนเปนกลุมจะเสริมสรางความสามัคคี การรูจักรบัผิดชอบหนาที่ของตน
ตอกลุม 
   7. ฝกใหนักเรียนเปนผูที่กวางขวางในการคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ   
   8. ฝกใหนักเรียนรูจักการเสนอแนะการซักถาม ตลอดจนสวนเสริมความคิดริเริ่ม
สรางสรรคใหแกนักเรียนดวย 
  ดัน (Dunn.  1973: 154) ไดกลาววา การสรางกลุมเล็กๆ ที่มีความสัมพันธตอกันในการเรียน
จะเปนการปองกันไมใหเด็กมีความรูสึกโดดเดี่ยวหรืออยูคนเดียว การทํางานรวมกนั ตางฝายตางรับฟง
ความคิดเห็นของกันและกัน และชวยกันรับผิดชอบในดานการเรียนดวยความเชื่อม่ันในตนเอง จึงไมเปน
ภาระหนักมากเกินไปสําหรับเด็ก นอกจากนี้การเรียนโดยการทํางานเปนกลุม ยังทําใหรูสึกสนุกสนาน  
และสรางความสามัคคีขึ้นในกลุมตางวางใจวา แตละคนจะชวยกันสงเสริมใหกลุมมีความกาวหนาขึ้น 
  คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2530: 15 – 19) ไดกลาวถึงคุณคาของกิจกรรมกลุมวา นอกเหนือ 
จากความสําเร็จของกิจกรรมที่ทําแลวกิจกรรมกลุมยังมีคุณคาดานอ่ืนๆ อีก ไดแก 
   1. คุณคาในดานการพัฒนา (Developmental Values) เชน การสนองความตองการ
พ้ืนฐานของบุคลากรสรางพัฒนาการดานอารมณและสังคมการพัฒนาการดานทัศนคติ ความสามารถ  
และปกติวิสัยทางสังคมคุณคาดานอาชีพตลอดจนความเจริญงอกงามดานความรูและทักษะ 
   2. คุณคาดานการวิจัย (Diagnostic Values) สําหรับผูนํากลุมเม่ือมีการทํากิจกรรม
กลุมจะทําใหมีโอกาสที่จะสังเกตสมาชิกในกลุมแตละคนทําใหไดรับความเขาใจเปนอยางดีในตัวผูเรียน 
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   3. คุณคาในดานการบําบัด (Therapeutic Values) ในการรวมกลุมของบุคคลนั้น
จะมีคาตอการบําบัดไดเปนอยางดีในโรงพยาบาล คลินิกจะนําวิธีการทางกลุมไปใชในการรักษาคนไข  
โดยการทําบําบัดทางจิตวทิยากับคนไขเปนกลุม สําหรับในโรงเรียนนักเรียนที่มีปญหาเพียงเล็กนอย
จะไดประโยชนจากการรวมกิจกรรมกลุม เชน การแกปญหาทางอารมณการพัฒนานิสัยของตนเอง เปนตน 
   4. คุณคาตอโรงเรียนและชุมชน (Values to the School and Community) การเขา
รวมกลุมจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในดานตางๆ ทําใหบคุคลที่มีความสามารถ  
มีคุณคา สรางประโยชนใหแกโรงเรียนและชุมชนได   
  นอกจากนี้ สิริวรรณ ศรีพหล (2536:  224 – 225) กลาวถึง ประโยชนของกลุมสัมพันธ
ที่นักเรียนจะไดรับ เม่ือผูสอนจัดสภาพการเรียนการสอน โดยยึดลักษณะใหนักเรียนทํางานเปนกลุม  
ดังนี้  
   1. เปนการฝกใหนักเรียนรูจักทาํงานรวมกบัผูอ่ืน ทําใหเกิดทัศนคตทิี่ดี และถกูตอง
เกี่ยวกับการทํางานรวมกันวา การทํางานจะตองทํางานเปนกลุมจึงจะประสบความสําเร็จ คนเราจะทํางาน
โดยโดดเดี่ยวเสมอไปไมได 
   2. เปนการฝกและใหทัศนคติแกผูเรียนวา บคุคลอ่ืนๆ มีคาเสมอกันตองใหการยอมรบั
และเคารพความเปนคนของผูอ่ืน ทั้งในดานความคิดและการกระทําโดยไมยึดถือ หรือมองตนเองเปน
ศูนยกลาง 
   3. เปนการฝกใหนักเรียนไดเขาใจ และเรียนรูเกี่ยวกบับทบาททั้งของตนเอง และ
สมาชิกของกลุมอ่ืนๆ เชน บทบาทในการเปนผูนํา หรือบทบาทในการเปนผูตาม เปนตน 
   4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู และฝกฝนทักษะทางดานสังคม หรือการมี
มนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน 
   5. เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกจิกรรมดวยตนเอง เพราะการเปนสมาชิก
ของกลุมยอยไดรับมอบหมายงานใหปฏิบัติ การเรียนโดยการฝกฝนปฏิบัติจะทําใหผูเรียนไดรับประสบการณ
โดยตรง 
   6. เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะ ในดานความคิดรวมกับกลุม เชน ทักษะใน
การแกปญหา การตัดสินใจ เปนตน 
   7. เปนการฝกใหนักเรียนรูจักการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได เพ่ือเกิดการยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน  เชน การยอมรับและปฏบิตัิตามมตขิองกลุม เปนตน 
   8. เปนการฝกใหนักเรียนไดเรยีนรูเกี่ยวกบัวถิีทางความเปนประชาธิปไตย ทั้งใน
ดานความคิดและการกระทาํ 
   9. ชวยใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทําใหเขารูสึกวาตนเองมีความสําคัญ
ตอกลุม เชน การที่กลุมยอมรับความคิดของเขา การทีก่ลุมเปดโอกาสใหเขาแสดงความคิดเห็น กลาพูด  
กลาตัดสินใจ ทักษะดังกลาวจะทําใหเกิดความมั่นใจตอมา 
   10. สรางคานิยมในเรื่องความสามัคคี การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความเขาใจ และ
เห็นใจผูอ่ืน 



 66 

  นอกจากประโยชนที่นักเรียนจะไดรับแลว ในการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธ อิทธิพลของกลุมยังมีผลตอพฤติกรรมของสมาชิก ทั้งในดานสวนตัว และพฤติกรรมทาง
สังคม คือ กระตุนใหเกิดกําลังใจแกสมาชิก สมาชิกไดแสดงออก สมาชิกเขาใจตนเอง สนองความตองการ
ของสมาชิก สมาชิกมีความกระตือรือรน เกิดการตัดสินใจและสามารถแกปญหา ลดความคบัของใจ 
ไมประพฤติตนออกนอกลูนอกทางไป เสริมสรางสุขภาพทางกายและใจ สรางความเขาใจอันดีตอกัน  
มีการแลกเปลีย่นประสบการณ และยอมรบัในปทัสถานรวมกัน ดังนัน้ กระบวนการกลุมสัมพันธ จึงเปน
วิธีการทีส่ามารถนํามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน
ไดเปนอยางดี โดยที่นักเรียนไมเบื่อหนายการเรียน (ทศวร มณีศรีขํา.  2539: 114) 
 จากการศึกษาประโยชนของกลุมสัมพันธอาจกลาวไดวา การเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธนั้น
สมาชิกในกลุมจะมีพัฒนาการดานสังคม การฟง การพูด การอาน การเขียน ความมีเหตุผล การคิดวิเคราะห  
การคิดสรางสรรค และการทํางานเปนกลุมอยางมีระบบ เปนการเพิ่มความม่ันใจในตนเอง มีการคนพบ
ตนเอง เกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.11 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการกลุมสัมพันธ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อัจนา ศรีสุพล (2534: 64 – 65) ไดศึกษา ผลของกลุมสัมพันธที่มีตอมนุษยสัมพันธ
ของนักศึกษาปที่ 1 คณะบรหิารธรุกิจ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย ผลการวิจัยพบวา ในระหวางการฝก  
ไดมีโอกาสปฏสิัมพันธกันภายในกลุมอยางเต็มที่ ทําใหมีประสบการณในการเรียนรูเกีย่วกบัตนเองและ
ผูอ่ืน มีการปฏิบัติงานรวมกันชวยเหลือซ่ึงกันและกนั และไดรบัความรูสามารถพฒันาบคุลกิภาพใหเกดิ
ความเขาใจตนเอง และเขาใจผูอ่ืน สามารถแกไขขอบกพรองที่เปนอุปสรรคตอการสรางสัมพันธภาพ
ในการทํางาน การเรียน และอยูรวมกันทาํใหบุคคลมีสมัพันธภาพที่ดีตอกัน 
   ฤทัยรัตน ธรเสนา (2535: 100) ไดศึกษา การพัฒนาอัตมโนทัศน หลายมิติของนักศึกษา
พยาบาล วทิยาลัยพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยใชกิจกรรมกลุม ผลการวิจัย พบวา การที่นักศึกษา
พยาบาลไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสามารถของตนประสานความคิดของกลุมตนเองและกลุม
ทําใหนักศึกษาพยาบาลกลาคิด กลาทํามากยิ่งขึ้น เกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน มีความมั่นใจใน
ตนเอง รวมทั้งตระหนักถึงคุณคา และเกิดทัศนคติที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
   พรทิพา ซิเดนทรีย (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และวางแผนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนการสืบสวนโดยใชกระบวนการ
กลุมกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของกลุมทดลอง  
และกลุมควบคุมแตกตางกนั อยางไมมีนัยสําคัญ และการวางแผนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5   
   นิรัน ศรีประดิษฐ (2539: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาระหวางการสอนตามรูปแบบสืบสวนโดยใชกระบวนการกลุมกับการสอน
ตามคูมือครขูองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นกัเรียนทีไ่ดรับการสอนตามรปูแบบ การสบืสวน
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โดยใชกระบวนการกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5   
   มณฑา ไรทิม (2544:  59 – 60) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การวาดภาพระบายสีโดยใชกิจกรรมที่ฝกประสาทสัมผัสทั้งหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียน
ดวยการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนตามแนวคิดของ เบอรไนซ แมคคารธี 4 แม็ท  
พบวา ผลสัมฤทธิท์างการวาดภาพระบายสี โดยใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหา ของนักเรียนที่เรียน
ดวยการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธกับการสอนตามแนวคิดของ เบอรไนซ แมคคารธี 4 แม็ท  
อยูในระดับ ดี รอยละ 80 และรอยละ 75 ตามลําดับ ซึ่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่
ระดับ .05    
 สรุป จากการวิจัยในประเทศ พบวา กลุมสัมพันธ เปนวธิีการหนึ่งทีบ่คุคลไดมีปฏิสมัพันธกัน
ภายในกลุม ไดปฏิบัติงานรวมกัน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น
ภายในกลุม ทําใหนักเรียนไดรับความรู สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ทําใหเกิดความเขาใจตนเอง และ
ผูอ่ืน กลาที่จะแสดงออก กลาคิดกลาทํา มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ตระหนักถึงคณุคาและมีทัศนคติ
ที่ดีทั้งตอตนเองและผูอ่ืน สามารถพัฒนาเจตคติตอการเรียนรูสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันในการทํางาน
และการอยูรวมกันกับผูอ่ืนได 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   เดอรชมิดท (Durschmidt.  1977: 3953 – A) ไดทําการศึกษาผลของการใชกระบวนการ
กลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาความเขาใจในตนเองของนักศึกษาในกลุมทดลอง จํานวน 38 คน โดยใหเขา
รวมกลุมการสมัมนาทีเ่ปดโอกาสใหแตละบคุคลไดแสดงศกัยภาพที่แทจริงของตนเอง สวนกลุมควบคุม
จํานวน 63 คน ใชวิธีการเรยีนตามปกติ ผลจากการทดลองพบวา กลุมทดลองมีการยอมรับตนเองดี
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
   เวบบ (Webb.  1978: 7248 – A) ไดศึกษาเรื่องการเรียนเปนรายบุคคลและกลุมยอย  
โดยศึกษาจากผูเรียนคณิตศาสตร ไดผลสรุปวา การเรียนขึ้นอยูกับความสามารถของนักเรียนและความสัมพันธ
กับสมาชิกกลุม 
   วิลสัน (Willson.  1993:  1154 – A) ไดศกึษา การใหคาํแนะนําการถายทอดอารมณ
ความรูสึกที่มีตอความพรอมในการแสดงละคร ในมหาวิทยาลัย รัฐฟอริดา ผลการศึกษา พบวา การ
ไดรับคําแนะนําในการถายทอดอารมณ ความรูสึกกอนการซอมละครจะเกิดผลดี และมีประโยชนมาก  
นับวา เปนกระบวนการในการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางาน เพราะความพยายามที่จะแสดง
ละครใหไดดีนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ประการ ซึ่งประสานสอดคลองและสัมพันธกัน คือ กระบวนการ
กลุมสัมพันธ การถายทอดอารมณความรูสึกและความพอใจในการทํางานใหบุคคลประสบความสําเร็จ
ในการเรียนรู 
   เวลที (Welty.  1993: 548) ไดศึกษา บทบาทของครูและการไดรับประโยชนจากการฝก
กลุมสัมพันธโดยการเรียนรูจากวิดีโอเทป ผลการศึกษาพบวา การใหขอมูลยอนกลับโดยใชวิดีโอเทป  
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เปนสื่อที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดดีระดับหน่ึง และวธิีการสอนที่เนนกลุมสัมพันธเปนพ้ืนฐาน ทาํใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยการเปดเผยตนเอง ทาํใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา 
   บารอน (Barron.  1993:  4393 – B) ไดทําการศกึษา ความรวมมือในการแกปญหา
ระหวางการทํางานเปนทีมกับการทํางานคนเดียว โดยการทดลองในการทํางานและอยูรวมกันอยางมี
คุณภาพของบุคคลกบักลุมในระยะเวลาอันสัน้ ในมหาวิทยาลัยเดอรบิวส ผลการศึกษาวจัิยพบวา การทํางาน
เปนทีมจะมีประโยชนในดานการวางแผน การแสดงความคิดเห็นรวมกันและแกปญหา การทํางานเปนทีม
ทําใหกลุมประสบความสําเร็จสูงและการที่จะประสบความสําเร็จไดนั้น มีองคประกอบที่สําคัญ คือ  กระบวนการ
กลุมสัมพันธ ไดแก ความพยายามในการที่จะพิจารณาในการแกไขปญหาโดยที่สมาชิก มีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น กลาที่จะแสดงความคิดเห็น การเปดเผยความรูสึกของตนเอง การสื่อสาร ความรวมมือ  
และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 จากการวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การทํากิจกรรมรวมกันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรม
ของบคุคลทําใหเกิดความรูสกึ เห็นคุณคาของตนเอง เกดิความเชื่อม่ัน กลาที่จะแสดงความคิดเห็นแลว
ยังสามารถเสนอแนวความคิดของตนเองแกกลุม มีการแกไขปญหารวมกันและนํามาซึ่งความสําเร็จได 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
 สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง ดวยโลกเปนยุคโลกาภิวัตนเปนโลกที่ไรพรมแดน สังคมไทยไดรับผลตอเนื่องทั้งในดาน
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและในรูปของปญหาตางๆ มามากมาย สถาบันการศึกษาเปนสถาบันที่สําคัญ
ที่จะตองพัฒนาคุณภาพของเด็กเพื่อใหเกดิทั้งความรู ทกัษะ ทศันคต ิและลกัษณะอันพึงประสงคตางๆ 
ของนักเรียน ดังที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกลาวไววา มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคนเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางการ ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก
ในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
อันเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรยีนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 3) 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาจากอดีตจนถึงปจจุบัน อาจมีความแตกตางกันบาง
ในดานวัตถุประสงค เน้ือหาสาระ และวิธีการสอน แตมีสวนที่คลายคลึงกัน คือ มุงพัฒนาผูเรียนให
เปนพลเมืองดีของสังคม และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในสังคมได โดยเนน
ผูเรียนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข (สิริวรรณ ศรีพหล.  2552: บทนํา) 
 วิชาสังคมศึกษา เปนวิชาที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต และมุงใหเกิดการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตวับุคคล และเนนถงึความสัมพันธในลักษณะ (จรูญ คูณมี.  2520: 13) ดังตอไปน้ี 
  1. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
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  2. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสถาบันทางสังคม 
  3. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 
  4. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับปจจัยแหงการดํารงชีวิต 
 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ตองเรียนรูตลอด 12 
ปการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1 – 51) 
เปนกลุมสาระการเรียนที่ประกอบมาจากหลายแขนงวชิา โดยการนําวทิยาการแขนงตางๆ ใน สาขาวิชา
สังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน เปน 5 สาระ ไดแก  
  สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
  สาระที ่2 หนาที่พลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวติในสังคม   
  สาระที ่3 เศรษฐศาสตร  
  สาระที ่4 ประวัตศิาสตร  
  สาระที ่5 ภูมิศาสตร  
 3.1 ความหมายของสังคมศกึษา 
  กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเปนกลุมสาระที่มีขอบขายกวางขวางครอบคลุม
เน้ือหาหลายสาระ จึงควรเขาใจความหมายใหแจมชัด จากนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทาน ได
ใหความหมายของสังคมศึกษาไว ดังนี้ 
  จาโรลิเมค (Jarolimek. 1967: 4) ใหความหมายวา สังคมศึกษาเปนกลุมสาระที่วาดวย
ความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม และกลาวถึงวิธทีี่มนุษยจะใชสิ่งแวดลอม
เพ่ือสนองความตองการของตนในการดํารงชีวิต 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายวา สังคมศึกษา หมายถึง
กลุมสาระที่ประกอบดวยสาระภูมิศาสตร ประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรม 
  โกวิท วรพิพัฒน (วิเชียร อําพนรักษ.  2537: 5; อางอิงจาก โกวิท วรพิพัฒน. ม.ป.ป) 
กลาวถึง กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวาเปนกลุมสาระที่มีความสําคัญ และมีความสัมพันธ
กับการพัฒนาประเทศในดานการเตรียมคนใหเปนคนดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม 
  เผด็จ กุลประดิษฐ (2540: 7) ใหความหมายวาสังคมศึกษาเปนกลุมสาระที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม การอยูรวมกันของกลุมชน ตลอดจนการปรบัตวัใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมนั้นๆไดอยางมีความสุข 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545:3) ไดกลาวไวใน “คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม” วาสังคมศึกษา เปนสาขาวชิาที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดยประกอบมาจาก
แขนงวิชาตาง  ๆในสาขาสังคมศาสตร มาหลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัตศิาสตร เศรษฐศาสตร 
นิติศาสตร จริยธรรม ประชากรศึกษา สิ่งแวดลอมศึกษา นิติศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา 
โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกนักเรียน 
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  กิตติศักดิ์ ลักษณา (2548: 26) กลาววา สังคมศกึษา หมายถึง สาขาวชิาที่เปนสหวิทยาการ
ที่ประกอบดวยการบูรณาการมโนทัศนของสาชาวิชาตางๆ ทั้งในสาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยเปนสาขาวิชาที่ถูกออกแบบเพื่อสงเสริมศักยภาพความเปนพลเมืองดี ใหแก
ผูเรียนในระดับกอนอุดมศึกษา 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนกลุมสาระ
ที่ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกบัสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม และเปนวชิาที่มีความสาํคัญตอ
การพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดี สามารถจัดการใหตนเองไดดํารงชีพอยูในสภาพแวดลอมที่ดี และมี
ความสุข สืบทอดวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของความเปนชาติไทย ในความเปนสากล ในยุคแหง
โลกาภิวัตนไดอยางภาคภูมิใจ 
 3.2 บทบาทและความสําคัญของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547: 24 – 26) ไดใหความสาํคัญ
ของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไววา มีสวนชวยใหผูเรียนเปนเยาวชนที่จะเปนพลเมืองดี
ของชาติในอนาคต ไดมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายและคานิยมที่ควรพัฒนาใหเปนจริงในสังคมขึ้นเอง
ได และคนทุกคนไมไดเกิดมาพรอมกับการตัดสินใจอยางมีเหตุผลแตการตัดสินใจน้ันจะตองเกิดจากทักษะ
ที่ไดรับการฝกฝนอยางมีระเบียบ และกฎเกณฑ 
  ลาวัลย วิทยาวุฒิกุล (2545: 19 – 20) ไดกลาววาวิชาสังคมศึกษานั้น เปนการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามตามความคาดหวังของสังคม และมีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนในโรงเรียน ดังนี้ 
   1. เปนการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด เจตคติ คานิยม และทักษะของ
พลเมืองดีของสังคมที่จะขาดเสียมิได ดวยเหตุนี้ จึงเปนวิชาที่ตอกําหนดหรือบังคับใหเรียนในโรงเรียน
ทั่วไป ไมวาจะในสังคมที่ทีระบบการเมืองการปกครองแบบใด 
   2. สังคมศึกษามีบทบาทหนาที่เบื้องตน คือ ชวยพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่รอบรู 
มีเหตุผล และใชเหตุผล มีความเปนมนุษย มีความรูสึกหรือสัมผัสฉับไว สามารถสนองตอบตอสงัคม
รอบตวัไดงายอยางเหมาะสม สามารถตัดสนิใจ และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพในสังคมประชาธิปไตย 
   3. สังคมศึกษามบีทบาทเปนสวนหนึง่ของการเรียนรูทางสังคม (Social Education) 
เกิดขึ้นไดในเกือบทุกสถานการณและสถานที่ นอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน เปนการเรียนรูที่
เปนระบบและการเรียนการสอนจะตองประกอบดวยทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน เปนภาคปฏิบัติ 
จึงตองอาศัยการเรียนรูทางสังคมรูปแบบอ่ืนประกอบ 
   4. สังคมศึกษามบีทบาทเปนแกนกลางของการสัมพันธหลกัสูตรไปสูเปาหมาย เพ่ือ
ความเปนพลเมืองดี และมีคณุภาพของสังคม เพราะการเรียนรูทางสังคมแทรกอยูในทุกวิชาในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การเรียนการสอนสังคมศึกษา ในฐานะแกนกลางที่เนนการพัฒนาบุคคล 
และคุณสมบัติอันจําเปนแกการเปนสมาชิกที่อีของสังคม และยิ่งไปกวานั้นสังคมศึกษายังเปนตัวเชื่อมโยง
ความรูในวิชาตางมาประยุกตใชในการดํารงชีวติรวมกนั โดยการจัดกจิกรรมการเรียนในหองเรียน และ  
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ดวย 
   5. สังคมศึกษามีบทบาทพัฒนาผูเรียนใหสามารถปฏิบัติตนในฐานะพลเมือง (Citizen 
Actor) โดยการประยุกตความรู เจตคติ คานิยม และทักษะที่ไดรับโอกาส และสถานการณตางๆ อยาง
เหมาะสม 
  นิภา หิรัญโชติ (2547: 36 – 37) ไดกลาวถึง ความสําคัญของกลุมสาระสังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนกลุมสาระการเรยีนรูที่วาดวยการอยูรวมกัน บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วตลอดเวลาการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ แตกตางกันอยาง หลากหลาย การปรับตัวเองกับบริบท
สภาพแวดลอม ทําใหเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถ ทางสังคม มีความรู ทักษะ คุณธรรม 
และคานิยมที่เหมาะสม โดยใหนักเรียนเกิดความเจริญงอกงามในแตละดาน ดังนี้  
    ดานความรู  
     กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะใหความรูแกนักเรียนในเน้ือหา
สาระความคิด รวบยอด และหลักการสําคัญๆ ในสาขาวิชาตางๆ ทางสังคมศาสตร ไดแก ภูมิศาสตร 
ประวัตศิาสตร รัฐศาสตร จริยธรรม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร กฎหมาย ประชากรศึกษา และสิ่งแวดลอม 
ศึกษาตาม ขอบเขตที่กําหนดไวในแตละระดบัชั้น โดยจัดการเรียนรู ในลกัษณะบูรณาการ หรือ สหวิทยาการ  
    ดานทักษะและกระบวนการ  
     ในการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรมนั้น ผูเรียนควรจะไดพัฒนา
กระบวนการ ตางๆ จนเกิดทักษะและกระบวนการ ดังนี้  
     1. ทักษะความคดิ เชนการสรปุความคิด การแปลความ การวิเคราะห
หลักการและการ นําไปใชตลอดจนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
     2. ทักษะการแกปญหาตามกระบวนการทางสังคมศาสตร กระบวนการสบืสอบ 
เชน ความสามารถในการตัง้คําถาม และการตั้งสมมติฐานอยางมีระบบ การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล 
การทดสอบสมมติฐานและสรุปเปนหลักการ 
     3. ทักษะการเรียนรู เชน ความสามารถในการแสวงหาขอมูลความรู โดย
การอาน การฟง และการสังเกต ความสามารถในการสื่อสาร โดยการพูด การเขียน และการนําเสนอ
ความสามารถใน การตีความ การสรางแผนภูมิ แผนที ่ตารางเวลา และการจดบนัทึก รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีและสื่อ วารสาร สนเทศตาง  ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรู  
     4. ทักษะกระบวนการกลุม เชน ความสามารถ ในการเปนผูนําและ ผูตาม 
ในการทํางานกลุม มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานของกลุมปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ดวย ความรับผิดชอบ สรางสรรคผลงาน ชวยลดขอขัดแยงและแกปญหาของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
    ดานเจตคตแิละคานิยม  
     กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะชวยพัฒนาเจตคติและคานิยม
เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและความเปนมนุษย เชน รูจักตนเอง พ่ึงตนเอง มีวินัย มีความกตัญ ูรักเกียรติภูมิ 
แหงตน มีนิสัยการเปนผูผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริโภค เห็นคุณคาของการทํางาน รูจักวิเคราะห 
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การทํางานเปนกลุม รักทองถิ่น รักประเทศชาต ิ เห็นคุณคาอนุรักษ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ 
สิ่งแวดลอม ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนาและการปกครองของศาสนา และการปกครองของศาสนา 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
    ดานการจัดการและการปฏิบัต ิ 
     กิจกรรมการเรยีนในกลุมสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะชวยให
ผูเรียนเกิดทักษะ ในการทํางานกลุม สามารถนําความรู ทักษะ เจตคติและคานิยมที่ไดรบัการอบรม
บมนิสัย มาใชในการ แกปญหาตางๆ ที่เกดิขึ้นในชีวติประจําวันของผูเรียนได  
 จากความสําคัญของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสรุปไดวา เปนกลุมสาระที่
ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับศาสตรตางๆ ทางสังคมที่ชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดทั้งเร่ืองทาง
ธรรมชาติ ศาสนาที่ตนนับถอืและการปฏสิัมพันธของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั และสามารถนํา 
ไปใชเปนสวนประกอบในการตัดสินใจในการดําเนินชวีิตในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา รวมกับ
ผูอ่ืนไดในฐานะพลเมืองที่ดีของไทยและพลโลก รวมทั้งสามารถนําความรูทางหลักธรรม จริยธรรมของ
ศาสนาทีต่นนับถือมาปรับประยุกตใชใหนกัเรียนดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 3.3 คุณภาพของนักเรียนจากกลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  ศิริวรรณ วงศสวัสดิ์ (2549: 34) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหกลุมสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานที่นักเรียนตองเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที ่1 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ประกอบดวยศาสตรตางๆ หลายสาขา มีลักษณะเปนสหวิทยาการมุงเนนให
ผูเรียนมีความรู มีทักษะกระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีพึ่งประสงครวมทั้งไดแสดงบทบาท
และความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสภาพแวดลอม 
  นิภา หิรัญโชติ (2547: 37 – 38) กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุงเนน
ใหนักเรียนมีความรู มีทักษะกระบวนการ มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค รวมทั้งไดแสดง
บทบาทและความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอสภาพแวดลอม  
  จากองคประกอบดังกลาว ทําใหกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีจุดเนนใน 
การ สรางคุณภาพของนักเรียน ดังนี้  
   1. ยึดม่ันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่คนนับถือ สามารถนําหลักธรรม
คําสอนไปใชปฏิบัติในการอยูรวมกันได เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเอง อยูเสมอ 
รวมทั้งบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคมสวนรวม  
   2. ยึดม่ัน ศรัทธา และธํารงรกัษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข ปฏิบตัิตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัตติามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมไทย รวมทัง้ถายทอดสิ่งที่ดีงามไวเปนมรดกของชาต ิ เพ่ือสันติสขุของสังคมไทย และ 
สังคมโลก 
   3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพื่อการดํารงชีวิต 
อยางมีดุลยภาพ และสามารถนําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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   4. เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ภาคภูมิใจในความเปนไทย 
ทั้งในอดีตและปจจุบัน สามารถใชวิธีการทางประวตัิศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปนระบบ
และนําไปสรางองคความรูใหมได  
   5. มีปฏิสัมพันธที่ดีงามระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม เปนผูสราง 
วัฒนธรรม มีจิตสํานึก อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 จากคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดวา นักเรียนตองมี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคของสังคมไทย เปนพลเมืองที่มีของสังคมไทย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทยและดํารงรกัษาความเปนไทยไว สามารถดํารงชีวติตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง รวมทั้ง
มีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนมนุษย และใชทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 3.4 ทักษะที่ควรฝกใหนักเรียนในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ในยุคโลกาภิวัตน ไดพัฒนาใหมีการเปลี่ยนแปลงของเครือขายในการติดตอสื่อสารใหมี
ความสะดวก รวดเร็วและทันสมัยมากขึน้ สงผลกระทบใหตองมีการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงบนโลกไรพรมแดนดังกลาว ครูจึงควรจัดการเรียนรูที่พัฒนาทักษะ เพ่ือเสริมสราง
ประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนใหเทาทันตอเหตกุารณปจจุบัน เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห
ในการตัดสินใจเลือกบริโภคขอมูล ขาวสารตางๆ อยางมีวิจารณญาณ ทําใหสามารถนําความรูดังกลาว
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ที่สรรคสรางใหเกิดประโยชนแกตนเอง และสังคมได ดังน้ี 
  ประนอม เดชชัย (2536: 30 – 37) กลาววา ทักษะทีค่วรพัฒนาแกนักเรียนแบงไดเปน 
2 ประการ ไดแก ทักษะทางวิชาการและทกัษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ (Academic Skill) หมายถึง 
ทักษะในการศึกษากลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ไดแก 
   1. ทักษะในการอาน เปนทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู เพ่ือความสําเร็จใน
การศึกษาและการดําเนินชีวิตในสังคม การพัฒนาการอานในวิชาสังคมศึกษาควรเนนการพัฒนา คําศัพท 
อัตราการอาน การสรางความสัมพันธของเรื่องที่อาน 
   2. ทักษะในการสื่อความหมายดวยการพูด และเขียน จะชวยใหนักเรียนสามารถมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา เปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมที่สามารถพูดภาษา
ประจําชาติของตนไดอยางถูกตอง คลองแคลว และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล สวนทักษะ
ในการเขียนจะมีประโยชน คือชวยสื่อความหมายความเขาใจกับตนเอง ผูอ่ืน ในวิชาสงัคมศึกษา ผูเรียน
ควรไดรบัการฝกใหจดบันทกึดวยตนเองเปนและฝกฝนการการเขยีนในรปูแบบตางๆ ทั้งรอยแกวรอยกรอง 
เชน การฝกสรุปบทเรียน 
   3. การพัฒนาทักษะในการใชเครื่องมือ และอุปกรณในกลุมสาระสังคมศกึษาศาสนา 
และวัฒนธรรม เพ่ือสามารถนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวติจรงิได ทักษะในการใชเครื่องมือดังกลาว 
ไดแก 
    3.1 ทักษะในการใชแผนที่และลกูโลก 
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    3.2 ทักษะในการอานและตีความหมายวัสดุกราฟก 
    4. การพัฒนาทักษะในการใชแหลงความรู และทักษะในการรวบรวมความรู เชน 
ทักษะที่มุงใหผูเรียนเปนคนที่มีความรอบรูหลายๆ ดาน ผูเรียนตองรูแหลง หรือที่มาของขอมูลที่นาํมาใช
ประโยชน เพ่ือตอบคําถาม หรือแกปญหานั้น และควรเปนแหลงที่เชื่อถือได ดังน้ี 
    4.1 แหลงความรูประเภทวัสดุสาร เพ่ือการอาน ไดแก ตํารา หรือบทความทาง 
วิชาการ หนังสืออานประกอบ หนังสืออางอิง และสารานุกรม วารสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ เปนตน 
    4.2 แหลงความรูทีเ่ปนวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน สไลด เครื่อง บันทึกเสียง 
วิทยุ ฯลฯ 
    4.3 แหลงวิชาในทองถิ่นไดแกสถานที่ราชการตางๆ พิพิธภัณฑ วัด โรงพยาบาล
โบราณสถาน 
    4.4 แหลงความรูที่เปนบุคลากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลสําคัญๆ ที่ไดรับ
การคัดเลือกเปนบุคคลดีเดนในสาขาอาชพีตางๆ 
   5. การพัฒนาทักษะในการคนควาวิจัย (Research Skill) เปนทักษะเกีย่วกบัการศกึษา
คนควา กําหนดสมมติฐาน พิสูจน ทดลองขอมูล เรียบเรียงและประเมินความรู ทักษะนี้ ควรฝกตั้งแต
ขั้นตนในการเรียนวิชาสังคมศึกษาการพัฒนาทักษะในการคิดใหเกิดความรูขั้นปญญา (Intellectual Skill) 
เปนทักษะในการแกปญหา และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนหัวใจของการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ในปจจุบันเปนทักษะที่ลึกซึ้งไปกวาการมีความรู (Knowledge) ตามปกติธรรมดา 
   6. การพัฒนาทักษะ ในการทําความเขาใจกับเวลา และการลําดับเหตุการณ Situation 
Series in History Skill) เปนทักษะที่ชวยใหนักเรียนเปนคนเขาใจสถานการณในปจจุบันไดดีสามารถ
พยากรณอนาคตไดอยางคอนขางถูกตอง และสามารถวางแผนชีวิตในอนาคตไดตามที่ตองการ เพราะ
สามารถมองเหตุและผลของการกระทําตางๆเชื่อมโยงตอเนื่องกันได 
   7. ทักษะในการคิดวิเคราะห การสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห มีความคิด
และรูปแบบทีห่ลากหลายเปนเทคนิคในการจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหนักเรียนไดใชการใครครวญ ไตรตรอง
พิจารณาจําแนกแยกแยะสวนประกอบประเมินคา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธเชื่อมโยง อยางมีเหตุผล
มีความรอบคอบ เพ่ือนําไปสูการสรุปตัดสินใจแกปญหาดวยทางเลือกที่เหมาะสมทักษะทางสังคม (Social 
Skill) เปนทักษะที่จะใชในการดําเนินชีวิตอยูในสังคม เพ่ือสามารถปฏิบัติตนใหอยูในสังคมไดอยางถูกตอง 
และอยูรวมกันอยางสันติสุข ไดแก 
    7.1 ทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคม (Social Living Skills) ประกอบดวย
ความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธ การปฏิบัติอยางมีความรับผิดชอบ มีมารยาทเปนที่ยอมรับ
ของสังคม เคารพตอระเบียบของชุมชนอยางสม่ําเสมอ พัฒนาความคิดดวยการมีความสัมพันธกับผูอ่ืน
และความสามารถในการวางแผนงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
    7.2 ทักษะกระบวนการกลุม (Group Process Skills) ไดแก ความสามารถใน
การทํางานกลุมหรือสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยไมมีปญหา และสามารถแสดงความคิดเห็น อยาง
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สรางสรรคนอกจากนี้ เขายังไดกลาวถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในวิชาสังคมศึกษาไววาอาจทําได หลาย
ลักษณะ คือ 
     7.2.1 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกลุม เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวม 
ในกิจกรรมทุกคน ลักษณะของการมอบหมายงานใหทําอาจเปนกลุมใหญหรือกลุมยอยก็ได สมาชิกใน
กลุมทุกคนตองมีสวนรวมรับผิดชอบรวมกันดําเนินกิจกรรมสัมพันธกัน 
     7.2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะเปนรายบุคคล เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาทักษะ
ของผูเรียนตามความสามารถ ซึ่งบุคคลมีความสามารถแตกตางกัน ผูเรียนจะพัฒนาทักษะไดอยางอิสระ
ดวยตนเอง 
 3.5 กระบวนการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและและวัฒนธรรม  
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2547 : 469) กิจกรรมการเรียนรู
ในวิชาสังคมศกึษาเปนประสบการณที่จัดขึน้ในลักษณะทีมี่สวนสัมพันธกับบทเรียนตามหลักสตูรกําหนดไว 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความเขาใจในเนื้อหาอยางถองแทเปนประการแรก ประการตอมา เพ่ือ
พัฒนาทักษะใหเกิดแกนักเรยีนทั้งทักษะในดานวชิาการ เชน ฝกฝนการคนหาความรูอยางมีระบบระเบียบ 
และทักษะทางสังคม เชน การเปนสมาชิกที่ดีของกลุมตามระบอบประชาธิปไตย การมีมนุษยสัมพันธ
กับผูอ่ืน หรือการเปนผูนําของกลุม เปนตน และประการสุดทาย นักเรียนที่ปฏบิัติกจิกรรมการเรียนใน
วิชาสังคมศึกษาจะไดรับการพัฒนาเจตคติที่ดีอีกดวย เชน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดี หรือ
การมีคานิยมที่พึงประสงค เปนตน 
  นิภา หิรัญโชติ (2547: 37 – 38) การจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
และวัฒนธรรมตองจัดใหเหมาะสมกบัวัย และวุฒิภาวะของนักเรยีน ใหนักเรียนมีสวนรวมจัดการเรยีนรู
ของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดของ ตนเองจากความรูที่เรียน  หลักการเรียนการสอนกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและและวัฒนธรรม ใหมีประสิทธิภาพ ไดแก  
   1. จัดการเรียนการสอนที่มีความหมาย โดยเนนแนวคิดที่สําคัญๆ ที่นักเรียนสามารถ 
นําไปใชทั้งในและนอกโรงเรียนได เปนแนวคิด ความรูที่คงทน ยั่งยืน มากกวาที่จะศึกษาในสิ่งที่เปน 
เน้ือหาหรือขอเท็จจริงที่มากมายกระจัดกระจายแตมีแกนสาร ดวยการจัดกิจกรรมที่มีความหมายตอ 
ผูเรียนดวยการประเมินผลผลที่ทําใหนักเรยีนตองใสใจในสิ่งที่เรียน เพ่ือแสดงใหเห็นวาเขาไดเรียนรู
และ สามารถทําอะไรไดบาง  
   2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการตั้งแตหลกัสูตรหัวขอทีจ่ะเรียน โดยเชื่อมโยง 
เหตุการณ พัฒนาการตางๆ ทั้งทั้งในในอดีตและในปจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกเขาดวยกัน บูรณาการ ความรู 
ทักษะคานิยม และจริยธรรมลงสูการปฏิบัติจริง ดวยการใชแหลงความรู สื่อและเทคโนโลยีตางๆ และ
สัมพันธกับวิชาตางๆ  
   3. จัดการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนา คานิยม จริยธรรม จัดหัวขอหนวยการเรียน
ที่สะทอนคานยิมจริยธรรม ปทัสถานในสงัคม การนาํไปใชจริง ในการดําเนินชีวติชวยนักเรยีนใหไดคิด 
อยางมีวิจารณญาณ ตัดสนิใจแกปญหาตางๆ ยอมรับและเขาใจในความคิดเห็นทีแ่ตกตางไปจากตน  
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และรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม   
   4. จัดการเรียนการสอนที่ทาทาย คาดหวังใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายที่วางไว ทั้ง
ในสวน ตนและการเปนสมาชิกกลุม ใหนักเรียนใชวิธีการสืบเสาะ จัดการกับการเรยีนรูของตนเอง ใสใจ
และ เคารพในความคิดของผูเรียน  
   5. จัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัตใิหนักเรียน ไดพัฒนาความคดิ ตัดสินใจ 
สรางสรรคความรูดวยตนเอง จัดการตัวเองได มีวินยัในตนเอง ทั้งดานการเรียนและการดําเนินชีวติ 
เนนการจัด กิจกรรมที่เปนจริง เพ่ือใหผูเรียนนําความรูความสามารถไปใชในชีวติจริง  
  ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและและวัฒนธรรม ตองมีความเชื่อวา นักเรียน
ทุกคน เรียนรูไดแมวาอาจจะไมใชเด็กทุกคนทีป่ระสบความสาํเร็จ ในการเรียนในระดับที่เทากัน ดังนั้น
การจัด กระบวนการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและและวัฒนธรรมนั้น ครูควรใชวิธีการสอนที่ 
หลากหลายผสมผสานกันเหมือนกับการสอนอื่นๆ เพราะวา ไมมีวิธกีารสอนวธิใีดวิธีหนึ่งที่ดีที่สดุ เพียง 
วิธีเดียว การสอนที่ดีคือ การสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับสถานการณ ครทูี่มีประสบการณ ใน
การสอน และนักการศึกษาในปจจุบันรูวาการพัฒนารูปแบบการสอนตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับ ครูผูสอน
ซึ่งมีบุคลิกภาพตางกัน นักเรียนที่มีความแตกตางกัน และบริบทที่แตกตางกัน เปนสิ่งที่ทําได ครูบางคน
และนักเรียนบางกลุม อาจชอบใชวธิีสอนเปนรายบุคคลครูบางคนและนักเรียนบาง กลุมอาจชอบใชวิธีสอน
ดวยการอภิปรายการทํางานกลุมนักเรียนบางคน และบางกลุมอาจชอบใชทั้งสองวิธ ีอยางไรก็ตามครูเอง
ก็จะตองมีความยืดหยุน ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของ นักเรียนบาง พรอมทั้งมีการวางแผนการสอน
ไวลวงหนาเปนอยางดี  
 จากกระบวนการเรียนรูกลุมสาระสังคมศกึษา ศาสนาและและวัฒนธรรม สรุปไดวา ควรจัด 
การเรียนการสอน ที่เรียบเรยีงขึ้นโดยอาศัยหลักการที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ใชเปนแนวทางในการเรียน
การสอน โดยเนนการจัดการเรียนรูอยางมีความหมายและใชวิธสีอนที่หลากหลาย ทาทายความสามารถ
ของนักเรียนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาถึงระดับที่ตองการ รวมทั้งพัฒนาคานิยมและจริยธรรมที่ดี สามารถ
นําไปใชในสังคมได รวมถึงการประเมินผลควรใชการประเมินที่สอดคลองกับวธิีสอนอยางเปนธรรมและ
ตอเน่ือง และตองใหขอมูลยอนกลับทีว่ัดไดจากการปฏิบัติงาน การสอบ หรือแฟมสะสมผลงาน 
 3.6 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา 
  ภพ เลาหไพบลูย (2542: 387 – 389) กลาววา “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหมายถงึ พฤตกิรรม
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดไดจากที่ไมเคยกระทําได หรือกระทําไดนอยกอน 
ที่จะมีการเรียนการสอน และเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได 
  พวงรัตน ทวีรตัน (คงฤทธิ์ นนัทบุตร.  2552: 19; อางอิงจาก พวงรัตน ทวีรัตน) ไดให
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา หมายถึง คุณลักษณะรวมทั้งความรูความสามารถ หรือ
มวลประสบการณทั้งปวงทีบุ่คคลไดรับจากประสบการณการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมดานตางๆ 
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  เดโช สวนานนท (คงฤทธิ์ นันทบุตร.  2552: 19; อางอิงจาก เดโช สวนานนท) กลาวถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง ความสําเร็จที่ไดรับจากความพยายาม จากการลงแรง เพ่ือมุงใน
จุดหมายปลายทางที่ตองการ หรืออาจจะ หมายถึง ความสําเร็จที่ไดรับแตละดาน 
  อารมณ เพชรชื่น (คงฤทธิ์ นันทบุตร.  2552: 19; อางอิงจาก อารมณ เพชรช่ืน) กลาว
วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณ
ตางๆ ทั้งที่โรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 
  ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538: 146 – 147) ไดใหความหมายของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา เปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว 
 กลาวโดยสรุปวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาสังคมศึกษา หมายถึง พฤตกิรรม ประสบการณ 
ความรู ความสามารถ เจตคติ ทีเ่กิดหลังขึ้นจากที่ไดรบัการเรยีนการสอนจนทําใหเกิดการเปลีย่นแปลง
ทั้งทางดานความรู ทักษะ ประสบการณ และเจตคติ และเปนสิ่งที่สามารถวัดได 
 3.7 การวัดและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
  สันต ธรรมบาํรุง (2522: 157) กลาววา การวัดผล หมายถึง การเก็บขอมูลความจริง
เกี่ยวกับการสอน โดยนําขอมูลเหลานั้นมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนนั้น ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
และเปนขบวนการตอเน่ืองกับการสอนเรื่อยไป การวัดผลอาจมีหลายวิธี เชน การทดสอบ การสังเกต 
การสัมภาษณ การตรวจงานและวิธีอ่ืนๆ ที่เปนเครื่องมือในการวินิจฉัย สําหรับประเมินคา ดูความสามารถ 
ของนักเรียน การประเมินผล เปนขบวนการนําผลการวัดหลายๆ ครั้ง หลายๆ ดาน หรือประเมินวา 
นักเรียนคนใด เรียนออน เน้ือหาตอนใดควรแกไข หรือการสอนของครูวิชาใด เร่ืองใดที่มีคุณภาพไมถึงระดับ 
เปนตน ในการศึกษา เราอาจประเมินผลโดยการพิจาณาถึงความเจริญงอกงามของนักเรียน ทัศนคต ิ
ทักษะการทํางาน ความรูความเขาใจ ความซาบซึ้งและอ่ืนๆ 
  ไพศาล หวังพาณิช (2523: 19 – 20) ไดอธิบายถึงความหมายของการวัดและประเมินผล
วา การวัดผล หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหรือหาหาจํานวนปริมาณ อันดับ หรือรายละเอียด
ของคุณลักษณะ หรือพฤตกิรรมความสามารถของบุคคล โดยใชเครื่องมือเปนหลักในการวัดกระบวนการ
ดังกลาว จะทําใหไดตัวเลขหรือขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่ใชแทนจํานวนและลักษณะที่วัดนั้น และการ
ประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการตัดสิน ตีราคา ลงสรุป เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม หรือหา
คุณคาของคุณลักษณะและพฤติกรรม เชน ผลการเรียน ผลปฏิบัติ โดยอาศัยขอมูลหรือรายละเอียดที่
ไดจากการวัดผลเปนหลัก และใชวิจารณญาณประกอบการพิจารณา 
  ไพศาล หวังพานิช (2526: 89) ไดแบงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดหมาย และลักษณะ
สาระที่จัดการเรียนรู ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะสาระ ดังน้ี 
   1. การวัดผลดานปฏิบตั ิ เปนการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบตั ิหรือทักษะ
ของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในรูปแบบของการกระทําจริงเปนผลงาน เชน
วิชาศลิปศึกษา พลศึกษา การงาน เปนตน การวัดผลแบบนี ้จึงตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ (Performance 
Test) 
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   2. การวัดผลดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา อันเปน
ประสบการณของการเรียนรูของผูเรียน อันรวมถึงพฤติกรรมความสามารถดานตางๆ สามารถวัดผล
ไดโดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545: 3 – 5) กลาววา การวัดผล หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลข
หรือสัญลักษณใหกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณอยางมีกฎเกณฑ เพ่ือใหไดขอมูลที่แทนปริมาณ 
หรือคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด จะตองมีองคประกอบของการวัดผล 3 ประการ คือ หน่ึง ปญหา
หรือสิ่งที่จะวัด สอง เครื่องมือวัดหรือเทคนิควิธีการรวบรวมขอมูล สาม ขอมูลเชิงปริมาณ หากเปน
ขอมูลเชิงปริมาณจะตองมีจํานวนและหนวยวัด หากเปนขอมูลเชิงคุณภาพจะตองมีรายละเอียดที่แสดง 
คุณลักษณะที่อาจไมใชตัวเลข การประเมินผลหมายถึง การตัดสินคุณคา หรือคุณภาพของผลที่ไดจาก
การวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอ่ืนๆ หรือเกณฑที่ตั้งไว สามารถเขียนแสดงได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  สุนันท ศลโกสุม (2525: 15 – 16) ไดกลาวถึง การวัดผลและประเมินผลวา การวัดผล 
หมายถึง ขบวนการในการนําสิ่งเราเขาไปเราคุณลักษณะที่ตองการวัด เปนการทําใหผูถูกเราไดแสดง
ปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมโตตอบของคุณลกัษณะนั้นๆ ออกมาเปนการกระทําหรือการแสดงออกทีส่ังเกต
ไดและวัดได ผลที่ไดอาจเปนตัวเลขหรือสัญลักษณที่แทนคุณภาพ หรือปริมาณของพฤติกรรมที่แสดง
ออกมา และการประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการตัดสินวินิจฉยั ตีราคา ลงสรุป สิ่งสําเร็จรูปสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอยางมีหลักเกณฑ 
  หลักการประเมินที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Learner Centered Assessment) วา
จุดมุงหมายเบือ้งตนของการประเมินนักเรยีนคือ เพ่ือพัฒนาการเรยีนรูของนักเรยีนเปนสําคญั การกาํหนด
มาตรฐานและการออกแบบระบบการประเมิน ควรเปนผลที่เกิดจากการ เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความสามารถที่แทจริงออกมา และสะทอนใหเห็นถึงแรงจูงใจ และความตั้งใจในการเรียนรู พรอมทั้ง
สงเสริมใหนักเรียนรูจักกํากับดูแล และประเมินการเรียนรูดวยตัวเอง (สุนันท ศลโกสุม.  2525: 5) ดังนี้ 
   1. การวัดความรู ทักษะ กระบวนการ และยุทธศาสตรที่ประเมิน สอดคลองตามที่ 
นักเรียนใชในกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรและตามประสบการณในชีวิตประจําวัน  
   2. การประเมินผลควรอาศัยขอมูลจากการปฏบิัติภาระงานทีม่อบหมายใหนักเรียน 
ปฏิบัติที่สอดคลองกับงานที่เปนสภาพจริง และสอดคลองกับหลักสูตรและแผนการเรียนรูในชั้นเรียน  
   3. การประเมินและการตัดสินผลการเรียนใชขอมูลจากผลการสอบแบบทดสอบ มาตรฐาน 
ประกอบกับผลการเรียนรูระหวางเรียนที่เปนพฤติกรรมในแผนการเรียนรูการปฏิบัติงาน และ ผลงาน
ของผูเรียน  

การประเมินผล  =  การวัดผล +  การตัดสินคุณคา 
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   4 การประเมินตองเปนธรรมกับนักเรียนทุกคนโดยไมมีความลําเอียงทางพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ เพศ และภูมิหลังทางผลสัมฤทธิ ์ 
   5. การประเมินในชั้นเรียนควรกระทําอยางตอเน่ืองเพ่ือใชเปนขอมูลระยะยาวสําหรับ
ใชเปนหลักฐานการพัฒนาและความกาวหนาของนักเรียนเปนรายบุคคล  
   6. การประเมินควรจะรวมถึงการวัดแรงจูงใจ เจตคติ และจิตพิสัยของนักเรียนตอ
การ เรียน  
   7. ผลการประเมินควรใหขอมูลปอนกลับ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักเรียน 
ผูเกี่ยวของ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู  
   8. การวัดผลจากการปฏิบตัิงานของผูเรียน และผลการสอบวัด ผูสอนตองพิจารณา 
คําตอบทีเ่ปนไปไดและสมเหตุสมผล และเปดโอกาสใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการทํางานที่ผิดพลาด 
หรือการสอนที่บกพรองนั้น  
   9. การประเมินควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกความรูความเขาใจทักษะ กระบวนการ
ที่สรางสรรคและเปนอิสระ 
  พนัส หันนาคนิทร (2528: 243) ไดกลาวถงึการวัดและประเมินผลวา การวัดผล หมายถึง 
การเปรยีบเทยีบสิง่ที่เราตองการทราบ หรือปรากฏการณที่เกิดขึน้กับมาตรฐานที่เรากําหนดขึ้นใช หรือ
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับวาเปนมาตรฐานที่ถูกตอง และการประเมินผล หมายถึง การนําคะแนน หรือ
อาจเรียกไดวา ขอมูลมาทําการกําหนดคุณคา วาคะแนนที่นักเรียนคนใดคนหนึ่งไดรับน้ัน มีคุณคาที่
นาพึงพอใจเพียงไร การประเมินผลน้ันไมมีมาตรฐานตายตัว อาจจะตองพิจารณาถึงสิ่งแวดลอม และ
องคประกอบอื่นอีกดวย โดยเหตุนี้จึงมักจะถือวา การประเมินผลมีลักษณะเชิงปรัชญา สวนการวัดนั้น
ถือวา มีลักษณะเปนวิทยาศาสตร 
  กรมวิชาการ (2544: 56) กลาววา ในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน เพ่ือ 
ใหไดขอมูลที่เนนความสามารถ และคุณลักษณะที่แทจริงของนักเรียนจะตองใชวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย เชน 
   1. การทดสอบ เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู ความคิด ความกาวหนาใน
สาระการเรียนรู มีเครื่องมือวัดหลายแบบ เชน แบบทดสอบเลือกตอบ แบบเติมคําสั้นๆ แบบถูกผิด 
แบบจับคู เปนตน 
   2. การสังเกต เปนการประเมินพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธของนักเรียน เชน ความสัมพันธ 
ในการทํางานกลุม การวางแผน ความอดทน วิธีการแกปญหา การใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ใน
ระหวางการเรยีนการสอนและการทํากิจกรรมตางๆ โดยผูสอนสามารถสังเกตไดตลอดเวลา ซึ่งจะบนัทึก
ขอมูลลงในแบบสังเกตที่สรางขึ้น 
   3. การสัมภาษณ เปนการสนทนาซักถามพูดคุย เพ่ือคนหาขอมูลที่ไมอาจพบเห็น
ไดอยางชัดเจนในสิ่งที่นักเรียนประพฤติปฏิบัต ิ
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   4. การประเมินภาคปฏิบัต ิเปนการประเมินการกระทํา การปฏิบัติงานในการสราง
ผลงานใหสําเร็จ โดยผูสอนตองจัดทําประเด็นการประเมินและเครื่องมือเพ่ือประกอบการประเมินดวย
เชน Scoring Rubric, Rating Scale หรือ Checklist เปนตน 
   5. การประเมินแฟมสะสมผลงาน เปนการประเมินความสามารถในการผลิตผลงาน 
การบูรณาการความรู รวบรวมผลงาน การคัดเลือกผลงานและศักยภาพในการเรียนรู 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2520: 178) ไดกําหนดการประเมินผลวิชาสังคมศึกษาแนวใหม
ใหมีการวัดเจตคต ิและความสามารถเชิงพฤติกรรมอ่ืนๆ ไมไดวัดความรูแตอยางเดียว วิธกีารวดัทํา
ไดหลายวิธี เชน 
   1. การสังเกต สังเกตจากความประพฤติการเลน การทํางานรวมกับเพ่ือน การรักษา
สาธารณสมบตั ิการไมดูดายในการทํางาน การแสดงออกทางความคดิ ความรับผิดชอบและความสําเร็จ
ในการทํางาน 
   2. การตรวจผลงานในภาคปฏิบัต ิ การทําแผนที่แผนผัง ภาพจําลอง การรายงาน 
การตรวจสมุดจดงาน และกิจกรรมทุกอยางในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
   3. การสัมภาษณเม่ือจบเรื่อง หรือกิจกรรมหนึ่งๆ โดยใชวิธีซักถาม เพ่ือวัดความรู  
วัดความเขาใจเจตคติ ความคิดเห็นและการประเมินตนเอง 
   4. การทดสอบดวยการตั้งคําถามใหครอบคลุมสิ่งที่เรียนไปแลว ในระยะหนึ่งๆ ให
มากที่สุด เทาที่จะมากได เพ่ือวัดความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นของผูเรียน 
  คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2547: 469) ไดกลาวถึงการวัดผล
วิชาสังคมศึกษาควรวัดใหครบทุกดานทั้งดานความรูความเขาใจ ทักษะ และเจตคติ โดยใชเครื่องมือ
หลายอยางประกอบกันในการวัดความสามารถของนักเรียน ครูควรใชการวัดผลทั้งแบบทางการ และ
แบบไมเปนทางการควบคูกันไป การวัดผลแบบทางการ ไดแก การทดสอบ หรือการใชแบบสอบถาม 
สวนการวัดแบบไมเปนทางการนั้น ครูอาจใชการสังเกตหรือการซักถามนักเรียนขณะที่กําลังสอนแลว
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก็ได เครื่องมือที่ใชในการวัดผลวิชาสังคมศึกษามีหลายชนิด แตทีเ่ปน
ประโยชนโดยตรงและครูสามารถสรางขึ้นมาใชไดเองในโรงเรียนแยกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
   1. แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   2. แบบวัดพฤตกิรรมทางสังคมของผูเรียน 
   การประเมินผลการเรียนสังคมศึกษาเปนกระบวนการตอเน่ืองของการเรียนการสอน 
ครูจึงมีหนาที่จะตองทําการประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน เพ่ือจุดประสงคใหญ 4 
ประการ คือ 
    1. เพ่ือปรับปรุงการเรียนของนักเรียน 
     1.1 ประเมินผลกอนเรียน 
     1.2 ประเมินผลหลังเรียน 
    2. เพ่ือปรับปรุงการสอนของครู 
    3. เพื่อตัดสินผลการเรียน 
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    4. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 
 กลาวโดยสรุปวา การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษานั้น สามารถวัดได
ทั้งดานทักษะ เจตคติ และดานเนื้อหา โดยใชแหลงขอมูลและวิธีการที่หลากหลายรวมทั้งมีการประเมิน
ที่เปนธรรมและตอเน่ือง รวมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียนแตละบุคคล เพ่ือให
นําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาของผูเรียนและผูที่เกีย่วของ 
 3.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงัคมศึกษา 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สุมิตรา สุประดิษฐ ณ อยุธยา (2539: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใช
ชุดการเรียนการสอนตามคูมือครู พบวา กลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   เชนิสา ชื่นสุวรรณ (2539: 131) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความรับผิดชอบ
ในการเรียนและความสนใจในวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชวิธีการสอนแบบเรยีนเปนคูกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนทีไ่ดรับการสอนแบบเรยีน
เปนคูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
   สําเนียง ศิลปประกอบ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนความรับผิดชอบในการเรียน และความเชื่อม่ันในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยบทเรียนสําเร็จรูปกับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนตามคูมือครู พบวา กลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
   ภาวนา เทียนขาว (2540: 101) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถ
ในการคิดแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคม
ศึกษาดวยการสอนแบบแกปญหากับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาของนกัเรยีนที่เรียนดวยการสอนแบบแกปญหากบัการสอนตามคูมือคร ูแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   มาลาตี โหมดเขียว (2541: 83) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีเ่รียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอน
แบบกระบวนการสรางเสริมคานิยมกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษาของนักเรียนที่เรียน โดยการสอนแบบกระบวนการสรางเสริมคานิยมกับการสอนตามคูมือ
ครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   หน่ึงนุช กาฬภักดี (2542: บทคัดยอ)  เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
ระดับสูงดานการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการ ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนว
คูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 82 

   ภัทราภรณพิทักษธรรม (2543: 107) ศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ความสามรถดานการคิดวิเคราะห และเจตคตติอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิมโนทัศน มีผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
   นพพร ทิพยสุวรรณ (2543: 91) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยมดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยใชการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตรดวยการใชเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืนกับการสอนแบบอริยสัจ ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่เรียนดวยการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรดวยการใชเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบอริยสัจ 
   พยงค จิระพงษ (2544: 82) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบตอ
สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยชุดกิจกรรมการเรียนระบบ 
4 MAT กับกิจกรรมกลุมสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนวิชา
สังคมศึกษาโดยชุดกิจกรรมระบบ 4 MAT กับกิจกรรมกลุมสัมพันธแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
  งานวิจัยตางประเทศ   
   เพค (Peck.  1976: 4233 – A) ไดเปรียบเทียบการสอนตามจุดประสงคดานความคดิ
ความเขาใจ และดานความรูในสถานการณ 3 อยาง คือ การสอนในหองเรียน การสอนนอกหองเรียน  
และการผสมผสานระหวางการสอนในหองเรียนและนอกหองเรียน ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ไดรับการสอน
นอกหองเรียน มีคะแนนความคิดความเขาใจ เฉลี่ยเพ่ิมขึน้หลังจากการสอนเพิ่มมากขึ้น สวนอีก 2 กลุม  
คือ การสอนในหองเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการสอนสูงขึ้นแตไมมากเทากับกลุมที่ไดรับการสอนผสมผสาน
ระหวางนอกหองเรียนและในหองเรียน 
   ลัมพคิน (ชํานาญ เอ่ียมสําอาง.  2539: 77; อางอิงจาก Lumpkin.  1991) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 5 และนักเรียน
เกรด 6 ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมที่เปน นักเรียนเกรด 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาไมแตกตางกัน สวนกลุมทดลองที่เปนนักเรียนเกรด 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในเนื้อหาวิขาสังคมศึกษาสูงกวาควบคุม   
 จากเอกสารงานวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาดังกลาวสรุปไดวา  การจัดการสอน
สังคมศึกษาในปจจุบันถือวา นักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนที่มีบทบาทมากที่สุด มีครูเปนผูออกแบบ
การจัดการเรยีนรูที่เชี่ยวชาญคอยนําทาง รวมปฏิบตัิ จัดกระทําและรวมแกปญหารวมกัน ครูจึงตองพัฒนา
ตนเอง แสวงหาวิธีการใหมๆ  เลือกสรรเทคนิคการสอนหลายๆ แบบประกอบการใชอุปกรณการสอน
ประเภทตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับบทเรียน จัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนทําอยางเหมาะสมกับ
ความตองการและความสามารถของนักเรียนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  มีทักษะ  
คานิยมที่ถกูตอง เตรียมพรอมที่จะเผชิญสภาพสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและอยางรวดเรว็ รูจัก 
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นําความรูที่ไดปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันไดอยางมีความสุข 
  

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดสรางสรรค 
 4.1 แนวคิดและความหมายของการคิด 
  การพัฒนาความสามารถทางการคิด เปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ในมาตรา 24 ขอ 2 ดาน การจัดกระบวนการเรียนรูให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดฝกทักษะกระบวนการคิด เพ่ือพัฒนาคุณภาพดาน
กระบวนการคิดของผูเรียน “การคิด” มักเกิดขึ้นและเกี่ยวพันกับการดําเนินชีวิตของเรา อยูตลอดเวลา  
เราจําเปนตองใช “การคิด” เพ่ือความมุงหมายตางๆ ทั้งแสวงหาคําตอบ ตอบคําถาม สนับสนุนยืนยัน
หรือแกไขปญหาที่ตองเผชิญหรือเขาไปเกี่ยวของ อีกทั้ง “การคิด” ยังเปนสวนสําคัญที่มนุษยมีความสามารถ
สรางสรรคสิ่งตางๆ เหนือกวาสัตวอ่ืน แตมักถูกมองขามความสําคัญไปโดยไมไดรับความใสใจ ใน
ความสําคัญดังกลาวนี้มีนักคิด นักจิตวิทยาและนักการศึกษาในตางประเทศหลายทานไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการคิด (Thinking) ไวดังนี้ 
  ไอแซง และคณะ (Eysenck; et  al.  1972: 317) อธิบายวา การคิดเปนปฏิกริิยาของจิตมนุษย    
ชวยใหแตละคนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม และยังชวยใหแตละคนสามารถปรับตัวเขากับสังคม
สิ่งแวดลอม และยังชวยใหแตละคนเกิดความพยายามและสัมฤทธิ์ผลในจุดมุงหมายที่ตองการ ดังนั้น
การคิดจึงนําไปสูการกระทําการปรับตัวที่ดีขึ้นกวาเกา 
  เพียเจต (ทิศนา แขมมณี.  2540: 79; อางอิงจาก Piaget.  1964) ไดอธิบายพัฒนาการทาง 
ดานการคิดและสติปญญาวา เปนผลเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกบัสิ่งแวดลอมโดยบุคคล
พยายามปรบัตวัโดยใชกระบวนการดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับใหเหมาะ (Accommodation)  
ดวยการพยายามปรับความรู ความคิดเดิมกับสิ่งแวดลอมใหม ทําใหบุคคลอยูในภาวะสมดุล สามารถ
ปรับตวัเขากบัสิ่งแวดลอมได กระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการพัฒนาโครงสรางทางดานการคิด
และสตปิญญาของบุคคล 
  ครูลิค และ รูดนคิ (Krulik ; &  Rudnick.  1993: 3)  ไดแบงการคิดออกเปน 3 ขัน้ คือ  
1) การคิดระลึก จัดเปนทักษะการคิดที่เปนธรรมชาติเกือบเปนอัตโนมัติเปนความสามารถในการคิด
ระลึกขอเท็จจริง  2) การคิดขั้นพ้ืนฐาน เปนความเขาใจ ความคิดรวบยอดเปนประโยชนนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  3) การคิดขั้นวิเคราะห เปนความคิดที่ใชในการตรวจเชื่อมโยง และประเมินลักษณะ
ทั้งหมดของการแกปญหาประกอบดวย การจํา การเรียนรู การวิเคราะหคิดที่ซับซอนความคิดระดับน้ี
เปนสิ่งประดิษฐที่คิดหรือจินตนาการขึ้นเองสวนของการใหเหตุผล ครูลิค และ รูดนิค มองวา เปนสวน
สําคัญของการคิดไปจากการคิดขั้นละลึกได 
  บรูเนอร (ทิศนา แขมมณี.  2540:  80; อางอิงจาก Bruner.  1965) กลาววา การพัฒนาการ
ทางดานการคดิเริ่มเรียนรูจากการกระทําตอไป จึงจะสามารถจินตนาการสรางภาพในใจคิดถึงเหตกุารณ 
ตางๆ ได แลวจึงจะถึงขั้นของการคิดและเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรม 
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  การดเนอร (อารี สัณหฉว.ี  2535: 5 – 6) จําแนกความสามารถหรือสติปญญา  (Intelligence)  
ของมนุษยออกเปน 8 ดาน เรียกวา “ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligence)” ซึ่งแตเดิมทฤษฎีทาง
สติปญญามักกลาวถึงความสามารถเพียงหนึ่งหรือสองดาน แตการดเนอรมีความเชื่อวา มนุษยมีความสามารถ
ทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานดนตรี ดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ ดานเหตุผล เชิงตรรกะ และ
คณิตศาสตร ดานภาษา ดานมิติสัมพันธ ดานการเขากับผูอ่ืน ดานการเขาใจตนเอง และดานความเขาใจ
ในธรรมชาติ ซึ่งแตละดานมีความสามารถไมเทากันและจะทํางานรวมกัน ความสามารถแตละดาน จะ
แสดงออกไดหลากหลายและสามารถพัฒนาได 
  กิลฟอรด (ทิศนา แขมมณี.  2540: 80; อางอิงจาก Guilford.  1967) ไดอธิบายวา  ความสามารถ
ทางสมองของมนุษยประกอบดวยมิติ 3 มิติ คือ 
   1. มิติดานเนื้อหา (Contents) หมายถึง วตัถุหรือขอมูลทีใ่ชเปนสื่อ กอใหเกิดความคิด
ซึ่งมีหลายรูปแบบ  เชน ภาพ เสียง สัญลักษณ ภาษา พฤติกรรม ฯลฯ 
   2. มิติดานปฏิบัติการ (Operations) หมายถึง การดึงกระบวนการตางๆ ที่บุคคล
ใชในการคิด ไดแก การรับรูและเขาใจ (Cognition) การจํา การคิดอเนกนัย การคิดแบบเอกนยัและ
การประเมินคา 
   3. มิติดานผลผลิต (Products) หมายถึง ผลของการคิด อาจมีลักษณะเปนหนวย 
(Units) เปนกลุมหรือพวกของสิ่งตางๆ (Classes) เปนความสัมพันธ (Relations) เปนระบบ (System)  
เปนการแปลงรูป (Transformation) และการประยกุต (Implication) ความสามารถทางการคิดของบุคคล  
เปนผลจากการผสมผสานมิติดานเนื้อหาและดานปฏิบัติการเขาดวยกัน 
  สําหรับนักคิด นักจิตวิทยา นักการศึกษา ในประเทศของไทย ไดใหความหมายเกี่ยวของ
กับการคิด (Thinking) ไวดังน้ี 
  ศรีสุรางค ทีฆะกุล และคณะ (2542: 8) ไดกลาววา การคิดเปนพฤติกรรมที่มีลักษณะ
เปนเอกลักษณะเฉพาะของมนุษย และมีรูปแบบซับซอน อันเปนผลมาจากกระบวนการทางสมอง 
  อรพรรณ พรสีมา (2543: 3 – 4) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของการคิดวา  
การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมองที่โตตอบตอสิ่งเรา มีความหลากหลายทั้งวิธีการคิดและเปาหมาย
ในการคิด สามารถแสดงใหผูอ่ืนรับรูไดดวยวิธีการตางๆ  
  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2547) ผูอํานวยการสถาบันอนาคตศึกษา เพ่ือการพัฒนา
นักวิชาการดานการคิดที่มีชื่อเสียงของประเทศ และยังเปนที่ปรึกษาอาวุโสแหงมหาวิทยาลัยฮาวารด
สหรัฐอเมริกา ไดใหทัศนะไวในการบรรยาย เร่ือง “การคิดแบบนักบริหาร” ไวตอนหนึ่งวา (เอกสาร
การบรรยายหลักสูตรนายอําเภอรุนที่ 56.  2547: 1)  “การคิดเปนผลจากการทํางานของระบบการรับรู
ทางจติ (Cognitive System) โดยในบางสวนของความคดิจะทําหนาทีแ่ยกแยะการกระทาํและความรูสึก
ผานกระบวนการทางความคิดอันนําไปสูพฤติกรรมที่ตอบสนองสถานการณนั้น การคิดเปนเรื่องสําคัญ
ไมเหมือนกัน เปนจินตนาการ หวนรําลกึ ใชเหตุผล และแกไขปญหา” นอกจากนัน้แลวยังเสริมเกีย่วกบั
สิ่งที่ทําใหคนเราคิด พอกลาวสรุปได ดังนี้     
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   1. การคิดเกี่ยวของกับความอยูรอด เพราะความอยูรอดจะทําใหเราคิด และหาก
ไมมีก็จะเปนเรื่องยากที่จะอยูรอด 
   2. ความตองการสิ่งแปลกใหม กระตุนใหคิด เพราะมนุษยไมไดยึดติดกับสิ่งเดิมและ
พยายามหาสิ่งใหมอยูเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา 
   3. ความสงสัย กระตุนใหคิด โดยเกิดการเรียนรู อยากรูอยากเห็น เพ่ือการคลี่คลาย
คําถามที่มีอยูนั้นใหหมดสิ้นไป 
   4. สภาพปญหา กระตุนใหคิด เพ่ือหาทางออกของปญหา หรือแกไขเปลี่ยนแปลง
ใหดีกวาเดิม จนสามารถนําไปใชประโยชน 
 จากที่ไดกลาวถึงความหมายของการคิดทําใหสรุปไดวา “การคิด” เกี่ยวพันกับการทํางาน
ของสมอง ซึ่งมนุษยรับรูและตีความผานประสบการณเชิงมโนคติ การหาความหมายและคําตอบในสิ่ง
ที่ตองการที่เปนสิ่งกระตุนใหเกิดการคิด เพ่ือสรางการคิดอานหรือขอตัดสินที่เปนประโยชน ตลอดจน
ความจําเปนในการพัฒนาทกัษะกระบวนการคิดเพ่ือไปสูความเปนมนุษยทีส่มบรูณ ทั้งน้ี เพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกนัน้เอง 
 4.2 ประเภทของการคิด   
  การจัดประเภทของการคิดขึ้นอยูกับเกณฑที่นํามาใชพิจารณา อรพรรณ พรสีมา (2543: 4 – 7)  
ไดจัดประเภทของการคิดออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
   1. กลุมที่ใชเปาหมายในการคิด กลุมน้ีสามารถจัดประเภทของการคิดไดเปน 2 ประเภท 
คือ 
    1.1 การคิดอยางมีเปาหมาย เปนการคิดโดยมีวัตถุประสงค เชน การคิดอยาง
สรางสรรค 
    1.2 การคิดอยางไรเปาหมาย เชน การคิดเลื่อนลอย การคิดเพอเจอ 
   2. กลุมที่ใชลักษณะทิศทางการคิด กลุมน้ีสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
    2.1 การคิดเชิงบวก เปนการคิดในดานดีซึ่งทําใหเกิดพลังสรางสรรคสังคม เกิด 
ความรวมแรงรวมใจในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหแกสังคม 
    2.2 การคิดเชิงลบ เปนการคิดในดานการหาขอบกพรองของตนเอง และคนอื่น
หรือสังคม เพ่ือพัฒนางาน ซึ่งในบางครั้งก็เกิดผลดี แตถาใชมากเกินไปก็จะทําใหผูคิดขาดความสขุ เปน
โรคหวาดระแวง 
    2.3 การคิดเชิงคูขนาน เปนการคิดตามหลักการ ตามเหตุผลหรือตามขอมูลที่
ปรากฏ เปนการคิดตามสภาพที่เปนจริง 
   3. กลุมที่ใชระดับคุณภาพของการคิดเปนเกณฑ แบงเปน 3 ประเภท คือ 
    3.1 ทักษะการคิดพื้นฐาน เปนทักษะที่จําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวัน  
และเปนทักษะที่จะนําไปสูทักษะการคิดระดับกลางและระดับสูง ไดแก การรับขอมูล การพิจารณาและ
การจัดการขอมูล 
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    3.2 ทักษะการคิดระดับกลาง เปนทักษะที่พัฒนาตางจากทักษะการคิดพื้นฐาน  
มีการพิจารณาแงมุมตางๆ ของขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลโดยรอบดานเพื่อหาเหตผุลและความสมัพันธ
ระหวางองคประกอบตางๆ   
    3.3 ทักษะการคิดระดับสูง เปนการคิดที่ตองอาศัยทักษะทุกๆ ดานในขอ 1 และ
ขอ 2 มาสังเคราะหเขาดวยกันเปนองคความรูใหม จนเปนความคิดที่ลึกซึ้ง เชน การคิดสมเหตุสมผล  
การคิดแบบวจิารณญาณ การคิดแกปญหา การคิดแบบสรางสรรค เปนตน 
 4.3 ความหมายของความคดิสรางสรรค   
  ความคิดสรางสรรคเปนคุณภาพที่มีอยูในมนุษยทุกคน หากไดรับการสงเสริมและพัฒนา
และนําไปใชใหเหมาะสมก็จะเกิดประโยชนอยางมหาศาล ดังนั้นหากสงัคมใดมีประชากรที่มีคณุลักษณะ
เปนทรัพยากรบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูงก็ยอมจะเปนแรงขับใหสังคมนั้นพัฒนากาวหนาไดอยาง
รวดเร็ว ดังนัน้ คนที่มีความคิดสรางสรรคสูงจึงเปนบุคคลที่สังคมมีความตองการเปนอยางยิ่ง ฉะนั้น
การพัฒนาประชากรใหเปนนักคิดสรางสรรคจึงเปนเปาหมายทีส่ําคญัยิ่ง (อารี พันธุมณี.  2545: คํานํา)  
ดวยการเนนทีคุ่ณภาพที่สําคัญดานความคิดสรางสรรคของมนุษยดังกลาว จึงไดมีการศึกษาคนควากัน
อยางกวางขวางและสามารถสรุปเกี่ยวกบัความเชื่อ แนวคิดในเรื่องความคิดสรางสรรคตามที่นักจิตวิทยา
และนักการศึกษาไดใหความหมายไวในรูปแบบตางๆ ทั้งในแงของขบวนการและความสามารถในการ
แกปญหาไวดังตอไปน้ี 
  กิลฟอรด (Guilford.  1963:  61)  ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรค คือ  ความสามารถ
ทางสมองในการคิดไดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล เรียกวา ความคิดแบบ อเนกนัย 
(Divergent Thinking) ความคิดอเนกนัยน้ีประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคลองแคลว
ในการคิด (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration)   
  วอลลาซ และ โคแกน (Wallach; & Kogan.  1965:  13 – 14) ไดใหความหมายวา
ความคิดสรางสรรคเปนความคิดโยงสัมพันธ (Association) คนที่มีความคิดสรางสรรค คือ คนที่สามารถคิด
อะไรไดอยางสัมพันธกันเปนลูกโซ เชน เม่ือเห็นกระดาษก็นึกถึงดินสอ ปากกา สี สมุด พูกัน ภาพวาด  
จดหมาย ฯลฯ ยิ่งคิดไดมากเทาไรยิ่งแสดงถึงปริมาณความคิดสรางสรรคมากเทานั้น 
  เวสเคาท; และ สมิธ (Wescout; & Smith.  1967: 16) ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรค
เปนกระบวนการทางสมองทีร่วมเอาประสบการณเดิมของแตละคนออกมา แลวนํามาจัดใหอยูในรปูใหม  
การจัดรูปแบบใหมของความคิดนี้เปนลักษณะเฉพาะของคนแตละคน ไมจําเปนตองเปนสิ่งใหมระดับโลก
ก็ได  สอดคลองกับ เดรฟดาล (Drevdahl) ที่ใหความหมายวา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถ
ของบุคคลในการคิดสรางผลผลิตหรือสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ไมเปนที่รูจักมากอน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานั้นอาจจะ
เกิดจากการรวบรวมเอาความรูตางๆ ที่ไดจากประสบการณ แลวเชื่อมโยงเขากบัสถานการณใหมๆ  และ
สิ่งที่เกิดขึ้นใหมนี้ไมจําเปนจะตองเปนสิ่งทีส่มบูรณอยางแทจริง อาจออกมาในรูปของผลิตผลทางศลิปะ  
วรรณคดี วิทยาศาสตรหรือเปนเพียงกระบวนการหรือวิธีการเทานั้น ก็ได (อารี พันธมณี.  2545: 4)   



 87 

  เจลเลน และ เออรเบน (Jellen; & Urban) ไดกลาวไววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง  
การคิดอยางเปนอิสระ (Productive Thinking) และการคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) (ดิลก ดิลกานนท.  
2534: 46)   
  ฟรอยด (Freud.  1938: 193) เชื่อวา ความคิดสรางสรรค เร่ิมตนจากการขัดแยงถูก
ผลักดันออกมาโดยพลงัจิตใตสํานึก ขณะทีค่วามขัดแยงเกิดขึ้นน้ัน คนที่มีความคิดสรางสรรคจะมีความคิด
อิสระเกิดขึ้นอยางมากมาย แตคนที่ไมมีความคิดสรางสรรคจะไมมีความคิดอิสระเกิดขึ้น 
  พาเนส ใหคําจํากัดความพฤติกรรมสรางสรรควา เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ
และคุณคาของผลิตผลตางๆ คุณคาดังกลาวอาจเปนประโยชนตอหนวยงาน สังคมใดๆ มวลมนุษยชาต ิ 
หรือแมแตคนใดคนหนึ่งก็ได ความคิดสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดจะตองขึ้นอยูกับสิ่งตอไปน้ี (วิจิตร วรุตบางกูล.  
2520: 46; อางอิงจาก Parnes.  1967: 8)  
   1. ความรูพ้ืนฐาน คนจะมีความคิดสรางสรรคในเรื่องใดๆ เขาจะตองมีประสบการณ
ในเรื่องนั้นมาพอสมควร 
   2. จินตนาการ (Imagination) ความสามารถในการคิดหาวธิีการแกปญหาไดแปลกๆ 
ใหมๆ  
  3. การพิจารณาตัดสิน (Judgment) จะตองมีการใชวิจารณญาณในการวิเคราะห ไดวา
วิธีการในการแกปญหานั้น วิธีการใดที่ควรปฏิบัติและใหประโยชนมากที่สุด 
  ทอแรนซ (Torrance.  1964: 47) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรควา ความคิด
สรางสรรคเปนความสามารถของบคุคลในการคิดแกปญหา ดวยการคิดที่ลึกซึ้งที่นอกเหนือไปจากลาํดับขั้น
ของการคิดอยางปกติธรรมดา เปนลักษณะเฉพาะตัวบุคคลที่สามารถจะคิดไดหลายแง หลายมุมผสมผสาน
จนไดผลใหมซึ่งถูกตองสมบูรณกวา  
  แอนเดอรสัน และคนอื่นๆ (Anderson; et al.  1970: 90) ไดกลาวไววา เปนกระบวนการ
ทางความคิด แตกตางจากความคิดอยางมีเหตุผล (Critical Thinking) ตรงที่วา การคิดสรางสรรค
เกี่ยวของกับความคิดใหมๆ จะขัดแยงกับความคิดกอนๆ การคิดสรางสรรคเปนการกระทําของการดึง
ประสบการณเกาๆ ออกมาทั้งหมดและเปนการกระทําของการเลือกเพ่ือจะเลือกแบบแผนใหมๆ ความคิด
ใหมๆ หรือผลผลิตๆ   
  เทยเลอร (Sund; & Lealic.  1974: 108 – 109; citing Taylor.  1964) ใหความหมาย
ความสามารถทางสรางสรรควา เปนความสามารถที่คิดยอนกลับ โดยการนําสิ่งของหรือความรูตางๆ  
ดูเหมือนไมสัมพันธกันมารวมกัน เพ่ือการแกปญหาในแนวทางใหม และเสนอวา ความคิดสรางสรรค
ประกอบดวยความคลองในการคิด เปนการกระตุนความคิดภายใน และรวมกันใชความคิดเหลานี้ เพื่อให
เกิดความคลองตัวและความมั่นใจมากขึ้น ความคิดยืดหยุนทําใหพิจาณาปญหาไดหลายแง และความคิด
ริเร่ิมเปนการพิจารณา สิ่งตางๆ ในทางที่แปลกใหม 
  สําหรับนักวิชาการของไทยไดใหคําจํากัดความของความคิดสรางสรรค คือ ความสามารถ
ของบุคคลในการแกปญหาอยางลึกซึ้ง นอกเหนือไปจากลําดับขั้นของการคิดปกติ เปนลักษณะภายใน
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ของบุคคลในการที่จะคิดหลายแงมุมมาผสมผสานกันจนไดผลผลิตใหมที่ถูกตองสมบูรณ (วิชัย วงษใหญ.  
2523: 4)   
  ชาญชัย อินทรประวัติ (2518: 18) ไดใหความหมายของ ความคิดสรางสรรค คือ  
ความสามารถพิเศษ ซึ่งมีอยูในตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดความคิดสรางสรรคมีระดับแตกตางกันตามวัย   
  ชัยยงค พรหมวงศ (2520: 121) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคไววา หมายถึง  
กระบวนการการรับรูปญหาหรือตักตวงขอมูลสรางสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และสื่อความหมาย
ใหทราบผลลพัธ 
  อารี รังสินันท (2523: 5) ไดกลาวถึง ความหมายของความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการ
ทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันนําไปสูการคิดคนพบสิ่งแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลง ปรุงแตง
จากความคิดเดิมผสมผสานกันไปกับความพยายามที่จะสรางความคิดฝนหรือจินตนาการ เรียกวา จินตนาการ
ประยุกต จึงทําใหเกิดผลงานจากการความคิดสรางสรรค 
  กรมวิชาการ (2534: 2) ไดใหคําจํากัดความของความคิดสรางสรรค คือ ความสามารถ
ในการมองเหน็ความสมัพันธของสิ่งตางๆ โดยมีสิ่งเราเปนตวักระตุนใหเกิดความคิดใหมตอเน่ืองกนัไป
และความคิดสรางสรรคนี้ประกอบดวย ความคลองตัวในการคิด ความคิดยืดหยุนและความคิดที่เปน
ของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเร่ิม 
  อารี พันธมณี (2545: 6) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคไวเปน 3 ลักษณะ คือ   
   1. ลักษณะกระบวนการคิดสรางสรรค (Creative Process) หมายถึง ความรูสึกไว
ตอปญหาและสามารถแกไขปญหาไดอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ และนําผลไปใชใหเกิดประโยชนใน
สิ่งใหมตอไป 
   2. ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค (Creative Person) หมายถึง บุคคล
ที่มีความอยากรูอยากเห็น กระตือรือรน กลาคิด กลาแสดง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีอารมณขัน มี
จินตนาการ มีความยืดหยุนทั้งความคิดและการกระทาํและเปนบุคคลที่มีความสขุกับการทํางานหรือ
สิ่งที่ตนพอใจและไมหวังผลจากการประเมินภายนอก 
   3. ลักษณะของผลิตผล หมายถงึ คุณภาพของผลงานที่เกิดขึน้ มีตั้งแตขั้นต่ําที่แสดง 
ผลที่เกิดจากความพอใจของตนที่แสดงออกซึ่งความคิดและการกระทาํ จนกระทั่งพัฒนาขึ้นเปนการฝก
ทักษะและคอยคิดไดเอง จนถึงระดับการคิดคนพบทฤษฎี หลักการและการประดิษฐคิดคนใหมๆ   
 จากแนวคิดของจิตวิทยาและนักการศึกษาตางๆ ที่กลาวมา อาจสรุปความหมายไดวา ความคิด
สรางสรรค หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดสิ่งแปลกใหมๆ ใหมๆ แลวบุคคลจะ
แปลความคิดนั้นออกมาเปนผลผลิตอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนแนวทางในการแกปญหาตางๆ โดยมี
สิ่งเราและประสบการณเดิมเปนองคประกอบที่กอใหเกดิความคิดหลายทิศหลายทาง และการคดิโยง
สัมพันธ 
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 4.4 ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสรางสรรค   
  แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคมีหลายแนวคิดดวยกัน สามารถมองไดทั้งในแงปรัชญา
และแงจิตวิทยา ในทางปรัชญานั้น นักปรัชญามองความคิดสรางสรรคในรูปของความคิดที่ดีเลิศ เปน
ความคิดอัจฉริยะและมีพลังเหนือคนธรรมดาทั่วๆ ไป สวนในทางจิตวิทยานั้นนักจิตวิทยาไดมองความคิด
สรางสรรคในเชิงทฤษฎีที่แตกตางกัน ซึ่งอาจสรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
ได 7 แนว 
  1. แนวคิดดานจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Approach) ฟรอยด (Freud) มีความเห็น
วา ความสามารถทางสรางสรรคของมนุษยเปนกิจกรรมการทดแทน แสดงออกโดยกลวิธานปองกันตัว  
(Defense Mechanism) อันเกิดจากจิตไรสํานึก (Unconscious) ที่ควบคุมแรงขับทางเพศ หรือความ
กาวราวของตน บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูง จะเปนผูที่หนีโลกแหงความจริงไปสูความคิดฝน เพ่ือ
ปกปองไมใหพลังจิตไรสํานกึที่ไมพึงปรารถนาไดแสดงออกมา ตวัอยางเชน ศิลปนจะใชกิจกรรมทางศิลปะ
เพ่ือทดแทนแรงขับทางเพศของเขา ในขณะที่บุคคลธรรมดาทั่วไปจะใชวธิีสนองความตองการดวยการใช
กิจกรรมทางเพศ ด้ังน้ันความคิดสรางสรรค จึงทําหนาที่เปนตัวปลดปลอยความเครียดของบุคคล 
(Bloomberg.  1973: 1 – 5)  
  2. แนวคิดดานมนุษยนิยม (Humanistic Approach) ทัศนะของนักมนุษยนิยมมองใน
แงดีกวา บุคคลมีศักยภาพดานการคิดสรางสรรคดวยกันทุกคน แตศักยภาพนั้น จะแสดงออกไดมาก
หรือนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับบรรยากาศแวดลอมของบุคคลนั้นๆ วา มีความอบอุนเปนกันเองที่จะสนับสนุน
ใหเขาพัฒนาถึงศักยภาพอันสูงสุดของตนไดแคไหน เชื่อวา การพัฒนาใหถึงศักยภาพ อันสูงสุดของ
บุคคล คือ การนําไปสูความสามารถสรางสรรคของบุคคลนั่นเอง นักมนุษยนิยมเชื่อวา กลวิธานปองกันตัว
เปนสิ่งที่ขัดขวางไมใหบุคคลเปนตวัของตวัเอง เปนตวัทีท่ําใหบุคคลเกดิอัตมโนทัศน (Self – Concept)  
เกี่ยวกับความเชื่อตอระเบียบแบบแผนที่เชื่อกันมา ทําใหไมยอมรับความคิดที่แปลกใหมของบุคคล ดังนั้น
ความสามารถทางสรางสรรคของบุคคลจะเพิ่มขึ้นก็ตอเม่ือกลวิธานปองกันตัวของเขาลดลง 
  3. แนวคิดดานสิ่งแวดลอม (Environmental Approach) นักสิ่งแวดลอมนิยมมีความคดิ
สอดคลองกบันักมนุษยนิยมที่วา ความสามารถทางสรางสรรคของบคุคลเปนผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
จากบรรยากาศที่เหมาะสม แตนักสิ่งแวดลอมนิยมจะเนนถึงการจัดกระทําตัวแปรที่จะเปนตัวเรา และ
กระตุนใหบุคคลเกิดพฤติกรรมสรางสรรค สวนนักมนุษยนิยมจะมองในสวนของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
และทางสังคม เชน บรรยากาศที่อยูรอบตัวมากกวาการจัดกระทําตัวแปร ทอรแรนซ (Torrance) ผูนํา
ทางความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไดเสนอแนะวิธีเพ่ิมความสามารถทางสรางสรรคใหกับนักเรียน โดย
การใหครยูอมรับคําถามและความคิดที่แปลกๆ ของนักเรียน พรอมทัง้แสดงใหนักเรียนเห็นวาความคิด
ของเขานั้นมีคุณคา ใหโอกาสและความเชื่อถือในความคิดของนักเรียนโดยไมเครงครัดกับระบบประเมินผล
ที่แนนอนตายตัวเกินไป 
  4. แนวความคิดดานโยงความสัมพันธ (Associative Approach) เมดนิค (Mednick.  1962)  
เปนผูนําแนวความคิดนี้ ไดใหคําจํากัดความของความคิดสรางสรรควา เปนความสามารถในการมองเห็น
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ความสัมพันธของเหตุการณ ความคิดหรือวัตถุในแงมุมที่แปลกใหมและเปนประโยชน เขามีความเห็น
วา บุคคลที่สามารถมองเห็นความสัมพันธของเหตุการณที่อยูหางกันหรือมีความเกี่ยวพันกันนอยไดมาก
เทาไร บุคคลนั้นยอมมีความคิดสรางสรรคสูงเทานั้น ลกัษณะของการมองเห็นความสัมพันธระหวาง
เหตุการณตางๆ ในทัศนะของเมดนิคนั้น มีความเห็นวาบุคคลจะมองเห็นความสัมพันธในสองลักษณะ   
คือ มองความสัมพันธในลักษณะเชิงลกึดานเดียวกบัมองความสัมพันธในลักษณะเชิงกวาง ตวัอยางเชน  
ใหหาความสัมพันธกับโตะ ถาเปนบุคคลที่มองความสัมพันธในลักษณะเชิงลึกจะเห็นวา เกาอ้ีสัมพันธ
ระหวางโตะกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากการมองความสัมพันธ 2 ลักษณะดังกลาว   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงลักษณะความสัมพันธแบบลึกกับแบบกวาง 
 ที่มา:  ดิลก  ดิลกานนท.  (2534  :  13)  ;  อางอิงจาก  Mednick.  (1962). 
  
 
  5. แนวความคิดดานองคประกอบ (Factorial Approach) แนวความคดิดานองคประกอบนี้
เร่ิมจากที่กิลฟอรด (Guiford) ไดเสนอโครงสรางทางสติปญญา (The Structure of Intellect Model : SOI)  
ประกอบดวยสามมิติ ไดแก มิติที่หนึ่ง คือ กระบวนการคิด (Operation) มิติที่สอง คือ เนื้อหาเปนสิ่งเรา
ใหเกิดกระบวนการคิด (Content) และมิติที่สาม คือ ผลจากการคิด (Product) ในการเสนอครั้งแรก
กิลฟอรด ไดแบงมิติทั้งสามองคประกอบยอย ดังนี้ 
   มิติที่หนึ่ง กระบวนการคิด แบงเปน 5 ลกัษณะ คือ การรูจัก (Cognition) การจํา  
(Memory) การคิดอเนกนัย (Divergent Production) การคิดเอกนัย (Convergent Production) และ
การประเมิน (Evaluation)   
   มิติที่สอง เน้ือหา แบงเปน 4 ลักษณะ คือ ภาพ (Figural) สัญลักษณ (Symbolic)  
ภาษา (Semantic) และพฤติกรรม (Behavirol)   
   มิติที่สาม ผลจากการคิด แบงเปน 6 ลักษณะ คือ หนวย (Units) จําพวก (Ciasses)  
ความสัมพันธ (Relation) ระบบ (Systems) การแปลงรูป (Transformations) และการประยุกต (Implication) 
  เม่ือรวมทั้งสามมิติประกอบกันทําใหไดโครงสรางทางสตปิญญาที่ประกอบดวยองคประกอบ
จํานวน 5 x 4 x 6 = 120 หนวยลูกบาศก ตอมาในป ค.ศ.1977 กิลฟอรด ไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมิติ
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ดานเนื้อหาในสวนของภาพโดยเพิ่มภาพที่รับรูทางตา (Visual) และเสียงที่รับรูทางหู (Auditory) จึงทําให
มิติดานเนื้อหาเพิ่มเปน 5 ลักษณะ ดังน้ันโครงสรางทางสติปญญาจึงเพ่ิมเปน 5 x 5 x 6 = 150  
หนวยลูกบาศก ตอมาในป ค.ศ. 1988 กิลฟอรด ไดเสนอเปลี่ยนแปลงองคประกอบดานกระบวนการคิด
ขึ้นอีก โดยขยายองคประกอบดานความจําออกเปน ความจําระยะยาว (Memory Retention) และความจํา
ในระยะสั้น (Memory  Recording) จึงทําใหโครงสรางทางสติปญญาเปลี่ยนไปเปน 6 x 5 x 6 = 180  
หนวยลูกบาศก ดังภาพประกอบ  7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 7 แสดงโครงสรางทางสติปญญา  (Guiford.  1988) 

 
 
   กิลฟอรดมีความเชื่อเกี่ยวกับสติปญญาวา สติปญญาเปนผลรวมของความสามารถ
หลายดานเขาดวยกัน ความสามารถบางดานอาจวัดไดดวยแบบทดสอบ IQ หรือแบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียนทั่วไป แตก็มีความสามารถอีกหลายดานที่ไมสามารถวัดไดดวยแบบทดสอบดังกลาว
ดวยเหตุนี้เขาจึงทําการศึกษาความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ความมีเหตุผล (Reasoning)  
และการแกปญหา (Problem Solving) โดยวิธีการวิเคราะหแบบอเนกนัย (Divergent Production) คือ  
ความสามารถคิดไดหลายทาง มีความยืดหยุนในการคิด ดังนั้นแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของ
กิลฟอรด จึงเปนการวัดความสามารถทางการคิดแบบอเนกนัยเปนสาํคัญ เชน การวัดความแคลวคลอง
ทางการใชคํา (Word Fluency) ความแคลวคลองทางความคิด (Ideational Fluency) ความยืดหยุนใน
ความคิด (Spontaneous Flexibility) และความคิดริเร่ิม (Originality) 
  6. แนวคิดดานพัฒนาการทางความคิด (Cognitive Development Approach)  แนวความคิดนี้
เชื่อวา ในวัยเด็กทารกมีกระบวนการทางจติวิทยาที่ยงัไมมีความประสานสัมพันธกันของพัฒนาการทาง 
กลามเน้ือ ทางดานความรูสกึนึกคิด ตลอดจนประสาทสัมผสัตางๆ ก็ยงัไมชัดเจนจนกระทั่งเด็กเจริญเติบโต
มีวุฒิภาวะสูงขึ้น กระบวนการทางจิตวิทยาตางๆ จึงคอยพัฒนาขึ้นตามลําดับจนเห็นชัดเจนขึ้น ทฤษฎีนี้
เชื่อวา ความสามารถทางสรางสรรคของบุคคลเปนกระบวนการบูรณาการประสบการณทุกอยาง ตั้งแต
ในวัยเด็กและพัฒนาสูความสามารถในการแยกแยะและการทําความกระจางในรายละเอียดของปญหา  
ทฤษฎีนี ้แบงรูปแบบการคดิของบุคคลเปนสองรูปแบบ คือ คิด แบบไมเปนอิสระจากสิ่งแวดลอม (Field  
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Dependent) กับคิดอิสระจากสิ่งแวดลอม (Field Independent) ผูที่มีความคิดอิสระจากสิ่งแวดลอมจะ
มีความสามารถทางสรางสรรคสูงกวาผูที่คิดแบบไมเปนอิสระจากสิ่งแวดลอม แกมเบิล และ เคลเนอร 
(Gamble; & Kellner.  1968) ไดทําการทดลองเพื่อพิสูจนความจริงน้ีโดยใชแบบทดสอบ Strop  Color – 
Word โดยแบบทดสอบนี้จะมีคําศัพทของสีตางๆ  เขียนดวยสีที่ไมตรงกับความหมายของศัพทที่เขียน  
เชน คําศัพทสีแดงเขียนดวยสีเขียว เปนตน นําแบบทดสอบนี้ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีความคิด
สรางสรรคสูงและต่ําใหบอกสขีองอักษรที่ใชเขียนคําศัพทแตละตวัน้ัน ผลการทดลองพบวา กลุมตวัอยาง
ที่มีความคิดสรางสรรคสูงจะสามารถบอกสีของตัวอักษรที่ใชเขียนคําศัพทเหลานี้ไดถูกตองและรวดเร็วกวา
กลุมตัวอยางที่มีความคิดสรางสรรคต่ํา ผลการทดลองนี้สรุปวา ความสามารถในการบอกสีไดถูกตอง
เปนการพัฒนาการทางความคิดแบบอิสระจากสิ่งแวดลอมนั่นเอง สอดคลองกับความคิดของแม็ควินนี่  
(Mc Whinnie.  1967) ที่กลาววา ความคดิไมเปนแบบอิสระจากสิ่งแวดลอมมีความสามารถทางการคดิ
สรางสรรคต่ํา และผูที่มีความคิดแบบเปนอิสระจากสิ่งแวดลอม มีความสามารถทางการคิดสรางสรรค
สูงกวาผูที่คิดแบบไมเปนอิสระจากสิ่งแวดลอม (Bloomberg.  1973: 16 – 19)  
  7. แนวคิดดานศัลยประสาท (Physiology of Human Brain) แนวความคิดนี้เชื่อวา
สมองของมนุษยแบงออกเปนสองสวน คือ สมองสวนซายและสวนขวา และเชื่อมโยงโดยเสนประสาท
ที่เรียกวา คอรปส คอลโลซัม (Corpus Callosum) สมองสวนน้ีจะทํางานสัมพันธกัน แตทําหนาที่
แตกตางกัน คือ สมองสวนซาย (L - Hem) ทําหนาที่เกี่ยวกับสิ่งที่เปนเหตุเปนผล เชน คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร สวนสมองสวนขวา (R - Hem) จะทําหนาที่คิดเกี่ยวกับการสังเคราะหการใชความคิด
สรางสรรค สรางสรรคและสุนทรยีะ ฉะนัน้หากมีการจัดประสบการณที่เหมาะสมก็จะไปกระตุนใหสมอง
ทั้งสองสวนนี้มีโอกาสไดทํางานอยางสม่ําเสมอ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพทางความคิดของบุคคลใหสูง
และกวางไกลออกไปยิ่งขึ้น (Wiltrock.  1977: 60) สอดคลองกับไอนสไตน (Einstein) ที่กลาววา ผูที่
ฝกการใชสมองแตเพียงขางเดียวเปนเวลานานๆ ก็ไมสามารถใชสมองอีกขางหนึ่งได แตหากมีการกระตุน
ใหมีการใชสมองขางที่ไมคอยจะไดใชขึ้นมาใหทํางานเทาอีกขางหนึ่งที่ใชอยูเปนประจํา ก็จะทําใหเกิด
ประสิทธิผล เปนการเพิ่มอัจฉริยะภาพใหแกมนุษยเราไดอยางอัศจรรยยิ่ง และจากการคนควาวิจัยของ
โรเซนวีก (Rocenwek) พบวา สมองมิไดเสื่อมลงไปตามอายุไขของคนเราเลยแมแตนอย ถาไดมีการกระตุน
หรือมีการใชสมองขึ้นมา ไมวาจะมีอายุเทาใดก็จะเกิด มีการงอกเงยกิ่งกานของเซลลสมองไปติดตอ
เชื่อมโยงมากขึ้น จะมีผลใหสมองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงตามไปดวย (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ.  
2542: 77;  อางอิงจาก ชินโอสถ หัสบําเรอ.  2538) 
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ภาพประกอบ 8 แสดงสมองสวนซายและขวา 
 
 ที่มา:  ดิลก  ดิลกานนท.  (2534 : 19)  ;  อางอิงจาก  Wittrock.  (1977 : 89). 
 
 
 4.5  องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
  วิชัย วงษใหญ (2523: 7) ไดกลาววา การที่จะเกิดความคิดสรางสรรคไดนั้น จะตอง
ประกอบไปดวย 
   1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดที่แปลกแตกตางไปจากบุคคลอื่น 
   2. ความวองไวหรือความพรั่งพรู (Fluency) ปริมาณการคดิพรั่งพรูออกมามากกวา
บุคคลอื่น 
   3. ความคลองตวั (Flexibility) ชนิดของความคดิที่ปรากฏออกมาจะแตกตางกันออกไป
โดยไมซ้ํากันเลย 
   4. ความละเอียดลออประณีต (Elaboration) ความคิดที่แสดงออกมานั้นละเอียดลออ  
สามารถจะนํามาทําใหสมบูรณและประณีตตอไปได 
   5. การสังเคราะห (Synthesis) คือ การรวบรวมสิ่งที่คิดได มาทําใหมีความหมาย
และนํามาพัฒนาตอไปใหสมบูรณ 
  เจลเลน และ เออรบัน (Jellen; & Urban.  1986: 141) ไดกลาวถงึองคประกอบของ
ความคิดสรางสรรคไวในขอสอบ ทีซีที - พิซี (TCT - PT) ดังนี้ 
   1. ความคิดคลองแคลว 
   2. ความคิดยืดหยุน 
   3. ความคิดริเริ่มที่ตนเองมีอยู 
   4. ความคิดละเอียดลออ 
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   5. การกระทําที่แสดงถึงการเสี่ยงอันตราย เชน การแยกขอบเขต 
   6. การผสมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั เชน การจัดรวมสิง่ตางๆ ใหมีความตอเนื่อง 
   7. อารมณขัน 
  จากทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ กิลฟอรด (Guilford.  1969: 145 – 151) เชื่อวา 
ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองที่คิดไดกวางไกลหลายทิศทาง หรือเรียกวา ลักษณะ
การคิดอเนกนยัหรือการคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking) ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ (กรมวชิาการ.  
2534: 9 – 10) 
   1. ความคดิริเร่ิม (Originality) เปนลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิด
ธรรมดา อาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น เชน การคิด
ประดิษฐเครื่องบินไดสาํเร็จ โดยไดแนวคิดจากการทําเครื่องรอน เปนตน ความคิดรเิร่ิมสามารถอธิบาย
ไดตามลักษณะดังน้ี คือ 
    1.1 ลักษณะทางกระบวนการ คอื เปนกระบวนการคิดและสามารถแตกความคิด
จากของเดิมไปสูความคิดแปลกใหมที่ไมซ้ํากับของเดิม 
    1.2 ลักษณะบุคคล คือ บุคคลที่มีความคิดริเริ่มจะเปนบุคคลที่มีเอกลักษณของ
ตนเอง เชื่อม่ันในตนเอง กลาคิด กลาลอง กลาแสดงออก ไมขาดกลัวตอความไมแนนอน แตเต็มใจ
และยินดีที่จะเผชิญ และเสี่ยงกับสภาพการณดังกลาว บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค จึงเปนบุคคลที่มี
สุขภาพจิตดีดวย 
    1.3 ลักษณะทางผลผลิต คือ ผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม จึงเปนงานที่แปลกใหม
ไมเคยปรากฏมากอน มีคุณคาทั้งตอตนเอง และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม คุณคาของงาน จึงมี
ตั้งแตระดับตน เชน ผลงานที่เกิดจากความตองการการแสดงความคิดอยางอิสระ เกิดจากแรงจูงใจ
ของตนเอง ทาํเพื่อสนองความตองการของตนเองโดยไมคํานึงถึงคุณภาพของงานและคอยๆ พัฒนาขึ้น
โดยเพิ่มทักษะบางอยาง ตอมาจึงเปนทั้งงานประดิษฐ เปนสิ่งที่คิดคนใหมไมซ้ํากับใคร นอกจากนั้นก็
พัฒนางานประดิษฐใหดีขึ้นจนเปนขั้นสูงสุด 
   2. ความคลองในการคดิ (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเรว็และมีคําตอบปริมาณที่มากในเวลาที่จํากัด แบงออกเปนองคประกอบ
ยอย 4 ดาน ดังน้ี 
    2.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถ
ในการใชถอยคําอยางคลองแคลว 
    2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational Fluency) เปน
ความสามารถที่คิดหาถอยคาํที่เหมือนกันหรือคลายกันไดมากที่สุดเทาที่จะมากได ภายในเวลาที่กําหนด 
    2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปน
ความสามารถในการใชวลีและประโยค คือ ความสามารถที่จะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว เพ่ือใหได
ประโยคทีต่องการ 
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    2.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะ
คิดสิ่งที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด เปนความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลือกเฟนใหได
ความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด จึงจําเปนตองคิด คิดออกมาใหไดมากหลายอยางและแตกตางกันแลว
จึงนําเอาความคิดที่ไดทั้งหมดมาพิจารณาแตละอยางเปรียบเทียบกันวาความคิดอันใดจะเปนความคิด
ที่ดีที่สุด 
   3. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การคิดหาคําตอบไดหลายประเภทและหลายทิศทาง แบงออกเปน 
    3.1 ความยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เปนความสามารถ
ที่จะพยายามคิดไดหลายอยางอยางอิสระ 
    3.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เปนความสามารถ
ที่จะคิดไดหลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหน่ึงไปเปนหลายสิ่งได  
   4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตง
หรือขยายความคิดหลักใหไดความหมายที่สมบูรณยิ่งขึน้ ความคิดละเอียดลออเปนคุณลักษณะทีจํ่าเปน
ยิ่งในการสรางผลงานที่มีความแปลกใหมใหสําเร็จ พัฒนาการของความคิดละเอียดลออขึ้นอยูกับสิ่งตอไปน้ี 
    4.1 อายุ คนที่มีอายุมากจะมีความสามารถทางดานนี้มากกวาคนที่มีอายุนอย 
    4.2 เพศ เพศหญิงจะมีความสามารถมากกวาเพศชายในการคิดละเอียดลออ 
    4.3 การสังเกต คนที่มีความสามารถ ดานการสังเกตสูง จะมีความสามารถดาน
ความคิดละเอียดลออสูงดวย 
  กิลฟอรด และ ฮอพฟเนอร (Guilford; & HoepFener.  1972: 137 – 152) ไดศึกษาถึง
องคประกอบของความคิดสรางสรรคเพ่ิมเติมและพบวา ความคิดสรางสรรคตองมีองคประกอบอยางนอย  
8 องคประกอบ คือ   
   1. ความคิดริเริ่ม (Originality) 
   2. ความคิดคลองตัว (Fluency) 
   3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) 
   4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
   5. ความคิดไวตอปญหา (Sensitivity of Problem) 
   6. ความสามารถในการใหนิยามใหม (Redefinition)\ 
   7. ความซึมซับ (Penetration) 
   8. ความสามารถในการทํานาย (Prediction)   
 4.6 ลําดับขั้นของการเกิดความคิดสรางสรรค 
  ซัลลิแวน (Sullivan.  1967: 33) ไดกลาวถึงขั้นตางๆ ของกระบวนการคดิสรางสรรค ดังนี้ 
     1. ขั้นประสบปญหา (Puzzlement) เปนขั้นซ่ึงบุคคลเกิดความรูสึกวา มีบางสิ่งบางอยาง 
เกิดความเขาใจผิด ไมแจมชัดหรือไมสามารถเขาใจได 
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   2. ขั้นไตรตรองอยางหนัก (Mental Labor) เปนขั้นที่บคุคลคิดถึงวธิีการและความรู
ตางๆ ที่ไดสะสมไว ขั้นนี้สมองทํางานอยางหนัก แตไมสามารถแกปญหาได 
   3. ขั้นเพาะความคิด (Incubation or Gestation) เปนขั้นที่ความคิดหยดุอยูขณะ
เพ่ือดูวา มีอะไรเกิดขึ้น 
   4. ขั้นเกิดความกระจาง (Illumination) เปนขั้นที่เกิดความคดิอยางทะลุปรุโปรงหรือ
เกิดการคนพบแลว   
   5. ขั้นกลั่นกรองความคิด (Elaboration) เปนขั้นทีท่ําการพิสูจนทบทวนเหตผุลและ
ผลที่ไดจากการกระทําเทานั้น 
  เทยเลอร (Taylor.  1963: 4 – 5) ไดกลาวถึง กระบวนการสรางสรรคทํานองเดียวกัน  
แตมีเพียง 4 ขั้น คือ   
   1. ขั้นไตรตรองปญหาอยางหนัก 
   2. ขั้นเพาะความคิด 
   3. ขั้นเกิดความกระจาง 
   4. ขั้นกลั่นกรองความคิด 
  ทอรแรนซ (Torrance.  1962: 47) ไดกําหนดขั้นตอนกระบวนการคิดสรางสรรคเปน 4 ขั้น 
ดังนี้ 
   1. ขั้นเริ่มตน เกิดความรูสึกตองการหรือความไมเพียงพอในสิ่งตางๆ ที่จะทําให
บุคคลเริ่มคิด เขาพยายามรวบรวมขอเท็จจริง เร่ืองราวและแนวคิดตางๆ ที่มีอยูเขาดวยกัน เพ่ือหา
ความกระจางในปญหา ขั้นนี้ผูคิดยังไมทราบวา ผลที่จะเกิดนั้นจะเปนไปในรูปใด และอาจใชเวลานาน
จนบางครั้งจะเกิดขึ้นโดยผูคิดไมรูสึกตัว 
   2. ขั้นครุนคิด ตอจากขั้นเร่ิมตน มีระยะหนึ่งที่ความรู ความคิด และเรื่องราวตางๆ  
ที่รวบรวมไวมาประสมกลมกลืนกันเขาเปนรูปราง ระยะนี้ผูคิดตองใชความคิดอยางหนัง แตบางครั้ง  
ความคิดอันนี้จะหยุดชะงักไปเฉยๆ เปนเวลานาน บางครั้งก็กลับเกิดขึ้นใหมอีก 
   3. ขั้นเกิดความคิด ในระยะทีก่ําลังครุนคิดนั้น บางครั้งอาจเกิดความคดิผุดขึ้นมา 
ทันทีทนัใด ผูคิดจะมองเห็นความสําคัญของความคิดใหมที่ซ้ํากับความคิดเกาๆ มีผูคดิมาแลวการมองเห็น 
ความสัมพันธในแนวคิดใหมนี้ จะเกิดขึ้นในทันทีทันใด ผูคิดไมไดนึกไดฝนวาจะเกิดขึ้นเลย 
   4. ขั้นปรับปรุง เม่ือเกิดความคิดใหมแลว ผูคิดจะขัดเกลาความคิดใหมใหหมดจด  
เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย หรือตอเติมเสริมแตงความคิดที่เกิดขึน้ใหมนั้นใหรัดกุม และววิัฒนาตอไปหรือ
ในบางกรณีในขั้นนี้ อาจมีการทดลอง เพ่ือประเมินการแกปญหาสําหรับเลือกความคิดที่สมบูรณที่สุด  
ความคิดเหลานี้กอใหเกิดความคิดใหมๆ ทางวิทยาศาสตร นวนิยาย บทเพลง จิตรกรรมและการออกแบบ
อ่ืนๆ เปนตน 
  เวแกนด(Weigand.  1971: 208) กลาววา กระบวนการคิดอยางสรางสรรค ประกอบดวย
ขั้นตางๆ  5 ขั้น ดังน้ี 
   1. ขั้นวิเคราะหปญหา (Analysis) เปนการกําหนดตัวปญหาใหแจมชัด 
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   2. ขั้นปฏิบัติการ (Manipulation) เปนขั้นรวบรวมวิธีการแกปญหาที่เปนไปได 
   3. ขั้นความคิดติดขัด (Impasse) เปนขั้นที่ยังไมสามารถแกปญหาได 
   4. ขั้นเกิดความกระจาง (Eureka) เปนขั้นที่เกิดความคิดแวบขึน้ มองเห็นทางแกปญหา
ทันที 
   5. ขั้นพิสูจน (Verification) เปนขั้นตรวจสอบใหแนใจ 
 4.7 พัฒนาการของความคิดสรางสรรคในวัยตางๆ        
  ทอรแรนซ  (ชูจิต ตันอรรถนาวิน.  2528: 10 – 12; อางอิงจาก Torrance.  1962: 84 – 105)  
ไดศึกษาพัฒนาการความคดิสรางสรรคของเด็กในวัยตางๆ ไวดังนี้   
   1. วัยกอนเขาเรียน 
    วัยแรกเกิด – 2 ป เด็กเริ่มจะจินตนาการในวัยระยะนี้ พอแมสามารถสรางเสริม
พัฒนาการใหเด็กไดดวยการหาเกมสเด็กเลนตางๆ ใหเด็กและระวังความปลอดภัยของเด็กระหวางทีเ่ลน
ดวย 
    วัย 2 – 4 ป เด็กเริ่มจะเรียนรูสิ่งตางๆ มีชวงเวลาความสนใจสั้นๆ และเริ่มเอา
แตใจตนเอง ตองการทาํสิ่งตางๆ ดวยตนเอง เปนการพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง เด็กจะอยากรูอยากเห็น
และถามปญหาใหผูใหญรําคาญบอยๆ เด็กวัยนี้ควรมีของเลนชนิดที่เปลี่ยนแปลงไดหลายรูปแบบ เชน  
รูปสี่เหลี่ยมสําหรับตอหรือดินนํ้ามัน จะทําใหเด็กมีจินตนาการมากกวาของเลนที่มีรูปแบบตายตัว ผูใหญ
ควรชักจูงใหเด็กปลูกตนไมหรือเลี้ยงสัตว ใหเด็กทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง เด็กจะยินดีเม่ือทําไดสําเร็จ  
ควรใหความชวยเหลือเล็กๆ นอยๆ หรือควรปลอบโยนเมื่อเด็กทําไมสําเร็จ 
    วัย 4 – 6 ป เด็กวัยนี้มีจินตนาการดี เรียนรูถึงทกัษะในการวางแผนเลน เรียนรู
หนาที่ของผูใหญโดยผานการเลน สามารถเชื่อมโยงเหตุการณเขาดวยกัน แมวา ยังไมเขาใจเหตุผล  
เริ่มรับรูถึงอารมณของผูอ่ืน และเริ่มคิดไดวาการกระทาํของตนเอง จะทําใหผูอ่ืนรูสึกอยางไร ผูใหญ
ควรนําความคิดของเด็กมาใชประโยชนบาง แมวาจะไมดีเทาของผูใหญ ควรยอมรับใหเด็กทําสิ่งตางๆ  
ดวยตนเอง และคอยใหคําแนะนํา ควรตอบคําถามของเด็กและรวมรับรูในสิ่งที่เด็กคิด เด็กวัยน้ีเปนวัย
ที่ควรสงเสริมจินตนาการความคิดสรางสรรค  
   2. วัยประถมศกึษา 
    วัย 6 – 8 ป ความคิดสรางสรรคของเด็กจะลดลงในระยะของการเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 แตเด็กวัยน้ีจะรักการเรียนมีความอยากรูอยากเห็นมากขึ้น เอาแตใจตนเอง ใชตนเองเปนศูนยกลาง  
ระยะนี้เปนชวงเวลาที่จะใชความคิดสรางสรรคผานบทเรียน นิทานหรือการอภิปราย ผูใหญควรชวยเหลือ
ใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นของตนเองและคอยตอบคําถามตางๆ  ของเด็ก 
    วัย 8 – 10 ป เด็กวยัน้ีมีทักษะในการคิดสรางสรรคสูงขึ้น และสามารถนาํความคดิ
นั้นไปใชไดจริงๆ เด็กมักจะเลียนแบบวีรบรุุษ สามารถกระตุนใหใชความคิดสรางสรรค หรือทกัษะอ่ืนๆ  
เพ่ือชวยเพื่อฝูง เด็กสามารถทํางานที่ยากขึ้นได รูจักถามปญหาที่ซับซอนขึ้นไดรูจักคิดมากขึ้น มีความวิตก
กังวลในสิ่งที่ตนเองทําไมได และรูสึกเสียใจที่ไมไดรับความยุติธรรม เด็กวัยน้ีตองการโอกาสที่จะแสดงออก
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ถึงความคิดสรางสรรค ผูใหญควรใหโอกาสแกเด็กพรอมทั้งแสดงใหเด็กเห็นดวยวา ความคิดของแก
เปนประโยชน แตเด็กตองการคําแนะนาํสนับสนนุและปลอบโยนดวย เม่ือตองทาํงานที่ยากมากๆ วัยนี้
ควรเปนวัยที่เด็กควรเรียนรูวาตนเองไมสามารถทําทุกสิ่งทุกอยางได 
    วัย 10 – 12 ป เด็กจะชอบอานหนังสือและอยูนิ่งๆ ไดนานยิ่งขึ้น สามารถอาน
หนังสือหรือใชความคิดไดทีละนานๆ เปนวัยที่มีพัฒนาการดานศิลปะและดนตรีอยางรวดเร็ว เด็กวัยน้ี
มักจะชอบลองทุกสิ่งทุกอยางดวยตนเอง มีความคิดละเอียดลึกซึ้งถึงขอปลีกยอยตางๆ และมีความจําดี  
สามารถแปลงหลักเกณฑตางๆ ได ลงความเห็นหรือคิดประดิษฐสิง่ตางๆ ได ถาเปนงานทีท่าทาย  
เด็กควรมีโอกาสไดแสดงความสามารถตางๆ ที่มีอยู ระยะนี้เปนเวลาที่สมควรสาํรวจหาปรีชาญาณ
ในตวัเด็ก รวมทั้งเปนเวลาที่สมควรกระตุนใหเด็กทํางานยากๆ และหัดตัดสินใจ 
   3. วัยมัธยมศึกษา 
    วัย 12 – 14 ป เด็กวัยน้ีจะเกี่ยวของกับกิจกรรมมาก และยังไมมีการวางแผน
สําหรับอนาคตของตนเอง รักสนุกไมคํานึงถึงเหตผุล เด็กที่มีพรสวรรคจะมีการแสดงออกถึงจินตนาการ
ของตนเองในดานตางๆ เชน ศิลปะ ดนตรี หรือเครื่องยนต เปนตน เด็กจะเริ่มตอตานระเบียบกฎเกณฑ
ตางๆ ตองการมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง เด็กวัยน้ี มักจะมีความรูสึกไมม่ันใจตนเอง  
เพราะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และอารมณ ความสัมพันธระหวางเพ่ือนฝูงก็เปลี่ยนไป แมจะมี
การเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ตาม มีโอกาสทํางานที่ยากแตนาสนใจ ฝกการตัดสินใจและที่สําคัญคือ ไมควร
ทําใหเด็กตางไปจากกลุมเพ่ือนๆ แตควรใชวิธีดึงกลุมเพ่ือนๆ ไปในทางที่ตองการ ควรฝกใหเด็กรูจัก
การสังเกตความตองการของคนอื่นและรูจักเคารพความเห็นของผูอ่ืนดวย 
    วัย 14 – 16 ป ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงจะชอบสนุกผจญภัย เร่ิมสนใจงานอาชพี
ในอนาคต เด็กจะมีพัฒนาการเรว็มากทางดานความสามารถและความสนใจ แตก็ยงัเปลี่ยนแปลงไดงาย  
เด็กมักกังวลเรื่องการยอมรบัของเพ่ือนๆ และเริ่มเรียนรูวาปญหาบางอยางสามารถหาคําตอบที่แนนอน
ได ผูใหญควรชวยใหเด็กไดมีเวลาคิดถึงความสามารถของตนเอง และวิธีการนําไปใชใหประสบผลสําเร็จ
ในอาชีพการงาน ควรกระตุนใหเด็กทราบถึงความตองการของสังคม ระยะนีเ้ปนชวงเวลาสําหรบัฝกฝน
ทกัษะในการคิดตอบปญหาอยางสรางสรรค 
    วัย 16 – 18 ป เด็กวัยนี้ตองการการชวยชักจูงจินตนาการใหมีความทะเยอทะยาน
ในทางที่ดีสําหรับชีวิต ความสนใจของเด็กวัยนี้จะม่ันคงพอๆ กับความสามารถและเปนวัยที่ดีที่สุดสําหรับ
ทดสอบความตองการของเด็ก เพราะเด็กมีความสามารถที่จะคิดหาขอสรุปไดแลว ไดเรียนรูทีจ่ะใช
ความสามารถที่มีอยูแกปญหาอยางสรางสรรค และสามารถเขากับกลุมเพ่ือนไดเปนอยางดี ในวัยนี้
ผูใหญตองดูแลและกระตุนดวย “อาหารความคิด” ในหองเรียน เสริมสรางทักษะความชํานาญ และ
ความสนใจในสุนทรียภาพ ผูใหญควรเริ่มเรียนรูไปพรอมกับเด็กในวัยนี้ แตหลีกเลี่ยงการแขงขันกับเด็ก  
ควรใชประโยชนจากแบบทดสอบความสนใจ ความสามารถและทัศนคติในเรื่องตางๆ เด็กตองการพบ
กับปญหาที่ตองแกไข โดยใชความคิดสรางสรรคและตองการความชวยเหลือแนะแนวทางที่ควรยึดถือ
สรางความเชือ่ม่ันตอตนเอง และความคดิที่มีตอสังคม 
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   4. วัยหลงัมัธยมศึกษา 
    จากการวิจัยพบวา ระดับความคิดสรางสรรคของวัยนี้ จะลดลง เพราะสาเหตุ 
หลายประการ เชน พัฒนาการของรางกายไมตอเนื่อง การทํางานของตอมตางๆ เปลี่ยนแปลงไป รางกาย
ไมแข็งแรง มีการเจ็บปวย ตลอดจนความแตกตางของสังคมและความกังวลหนักใจในอาชีพ เปนตน 
  เนลเลอร (Kneller.  1965: 72 – 73) สรุปวา ความคิดสรางสรรคของคนจะเจริญเติบโต
ไปพรอมๆ กับรายกาย และขึ้นสูงสุดเม่ืออายุอยูในวัยรุนตอนปลาย ในวัยเด็กความคิดสรางสรรคจะ
งอกงามเรว็กวาสตปิญญา ความคิดสรางสรรคจะขึ้นสูงสดุในชวงอายุ 4 – 5 ขวบ แลวลดต่ําลงเลก็นอย  
เม่ือแรกเขาโรงเรียนแลวคอยๆ  สูงขึ้น ตั้งแตเกรด 1 ถึงเกรด 3 ตกลงมากในตอนตนของเกรด 4  
เพ่ิมสูงขึ้นในระยะเกรด 5 – 6 ตกลงตอนตนเกรด 7 ไปจนถึงใกลจบมัธยมปลาย แลวจึงหยุดหรืออาจ
ลดต่ําลงชาๆ   
  ลิกอน (อารี รงัสินันท.  2526: 55; อางอิงจาก Ligon. 1957) ไดศึกษาพัฒนาการความคิด
สรางสรรคของเด็กวัย 12 – 16 ป พบวา เด็กตองการเรียนรู และโอกาสเลือกและทดลองทําอาชีพที่
สนใจเพื่อเปนการเตรียมตัวลวงหนา ระยะนี้เด็กควรไดรับประสบการณในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ และ
ดําเนินการในเร่ืองที่ไดตัดสินใจแลวใหตลอด เด็กควรไดรับการฝกใหวางแผนงานที่นาตื่นเตนและยาก
มากขึ้น นอกจากนี้เด็กควรไดรับการฝกใหรูจักคํานึงถึงความตองการของคนอื่น และใหรูจักยอมรับ
และยกยองเพ่ือนๆ และแสดงออกอยางสรางสรรค 
  สุมาลี กาญจนชาตรี (2525: 43) ไดทําการศึกษาพัฒนาการความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนอายุ 11 – 15 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรจะลดลงในชวงอายุ 12 ป และหลังจากนั้น ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรจะ
เพ่ิมขึ้นโดยลําดับ         
 4.8 สติปญญากับความคิดสรางสรรค          
  คนจํานวนมากมีขอสงสัยวา คนที่มีเชาวปญญาสูง จะตองมีความคดิสรางสรรคสูงดวย
หรือไม แตก็ยังไมมีขอยืนยันชัดเจนวา เชาวปญญามีความสัมพันธกับความคิดสรางสรรคเสมอไป ดัง
ผลงานวิจัยตอไปน้ี 
  เมียร และ สเตน (Meier; & Stein.  n.d.) ไดทําการวิจัยเม่ือป ค.ศ. 1955 พบวา นักเรียน
ไดคะแนนจากการทดสอบเชาวปญญา (IQ) สูงมากไมใชนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคสูง หรือนักเรียน
ที่มีผลงานสรางสรรคดีเสมอไป เพราะจากการศึกษากลุมตวัอยางนักเรียนที่เกงคณิตศาสตรมีเชาวปญญาสูง  
มีคะแนนสูงในวิชาคณิตศาสตรเปนพิเศษ มีการทํางานดี มีนิสัยรักการเรียนคณิตศาสตรและผานการ
ทดสอบในการแขงขันตอบปญหาทางคณิตศาสตร ผลปรากฏวา ไมมีความสัมพันธระหวางผลการสอบ 
เชาวนปญญาและการสอบความคิดสรางสรรค สอดคลองกับ ทอแรนซ (Torrance) ที่ไดทําการศึกษา
เม่ือป ค.ศ. 1962 พบวา คะแนนจากแบบทดสอบความคิดสรางสรรคไมมีความสัมพันธกับคะแนนของ
เชาวปญญา และจากการทดสอบเชาวปญญาเพียงอยางเดียว จะคดันักเรียนที่มีความคิดสรางสรรค
ประมาณ 70 % ออกไปจากกลุมนักเรียนปญญาเลิศ และจากผลที่ปรากฏไดย้ําวาเรื่องนี้เปนความจริง
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สําหรับนักเรียนทุกชั้นเรียนและทุกรูปแบบของการทดสอบเชาวปญญา เพราะจากการวิเคราะหขอทดสอบ
เชาวปญญาพบวาสวนใหญเนนความรู ความจําและคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว และจาก
ขอมูลที่ศึกษาก็พบวา นักเรียนที่มีเชาวปญญาสูงเปนนักเรียนที่ครูชอบและยอมรับมากกวานักเรียนที่
มีความคิดสรางสรรคสูง 
  เกทเซลล และ แจ็คสัน (Getzels; & Jackson.  1962: Unpaged) ไดพยายามหาขอสรุป  
เร่ือง ความสัมพันธของเชาวปญญากับความคิดสรางสรรความีความสัมพันธกันหรือไม โดยการศึกษา
ลักษณะของผูเรียน 2 ลักษณะ คือ กลุมที่มีสติปญญาสูงซ่ึงมี IQ เฉลี่ยสูงกวา 130 และกลุมที่มีความคิด
สรางสรรคสูง พบวา ผูที่มีสติปญญาสูงเปนผูที่ใชความสามารถในการคิดเอกนัย (Convergent Ability)  
จะคิดในทางเดียว ถือคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ในขณะที่ผูที่มีความคิดสรางสรรคสูงจะตอง
ใชความสามารถทั้งการคิดแบบเอกนัยและอเนกนัย (Convergent and Divergent Abilities)   
  ตอมาในป ค.ศ. 1965 เบนตลี (Bently.  1965: 269 – 272) ไดศึกษาความคิดสรางสรรค
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชกลุมตวัอยางทีเ่ปนนักศึกษามหาวทิยาลยัมิเนโซตา จํานวน 75 คน  
เปนชาย 59 คน หญิง 16 คน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจ (Cognitive  
Operation) จํานวนคําที่จําได (Memory Operation) การคิดหลายทิศทาง (Divergent Thinking) และ
การประเมินคา (Evaluation) ผลการศึกษาพบวา ความรูความเขาใจและความจําไมมีความสัมพันธกับ
ความคิดสรางสรรค สวนความคิดหลายทศิทางและการประเมินคามีความสัมพันธกบัความคิดสรางสรรค 
 จากการศึกษาดังกลาวถึงแมวาจะไมสามารถยืนยันไดอยางชัดเจนวา เชาวปญญามีความสัมพันธ
กับความคิดสรางสรรค แตก็สามารถที่จะบอกไดวา ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได ทั้ง
ผูมีสติปญญาสูงและผูที่มีสติปญญาต่ํา 
 4.9 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค     
  3.9.1 ลักษณะพัฒนาการความคิดสรางสรรค 
   ถึงแมวาจากการวิจัยพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค จะพบวา ลักษณะความคิด
ริเร่ิมในวัยเด็กจะมีพัฒนาการสูงกวาในวัยผูใหญก็ตาม แตความคิดริเร่ิมก็เปนเพียงองคประกอบหนึ่ง
ของความคิดสรางสรรค ความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นได ไมวาจะเปนวัยใดดังที่  
โรเจอร (Rogers.  1970: 78 – 80) เกล (Gaie.  1969: 430) โลเวนเฟลด และ บรทิเทน (Lowenfeld; & 
britten.  1987) นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยในยุคตอมาที่สามารถนํามายืนยันคํากลาวขางตนไดเปนอยางดี  
เชน งานวิจัยของ โคลเวอร (Clover.  1980: 3 – 16) อัลบาโน (Albano.  1987: Abstract) และ นิรัช สุดสังข 
(2544: บทคัดยอ) ทําวิจัยกับนักศึกษาและบุคคลทัว่ไป โดยใชกิจกรรมการฝกความคิดสรางสรรค พบวา  
กลุมตัวอยางที่ไดรับการฝกความคิดสรางสรรค สามารถทําคะแนนในแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
ไดสูงขึ้นเปนอยางมาก 
   ริบอต (อารี พันธมณี.  2545: 48; อางอิงจาก Ribot.  1906) เปนผูที่ใชคําวา “จินตนาการ” 
แทน “ความคิดริเร่ิมสรางสรรค” และแสดงใหเห็นพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กทั่วๆ ไป 
และเปรียบเทียบกับพัฒนาการทางดานความมีเหตุมีผลดังแสดงไวในภาพประกอบ 9     



 101 

 
 
 
 
 
 
   

 
ภาพประกอบ 9 แสดงพัฒนาการของความคิดสรางสรรค 

 
  เสน  Im  แทนพัฒนาการทางจินตนาการตังแตวัยเด็กถงึวัยหมุมสาว 
  เสน  R    แทนเหตุผล 
  เสน  X    เปนจุดที่จินตนาการและเหตผุลอยูในระดับเดียวกัน 
 
 
 จากภาพประกอบ 9 แสดงใหเห็นวา พัฒนาการจะเจริญกาวหนาขึ้นเร่ือยๆ จนกระทั่งถึงจุด
ความมีเหตุผลจะเริ่มตนพัฒนาชากวาแลวเจริญและพัฒนาตามมาทัน จากนั้นจินตนาการของบุคคลก็
จะลดลง อาจจะเปนผลสืบเน่ืองมาจากความมีเหตุผลของบุคคลเปนสิ่งสกัดกั้นความสามารถในการคิด
สิ่งแปลกใหมและแหวกแนวจากสิ่งที่เคยปฏิบัต ิจึงเปนสิ่งที่นาคิดอีกสิ่งหน่ึงสําหรับการพัฒนาจินตนาการ 
  3.9.2 ลักษณะพฤติกรรมความคิดสรางสรรค 
   ผูที่มีความคิดสรางสรรค จะมีบุคลิกแตกตางจากบุคคลโดยทั่วไป นกัจิตวิทยาและ            
นักการศึกษาประกอบดวย อนัสตาซี่ (Anastasi.  1958) ฮอลแลนด (Holland.  1961) ทอแรนซ (Torrance.  
1963) วิลเลีย่ม (William.  1965) กิลฟอรด(Guilford.  1967) และ เจอซิลด (Jersild.  1968) ไดใหแนวคิด
เก่ียวกับบุคลกิภาพของผูที่มีความคิดสรางสรรคไว ดังนี้ 
    1. เปนผูที่มีความรูสึกไวตอปญหา  มองเห็นการณไกล 
    2. มีความเปนตวัของตวัเอง  ชอบอิสระ  ชอบทาทาย 
    3. มีความสามารถในการคิดหลายทิศทางและมีความคิดยืดหยุน 
    4. มีความคิดริเริม่  ชอบทดลองและคนหาความจริง  ชอบซักถาม 
    5. ไมชอบทําตามความคิดของใคร 
    6. มีความอยากรูอยากเห็นสูง 
    7. มีความตองการประสบความสําเร็จในอนาคต 
   อารีย พันธมณี (2545: 75) กลาววา คนที่มีความคดิสรางสรรค จะมีบุคลิกภาพ
ประจําตนแตกตางจากคนทั่วๆ ไป พฤติกรรมของคนที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีดังน้ี 
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    1. อยากรูอยากเห็น มีความกระหายใครรูอยูเปนนิจ 
    2. ชอบเสาะแสวงหา สํารวจ ศึกษา คนควาและทดลอง  
    3. ชอบซักถามและถามคําถามแปลกๆ 
    4. ชางสงสัย เปนเด็กที่มีความรูสึกแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็นเสมอ 
    5. ชางสังเกต มองเห็นลักษณะที่แปลก ผิดปกติหรือชองวางที่ขาดหายไปได
งายและรวดเร็ว 
    6. ชอบแสดงออกมาวา จะเก็บกด ถาสงสัยสิ่งใดก็จะถามหรือพยายามหาคําตอบ
โดยไมรั้งรอ 
    7. อารมณขัน มองสิ่งตางๆ ในแงมุมที่แปลกและสรางอารมณขันอยูเสมอ 
    8. มีสมาธิดีในสิ่งที่ตนสนใจ 
    9. สนุกสนานกับการใชความคิด 
    10. สนใจสิ่งตางๆ อยางกวางขวาง 
    11. มีความเปนตัวของตัวเอง 
   นอกจากที่กลาวมาแลวยังมีผูใหแนวคิดในเรื่องพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของบุคคล
ที่มีความคิดสรางสรรคมีลักษณะ 8 ประการ ดังที่กรมวิชาการ (กรมวิชาการ. 2534: 15) ไดเสนอไว 
ดังนี้ 
    1. มีความคิดอิสระเปนตัวของตัวเอง ไมชอบทําตามอยางใคร กลาคิดกลาแสดงออก 
ถือตัวเองเปนศูนยกลาง 
    2. มีแรงจูงใจสูง รักความกาวหนา มีความมานะบากบั่นที่จะทํางานยาก และ
ซับซอนใหสําเร็จอยากรูอยากเห็น ตื่นตวัที่จะรับรูตลอดเวลา 
    3. ไวตอปญหา มีความสามารถในการคิดหลายแงมุม มีความสามารถในการแกปญหา 
ใชความคิดไดอยางคลองแคลว มีความยดืหยุน พรอมทีจ่ะเปลีย่นแปลงวิธเีกามาสูแนวใหม หรือวธิีการ
ใหมๆ ชางสงสัยและมีนิสัยที่จะคิดหาคําตอบ 
    4. มีความสามารถในการใชสมาธิ มีความสามารถในการพินิจพิเคราะหอยาง
ถี่ถวน 
    5. มีความคิดรเิริม่ ชอบคิด ชอบทําสิ่งที่ซบัซอนและแปลกใหม ชอบความยุงยาก
ซับซอน และสามารถใชคําถามซักถามสิ่งที่ตองการจะรู 
    6. ยอมรับในสิ่งที่ไมแนนอนและสิ่งที่เปนขอขัดแยง อดทนตอสิ่งที่ยังไมแนชัด  
ไมขลาดกลวัตอสิ่งที่ยังไมทราบ สิ่งที่ลกึลบันาสงสยั กลบัรูสึกพึงพอใจและตื่นเตนที่จะเผชิญกบัสิ่งเหลานั้น 
    7. มีความอดทนตอความไมเปนระเบียบ ไมชอบทําตามระเบียบหรือกฎเกณฑ  
ไมคอยมีความสม่ําเสมอและไมชอบถูกบังคับ 
    8. มีอารมณขัน ชอบคิดเลนไปเรื่อยๆ มีจินตนาการ 
 จากคุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคดังที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา ผูที่มีความคิด
สรางสรรค มักเปนผูที่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบทดลองทําสิ่งใหมๆ กลาคิดกลาตัดสินใจ รักอิสระใน
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การคิด คิดไดหลายแงหลายมุม ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา ผูที่มีความคิดสรางสรรคมักเปนบุคคลที่มีบุคลกิภาพ
หลายๆ อยางอยูในตัวคนคนเดียวกัน 
  3.9.3 หลักในการสงเสริมความคิดสรางสรรค 
   ความคิดสรางสรรคเปนคุณสมบัติที่อยูในตัวคนทุกคนและสามารถสงเสริมใหพัฒนา
ไดทั้งทางตรงและทางออม ทางตรง คือ การสอน ฝกฝน อบรม สวนทางออม คือ การสรางบรรยากาศ
และการจัดสิ่งแวดลอม สงเสริมความเปนอิสระในการเรียนรู สอดคลองกับความคิดของ โรเจอรส (Rogers.  
1959) ที่วาความคิดสรางสรรคไมสามารถบังคับใหเกิดขึน้ได แตสามารถสงเสริมใหเกิดขึ้นไดดวยการจัด
สภาพการณเทคนิควิธทีี่เหมาะสมถูกตอง (อารี พันธมณี.  2545: 89) โรเจอรไดเสนอแนะการจัดสภาพการณ
ที่จะสงเสริมความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นไดไว ดังนี้ 
    1. ความรูสึกปลอดภัยทางจิต สามารถสรางไดดวยกระบวนการที่สัมพันธกัน 
3 อยาง คือ 
     1.1 ยอมรับในคุณคาของแตละบุคคลอยางไมมีเง่ือนไข ครู พอ แมหรือบุคคล
อ่ืนๆ ที่เกีย่วของตองยอมรับในความสามารถของบุคคลแตละคนและเชื่อม่ันในตวับคุคลเหลานั้น อยาง
ไมมีเง่ือนไข จะทําใหเขาเกิดความรูสึกม่ันคง ปลอดภัย เริ่มเรียนรูวาตนสามารถจะเปนอะไรก็ไดที่อยากจะเปน
โดยไมตองเสแสรง จะทําใหเขามุงไปสูการคิดแบบสรางสรรค 
     1.2 สรางบรรยากาศที่ไมตองมีการวัดผลและประเมินผลจากภายนอก เม่ือ
ไมมีการวัดผลและประเมินผลจากภายนอกหรือจากมาตรฐานอื่น  ๆก็จะทําใหรูสึกเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง
และกลาแสดงออกทั้งความคิดและกระทําอยางสรางสรรคได โดยทั่วไป การวัดผล มักจะ หมายถึง  
การขมขูใหเกิดความกลัว ความกลัวจะเปนตัวสกัดกั้นไมใหบุคคลนั้นๆ กลาแสดงออก ดังนั้น ถาไมมี
การประเมินผลจากภายนอกบุคคล จะเริ่มเรียนรูการประเมินผลดวยตนเอง นั่นคือ เขากําลังกาวไปสู
การสรางความรูสึกคิดอยางสรางสรรค 
     1.3 ความเขาใจ เปนสิ่งสําคัญสาํหรับการสรางความรูสึกปลอดภัย ถาเรา
เขาใจความรูสกึของบุคคลอื่นที่รวมงานกบัเราและเห็นใจเขารูสึกเกิดความปลอดภยั บรรยากาศอยางนี้
จะทําใหเขายอมรับตัวเขาจริงๆ และการแสดงออกตางๆ ของเขา รวมทั้งการสรางสรรคสิ่งแปลกๆ ที่
เกี่ยวของสัมพันธกับโลกของเขาดวย 
    2. ความเปนอิสระทางจติ เม่ือบคุคลที่เกีย่วของกับผูเรยีนยอมรับในการแสดงออก
อยางอิสระของผูเรียนแตละคนนั้นยอมถือวา เปนการสงเสริมความคดิสรางสรรค การยอมรับนี้ เปน
การใหอิสรภาพแกผูเรียนทุกคนในการที่จะคิด เปนการสงเสริมการกลาแสดงออก และวิธีการรับรูการสราง 
สังกัปและความหมายโดยตนเอง เปนสวนหนึ่งของความคิดสรางสรรค 
   ทอแรนซ (อารี รังสินันท.  2536:  76 – 77; อางอิงจาก Torrance.  1959) ไดเสนอ
หลักในการสงเสริมความคิดสรางสรรคไวหลายประการ เนนที่ตัวครูกับนกัเรียนและปฏิสัมพันธระหวางครู
กับนักเรียนเปนสําคัญไว 7 ประการ ดังนี้ 
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    1. การสงเสริมใหผูเรียนถามและใหความสนใจตอคําถามที่แปลกๆ ของนักเรียน  
ครูไมควรมุงที่คําตอบที่ถูกตองเพียงอยางเดียว เพราะในการแกปญหาแมจะใชวิธีเดาเสียบางก็ควรจะยอม  
แตควรจะกระตุนใหนักเรยีนไดวิเคราะหคนหาเพื่อพิสจูนการเดา ควรใชการสงัเกตและใชประสบการณ
ของผูเรียนเอง 
    2. ตั้งใจและเอาใจใสตอความคดิแปลกใหมๆ ของนักเรียนดวยใจเปนกลาง  เม่ือ
ผูเรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดๆ แมจะเปนความคิดที่ไมเคยไดยินมากอน ผูใหญก็อยาเพิ่งตดัสินใจ
วาถูกหรือผิด ดีหรือไมดีหรือลิดรอนความคิดนั้นแตควรรับฟงไวกอน 
    3. กระตือรือรนตอคําถามที่แปลกๆ ของนักเรียนดวยการตอบคําถาม อยางมี
ชีวิตชีวาหรือชี้แนะใหนักเรียนตอบคําถามจากการคนหาคําตอบจากแหลงตางๆ ดวยตนเอง 
    4. กระตุนและสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ควรใหโอกาสและเตรยีมการ
ใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองและยกยองนักเรียนที่เรียนรูดวยตนเอง ครูอาจเปลี่ยนบทบาทเปนผูชี้แนะ
และลดการอธิบายลงบาง แตเพ่ิมการใหผูเรียนมีสวนริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองมากขึ้น 
    5. เปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรูและคนควาอยางตอเน่ืองอยูเสมอ โดยไมตอง
ใชวธิีขูดวยคะแนนการสอบหรือการตรวจสอบ เปนตน 
    6. พึงระลึกวาการพัฒนาความคิดสรางสรรคจะตองใชเวลาพัฒนาอยางคอยเปน
คอยไป 
    7. สงเสริมใหนักเรียนใชจินตนาการของตนเองและยกยองชมเชย เม่ือนักเรียน
มีจินตนาการที่แปลกและมีคุณคา 
   กิลฟอรด (Guilford.  1959:  339 – 340) เชื่อวา คนที่มีความคิดสรางสรรค ตองมี
ความคลองในการคิด (Fluency) ความยืดหยุน (Flexibility) และความคิดที่เปนตวัของตวัเองโดยเฉพาะ 
(Originality) ผูที่มีลักษณะดังน้ีสูงในกระบวนการคิด ถือไดวา เปนผูที่มีความคิดสรางสรรคสูง ครูสามารถ
ฝกใหผูเรียนเกิดความคิดเชนนี้ได มีแนวทางที่จะสนับสนุนแนวคิดนี้มี 3 ประการ คือ 
    1. การเปดรับประสบการณ คือ การไมยึดถืออะไรที่ตายตัว (Rigidity) มีใจกวาง
ในสิ่งที่สงสัยหรือคลุมเครือและสามารถยอมรับขอสนเทศที่ขัดแยงกัน 
    2. มีศูนยรวมแหงการประเมินอยูในตน โดยแตละบุคคลตัดสินดวยตนเองอยางอิสระ
จากความกดดันภายนอก 
    3. ความสามารถที่จะสัมผัสกับความรูเบื้องตน และสังกัป ขึ้นอยูกับพ้ืนฐาน
ความมั่นคงของบุคคล (Ego Strength) คุณคาแหงตน (Self Worth) และความเปนอิสระทางดานจิตใจ 
(Psychological Freedom)   
 สรุปไดวา แนวคิดทั้ง 3 นี้ ถานํามาใชในการเรียนการสอนจะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคได สิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดความงอกงามของการรับรูแบบชีวติ (Life  Style) หรือ
การปฏิสัมพันธดานแรงจูงใจกับสิ่งแวดลอมและพัฒนามาเปนความคิดสรางสรรค 
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  3.9.4 ทักษะทางการคิดที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 
   การศึกษาทกัษะทางการคิดที่สงเสริมความคิดสรางสรรคไดรับความสนใจ เม่ือประมาณ  
10 ปกวาที่ผานมา ดังนั้นผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงยังไมแพรหลายเทาที่ควร ผลการศึกษาที่นาสนใจ 
มีดังตอไปน้ี 
   อัลเบรชท (Albrecht.  1980:  13 – 14) ไดกลาวถึงการคิดอยางมีคุณภาพของมนุษยวา 
ประกอบดวยการคิดสรางสรรค การคิดแกปญหาและการคิดตัดสินใจ ซึ่งการคิดอยางมีคุณภาพนี้ประกอบดวย
ทักษะพื้นฐานทางการคิด 10 ประการ คือ   
    1. ความตั้งใจ (Concentration) 
    2. การสังเกต (Observation) 
    3. การจํา (Memory) 
    4. การใหเหตุผล (Logical  Reasoning) 
    5. การสรุปอางอิง (Inferences) 
    6. การตั้งสมมตฐิาน (Forming Hypotheses) 
    7. การกําหนดทางเลือก (Generating Options) 
    8. การโยงความสัมพันธระหวางความคิด (Making Association Between  Ideas) 
    9. การกําหนดรูปแบบ (Recognizing Patterns) 
    10. การรับรูและมิติสัมพันธ (Spatial  and Kinesthetic Perception) 

การฝกคิดอยางมีคุณภาพตามแนวคิดของอัลเบรชทกค็อื การฝกทักษะพื้นฐาน 10 ประการ
นั่นเอง 
   ฟอสเตอร และ พีนิค (Foster; Penick.  1985: 85 – 90) ไดศึกษาความคิดสรางสรรค
ในกลุมนักเรียนที่มีความรวมมือกัน โดยแบงกลุมตวัอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมยอยและกลุมที่เรียน
เปนรายบุคคล กลุมยอยจะเร่ิมจากกิจกรรมความคิดสรางสรรคที่ครูจัดให สวนกลุมที่เรียนเปนรายบคุคล
ใหเรียนจากสิง่แวดลอมตามธรรมชาติ โดยเรยีนดวยตนเองและทดสอบดวยแบบวัดความคิดสรางสรรค   
ผลการวิจัยพบวา กลุมยอยมีความสามารถทางความคิดสรางสรรคสูงกวากลุมที่เรียนรายบุคคล 
   ตอมาในป ค.ศ. 1987 อัลบาโน (Albano.  1987: Abstract) ไดทําการทดลองฝก
ความคิดสรางสรรคภายใตสมมติฐานวา ความคิดสรางสรรคประกอบดวยทักษะทางสมอง 4 ประการ  
คือ 1) ทักษะทางจินตนาการ (Imagery) 2) ทักษะดานอุปมา (Analogy) 3) ทักษะดานโยงความสมัพันธ 
(Association) 4) ทักษะการเปลี่ยนแปลงรูป (Transformation) กลุมตัวอยางเปนทหารสังกัดหนวย
สื่อสารอิเลค็โทรนิคสในรฐันิวเจอรซี่ สหรฐัอเมริกา (U.S. Army Communication – Electronics Command)  
จํานวน 66 คน ใชเวลาในการฝก 20 ชั่วโมง  ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ค.ศ. 1985  โดยใช
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอรแรน ทั้งฉบับรูปภาพ และภาษาเปนเครื่องมือวัดตัวแปรตาม  
ผลการทดลองสรุปวา กลุมตัวอยางมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น ทั้งในดานความคลอง ความยืดหยุน
และความริเร่ิม 
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   นอกจากนั้น สแตนิช (Stanish.  1988: 19 – 21) ยังกลาววา ความสําคัญ และ
ลักษณะของสื่อที่เอ้ือตอการสงเสริมความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักการศึกษาประกอบดวย
ทักษะพื้นฐาน 3 ประการ ดังตอไปน้ี 
    1. วิธี Attribute Modifying คือ การปรับเปลีย่นลักษณะบางประการของแนวคิด
หรือผลงานเดิม เชน ในการตกแตงหองทํางาน อาจกระทําโดยแยกแยะองคประกอบของหองออกเปน
สวนๆ แลวปรับเปลี่ยนแตละสวน เม่ือนํามารวมกันก็จะไดรูปแบบของหองในแนวใหมเกิดขึ้นมากมาย 
    2. วิธี Attribute Transferring คือ การคดิถายโยงลักษณะบางประการจาก
สถานการณหน่ึงมาใชในอีกสถานการณหน่ึง เชน การถายโยงลักษณะของงานคารนิวัลมาใชเปนแนว 
ความคิดในการจัดงานปใหมของโรงเรียน เปนตน 
    3. การสังเคราะหโครงสราง (Morphological Synthesis) เปนเทคนคิที่ใชใน
การสรางความคิดใหมๆ โดยใชวธิีการแยกแยะองคประกอบของความคดิหรือปญหาในองคประกอบหนึ่ง
อยูบนแกนตั้งของตาราง เรียกวา ตาราง Matrix และอีกองคประกอบหนึ่งอยูบนแกนนอน เม่ือองคประกอบ
บนแกนตั้งมาสัมพันธกับองคประกอบบนแกนนอนในชวงของตารางก็จะเกิดความคิดใหมขึ้น 
    4. สํารวจความคิด (Idea Checklist) เปนเทคนิคที่ใชคนหาความคิดหรือแนวทาง
ที่ใชในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว โดยอาศัยรายการตรวจสอบความคิดที่มีผูทําไวแลว  
เชน อาจใชสมุดโทรศัพทหนาเหลืองเปนรายการตรวจสอบความคิดในการคนหาอาชีพตางๆ ได หรือ
ใช 73 Idea Spurring Questions ของ ออสบอรน (Osborn.  1963) เปนรายการตรวจสอบความคิดให
โรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดความคิดในการปรับปรุงผลิตภัณฑไดมากมายหลายแนวทาง 
    5.  ซินเนติคส (Synectics Methods) โดยการสรางความคุนเคยที่แปลกใหม 
(Strange Familiar) และความแปลกใหมที่เปนที่คุนเคย (Familiar Strange) จากนั้น จึงสรุปเปน
แนวคิดใหม กระบวนการของการคิดเปน Cordon นี้มี 4 ประการ 
     5.1 การสรางจินตนาการขึ้นในจิตใจของเราหรือการพิจารณาความคิดใหม 
     5.2 การประยุกตเอาความรูในสาขาวิชาหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง มาแกปญหา
ที่เกิดขึ้น 
     5.3 การประยุกตใชการเปรียบเทียบหรืออุปมาในการแกปญหา 
     5.4 การประยุกตเอาความคิดใดๆ ก็ตามที่เกิดจากจินตนาการมาใชแกปญหา 
 สรุปไดวา การนําแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ที่กลาวขางตน ชี้ใหเห็นแลววาความคิดสรางสรรคสามารถสอนกนัได แตอยางไรกต็ามความคิดสรางสรรค
จะเกิดขึ้นได จะตองมีภาวะที่เปนอิสระสําหรับการคิด ดังที่ โรเจอรส (Rogers.  1970: 146) กลาววา  
“ภาวะที่สงเสรมิใหบคุคลกลาคิดอยางสรางสรรค ไดแก ภาวะที่บคุคลรูสึกวาตนเองมีความปลอดภัยทางจิต  
ไดรับการยอมรับ รวมทั้งภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออก โดยไมถูกวิพากษวิจารณหรือถูกประเมิน”  
ดังนั้นผูสอนจะตองสรางภาวะความรูสกึปลอดภัย มีอิสระในการแสดงออกใหกับผูเรียนจึงจะเปนการสงเสริม
พัฒนาการความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้น 
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 4.10 เครื่องมือที่ใชในการวัดความคิดสรางสรรค 
  การวัดความคดิสรางสรรคเปนการวัดที่แตกตางไปจากการวัดดานสติปญญาโดยทัว่ๆ ไป  
เชน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการวัดความถนัดทางการเรียน และการวัด I.Q. ฉะนั้นการวัด
ความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะที่คอนขางจะวัดไดยาก เพราะมีองคประกอบที่ไมคงที่แนนอน (Dynamic)  
และมีหลายองคประกอบยอย (Multifaceted Function) บิเนต (Binet) บิดาแหงการทดสอบทางสติปญญา  
ใหความเห็นวาความคิดจินตนาการ (Imagination) และการวิพากษตนเอง (Convergent Thinking)  
เชน ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการคิดคํานวณ ความสามารถในการจัดประเภท เปน
เน้ือหาวิชาการที่เรียนรูในหองเรียนเปนสําคัญ (Vallet.  1978: 217) 
  เครื่องมือวัดความคิดสรางสรรคที่กันคอนขางแพรหลาย และเปนที่รูจักกันทั่วไป ไดแก  
The Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) The Wallach; & Kogan Creativity Test และ  
The Test for Creative Thinking  - Drawing Production (TCT - DP) จะกลาวถึงรายละเอียดของ
เครื่องมือแตละชนิด ดังนี้ 
  1. The Torrance Tests  of Creative Thinking (TTCT) เครื่องมือน้ีสรางขึ้นโดย                 
ทอรแรนซ (Torrance.  1966) ตามนิยามความคิดสรางสรรคที่วา “ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการที่
ไวตอปญหามองเห็นความแตกตาง ขอบกพรองหรือความไมสอดคลองกันในสิง่เราของบุคคล” ลักษณะ
ของเครื่องประกอบดวยแบบทดสอบที่เปนภาษา (Verbal) แบงออกเปน 7 กิจกรรม และที่เปนแบบรูปภาพ 
(Figural) ประกอบดวย 3 กิจกรรม สําหรบัแบบทดสอบที่เปนภาษาประกอบดวยกิจกรรมการตั้งคาํถาม
และคาดคะเน (Ask - and - guess) 3 กิจกรรม คือ จะใหผูทดสอบดูภาพเทพยาดากําลังมองภาพสะทอน
ของตนเองจากน้ําอยูแลว จะใหผูทดสอบทํากิจกรรมที ่1 คือ ใหตั้งคาํถามเกี่ยวกบัภาพที่มองเห็นในสิง่
ที่ตนอยากจะรูใหมากที่สุด กิจกรรมที่ 2 จะใหผูเขาสอบเขียนเดาสาเหตุหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน 
ที่จะเกิดเหตุการณดังที่เห็นในภาพ และกิจกรรมที่ 3 จะใหผูเขาสอบคาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอ
จากเหตุการณที่เห็นในภาพ กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงผลผลิต (Product Improvement) กิจกรรมนี้จะ
ใหผูเขาสอบคดิหาวิธีใชหมอนรูปชางที่แปลกใหมและสนกุมาใหมากที่สุด กิจกรรมที่ 5 การใชประโยชน
อยางพิสดาร (Unusual Uses) จะใหผูเขาทดสอบคิดหาวิธีใชประโยชนจากกลองกระดาษแข็ง ใหมากที่สุด  
กิจกรรมที่ 6 การตั้งคําถามแปลกใหม (Unusual Questions) จะใหผูเขาทดสอบตัง้คําถามที่แปลกๆ  
ใหมๆ เกีย่วกบักลองกระดาษแข็งมาใหมากที่สุด และกิจกรรมที่ 7 การคาดคะเนเหตกุารณ (Just Suppose)  
เปนการใหผูเขาทดสอบคาดคะเนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดจากเหตุการณสมมติที่กาํหนดใหวา ถาสามารถ
ใชเชือกผูกอนเมฆและดึงลงมาไดแลวจะเกิดเหตุการณอะไรขึ้นบางใหเขียนบอกมาใหไดมากที่สุด 
   สวนแบบทดสอบที่มีรูปภาพจะมี 3 กิจกรรม  ไดแก กิจกรรมที่ 1 การสรางภาพ  
(Picture Construction) จะใหผูเขาทดสอบเขียนภาพที่แปลกใหมและนาสนใจมากที่สุดจากแผนกระดาษ
รูปตัววทีี่กําหนดให กิจกรรมที่ 2 ตอเติมภาพใหสมบูรณ (Incomplete Figures) เปนการตอเติมภาพที่
กําหนดให ภาพที่แปลกใหมและนาสนใจมากที่สุด และกิจกรรมที่ 3 เสนขนาน (Parallel Lines) เปน
การใหตอเติมภาพจากเสนขนานที่กําหนดใหไดภาพที่แปลกใหมและนาสนใจมากที่สุด 
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   การตรวจใหคะแนน แบบทดสอบของ ทอรแรนซ จะใหคะแนนเปน 4 ลักษณะ คอื  
ความคลอง (Fluency) หมายถึง จํานวนคําตอบที่ไดทั้งหมด ความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง จํานวน
กลุมของคําตอบที่แตกตางกนั ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง จํานวนคําตอบที่ไมซ้ํากันกับคําตอบ
ของผูอ่ืน และความละเอียดประณีต (Elaboration) หมายถึง จํานวนคําตอบที่แสดงถึงสวนประกอบที่
เปนรายละเอียด 
   ในดานคุณภาพของเครื่องมือชุดนี้ สําหรับคาความเชื่อม่ัน (Reliability) หาโดยวิธีสอบ
สองครั้ง (test - retest) มีระยะเวลาหางกันตั้งแต 1 สัปดาห ถึง 8 สัปดาห พบวา มีคาความเชื่อม่ัน
ระหวาง .34 57’ .97 และพบวา คุณลักษณะดานความคลองกับความยืดหยุนที่ไดจากแบบทดสอบ
แบบภาษาจะมีความเชื่อม่ันสูงกวาแบบอืน่ สวนความเที่ยงตรงของเครื่องมือน้ันมีการหาความเที่ยงตรง
ตามสภาพ (Concurrent Validity) โดยนาํคะแนนที่ไดจากการทาํแบบทดสอบไปเปรยีบเทียบกบัคะแนน
ที่ครูประจําชัน้พิจารณาใหตามคุณลักษณะ 4 ประการ เชนเดยีวกบัที่ใหคะแนนจากแบบทดสอบ ผล
ปรากฏวา ครูประจําชั้นจะพิจารณาใหคะแนนในดานความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม  
สูงกวาคะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบทดสอบ แตอยางไรก็ตามจาการศึกษาของวอลลาซ (Wallach.  
1970) พบวา การใหคะแนนดานความคดิสรางสรรคของครูนั้นมักจะมีความสัมพันธกับการวัดทางดาน
สติปญญาโดยทั่วไปคอนขางสูง สวนดานความเทีย่งตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) ทอรแรนซ 
ทําการศกึษาโดยหาความสมัพันธระหวางคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกับความสามารถทางสรางสรรค
ของกลุมตัวอยางที่กระทาํในระยะ 6 – 7 ป หลังจากทดสอบดวยแบบทดสอบแลว ปรากฏวา คา
สัมประสทิธิส์หสัมพันธดานความคิดคลองเทากับ .27 (P < .05) ดานความคิดยืดหยุนเทากับ .24 (P < .10)  
ดานความคิดริเร่ิมเทากับ .17 (ไมมีนัยสําคัญ) และดานความคิดละเอียด ประณีต เทากับ .16 (ไมมี
นัยสําคัญ) (Crokenberg.  1972:  32 – 35)        
  2. The Wallach and Kogan Creativity Test เครื่องวัดความคิดริเร่ิมสรางสรรคของ
วอลลาซ และ โคแกน ชุดนี้สรางขึ้นจากพื้นฐานความคิดดานการโยงความสัมพันธของ เมดนิก (Mednick.  
1962) ใหนิยามของความคิดสรางสรรควา “ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการโยงความสัมพันธ
ของวัตถุหรือเหตุการณไปสูสถานการณที่แปลกใหมและเปนประโยชน” 
   ลักษณะเครื่องมือของวอลลาซ และ โคแกนคลายกับเครื่องมือของทอรแรนซ คือ มี
ทั้งแบบที่เปนภาษา (Verbal) และแบบที่เปนรูปภาพ (visual) แบบทดสอบที่เปนภาษามี 3 ฉบับยอย    
ไดแก ฉบับที่ 1 การยกตัวอยาง Instances) เปนการบอกใหชื่อสิ่งของตามลักษณะที่กําหนดมาใหมาก
ที่สุด เชน ใหบอกชื่อสิ่งของที่มีลักษณะกลมมาใหมากที่สุด ฉบับที่ 2 การบอกประโยชนของสิ่งของ  
(Alternate Uses) เปนการใหบอกการใชประโยชนที่แปลกใหมของสิ่งของที่กําหนดใหนอกเหนือจาก
การใชประโยชนตามปกติธรรมดา เชน ใหบอกการใชประโยชนจากถวยกาแฟหรือหนังสือพิมพมาให
มากที่สุด ฉบับที่ 3 การบอกความคลึงกัน (Similarities) เปนการใหบอกความคลึงกันของมันฝรั่ง และ
หัวผักกาดมาใหมากที่สุด สวนแบบทดสอบที่เปนรูปภาพ (Visual) แบงออกเปนฉบับที ่ 1 การบอก
ความหมายของภาพ (Pattern Meanings) เปนการใหบอกความหมายของภาพที่กําหนดใหมาใหมากที่สุด  
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ฉบับที่ 2 การบอกความหมายของเสน (Line Meanings) เปนการใหบอกความหมายของเสนจากภาพ
ที่กําหนดใหมาใหมากที่สุด 
   การตรวจใหคะแนนจากแบบทดสอบชุดนี้พบวา คะแนนจากแบบทดสอบฉบับยอย
แตละฉบับมีความสัมพันธกันสูง แตมีความสัมพันธกับคะแนน I.Q. ต่ํามากแสดงวา แบบทดสอบชุดนี้
มีความเที่ยงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) สวนในดานความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive 
Validity) นั้นพบวา กลุมตวัอยางที่สอบไดคะแนนสูง  ๆจากแบบทดสอบ ความคิดสรางสรรคนี้มีความสามารถ
ในการเปนผูนําทางดนตรี ศิลปะ การบริการทางสังคม และทางวิทยาศาสตร สูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ําๆ 
จากแบบทดสอบ แตกตางกับผูที่สอบไดคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงูและต่ํา ซึ่งพบวา มีความสามารถ
ในการเปนผูนําทางวิชาการตางๆ ดังกลาวไมแตกตางกัน (Crockenberg.  1972: 33 – 37)     
  3. The Test for Creative Thinking – Drawing Production (TCT – DP) แบบทดสอบ
ชุดนี้สรางขึ้นโดย เจลเลน และ เออรแบน (Jellen; & Urban.  1984) ตนฉบับนี ้เปนภาษาเยอรมัน  
แบบทดสอบชดุนี้สรางขึน้ตามนิยามวา “ความคิดสรางสรรค หมายถึง การคิดอยางมีสาระ (Productive  
Thinking) ในเชิงนวัตกรรม จินตนาการ และความคิดอเนกนัย รวมถึงความคิดคลอง (Fluency) ความคิด
ยืดหยุน (Flexibility) ความคดิริเริ่ม (Originality) ความคิดละเอียดประณีต (Elaboration) ความกลาเสี่ยง 
(Risk – taking) และอารมณขัน (Humor)” ลักษณะของแบบทดสอบนี้ จะกําหนดใหผูเขาสอบแสดง
ความสามารถทางการคิดอยางมีสาระของเขาดวยการตอเติมภาพที่กาํหนดให เปนกรอบสีเ่หลี่ยมจัตุรัส
ขนาดประมาณ 5 x 5 นิ้ว ภายในกรอบสีเ่หลีย่มน้ีจะมีภาพเสนและจุดอยู 5 แหง และอยูภายนอกกรอบ 
อีก 1 แหง รวมเปน 6 แหง ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  10  แบบทดสอบความคิดสรางสรรค (TCT - DP) 
 
 
   แบบทดสอบ  The Test for Creative Thinking - Drawing Production หรือ TCT - DP  
เปนเครื่องมือที่วัดศักยภาพทางความคิดสรางสรรคของบุคคล มีลักลกัษณะหยาบๆ งายๆ และประหยัด
แบบทดสอบนี้อาจจะใชในการจําแนกคนที่มีศักยภาพทางสรางสรรคไดสูงมาก ไดเชนเดียวกับการจําแนก



 110 

คนแตละคน ที่มีความสามารถในทางสรางสรรค ในระดับไมไดพัฒนา หรือพัฒนาไดชา บุคคลเหลานี้
สมควรจะไดรับการสงเสริม การชักชวน และการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบทดสอบนี้มีความสําคัญ
กับบุคคลไมคาดคะแนนวาศักยภาพของการพัฒนาความคิดสรางสรรคในระดับสูงหรือต่ํามาก ตัวอยางเชน  
เขาแสดงพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวา มีการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง 
   นอกจากองคประกอบของเนื้อหา และคุณภาพที่เครื่องนี้ไดออกแบบในการพัฒนา และ
ประเมินตัวเอง เครื่องมือนี้ยังมีเกณฑในการทดสอบ และการประเมินผลที่สามารถใชไดงาย ประหยัด
และมีประโยชนมาก การวัดผลจากภาพวาด สามารถใชเปนหลักประกันใหเห็นถึงความยุติธรรม ใน
การวัดวัฒนธรรมไดในระดับที่สูงสุด แบบทดสอบปกติทีใ่ชภาษาในการวัดความคิดสรางสรรคไมสามารถ
ทําได 
   ในกระดาษสอบ ชิ้นสวนของภาพ จะเปนสิ่งเราที่ผูรับการทดสอบมีอิสระและเปดกวาง
ในการตอบภาพทีว่าดออกมาจะถกูประมาณและใหคะแนนโดยเกณฑการประมาณ 14 เกณฑ วิธกีารนี้
ตรงขามกับแบบทดสอบความคิดสรางสรรคแบบเดิม และสามารถวัดในเชิงปริมาณขององคประกอบยอย
ของความคิดแบบทดสอบ TCT - DP ยังใชในการประเมินคุณภาพของความคิดสรางสรรคไดอีกดวย 
   คะแนนรวมที่ไดจากแบบทดสอบ จะชวยใหเห็นศักยภาพทางความคิดสรางสรรค
อยางหยาบๆ วามีมากหรือนอย คะแนนที่ไดมาตองนํามาเปรียบเทียบกับตารางคะแนนมาตรฐาน อาจ
จําแนกตามอายุระดับชั้น นอกจากนี้ยังมีคะแนนแบบเปอรเซนไทล และ T – score ที่แสดงถงึระดับ
ความแตกตางกันของความคิดสรางสรรค แบบทดสอบนี้ใชทดสอบไดทั้งรายบุคคลและเปนกลุมเหมาะ
กับบุคคลอายุตั้งแต 5 – 95 ป  จะใชเวลาทดสอบฉบับละ 15 นาที หรือนอยกวานี้ ดังรายละเอียด 
    1. แบบทดสอบ TCT – DP สามารถใชไดกับเด็กอนุบาล ในกรณีที่ครูอยากจะ
ไดเห็นศักยภาพทางความคิดสรางสรรคที่มีอยูภายในตัวเด็ก โดยใหเด็กวาดภาพ ครูอาจจะรับรอง สงเสริม
หรือแกไข ความประทับใจที่เด็กแตละคนมี และครูสังเกตเห็นไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับโอกาส เด็กที่มี
ผลสัมฤทธิต์่ําก็มีโอกาสไดพัฒนา ความคิดสรางสรรคไดเทากับเด็กที่มีศักยภาพในทางสรางสรรคสูง โดย
ดูจากผลที่เกิดขึ้นในรายบุคคลและเปนกลุม 
    2. การแปลความหมายของคะแนน ครูจะนําเอาคะแนนของนักเรียนที่ไดรับ
การทดสอบ ทั้งรายบุคคลและกลุมไปเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานของกลุมตัวอยางที่มีอายุ และ
เกรดในระดับเดียวกัน คะแนนที่ไดจะชี้ใหเห็นถึงการสอนและวิธีการสอน ครูอาจจะถามนักเรียนดวย
ตนเอง เพ่ือดูวานักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคของตนเองในระดับใด นักเรียนเปนนักคิดหรือนักทําวิธ ี
การสอนของครูอาจจะขีดขวางหรือทาทายกระตุน และสนับสนุนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค 
    3. ในระดับอนุบาล แบบทดสอบนี้อาจจะใชกับเด็กอายุ 4 ขวบ ขึ้นไป โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือที่จะจําแนกความคิดสรางสรรคที่มีในตัวเด็ก ในเด็กวัยน้ีผลงานวาดภาพที่ออกมาจะ
เกี่ยวของกับสถานการณ และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ถาเด็กไดคะแนนสูง ครูตองมาพิจารณาคะแนน
ใหรอบคอบ ถาไดคะแนนปานกลางหรือต่ํา ครูไมตองมาพิจารณาอีก   
    4. แบบทดสอบ TCT – DP เหมาะในการศึกษาและการตรวจสอบผลจากการฝก
และการเรียนรูเปรียบเสมือนเปน  Pre – test และ Post - test   
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    5. ในแงของจติวทิยาใหการปรกึษาและแนะแนว แบบทดสอบ TCT – DP ชวย
ในการตรวจสอบบรรยาย อธิบาย พฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน 
    6. ในดานการศึกษาพิเศษ แบบทดสอบ TCT – DP ใชในการสืบเสาะแสวงหา
ศักยภาพที่มีอยูในตวัเด็ก ทัง้เด็กที่มีความสามารถในการเรียนรูไดชากบัเด็กที่มีปญหาทางการออกเสียง
ภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กที่มีทางสังคมและปญหาทางอารมณ 
    7. ในการบาํบัดทางคลินิก แบบทดสอบ TCT – DP ใชในการสนบัสนุนการทํา
สํารวจและอธิบายกรณีปญหาเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งสังเกตจากกระบวนการในการวาดภาพที่วาดออกมา
จะวัดในเชิงคุณภาพ และแปลความกอนที่จะใหคําปรึกษา 
    8. แบทดสอบ TCT – DP เปนเครื่องมือที่ใชในเชิงเศรษฐศาสตร และสามารถ
ใชไดงายในการคัดเลือกคนเขาทํางาน แบบทดสอบนี้ใชเพ่ือจะจําแนกพรสวรรคของแตละบุคคลในดาน
ความรับผิดชอบคนที่มีความรับผิดชอบจะมีศักยภาพทางความคิดสรางสรรคสูงมาก 
    9. ในการใหคําปรึกษาดานอาชีพ แบบทดสอบนี้ยังเปนเคร่ืองมือที่มีประโยชน 
    10. แบบทดสอบ TCT – DP สามารถใชขอมูลในการตัดสินใจเลือกคน ตาม
ความตองการของแตละวิชาชีพ 
   การศึกษาคนควาในเรื่องการวัดความคิดสรางสรรค ไดพยายามศึกษา และพัฒนา
เปนลําดับ โดยเฉพาะการวัดความคิดสรางสรรคของเด็ก สามารถสรุปได ดังนี้ (อารี รังสินันท.  2530: 
160 – 161) 
    1. การสังเกต หมายถึง การสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชงิสรางสรรค 
    2. การวาดภาพ หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากสิ่งเราที่กําหนด เปนการถายทอด
ความคิดเชิงสรางสรรค ออกมาเปนรูปธรรมและสามารถสื่อความหมายได สิ่งเราที่กําหนดใหเด็ก อาจ
เปนวงกลม สี่เหลี่ยม แลวใหเด็กวาดตอเติมใหเปนภาพ 
    3. รอยหยดหมึก หมายถึง การใหเด็กดูภาพรอยหยดหมึก แลวคิดตอบจากภาพ
ที่เด็กเห็น มักใชกับเด็กวัยประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายไดดี 
    4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การใหเด็กเขียนเรียงความจาก 
หัวขอที่กําหนดและการประเมินงานศิลปะของนักเรียน 
    5. การทดสอบ หมายถึง การใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค วัดพฤตกิรรม 
ของเดก็นับเปนพัฒนาการของการวัดความคิดสรางสรรคในขั้นตอนตอมา คือ การใชแบบทดสอบมาตรฐาน  
เปนผลมาจากการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสรางสรรค แบบทดสอบความคิดสรางสรรค มี
ทั้งใชภาษาเปนสื่อและที่ใชภาพเปนสื่อ เพ่ือเราใหเด็กแสดงออกเชิงความคิดสรางสรรคและมีการกาํหนด 
เวลาดวย ปจจุบันแบบทดสอบมาตรฐานที่ใชวัดความคิดสรางสรรคก็มีหลายแบบ เชน แบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคของกลิฟอรด และแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ ทอรแรนซ และแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคของ วอลลาช และ โคแกน   
   ในที่นี้จะกลาวถึงรายละเอียดของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ ทอรแรนซ และ 
กิลฟอรด เทานั้น   
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   แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ (Torrance Test of Creative Thinking)  
แบบทดสอบนี้ปรับมาจากแบบทดสอบนั้นคํานึงถึงตัวประกอบตอไปนี้ คือ ความคลอง ความยืดหยุน  
ความริเร่ิม และความละเอียดประณีต การใหคะแนนในแตละตัวประกอบ จะไดคะแนนในเทอมของตัว
ประกอบ 1, 2, 3 หรือ 4 ตัว ประกอบดังกลาว 
   แบบทดสอบของ ทอรแรนซ ประกอบดวย 12 ชุด แบงเปนแบบทดสอบทางภาษา  
แบบทดสอบที่เปนรูปภาพ และการฟง สวนประกอบ 3 สวน คือ สวนที่หน่ึงคิดอยางมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคดวยคํา สวนที่สอง คิดสรางสรรคดวยภาพ สวนที่สามอยางมีความคิดสรางสรรคดวยเสียง
และคํา ผูสรางเรียกแบบทดสอบเหลานีว้า “กิจกรรม” คําชี้แจงในแบบทดสอบนี้ใชไดตั้งแตระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษา 
    สวนที่ 1 แบบทดสอบความคิดสรางสรรค โดยอาศัยภาษาเปนสื่อ (Thinking   
Creativity  with Words) ประกอบดวยกิจกรรม 7 กิจกรรม 3 กิจกรรมแรกเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการถาม
และการเดา (Ask and Guess) กิจกรรมนี้ใชรูปภาพที่ผูสอบดูแลวตอบปญหาตางๆ โดย 
     1. เขียนทุกคําถามที่เขาจําเปนตองถามเพื่อคนหาวา เกิดอะไรขึ้น 
     2. เขียนสาเหตุที่เปนไปไดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น 
     3. เขียนผลที่เปนไปไดของเหตุการณ 
    สวนอีก 4 กิจกรรม ประกอบดวยรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
     4. เขียนวิธีการปรับปรุงเครื่องเลน เพ่ือวาเด็กๆ จะไดเลนอยางสนุกสนาน
ยิ่งขึ้น 
     5. เขียนคําถามทั้งหมดที่อาจเกี่ยวกับสิ่งของสิ่งเดียวกัน 
     6. เขียนคําถามแปลกใหมใหคดิคําถามเกี่ยวกับกลองใหมากที่สุด 
     7. เปนกิจกรรมที่คลายคลึงกบักิจกรรมในแบบทดสอบการสรุปผลลพัธ
ของกิลฟอรด โดยใหผูสอบบอกถึงเหตกุารณทั้งหมดที่อาจเปนไปได ถาสภาพการณที่กําหนดใหเกดิขึ้น
จริง 
   กิจกรรมเหลานี้ใหคะแนนในแตละลักษณะของความคิด คือ ความคลอง ความยืดหยุน  
และความคิดริเร่ิม 
    ตัวอยางกิจกรรม 
     กิจกรรมที่  1 ถึง 3 ถามและเดา (Ask and Guess) 
     กิจกรรมที่ 1 การตั้งคําถามโดยเขียนคําถามทั้งหมดที่นักเรียนคิดไดเกี่ยวกับ
รูปภาพลึกลับนาสนใจดู 
     กิจกรรมที่ 2 การเดาสาเหตุ ใหเขียนสาเหตุที่เปนไปไดใหมากที่สุดโดยเดา
สภาพการณที่อาจเกิดขึ้นกอนสภาพการณในรูปกําหนด 
     กิจกรรมที่ 3 การเดาผลที่เกิดขึ้น ใหเขียนสิ่งที่อาจเปนผลตอเนื่องจากรูป
ใหมากที่สุด กลาวคือ ใหเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
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     กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงผลผลิต (Product Improvement) กําหนดรูปของ
เลนให 1 รูปใหเขียนรายการเปลี่ยนแปลงของเหลานั้น ใหเปนสิ่งอ่ืนที่นาสนใจและนาสนุกสนานโดย
ไมตองคํานึงถึงราคา 
     กิจกรรมที่ 5 ประโยชนพิเศษของสิ่งของ (Unusual Uses) กําหนดกลอง
ชนิดหนึ่งมาใหใชกลองทําสิ่งที่นาสนใจและแปลกใหมใหมากที่สุดโดยไมจําเปนวากลองนั้นตองเปน
ขนาดเดียวกัน 
     กิจกรรมที่ 6 คําถามแปลกใหม (Unusual Questions) ใหคิดคําถามเกี่ยวกับ
กลองใหมากที่สุดเทาที่จะมากได คําถามอาจนําไปสูการตอบที่แตกตางกันไป และอาจเราความสนใจ
และความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับกลองอ่ืนๆ โดยพยายามคิดถึงคําตอบเกี่ยวกบัรูปรางและลกัษณะ
ของกลองที่เกิดขึ้น   
     กิจกรรมที่ 7 การสมมติอยางมีเหตุผล (Just Suppose) กิจกรรมที่ใหนักเรียน
บอกถึงเหตุการณทั้งหมดที่อาจจะเปนไปได ถาสภาพการณที่กําหนดใหเกิดขึ้นจริง 
    สวน 2 แบบทดสอบความคิดสรางสรรค โดยอาศัยรูปภาพเปนสื่อ (Thinking  
Creativity with Pictures) ประกอบดวยกจิกรรม 3 กิจกรรม 
     กิจกรรมที่ 1 การสรางรูปภาพ (Picture Construction) โดยใหผูสอบลอก 
กระดาษแลวตดิลงบนแผนกระดาษใหม แลววาดภาพเพิ่มเติมโดยนึกถึงรูปภาพที่ไมมีใครนึกถึง (Unusual   
Picture) เสร็จแลว ใหตั้งชื่อและเลาเรื่องที่นาสนใจตื่นเตน 
     กิจกรรมที่ 2 การตอเติมรูปใหสมบูรณ (Picture Completion) เปนการตอเสน
ใหกับรูปที่ไมสมบูรณ หรืออาจเพิ่มเติมเปนรูปภาพ ที่ไมมีใครนึกถึง เสร็จแลวใหตั้งชื่อและเลาเรื่องใน
แตละภาพ 
     กิจกรรมที่ 3 เสน (Lines) กําหนดเสนคูขนานสั้นๆ ผูสอบตองสรางรูปเพ่ิมเติม
ใหมากที่สุด 
      คะแนนไดในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 เปนคะแนนรวมที่ไดจากการวัด
ลักษณะความคิด  4  แบบ  คือ  ความคลอง  ความยืดหยุน ความคิดริเร่ิมและความละเอียดประณีต 
    สวนที่ 3 แบบทดสอบความคิดริเริ่มสรางสรรคดวยเสยีงและคําพูด (Thinking  
Creativity with Sounds and Words) ประกอบดวยกิจกรรม 2 กิจกรรม โดยใหฟงจากเครื่องบันทึกเสียง  
ใหเขียนความสัมพันธของเสียงในแตละคร้ัง กิจกรรมทั้ง 2 นี้ใชวัดความคิดริเร่ิมเทานั้น 
     แบบทดสอบของมหาวทิยาลยัแคลิฟอรเนีย และแบบทดสอบของทอรแรนซ 
นั้น ความเร็วในการทําแบบทดสอบเปนตัวประกอบสําคัญดูเหมือนจะเปนคุณลักษณะรวมของแบบทดสอบ
วัดความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ยังพบวา คะแนนจากแบบทดสอบของ ทอรแรนซ มีความสัมพันธกับ
คะแนนความสนใจ ทัศนคติ และบุคลิกภาพอื่นๆ ดวย 
     จากโครงสรางทางสติปญญาหรือโครงสรางทางสมอง มีดวยกัน  3 มิติ กิลฟอรด  
ไดศึกษาความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ความมีเหตุมีผล (Reasoning) และการแกปญหา 
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(Problem Solving) โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ พบวา ความคิดสรางสรรค คือ การคิดหลาย
ทางความคิดเหลานี้ สามารถเปลี่ยนแกปญหาจนนําไปสูการคิดประดิษฐสิ่งแปลก  ๆใหม  ๆไดดวย (Guilford.  
1959: 381) ดังนั้น กิลฟอรด จึงอธิบายความคิดสรางสรรค โดยการผาตัดโครงสรางออกมาศึกษาเฉพาะ
สวนที่เปน วิธีการคิด (Operation) ดานการคิดอเนกนัยเพียงดานเดียว โดยใชมิติดานเนื้อหาและผล
การคิดคงเดิม ทําใหไดจํานวนลูกบาศกที่แทนความสามารถ ดานความคิดสรางสรรค อยู 1 x 4 x 6  
ลูกบาศก ดังแสดงในภาพประกอบดังน้ี (Anastasi.  1968: 376)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  11  สมรรถภาพสมองดานความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด 
 
 
 จากภาพประกอบ 11 จะเห็นวา สมรรถภาพดานความคิดอเนกนัยมี 24 ลูกบาศก เปนขอบเขต
ของเนื้อหาในการสรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของเขาในการสรางแบบทดสอบ กิลฟอรด และ
ผูรวมงานของเขา เปนตนวา เลวิส (Levis) วิลสัน (Wilson) คริสเตนเสน (Christensen) เบอรเกอร 
(Berger) จะตั้งสมมุติฐานขึ้นมากอนวา คนที่มีความคิดสรางสรรคนั้น ควรจะมีลักษณะเดนๆ อยางไรบาง  
หรือมีลักษณะใดอยางนอย 8 องคประกอบ ดังนี้ (Guilford; & Hoepfner.  1971: 125 – 143)   
  1. ความคิดริเริ่ม (Wriginality) 
  2. ความคิดคลอง (Fluency) 
  3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) 
  4. ความไวตอปญหา (Sensitivity  to  problem) 
  5. ความสามารถใหนิยามใหม (Redefinition) 
  6. ความซึมซับ (Penetration) 
  7. ความละเอียดประณีต (Elaboration) 
  8. ความสามารถในการทํานาย (Prediction) 
 จากสมมุติฐานเหลานี้ กิลฟอรด และคนอื่นๆ ไดสรางแบบทดสอบตามองคประกอบดังกลาว
แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหองคประกอบอีกครั้ง ผลการวิเคราะหองคประกอบชี้ใหเห็นวา ความคิดสรางสรรค  
คือ ความคิดอเนกนัยน่ันเอง 
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  แบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่สรางขึ้นตามทฤษฎีโครงสรางสติปญญาของกิลฟอรด 
  1. ความคลองในการใชคํา (World Fluency : DSU) เขียนคําที่มีอักษร “O” เชน Load  
Over Pot 
  2. ความคลองทางความคิด (Ideational Fluency : DMU) บอกชื่อสิ่งของที่อยูในพวก
เดียวกัน เชน ของเหลวที่เปนเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันกาด แอลกอฮอล แกสโซลีน 
  3. ความคลองทางความสัมพันธ (Associational Fluency : DMR) เขียนคําที่มีความหมาย
ใกลเคียงกับคําที่กําหนดให เชน หนัก ไดแก ใหญ อวน แนน จุ หนา   
  4. ความคลองตัวของการแสดงออก (Expressional Fluency : DSS) เขียนประโยค
จากคํา 4 คําที่กําหนดอักษรเริ่มตนให เชน K…U…Y…I… : Keep up your interest, kill useless 
yellow insect 
  5. การใชประโยคอยางอื่น (Altemate Uses : DMC) บอกการใชที่เปนไปไดทั้งหมด  
สําหรับสิ่งของเฉพาะมากกวาใชธรรมดา เชน หนังสือพิมพ ซึ่งปกติใชสําหรับอานแลวนํามาใชจุดไฟ 
หอกลอง ฯลฯ 
  6. การตีความหมายที่คลายคลึงกัน (Similar Interpretation : DMS) เติมประโยค
หลายประโยคที่บรรจุคําที่คลายคลึงกัน เชน ความงามของผูหญิงน้ันคลายกับฤดูใบไมรวงมันผานไป
กอนที่จะไดซาบซึ้งอยางเต็มที่ 
  7. การใชประโยชน (Usability Test : DMS) บอกประโยชนของสิ่งของที่กําหนดใหมากทีสุ่ด  
เชน กระปองดีบุก ใชทําแจกันดอกไม ใชสําหรับตัดคุกกี้ 
   การใหคะแนนมี 2 แบบ คือ 
    1. จํานวนที่ตอบ (Ideational Fluency : DMR)   
    2. ความยืดหยุน (Spontaneous Flexibility) 
  8. ตั้งชื่อหัวขอ (Plot Titles : DMU,DMT) ตั้งชื่อเรื่องให หรือกําหนดเรื่องให เชน 
เสมียนคนใหมในราน 
   การใหคะแนนมี 2 แบบ คือ 
    1. จํานวนที่ตอบ 
    2. คําตอบใหมหรือคําตอบริเร่ิม 
  9. การสรุปผลลัพธ  (Consequences : DMR,DMT) บอกผลตามมาใหมากที่สุดที่จะ
มากได ตามเหตุการณหรือสมมติฐานที่กําหนดให เชน อะไรจะเกิดตามมา ถาหากวาคนไมตองการ
หรือจําเปนตองนอนอีกตอไป เชน ทํางานมากยิ่งขึ้น นาฬิกาปลุกไมจําเปนตองมี 
   การใหคะแนนมี่ 2 แบบ คือ 
    1. จํานวนที่ตอบ 
    2. คําตอบใหม 
  10. ประเภทของงานอาชีพ (Possible Jobs : DMT) บอกชื่ออาชีพที่เปนไปไดทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับคําที่กําหนดให เชน หลอดไฟ วิศวกรไฟฟา เจาของโรงงานทําหลอดไฟฟา และอ่ืนๆ  เปนตน 
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  11. การวาดรูป (Making Objects : DFS) ใหวาดสิ่งของโดยใชชุดของรูปที่กําหนดให  
เชน วงกลมสามเหลี่ยม ฯลฯ ในรูปหนึ่งๆ อาจใชวตัถุชิน้เดียวกันซํ้าหรือเปลี่ยนขนาด เชน สามเหลีย่ม 
วงกลม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  12. ภาพราง (Sketches : DFU) ในแตละหนาของแบบทดสอบบรรจุดวยชุดของรูปที่
เหมือนกัน  เชน  วงกลม ทําแบบรางใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และทําใหเปนรูปรางละเอียดในแตละรูป 
  13. การแกปญหาไมขีดไฟ (Match Problem : DFT) เปนการแกปญหาโดยใหเอากาน
ไมขีดไฟจํานวนหนึ่งออกจากรูปที่กําหนดให และใหกานไมขีดไฟที่เหลือประกอบกัน เปนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสหรือรูปสามเหลี่ยมที่มีจํานวนรูปตามตองการ เชน ใหนํากานไมขีดออก 3 กานใหเหลือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
4 รูป 

 
 
 
 
 
 
 

 
  14. การแตงรูป (Decoration : DFT) ใหตกแตงรูปวาดเกี่ยวกับสิ่งของทั่วไปที่รางเอาไว
แลวดวยแบบที่แตกตางกัน 
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   จะสังเกตไดวา คําตอบของ 10 ขอแรกอยูในรูปภาษาเขียน สวนคําตอบ 4 ขอหลัง
จะเปนรูปภาพ 
 การตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
   เน่ืองจากแบบทดสอบความคิดสรางสรรคเปนการใหเสรีภาพแกผูตอบ ในการเขียน
คําตอบใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การตรวจใหคะแนนจึงมีลักษณะเปนอัตนัยมาก ดังนั้นจึงตองมีการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานใหผูตรวจเพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจใหตรงกัน 
   ในที่นี้จะกลาวถึง วิธีการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบของ ทอรแรนซ และ กิลฟอรด 
   การตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ มีการใหคะแนน  
4 แบบ คือ ความคลองในการคิด (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) 
และความประณีตในการคิด (Elaboration) 
   สําหรับการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของ กิลฟอรด คะแนน
ของแบบทดสอบแตละฉบับจะตองมีองคประกอบเดียว หรือใหคะแนนแบบเดียว (Single Score) เชน  
ถาจะวัดความคลอง แบบทดสอบที่ใชก็จะใหคะแนนตามจาํนวนคําตอบทีผู่สอบได ยกตวัอยาง แบบทดสอบ
ประโยชนของอิฐ (Brick Uses) ทีถ่ามวา อิฐใชทาํอะไรไดบาง ถานกัเรยีนตอบวาใชกอกําแพง กอผนงับาน  
ถมที่ ปาสุนัข ทําคันตรอกตะปู คําตอบเชนนี้ จะไดคะแนนความคลอง 5 คะแนน ถาวัดองคประกอบ
ดานอื่น เชน ความคิดยืดหยุน ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดประณีต ก็จะสรางแบบทดสอบขึ้นใหม
อีกตางหาก ถามีความจําเปนตองใชแบบทดสอบฉบบัเดิม แตตองการวัดองคประกอบอีก จะมีคําชี้แจง
ไวชัดเจน เชน ใชแบบทดสอบ Brick Uses (Shifts) ถาวดัความคลองตวัก็จะเปน แบบทดสอบฉบบัเดิม  
แตตองการวัดองคประกอบอีก จะมีคําชี้แจงไวชัดเจน เชน ใชแบบทดสอบ Brick Uses (Fluency)  
ฉบับแรกนั้นจะใหคะแนนตามจํานวนกลุมคําตอบ (Category) หรือทิศทางของคําตอบ ยกตัวอยางอิฐ
ที่ใช กอกําแพง กอผนังบาน ถมที่ ปาสุนัข ทําคันตรอกตะปู จะไดคะแนนความคิดยืดหยุน 4  คะแนน  เพราะ
คําตอบกอผนังและกอกําแพง เปนคําตอบที่จัดอยูในกลุมหรือทิศทางเดียวกัน จึงใหคะแนนเปน 1 คะแนน  
ในแงของความคิดริเร่ิมน้ัน กิลฟอรด มองความคิดริเร่ิมเปน 3 ลักษณะ คือ คําตอบที่แปลกไมซ้ํากับ
คนอ่ืน หรือซ้ําก็นอยกวาหนึง่ สามารถมองเห็นความสัมพันธทีไ่มชัดเจนไดดีอยางหนึ่ง และความฉลาด
ลึกซึ้งอยางหนึ่ง ตามแนวคิดทั้ง 3 ทางนี้ อยางแรกใหคะแนนโดยตรงนับความถี่ของคําตอบ ของนักเรียน
ในกลุม ถาคาํตอบใดมีความถี่สูง คือ มีนักเรียนตอบกันมากก็ใหคะแนนคําตอบนั้นเปน “O” แตถา
ความถี่ตามสัดสวนก็จะได 1, 2, 3, หรือ 4 แลวแตจํานวนกลุมตัวอยาง ตัวอยางที่ 2 ดูจากจํานวน
คําตอบที่นักเรยีนตอบถูก ตวัอยางที่ 3 นั้น ดูความฉลาดในแงการตอบที่ตางไป และลึกซึ้งไปกวาคําตอบ
ที่เฉลยไว (Guilford; & Hoepfner.  1971: 125 – 128) 
 4.11 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
  งานวิจัยในประเทศ 
   กนิษฐา ชูขันธ  (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว
การสอนภาษาธรรมชาต ิโดยใชแกนนาํหนวยการสอนที่มีตอความคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัย พบวา  
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เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ โดยใชแกนนํา
ในหนวยการสอนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ณัฐพงษ เจริญทิพย (2541: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง ลักษณะการคิดสรางสรรค
และขั้นตอนการคิดสรางสรรค : กรณีศึกษานักวิทยาศาสตรรุนใหม นักวิทยาศาสตรกลุมคิดสรางสรรค
ผูใหญนักประดิษฐและนักเรียนนักประดิษฐ โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษาลักษณะ และขั้นตอนการคิด
สรางสรรค 4 ประการ คือ  1) ศึกษาความคิดสรางสรรคภายในระหวางลักษณะนักคิดสรางสรรค 21 คู  
จาก 7 ลักษณะ คือ (1) ความอยากรูอยากเห็น  (2) ความไวตอปญหา  (3) ความคิดแหวกแนว  (4)  ชอบทํา
ในสิ่งที่ทาทายความคิด  (5) ชอบการเปลี่ยนแปลง  (6) ทํางานเพื่อความพอใจ  (7) มีอารมณขัน  2) ศึกษา
บอเกิดที่เดนของลักษณะการคิดสรางสรรค  3) ศึกษาชวงเวลาเริ่มแรกที่เดนของการตอตัวลักษณะ
การคิดสรางสรรค และ 4) ศึกษาปริมาณลักษณะการคิดสรางสรรค งานวิจัยน้ี เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยตัวแปรพหุคูณ (Multi  
Variants Analysis) ผลการวจัิยพบวา 1) โดยภาพรวมแสดงลักษณะการนักคิดสรางสรรค ทั้ง 7 ประการ  
มีความเปนเอกพันธสูงในดานความอยากรูอยากเห็นกับความไวตอปญหา และความคิดแหวกแนวกับ
ชอบทําในสิ่งที่ทาทายความคิด 3 อันดับแรก คือ  (1) ความอยากรูอยากเห็น  (2) ความไวตอปญหา                     
(3) ความคิดแหวกแนว  2) บอเกิดที่เดนที่สุดของลักษณะการนักคิดสรางสรรค คือ “เกิดขึ้นเอง” โดย
ที่บอเกิดที่เดน คือ เพ่ือนนักเรียน เพ่ือนรวมงาน และบอเกิดดานพฤติกรรมที่เดน คือ “อายุ 15 – 20 ป”         
4) ปริมาณลักษณะการนักคดิสรางสรรค โดยภาพรวมกลุมบุคคลที่มีศกัยภาพสูง และผลงานดีเดนใน 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีลักษณะการนักคิดสรางสรรคทุกดานในเกณฑสูง    
  งานวิจัยตางประเทศ 
   การศึกษาเรื่องความคิดสรางสรรคไดรับความสนใจและขยายการศึกษาวิจัยกัน อยาง
กวางขวาง เพราะตระหนกัถงึความสําคัญของความคิดสรางสรรคที่มีตอการพัฒนางานทุกสาขา รวมทัง้
การพัฒนาบคุคลและอื่นๆ กเ็ปนการเพิ่มคณุภาพและประสิทธภิาพของงานและบุคคล โดยมีผูทําการศกึษา
วิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค ดังน้ี 
   แมคโคบี (Maccoby.  1966: 27) ไดกลาววา เพศชายมีความสามารถสูงกวาเพศหญิง
ในดานการแกปญหาหรือสรางปญหาใหมจากปญหาเกา สาํหรับความคิดหลายทิศทาง (Divergent Thinking)  
เพศหญิงจะมีความสามารถสูงกวาเพศชาย และแตกตางจาก ออสบอรน (Osborn.  1963: 19 – 22)  
ที่กลาวถึงการทดสอบของ Johnson Conner Foundation ใชแบบทดสอบทั้งหมด 702 ชุด พบวา  
เพศหญิงมีความสามารถดานความคิดสรางสรรคสูงกวาเพสชาย 25 % และ Edwin, J. Mc Ewan  of  
Paterson, New Jersey รายงานไววา จากการเรียนในชั้นเรียนทีมี่ผูเรียน จํานวน 32 คน พบวา  
ผูหญิงมีความสามารถดานความคิดคลองตัวสูงกวาเพศชาย 40% 
   เกล (Gale.  1969: 430) ไดศึกษาพบวาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถที่สงเสริม
และพัฒนาขึ้นได ความคิดสรางสรรคไมไดถายทอดทางยนี (Gene) จากบิดามารดา หากแตเปนพฤตกิรรม
ที่ไดรับภายหลังเชนเดียวกบับุคลิกภาพของมนุษย ฉะน้ันความคิดสรางสรรคของบุคคลจะมากหรือนอย
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เพียงไรยอมขึ้นอยูกับประสบการณที่เขาไดรับ นอกจากนั้นโรเจอร (Rogers.  1970: 146) ยังไดศึกษา
พบวา ภาวะที่สงเสริมใหบุคคลกลาคิดอยางสรางสรรค ไดแก ภาวะที่บุคคลรูสึกปลอดภัยรูสึกวา ตนมี
คุณคา ไดรับการยอมรับ รวมทั้งภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออก โดยไมถูกวิพากษวิจารณ หรือถูก
ประเมินผล 
   มอลทแมน (ประสาท อิศรปรีดา.  2532: 17; อางอิงจาก Mattzman.  1960) ไดศึกษา
เกี่ยวกับความคิดริเร่ิมซ่ึงเปนองคประกอบดานหนึ่งของความคิดสรางสรรค โดยใหผูเรียนไดดูกลุมคํา
ทีละคําแลวใหผูเรียนคิดหาคําอะไรก็ไดที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับคําที่กําหนดให (Free - Association 
Situation) การทดลองของ มอลทแมน ไดแบงกลุมตวัอยางออกเปน 2 กลุม กลุมแรกไดรับการฝกใหคิด
พรอมกับไดรับตัวเสริมแรง สวนกลุมควบคุมจะไมไดรับการฝกหรือตัวเสริมแรงใดๆ จากการศึกษา
พบวา กลุมทดลองมีความคิดริเร่ิมสูงกวากลุมควบคุมอยางเห็นไดชัด 
   ตอมาในป ค.ศ. 1974 แฮนสัน (Hanson.  1974: 150) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนา 
การรับรูทางศิลปะในนักเรียนดานการออกแบบกราฟกและความคิดริเร่ิมเบื้องตน วัตถุประสงค เพ่ือ
ทราบระดับการรับรูอยางศิลป (Artistic Perception) และรสนิยมทางศิลปะ (Art Test) ที่ไดจากการศกึษา
และเพ่ือพิสูจนวา การออกแบบสามารถยกระดับการรับรูทางการมองอยางมีศิลปะได โดยใชแบบทดสอบ
การตัดสินใจของเกรฟและแบบทดสอบรสนิยมทางศิลปะกับนักเรียนในมหาวิทยาลัยอิลลินอยส University  
of Illinois) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนหญิงมีรสนิยมสูงกวานักเรียนชาย  วิชาเอกกราฟกไดคะแนนสูง
กวาวชิาเอกอื่นๆ และนักศกึษาวิชาโฆษณาไดคะแนนสูงกวานักศึกษาวิชาเอกวารสาร และ แอสฮรี่ 
(Ashry.  1987: Abstract) ไดทํางานวิจัยเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของผูเริ่มเรียนและผูที่มี
ทักษะในขั้นสูงในการวาดภาพและออกแบบภาพกราฟฟกของนักศึกษา โดยใชแบบทดสอบของ ทอแรนซ 
(Torrance  Test  of  Creative  Thinking) กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา จํานวน 160 คน ที่เรียน ใน
มหาวทิยาลยัอิลลินอยด (lllinois State University) ภาควชิาศลิปะ ผลการวิจัยพบวา ผูที่มีทักษะข้ันสงู
มีความคิดสรางสรรคสูงกวาผูเริ่มเรียน ทั้งการวาดภาพระบายสีและการออกแบบกราฟก กลุมผูเรียน
วิชากราฟฟก มีคะแนนความคิดริเร่ิมสรางสรรคสูงกวากลุมผูเรียนการวาดภาพระบาสี 
   เคลเลย (นิรัช สุดสังข.  2544: 67;  อางอิงจาก Kelley.  1983)  ไดทําการวิจัยเรื่อง
ผลของการบรหิารจัดการแผนการสอน เพ่ือจัดประสบการณในการสรางสรรคงานศิลปะ เพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงคของการทดลองเพื่อออกแบบแผนการสอนสําหรับ
พัฒนาความคิดสรางสรรค ใชวิธีดําเนินการวิจัยแบบ Pretest - Posttest ดวยแบบวดัความคิดสรางสรรค
ของ ทอรแรนซ วัดความคิดสรางสรรคดานความคิดคลอง ความคิดยดืหยุน ความคิดริเร่ิมและความคิด
ละเอียดลออ วเิคราะหขอมูลทางสถติิดวยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis 
of Covariance) ทีร่ะดบัในยะสาํคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบวา คะแนนความคิดริเร่ิมและความคิด
ละเอียดลออของนักศึกษาแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ความคดิคลองและความคิด
ยืดหยุนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไดใหขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ีไว
วา ผูบริหารและครูอาจารยในสถานศึกษาตองตระหนักถึงความสําคญัของการพัฒนาความคิดสรางสรรค
และทักษะของผูเรียน 
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   นอกจากนีย้ังมีผูสนใจศึกษาความคดิสรางสรรคในผูสูงอายุคือ อรนิทรา นลีน อัลลนั 
(Allan.  1985: 60A) ไดทําวิจัยเรื่อง การสํารวจความคิดสรางสรรค และความกดดันในวัยผูสูงอายุ ที่
เกี่ยวของกับศลิปศึกษา โดยหาความเชื่อมโยงของลักษณะทางความคดิสรางสรรคกับกิจกรรมทางศิลปะ
ในชวงความเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ งานวิจัยนี้ตั้งสมมติฐานวา ความกดดันมีคาสหสัมพันธเชิงลบ
กับกิจกรรมทางความคิดสรางสรรค เปนความเชื่อวาความคิดสรางสรรคของผูใหญ สามารถกระตุนให
มีขึ้นไดดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมทางความคิดสรางสรรค ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 
4 ชุด คือ  ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามเพื่อวัดการปรับตัวทางสังคมของ โฮลเมส และ ราอี ชุดที่ 2 เปน
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับลักษณะบงชี้ถึงความคิดสรางสรรค ชุดที่ 3 เปนแบบสอบถาม เพ่ือหาระดับ
ความเก็บกด และชุดที่ 4 เปนแบบสอบถามเพื่อหาระดับของกิจกรรมความคิดสรางสรรค ผลการวิจัย
พบวา 1) การตอบสนองความคิดสรางสรรคมีตวัเลขสูงสุดต่ํากวาคะแนนเฉลีย่ของความเกบ็กด 2) การตอบสนอง
ทางความคิดสรางสรรคไดตวัเลขต่ําสุด มีคะแนนเทากบัระดับสูงสุดของความเก็บกด 3) การตอบสนอง
ของคนอายุ 79 ป ขึ้นไป นอยกวาภาวะที่ควรจะเปนผูที่อายุ  65 – 72 ป มีประสบการณที่กดดันมากที่สุด   
โดยใชคาตวัเลขที่สูงที่สุดของความคิดสรางสรรคและต่ําสุดของคะแนนกิจกรรม ทั้งน้ีไดนําเสนอแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคของ ทอรแรนซ ที่เปนรูปภาพนํามาใชทดสอบกอนและหลัง รวมเวลา 20 ชั่วโมง  
เพ่ือตรวจวัดความคิดยืดหยุน ความคิดคลองตัว ความคิดละเอียดลออและความคิดริเร่ิม ผลงานวิจัย
ชี้ใหเห็นวา ความคิดริเร่ิมเพ่ิมขึ้นสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญที่ .05 ความกดดันมากที่สุดในชวงอายุ 65 – 72 ป  
ซึ่งความกดดันอาจเปนตัวใหกิจกรรมสรางสรรคลดนอยลง และระดับความกดดันต่าํลงในขณะที่กจิกรรม
สรางสรรคเพ่ิมมากขึ้นหลังอายุ 72 ปขึ้นไป การใหมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะสามารถ
กระตุนลักษณะความคิดสรางสรรคใหผูสูงอายุ 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ีเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สาระหนาที่พลเมือง โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวซิึม กับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรู ของนักเรียนโรงเรียนประชามงคล  
เขตหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
  2.  ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย 
  3.  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  4.  แบบแผนการวิจัย 
  5.  เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ 
  6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  7.  การจัดกระทําและวเิคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนนักเรียนชื้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
ประชามงคล เขตหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 หองเรียน  
มีนักเรียนจํานวน 136 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประชามงคล เขตหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2554 ไดจากสุมจาก 6 หองเรียน สุมมา 2 หองเรียน
โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ไดนกัเรียน 60 คน นํามาจับสลากเพื่อแบงนักเรียน
ออกเปน 2 กลุม คือ 
  กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 30 คน ที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม 
  กลุมควบคุมที่ 2 จํานวน 30 คน ที่เรียนโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 

2. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 การทดลองใชเวลาในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โดยใชเวลาสปัดาหละ 1 คาบๆ ละ 
50 นาที รวม 16 คาบ 
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3.  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง เปนเนื้อหาวิชา หนาที่พลเมือง และการดําเนินชีวิตในสังคม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ไดแก เร่ือง พลเมืองดีในวิถปีระชาธปิไตย วัฒนธรรมไทย กฎหมายในชีวติประจําวัน  
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
  
4. แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี ้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการวิจัยแบบสุมกลุม - สอบกอน - สอบหลัง (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 
249 – 250) 
 
ตาราง 3  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

RE1 T1 X1 T2 
RE2 T1 X2 T2 

    

 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
  RE1   แทน   กลุมทดลองที ่1 ที่เลือกมาแบบสุม 
  RE2   แทน   กลุมทดลองที ่2 ที่เลือกมาแบบสุม 
  T1     แทน   การทดสอบกอนการทดลอง 
  T2     แทน   การทดสอบหลังการทดลอง 
  X1     แทน   การสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
  X2    แทน   การสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 

5. เคร่ืองมือและการสรางเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งนี้ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรคัติวิซึม 
 2. แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา 
 4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดสรางสรรค 
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 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
  1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม 
   1.1 ศึกษาหลักการวิธีการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม จากเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 
   1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาสาระ และ
มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 6 เพ่ือนํามาใชในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
   1.3 ศึกษาสาระการเรียนรูที่จะนํามาใชในการทดลอง คือ สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามชวงชั้น 4 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
   1.4 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของมาตรฐาน ชวงชั้นที่ 4 – 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 แลวนํามาวิเคราะหเปนจุดประสงคการเรียนรู และสรางแผนการจัดการเรียนรูตาม
แนวคอนสตรคัติวิซึม จํานวน 16 คาบ ประกอบดวย 
    1.4.1 สาระสําคัญ 
    1.4.2 จุดประสงคการเรียนรู 
    1.4.3 สาระการเรียนรู 

    1.4.4 กระบวนการเรียนรู 
     1. ขั้นศึกษาขอเท็จจริง ครูใหนักเรียนเชื่อมประสบการณเดิมของผูเรียน 
โดยผูเรียนสังเกต สภาพปญหาที่ครูระบ ุจากสถานการณสื่อตางๆ เชน ภาพขาวหนังสือพิมพ กรณี
ตัวอยาง แลวใหผูเรียนชวยกันหาขอสรุป โดยครูใชคําถาม แลวใหตอบลงในแบบตอบคําถาม 
     2. ขั้นอธิบาย นักเรียนสรางความรู จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
ที่ครูจัดให เชน ใบความรู หนังสือเรียน นักเรียนในกลุมอธิบายความรูที่คนพบดวยตนเอง พรอมบันทึก
การเรียนรูไว 
     3. ขั้นขยายความคิด นักเรียนรวมกันวิเคราะหปญหา หาสาเหตุของปญหา 
คิดหาเหตุผลที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันจากประสบการณ
ของนักเรียน 
     4. ขั้นประเมินผล นักเรียนตรวจสอบประเมินความรูที่ไดรับสงตัวแทนนํามา
เสนอ และตรวจสอบความรูดวยการแสดงผลงานกลุม 
   1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลองดานความเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคลองของผลการเรียนรู
ที่คาดหวังกับกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมและความถูกตองของภาษาที่ใช โดยพิจารณา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ตลอดจนขอบกพรองอ่ืนๆ เพ่ือนํามาปรับปรุง
แกไข และหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา พบวา มีคา IOC เทากับ 1 
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   1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  
   การยอมรับประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ดวยการจัดการเรียนรูตามแนว
คอนสตรัคติวิซึม พิจารณาจากการตอบคําถามในใบงาน ในกิจกรรม และการทําแบบทดสอบทายกิจกรรม  
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
    80  ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถามจากใบ
งานในกิจกรรมการเรียนรู ไดคะแนนไมต่าํกวา  80% 
    80  ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด ที่ทําแบบทดสอบทาย
กิจกรรมการเรียนรู ไดคะแนนไมต่ํากวา 80%  
   เม่ือพิจารณาขอมูล 80 ตัวแรก และตัวหลัง ถาไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ถือวา
เปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ แตถาไมถึงเกณฑ 80/80 ถือวา เปนแผนการจัดการเรียนรูที่
ไมสมบูรณ ตองปรับปรุงแกไข ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มีคา
เทากับ  85.93/80.87 
   1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรคัติวิซึมไปสอนกลุมทดลอง เพ่ือการวิจัย
ตอไป 
  2. แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
   2.1 ศึกษาหลักการวิธีการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของ 
   2.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชวงชั้นที่ 4 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
เพ่ือนํามาใชในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
   2.3 ศึกษาสาระการเรียนรูที่จะนํามาใชในการทดลอง คือ สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
   2.4 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และผลการเรียนรู ชวงชั้นที่ 4 – 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แลวนํามาวิเคราะหเปนจุดประสงคการเรียนรู และสรางแผนการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ จํานวน 16 ชั่วโมง ประกอบดวย 
    2.4.1 สาระสําคัญ 
    2.4.2 จุดประสงคการเรียนรู 
    2.4.3 สาระการเรียนรู 
    2.4.4 กระบวนการเรียนรู 
     1. ข้ันนํา ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู แนะนําวิธีการเรียน กําหนดเวลา 
เรียนและใหผูเรียนจับลาก จัดกลุมๆ ละ 5 – 6 คน นักเรียนเลือกประธาน เลขานุการ ที่เหลือเปนสมาชิก 
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     2. ข้ันสอน นักเรียนปฏิบตัิกิจกรรม ศึกษากรณีตัวอยาง บทบาทสมมติ  
เกม สถานการณจําลอง โดยจัดใหเหมาะสมกับสาระ 
      2.1 นักเรียนรวมกนัวิเคราะห ประสบการณ แลกเปลีย่นความคิดเห็น
หลังจากไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ศึกษาใบความรูทีเ่กีย่วของกับสาระที่เรียน 
      2.2 ประยุกตใชความรูที่เรียนโดยการตอบคาํถามในใบงาน แลกเปลีย่น
แสดงความคดิเห็นกับสมาชิกในกลุม และสรุปเปนแนวทางของตนเอง หลังจากจบกิจกรรมการเรียน
แตละสาระ 
     3. ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการเรียนรูและประโยชนที่ไดจาก
การเรียนรูเกีย่วกับเรื่องทีเ่รียน ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวติประจําวัน 
     4. ข้ันประเมินผล   
      4.1 พฤติกรรมการรวมมือภายในกลุม 
      4.2 ผลงานที่นักเรยีนปฏิบตัิ  จากการอภิปราย การตอบคําถาม 
   2.5 นําแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลองดานความเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคลองของผลการเรียนรู
ที่คาดหวังกับกระบวนการจดัการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม และความถูกตองของภาษาที่ใช โดย
พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ตลอดจนขอบกพรองอ่ืนๆ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไข และหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา พบวา มีคา IOC เทากับ 1 
   2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูทีไ่ดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนกัเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ที่ไมใชกลุมตวัอยาง เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
   การยอมรับประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามแนว
คอนสตรัคติวซิึม พิจารณาจากการตอบคําถามในใบงาน ในกิจกรรม และการทําแบบทดสอบทายกิจกรรม  
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
    80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถามจากใบงาน 
ในกิจกรรมการเรียนรู ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
    80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด ที่ทําแบบทดสอบทาย
กิจกรรมการเรียนรู ไดคะแนนไมต่ํากวา 80%  
   เม่ือพิจารณาขอมูล 80 ตัวแรก และตัวหลัง ถาไดตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ถือวา
เปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ แตถาไมถึงเกณฑ 80/80 ถือวา เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ไมสมบูรณ 
ตองปรับปรุงแกไข ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธไปสอน มีคา
เทากับ 87.31/81.62 
   2.7 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธไปสอนกลุมทดลอง เพ่ือ
การวิจัยตอไป 
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  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสังคมศึกษา 
   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ตาม 
ลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษาของ สมบูรณ ชิตพงศ (2523: 1 – 140) เทคนิคการวัด และประเมินผลการเรียน
การสอนวิชาสงัคมศึกษาของ นิเวศน ธรรมรักษ (2530: 1 – 138) และเทคนิคการเขียนขอสอบของ 
ชวาล แพรัตกลุ (2520: 1 – 40) 
   3.2 ทําการวเิคราะหหลักสตูรและสรางตารางวเิคราะหหลักสตูร จากสาระการเรียนรู 
และพฤติกรรมที่ตองการวดัตามหลักของ บลูม (Bloom.  1956: 48 – 50) 
    3.2.1 ดานความรู-ความจํา 
    3.2.2 ดานความเขาใจ 
    3.2.3 ดานการนําไปใช 
    3.2.4 ดานการวิเคราะห 
            3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา ตามสาระการเรียนรู
ที่ใชในการทดลอง โดยยึดเกณฑตามผลการวิเคราะหหลักสูตร ขอสอบที่สรางเปนแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก โดยใหครอบคลุมสาระที่สอน จํานวน 80 ขอ 
   3.4 นําแบบทดสอบทีส่รางขึน้ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นและคัดเลือก
ขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ขึน้ไป นํามาปรับปรุงแกไขคําถาม ตัวเลือกและ
การใชภาษา ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดคัดเลอืกขอสอบที่มีคา IOC ที่อยูระหวาง 0.67 – 1.00 
   3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี จํานวน 100 คน 
ที่เคยเรียนบทเรียนน้ีแลว เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
   3.6 นําแบบทดสอบที่นักเรียนทาํแลวมาวเิคราะหเปนรายขอโดยการตรวจใหคะแนน
ขอที่ถูกให 1 คะแนน สวนขอที่ผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน เม่ือตรวจสอบและรวมคะแนนแบบทดสอบ
เรียบรอยแลว จึงทําการวิเคราะหเพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบ
แตละขอโดยใชเทคนิค 27 % ของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32) แลวเลือกเฉพาะขอสอบที่มี
คาความยากงาย (p) ระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไปคัดเลือกไว  ได
คาความยากงาย (p) ระหวาง .20 ขึ้นไปคดัเลือกไว 40 ขอ ไดคาความยากงาย (p) อยูระหวาง .22 – .80  
และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .22 – .63     
   3.7 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่ 6 เคยเรยีนเรื่องนี้แลว และไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน โดยใช
สูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197 – 199) ไดคา 
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ความเชื่อม่ัน เทากับ .81 
   3.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ทีมี่ประสิทธิภาพไปใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางจริงตอไป 
  4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค 
   ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคตามขั้นตอน ดังนี้ 
   4.1 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดการคิดสรางสรรค ตามแนวคิดของของทอรแรนซ     
(The Torrance Tests of Creative Thinking : TTCT) วอลลาซ และ โคแกน (The Wallach and  
Kogan Creativity Test) เจลเลน และ เออรแบน (The Test  for Creative Thinking – Drawing  
Production : TCT – DP)  ผูวิจัยไดสรางมีจํานวน 5 ฉบับ โดยแบบทดสอบแตละฉบับจะวัดความสามารถ
ทางสมองในการคิดทั้ง 3 ดาน โดยใหครอบคลุมคุณลักษณะการคิดเชงิอเนกนัย (Divergent Production)  
ไดแก ความคลองในการคิด (Fluency) ความยืดหยุน (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) ลักษณะ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรค มีดังนี้ 
    4.1.1 แบบทดสอบฉบับที่ 1 การตั้งคําถาม หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความสามารถ
ทางสมองของบุคคลในการตัง้คําถามในแงมุมตางๆ ใหมากที่สุด จากสถานการณทางสังคมที่กําหนดให 
    4.1.2 แบบทดสอบฉบับที่ 2 การบอกสาเหตุ หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความสามารถ
ทางสมองของบุคคลในการทํานายหรือคาดคะเนถึงสาเหตุที่ทําใหเกดิเหตุการณ จากสถานการณทาง 
สังคมที่กําหนดใหไดคําตอบในแงมุมตางๆ มากที่สุด 
    4.1.3 แบบทดสอบฉบับที่ 3 ผลที่จะเกิดตามมา หมายถึง แบบทดสอบที่วัด
ความสามารถทางสมองของบุคคลในการทํานาย หรือคาดคะเนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณทาง
สังคมที่กําหนดใหไดคําตอบในแงมุมตางๆ มากที่สุด 
    4.1.4 แบบทดสอบฉบับที่ 4 การแกปญหา หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความสามารถ
ทางสมองของบุคคลในการคิดหาวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาในแงมุมตางๆ ใหมากที่สุด จาก 
สถานการณทางสังคมที่กําหนดให 
    4.1.5 แบบทดสอบฉบับที่ 5 ความสัมพันธทางสังคม หมายถึง แบบทดสอบที่
วัดความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิด ขยายความ คาดการณตางๆ จากสถานการณทาง
สังคมที่กําหนดใหไดคําตอบแงมุมตางๆ ใหมากที่สุด    
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    ภาพประกอบ 12 แผนผังแสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
 
 
   4.2 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวจัิยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
เพ่ือใหเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบทางความคดิสรางสรรค โดยศึกษาแบบทดสอบตามแนวคิด
ทฤษฎีของทอแรนซ และสรางตามแนวของ สมฤกษ อุนจันทร (25361: 109 – 120) เปนแบบอัตนัย
ที่มีการกําหนดกิจกรรม และสถานการณสอดคลองกับเนื้อหาสังคมศึกษา ที่ใชในการจัดการเรียนรู 
เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย วัฒนธรรมไทย กฎหมายในชีวติประจําวัน และรัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย   
   4.3 ผูวิจัยนําโครงสรางแบบทดสอบ วัดความคิดสรางสรรคที่ศึกษา ไปพิจารณา
โครงสรางความสอดคลองที่สามารถนําไปสรางแบบอัตนัยที่มีการกําหนดกิจกรรมจํานวน 10 ขอ และ
สถานการณสอดคลองที่กับเนือ้หาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน โดยใชเกณฑกําหนดคะแนนความคิดเห็น
ดังนี้ 
    เกณฑ  + 1     มีความแนใจวา ขอทดสอบวัดตรงจุดประสงคขอน้ัน 
    เกณฑ   0     มีความแนใจวา ขอทดสอบวัดตรงจุดประสงคขอน้ันหรือไม 
    เกณฑ - 1    มีความแนใจวา ขอทดสอบไมไดวัดตรงจุดประสงคขอน้ัน 
   นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณแตละขอ ถาคาดัชนีความสอดคลอง
คํานวณไดมากกวา หรือ เทากับ 0.5 แสดงวา ขอสอบมีความเทีย่วตรง สามารถนําไปดําเนินการ
ขั้นตอนตอไปได สวนขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองนอยกวา 0.5 นําไปปรับปรุงแกไขตามเกณฑ 
จํานวน 10 ขอ 
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   4.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง  
ความเหมาะสม และความสอดคลองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
   4.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียน หนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 100 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ
แลวนํามาตรวจใหคะแนน เพ่ือวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก เปนรายขอ โดยใชการหาคาความสมัพันธ
ระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมทัง้ฉบับ (Item – Total Correlation) โดยถือเกณฑ คาอํานาจ
จําแนก (r) ที่ใชไดมีคา ตั้งแต  .20 ขึ้นไป และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 8.27 – 30.25     
   4.6 นําแบบทดสอบที่เลือก และแกไขปรับปรุงแลวไปทดสอบหาคาความเชื่อม่ันกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 จํานวน 100 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ัน แบบสัมประสทิธิ์แอลฟา (Coefficient) 
ของ ครอนบรัค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 200 – 202) และคาความ
เชื่อม่ัน .79 
   4.7 นําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่ผานมาคัดเลือก และหาคุณภาพทุกขั้นตอน
ไปจัดพิมพเปนฉบับจริง เพ่ือนําไปใชทดสอบกับกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม จํานวน 60 คนตอไป 
  การตรวจใหคะแนน 
   เน่ืองจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค เปนแบบทดสอบที่ใหเสรภีาพแกผูตอบ
ในการเขียนตอบใหมากที่สุดเทาที่คําตอบจะเปนไปได ดังน้ันเพื่อใหการตรวจใหคะแนนมีลักษณะเปน 
ปรนัย จึงไดกาํหนดเกณฑ เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจใหคะแนนดงันี้ โดยดัดแปลงมาจากแนวทาง
ของทอแรนซ (Torrance) คือ แบบทดสอบฉบับที่ 1 – 5 ตรวจใหคะแนน ดังนี้ 
   1. คะแนนความคลองแคลวในการคิด ใหคะแนนประเภทนี้ โดยพิจารณาจากจํานวน
คําตอบตามเงื่อนไขของขอสอบแตละขอ โดยใหคะแนนคําตอบละ 1 คะแนน ไมวาคําตอบนั้นจะซํ้ากับ
คําตอบของผูอ่ืนหรือไม แตถาตอบไมเปนไปตามเงื่อนไข ตอบซํ้า หรือเหมือนเดิมกับของตนเองจะไมให
คะแนนอีก 
   2. คะแนนความยืดหยุน การใหคะแนนประเภทนี้ พิจารณาจากจํานวนกลุม หรือ
ทิศทางของคําตอบ กลาวคือ นําคําตอบทั้งหมดที่ใหคะแนนความคลองแคลวในการคิดมาจัดเปนกลุม 
โดยมีทิศทางหรือความหมายอยางเดียวกัน ก็จัดเปนกลุมเดียวกัน เม่ือจัดกลุมเรียบรอยแลวใหนับจํานวน
กลุม โดยใหคะแนนกลุมละ 1 คะแนน ในกรณีที่ไมสามารถจัดคําตอบลงในกลุมที่จัดไวเรียบรอยแลว 
ผูตรวจอาจจัดกลุมขึ้นใหมไดอีกตามความจําเปนจนกวาจะครบตามคําตอบ 
   3. คะแนนความคิดริเริ่ม คะแนนประเภทนีใ้หโดยพิจารณาเปอรเซ็นตความถี่ของ
คําตอบที่ใหคะแนนคลองแคลวในการคิดของผูเขาสอบทั้งหมด ผูวิจัยไดนาํวิธกีารของ ครอพเลย (Cropley.  
1966: 261 – 262) โดยการตรวจสอบวาแตละคําตอบมีนักเรียนตอบซํ้ากนั คิดเปนเปอรเซ็นต ถาคําตอบใด
มีผูตอบซํ้ากันมากเกินไป ก็จะไมไดคะแนน ถายิ่งมีคนตอบนอยเทาใดคําตอบนั้นกจ็ะไดคะแนนมาก  
คะแนนความคดิริเริ่มนี้พิจารณาจากคําตอบของผูเขาสอบในครั้งเดียวกัน  ในการใหคะแนนยึดหลกั ดังนี้ 
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ตาราง 4 หลักการใหคะแนนความคิดริเริ่มของของครอพเลย (Cropley. 1966) 
   

คําตอบซ้ํากัน คะแนนที่ได 
  

                        12 % 0 
                        6 – 11  % 1 
                        3 – 5  % 2 
                        2 % 3 
                        ไมเกิน 1 % 4 
  

 
 จากตาราง 4 คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนหาไดจากผลบวกของคะแนนความมคิด
คลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคดิริเริ่ม ในแตละกิจกรรมแตละชุดมารวมกันเปนผลบวกของ
คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคน 

 

6. การดําเนินการทดลอง 
 หลังจากที่เลือกกลุมตวัอยางแลว ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) ทั้งกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทีผู่วิจัยสรางขึ้น 
 2. ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูสอนนักเรียนทั้งสองกลุม คือ กลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 โดยใชเน้ือหาเดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเทากัน คือ ใชเวลากลุมละ 16 คาบๆ ละ 50 นาที 
สวนวธิีสอนแตกตางกัน คือ 
  กลุมทดลองที่ 1 ที่เรียนรูโดยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม 
  กลุมทดลองที่ 2 ที่เรียนรูโดยการการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 3. เม่ือทําการสอนเสร็จสิ้น ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัด
ความสามารถในการคิดสรางสรรคโดยใชแบบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคเปนแบบทดสอบ
ชุดเดิมกับการทดสอบกอนเรียน 
 4. นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา และความสามารถในการคิด 
สรางสรรคไปวิเคราะหทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
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7. การวิเคราะหขอมูล 
 7.1 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
  7.1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซมึ กับนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
โดยใช t - test Independent Sample ในรูปของผลตางของคะแนน (Difference Score) 
  7.2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซมึกอนและหลงัเรียน โดยใช t - test for Dependent Sample 
  7.2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธกอนและหลังเรียน โดยใช t - test for Dependent Sample 
  7.2.4 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ โดย 
 ใช t - test Independent Sample ในรูปของผลตางของคะแนน (Difference Score) 
  7.2.5 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซมึกอนและหลงัเรียน โดยใช t - test for Dependent Sample 
  7.2.6 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนกลุมสัมพันธกอนและหลังเรียน โดยใช t - test for Dependent Sample 
 7.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  7.2.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
   7.2.1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
และความสามารถในการคิดสรางสรรคโดยใชสตูร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 73; 
อางอิงจาก Ferguson.  1976: 47) 
 

     
N

X
X ∑=  

 
    เม่ือ  X   แทน  คะแนนเฉลี่ย  

  ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยางทั้งหมด 

 

   7.2.1.2 หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Variance) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ;  
และ อังคณา สายยศ.  2538: 77) 
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    เม่ือ  S2    แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    2∑ X   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  ( )2∑ X  แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกาํลังสอง 
  n     แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

  7.2.2 สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 
   7.2.2.1 หาคาความเทีย่งตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สาระที่ 2 : หนาที่พลเมืองและการดําเนินชีวิต โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (พวงรัตน ทวีรตัน.  2540: 17) 

    สูตร          
N

R
IOC ∑=  

                        
    เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับ 
          จุดประสงคการเรียนรู 
      ∑R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                                     N       แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   7.2.2.2 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 2 : หนาที่พลเมืองฯ เร่ืองพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  
วัฒนธรรมไทย กฎหมายในชีวิตประจําวัน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยใชเทคนิค 27% 
จากตารางการวิเคราะหของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32) 
   7.2.2.3. หาคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาสงัคมศึกษา  
สาระที่ 2 : หนาที่พลเมืองฯ เร่ืองพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย วัฒนธรรมไทย กฎหมายในชีวิตประจาํวัน  
และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย และแบบสอบวดัความสามารถในการคิดสรางสรรค โดยคํานวณ
จากสูตร KR - 20 คูเดอร - ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197 – 198; 
อางอิงจาก Kuder - Richadson.  1939: 30) 
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        เม่ือ  rtt   แทน   ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
      n  แทน   จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 
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      P แทน   สัดสวนคนที่ทําถูกในแตละขอ 
      q   แทน   สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือ คือ 1 - p 
      2

tS  แทน   คาความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 

   7.2.2.4 การหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอัตนัย โดยใชสัมประสิทธิ์ แอลฟา 
)( tCoefficien−α ของ ครอนบาค (ลวน สายยศ; และ อังคณา.  2538: 200) 
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        เม่ือ  α       แทน   สัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ัน 
      n    แทน   จํานวนขอในแบบทดสอบ 
      2

iS     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
      2

tS   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

   7.2.2.5 คาประสิทธิภาพของแผนการสอน (สุธรรม สอนเถื่อน.  2548: 13) 
 

    1001 ×=

∑

A
n
X

E  

 
    เม่ือ  1E       แทน คาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
               ∑X   แทน คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดหรืองาน 
      N        แทน     จํานวนผูเรียน 
      A        แทน     คะแนนเตม็ของแบบฝกหัดหรืองานทุกชิ้นรวมกัน 
 

    1002 ×=

∑

B
n
Y

E  

 
    เม่ือ     2E    แทน     คาประสิทธิภาพของผลลัพธ 
      ∑Y    แทน     คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรยีน 
      N        แทน     จํานวนผูเรียน 
      B        แทน     คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลังเรียน 
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  7.2.3 สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
   7.2.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถใน
การคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลอง โดยใช t - test for Dependent Sample (พวงรัตน ทวีรัตน. 
2540: 165 – 167) 
 

    ( )
1;

1

22
−=

−

−
=

∑∑
∑ ndf

n
DDn

D
t        

  
    เม่ือ    t      แทน    คาวิกฤตที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงคาของ t 
      ∑D  แทน    ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและ 
          หลังการใชชุดกิจกรรม 
      2∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและ 
          หลังการใชชุดกิจกรรมแตละตัวยกกําลังสอง 
      n      แทน    จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบครัง้แรกและครั้งหลงั 

 
   7.2.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองที ่ 1 และ กลุมทดลองที่ 2 คํานวณโดยใช t-test Independent 
Sample ในรูปของผลตางของคะแนน (Difference Score) คํานวณจากสูตร (Scott; & Wertheimer.  
1984: 264) 
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    เม่ือ  t     แทน    คาสถติิที่ใชในการพิจารณา t - distribution 

      D1   แทน    คะแนนผลตางระหวางการทดสอบหลังเรยีนกบักอนเรียน 
          ของกลุมทดลองที่ 1 
      D2  แทน   คะแนนผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียน  
          ของกลุมทดลองที่ 2 
      MD1  แทน  คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางการทดสอบหลังเรียน 

         กับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 
      MD2  แทน คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางการทดสอบหลังเรียน 
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          กับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 2 
     

21 MDMDS −   แทน    คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง 
          การทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1  
          กับกลุมทดลองที่ 2 

 
     SD

2   แทน    ความแปรปรวนของคะแนนความแตกตางระหวาง 
          การทดสอบหลังเรียนกบักอนเรียนของกลุมทดลองที ่1  
          กับกลุมทดลองที่ 2 
     n1    แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที ่1 
     n2    แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที ่2 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n     แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

 k     แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
 1X     แทน    คาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
 2X     แทน    คาคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน 

 S      แทน    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 1S     แทน    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน 

 2S     แทน    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน 

 MD     แทน    คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ  
                                 การทดสอบกอนเรียน 

 1MD    แทน    คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
                             การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 

 2MD     แทน   คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ  
                                          การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 2 

 21 MDMD SS −  แทน     คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนนการ  
                                          ทดสอบหลังเรียนและการทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1  
                           และกลุมทดลองที่ 2 

 t      แทน   คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาการแจกแจงที (t-distribution) 
 P           แทน    คาความนาจะเปน (Probability)  ของคาสถิติทีใ่ชทดสอบ 
 **     แทน    มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 กลุมทดลองที ่1  แทน  นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
 กลุมทดลองที ่2  แทน  นักเรียนที่เรียนโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระหวาง
กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถติิ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Different 
Score 
 2. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุม
ทดลองที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 3. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 กลุม
ทดลองที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระหวาง
กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Different 
Score 
 5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุม
ทดลองที่ 1 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของกลุมทดลองที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ระหวางกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียน ชั้น  
     มัธยมศึกษาปที่ 6 ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n  k  

1X  1S  2X  2S  MD  21 MDMDS −   t  p  

           

กลุมทดลองที่ 1 30 40 25.93 14.46 32.33 5.02 6.40 

กลุมทดลองที่ 2 30 40 14.63 7.03 24.23 14.71 9.60 
1.09 -2.94 ** 0.004 
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 จากตาราง 5 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสังคมศึกษา เปน 
25.93 และ 14.46 ตามลําดบั และหลังเรยีน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา เปน 32.33 และ 5.02 ตามลาํดับ สวนกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนทีเ่รียน
โดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ กอนเรยีน มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา เปน 14.63 และ 7.03 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
และความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสังคมศึกษา เปน 24.23 และ 14.71 ตามลําดับ  
  เม่ือศึกษาคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาหลังเรียน
และกอนเรียน ของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2  มีคาเปน 6.40 และ 9.60 ตามลําดับ พบวา  
กลุมทดลองที ่ 1 คือ นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม และกลุมทดลองที ่ 2 คือ 
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงัคมศึกษาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิไมเปนไปตามสมติฐานขอที่ 1  
 
 

 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาของกลุมทดลองที่ 1 
กอนเรียนและหลงัเรียน 
 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษาของกลุมทดลองที่ 1 กอน 

     เรียนและหลังเรียน 
 

 

 จากตาราง 6 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เปนไปตามสมมตฐิานขอที ่2 

 
 
 
 

การทดสอบ n  X  SD  MD  t  p  
       

กอนเรียน 30 25.93 14.46 

หลังเรียน 30 32.33 5.02 
6.40 11.64** 0.000 

       



  139 

 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาของกลุมทดลองที่ 2 
กอนเรียนและหลงัเรียน 
       

ตาราง 7 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษาของกลุมทดลองที่ 2 กอน  

     เรียนและหลังเรียน 
 

 

 จากตาราง 7 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองที่ 2 ที่เรียนโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เปนไปตามสมมตฐิานขอที ่3 
 

 4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคระหวางกลุมทดลองที่ 1  
และกลุมทดลองที่ 2 
 
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรค ระหวางกลุมทดลองที ่1  
     และกลุมทดลองที่ 2 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมตัวอยาง n  k  

1X  1S  2X  2S  MD  21 MDMDS −   t  p  

           

กลุมทดลองที่ 1 30 40 21.97 2.43 25.40 5.44 3.43 

กลุมทดลองที่ 2 30 40 20.60 4.31 26.33 5.62 5.73 
1.02 1.70 0.408 

           

 
 จากตาราง 8 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในคิดสรางสรรคเปน 21.97 
และ 2.43 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคเปน 25.40 และ 5.44 ตามลําดับ สวนกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่เรียน โดย
การสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

การทดสอบ n  X  SD  MD  t  p  
       

กอนเรียน 30 14.63 7.03 

หลังเรียน 30 24.23 14.71 
9.60 10.19** 0.000 
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ความสามารถในการคิดสรางสรรค เปน 20.60 และ 4.31 ตามลําดบั และหลังเรยีน มีคะแนนเฉลี่ย 
และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดสรางสรรค เปน 26.33 และ 5.62 ตามลําดับ  
  เม่ือศึกษาคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดสรางสรรค หลังเรียน
และกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเปน 3.43 และ 5.73 ตามลําดับ พบวา 
กลุมทดลองที ่ 1 คือ นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึม และกลุมทดลองที ่ 2 คือ  
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ มีความสามารถในการการคิดสรางสรรค
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ ไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 
 

 5. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของกลุมทดลองที่ 1 
กอนเรียนและหลงัเรียน 
 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของกลุมทดลองที่ 1 กอน 
     เรียนและหลังเรียน 
 

 

 จากตาราง 9 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรยีน
ของกลุมทดลองที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม มีความสามารถในการคิดสรางสรรค
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เปนไปตามสมมตฐิานขอที ่5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

การทดสอบ n  X  SD  MD  t  p  
       

กอนเรียน 30 21.97 2.43 

หลังเรียน 30 25.40 5.44 
3.43 8.17** 0.000 
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 6. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสรางสรรคของกลุมทดลองที่ 2 
กอนเรียนและหลงัเรียน 
 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถ ในการคิดสรางสรรคของกลุมทดลองที่ 2 กอน 
     เรียนและหลังเรียน 
 

 
 จากตาราง 10 แสดงวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองที่ 2 ที่เรียนโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ มีความสามารถในการคิดสรางสรรค
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที ่6 
 

 

การทดสอบ n  X  SD  MD  t  p  
       

กอนเรียน 30 20.60 4.31 

หลังเรียน 30 26.33 5.62 
5.73 11.79** 0.000 

       



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชงิทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ สรุปสาระสําคัญและผลการศึกษา 
ไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายในการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับนักเรียนที่เรียนดวยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษากอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
 3. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษากอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรับ
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรคกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
 6. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสรางสรรคกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษา โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับการสอนดวย
กระบวนการกลุมสัมพันธมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สังคมศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสังคมศึกษาหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษา โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับการสอนดวย
กระบวนการกลุมสัมพันธมีความสามารถในการคิดสรางสรรคแตกตางกัน 
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 5. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีความสามารถในการคิด
สรางสรรคหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน 
 6. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ มีความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคนควาครัง้นี้ เปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 โรงเรยีน
ประชามงคล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 หอง มีนักเรียน จํานวน 136 คน 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนประชามงคล  เขตหนองปรือ  
จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2554 โดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  
จากจํานวนหองเรียน 5 หองเรียน แตละหองเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละกัน สุมมา 2 หองเรียน  
ดวยวิธีการจับสลาก มีนักเรียนหองเรียนละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน แลวสุมอีกครั้ง เพ่ือกําหนดเปน
กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 ดังนี้ 
   กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 30 คนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม 
   กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 30 คนที่เรียนโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 2. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  สําหรับการวิจัยครั้งน้ีทําการทดลองใชเวลาในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 โดยผูวิจัย
ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 2 หองเรียน ใชเวลาสปัดาหละ 1 คาบๆ ละ 50 นาที  
รวม 16 คาบ 
 3. เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
                   เน้ือหาที่ใชในการทดลอง เปนเนื้อหาวิชา หนาที่พลเมือง และการดําเนินชีวิตในสงัคม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดแก เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย วัฒนธรรมไทย กฎหมายในชีวิตประจําวัน  
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรคัติวิซึม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 4 แผน ใชเวลา 
16 ชั่วโมง 
 2. แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ ทีผู่วิจัยสรางขึ้น แบงเปน 4 แผน 
ใชเวลา 16 ชั่วโมง 
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาที่ผูวจัิยสรางขึ้นเปนแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คาความยากงาย (p) ระหวาง .20 – .87 และมีคาอํานาจจําแนก (r) 
ระหวาง .15 – .44 มีคาความเชื่อม่ัน .81 
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบอัตนัย จํานวน 
5 ฉบับ 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .15 – .45 มีคาความเชื่อม่ัน .79 
 

การดําเนินการทดลอง 
 หลังจากที่เลือกกลุมตวัอยางแลว ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) ทั้งกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึน้ 
 2. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยเปนผูสอนนักเรียนทั้งสองกลุม คือ กลุมทดลองที่ 1 และ
กลุมทดลองที ่ 2 โดยใชเน้ือหาเดียวกัน ระยะเวลาในการสอนเทากัน คือ ใชเวลากลุมละ 16 คาบ 
คาบละ 50 นาที สวนวธิีสอนแตกตางกัน คือ 
  กลุมทดลองที่ 1 ที่เรียนรูโดยการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม 
  กลุมทดลองที่ 2 ที่เรียนรูโดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 3. เม่ือทําการสอนเสร็จสิ้น ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมเพ่ือวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และวัดความสามารถ
ในการคิดสรางสรรค โดยใชแบบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนแบบทดสอบชดุเดิม
กับการทดสอบกอนเรียน 
 4. นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา และความสามารถในการคิด
สรางสรรค ไปวิเคราะหทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึมกับนักเรียนที่สอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ โดยใช t-test Independent 
Sample ในรูปของผลตางของคะแนน (Difference Score) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึมกอนและหลังเรียน โดยใช t - test for Dependent Sample 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ
การสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธกอนและหลังเรียน โดยใช t - test for Dependent Sample 
 4. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทีไ่ดรับ
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กับนักเรียนไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ โดยใช t - test 
Independent Sample ในรูปของผลตางของคะแนน (Difference Score) 
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 5. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทีไ่ดรับ
การสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึมกอนและหลังเรียน โดยใช t - test for Dependent Sample 
 6. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทีไ่ดรับ
การสอนดวยกระบวนกลุมสัมพันธกอนและหลังเรียน โดยใช t - test for Dependent Sample 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนทีเ่รียนสังคมศึกษาโดยการสอนแนวคอนสตรคัติวซิึมกับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 2. นักเรียนทีเ่รียนสังคมศึกษา โดยการสอนตามคอนสตรัคติวิซึม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 3. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 4. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธมีความสามารถในการคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 5. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีความสามารถในการคิด
สรางสรรคหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 6. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ มีความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 โดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธ ผลจากการศกึษาวิจัยได ดังนี้ 
 1. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมเปนไป
ตามสมมติฐานขอ 1 สามารถอภิปรายได ดังนี้ 
  นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธสาระหนาที่พลเมือง เนื้อหาเรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธปิไตย วัฒนธรรมไทย กฎหมาย
ในชีวติประจําวัน  และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ไมเปนไปตามสมติฐานที่กําหนดไว ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการสอนทั้งสองวิธี
เปนการจัดกิจกรรมการสอนที่เนนนักเรยีนเปนสําคัญ มีกระบวนการทาํงานเปนกลุม และมีลักษณะของ
การเรียนแบบรวมมือชวยเหลือกันไดมีสวนในกิจกรรมการเรียนรู แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระหนาที่พลเมืองและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กอน และ
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หลังที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมและไดรับการจัดการเรียนการสอนดวย
กระบวนการกลุมสัมพันธแลว พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหนาที่พลเมืองและความคิดสรางสรรค
หลังเรยีนสงูกวากอนเรียนทัง้สองวธิี แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนทั้งสองวิธีมีประสิทธภิาพ  
ทําใหนักเรียนเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในการเรียนไดดีขึ้น แตเม่ือนําการจัดการเรียนการสอนทั้งสองวิธี
มาเปรียบเทียบกันไมพบความแตกตาง ทั้งน้ีเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนทั้งสองวิธีนั้น มีจุดเดน
ที่แตกตางกัน ดังนี้ 
  1.1 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เปนกลุมยอย 4 – 5 คน สมาชิกมีการปรึกษาหารือกันเม่ือมีอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหผลงานของกลุมดีที่สุด 
การจัดการเรียนการสอนตามวิธีนี้นักเรียนจะไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
รวมถึงการจัดการเรียนรูดวยวิธีนี้ยังชวยใหนักเรียนมีการปรับโครงสรางทางความคิดของตัวนักเรียน
ภายในตนเองสงผลใหผลสมัฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษาสูงขึ้น การดําเนินกิจกรรมนั้น ผูวิจัยมุงให
การจัดการเรียนรูเปนไปตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน คอื 1) ขั้นศึกษาขอเท็จจริงจะใหนักเรียนศึกษา
สถานการณตางๆ นักเรียน โดยนักเรียนสังเกต สภาพปญหาที่ครูระบุ จากสถานการณสื่อตางๆ เชน 
ภาพขาวหนังสือพิมพ กรณีตัวอยาง แลวใหนักเรียนชวยกันหาขอสรุป โดยครูใชคําถาม แลวใหตอบ
ลงในแบบตอบคําถาม สอดคลองกับ วารรีัตน แกวอุไร (2541: 53 – 54) ที่ไดกลาวไววา ผลที่ไดจาก
การเรียนรูไมไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของการเรียนรูเพียงอยางเดียว แตยังขึน้อยูกับความรู หรือ
ประสบการณเดิมของนักเรียนมนุษยมักสรางความหมายในสิ่งที่ไดยนิหรือไดเห็น ดวยการเชื่อมโดย
ความรูเดิมที่มีอยูกับประสบการณใหมทีไ่ดรบั และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีแบงนักเรียนเปนกลุม
โดยครูนําสถานการณตางๆ มาใหนักเรียนไดฝกคิดในสถานการณตางๆ เปนการเรียนแบบไดลงมือ
ปฏิบตัิจริง จึงทําใหนักเรยีนเกิดความกระตือรือรนและสนใจที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ขั้นอธิบาย เปนขั้นที่นักเรียนสรางความรู จากการศึกษาเอกสารประกอบการเรยีนที่ครูจัดให เชน 
ใบความรู หนังสือเรียน นักเรียนในกลุมอธิบายความรูที่คนพบดวยตนเอง เพ่ือกระตุนความคดิของ
นักเรียน  สอดคลองกับ กลุยา ตันติผลาชีวะ (2551: 31) ไดกลาวถึง ลักษณะของการสรางความรูที่
เกิดขึ้นในเด็กที่สําคัญ ดังนี้ 1) นักเรียนสรางความเขาใจดวยตนเอง 2) นักเรียนแลกเปลีย่นความรู
ความเขาใจระหวาง กลุมเพ่ือน ผูรู หรือครู 3) นักเรียนเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม การได
พูดคุยโตตอบทําใหนักเรียนเกิดการเรียนอยางแทจริงไดงายขึ้น 4) นักเรียนเรียนรูตามสภาพจริง และ
สอดคลองกับแนวคิดของ บลูม (Bloom.  1956: 72 – 74) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติ
ตามที่ตนตองการยอมกระทํากิจกรรมนั้น ดวยความกระตือรือรน ทําใหเกิดความมั่นใจเกิดการเรียนรู
ไดเร็ว และประสบความสําเร็จสูง ทําใหเกิดความพึงพอใจในตนเองไดในที่สุด 3) ขั้นขยายความคิด
ดวยการใหนักเรียนดวยการคิดวิเคราะหปญหา หาสาเหตุ หาเหตุผลรวมกัน โดยมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
สนทนาประสบการณที่ตนเองไดรับระหวางกัน สอดคลองกับ อัญญมณี บุญซื่อ (2551: 23) วา พัฒนาการ
ของเดก็มีผลจากการมีปฏิสมัพันธระหวางเด็กกับสิ่งแวดลอมในสังคม เชน พอแม ครู พ่ีนอง เพ่ือนเลน 
และเพื่อนในหองเรียน รวมทั้งการไดมีกับสิ่งอ่ืนๆ เชน หนังสือ ของเลน กิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่
เด็กทําที่บาน ในหองเรียน หรือในสนามเด็กเลน และสอดคลองกับการเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคม
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ที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของนักเรียนจะเรียนรูไดเขาใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น เม่ือนักเรียนเสนอและแลกเปลี่ยน
ความคิดรวมกับผูอ่ืน เกิดการพินิจพิเคราะหความเห็นของผูอ่ืน และขยายทัศนะของตนใหกวางขึ้น 
4) ขั้นประเมินผลนักเรียนนําเสนอผลงานโดยครูและนักเรียนไดซักถามกัน รวมถึงการใชกระบวนการ
ที่เปนแนวทางในการสรางองคความรูดวยตนเอง เพราะการเรยีนโดยใชกิจกรรม เปดโอกาสใหนักเรียน
ไดมีสวนรวมในการเรียนรูมากที่สุด นักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ ตามสภาพความเปนจริง ได
แลกเปลีย่นความคิดเหน็ ฝกการคิดอยางใชเหตุผล การตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีความสนุกสนาน มีความกระตือรือรน ชวยใหนักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจแลกเปลี่ยนความคิด
และมีการชวยเหลือซึ่งกนัและกัน และเปนการประเมินตามสภาพจริง สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสังคมศึกษาสูงขึ้น สัมพันธกับแนวคิดของจีน เพียเจต มีความเห็นวา คนเราเรียนรูไดดวย
กระบวนการปรับตัวใหเขากบัสิ่งแวดลอม เพ่ือไปสูภาวะที่สมดุล ประกอบดวยกลไกพื้นฐานสองอยาง 
คือ กระบวนการดูดซึมเขาสูรางกาย และกระบวนการปรบัขยายโครงสราง (ชื่นทิพย อารียสมาน. 2545: 
12 – 13)   
  1.2 การจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ เปนกิจกรรมที่เนนนักเรียน
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม ไดฝกปฏิบตัิ เนนกระบวนการทํางานกลุม ความสามัคคแีละการชวยเหลอืกัน
ภายในกลุม การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบรวมกันภายในกลุม เปดโอกาส
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สงเสริมใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธในการชวยเหลือและรวมมือกันเรียน 
ชวยคิดและแกปญหารวมกนั ดังนั้นผูวิจัยจึงแบงตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนํา แนะนําวธิีการเรยีน
ใหนักเรียน จัดกลุม กลุมละ 5 – 6 คน  2) ขั้นสอน ใหนักเรียนปฏบิัติกิจกรรม  ศึกษากรณตีัวอยาง  
บทบาทสมมติ เกม สถานการณจําลอง โดยจัดใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแตละเรื่อง และนักเรียน
ตองรวมกันวิเคราะห ประสบการณแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันหลังจากไดรวมกิจกรรมตาง  ๆ มีการประยุกต 
ใชความรูที่เรียน โดยการตอบคําถามจากใบงาน แลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุมเพื่อสรุปเปนแนวทาง
ของตนเอง หลงัจากจบกิจกรรม 3) ขั้นสรุป ใหนักเรียนรวมกันสรุปการเรียนรู สรางเปนความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 4) ขั้นประเมิน มีการตอบคําถาม สังเกตพฤติกรรมความรวมมือภายในกลุม 
สอดคลองกับ สุลัดดา ลอยฟา (2536: 16) กลาววา กลุมเปนรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ กลุมสมาชิก
ทุกคนภายในกลุมตองรวมมือกันในการวางแผน กําหนดทิศทางของโครงการที่จะศึกษาและวางแผน
วิธีการแกปญหา สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการทํางานกลุม คือ การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกแตละ
คนสรุปผลงานและประเมินผลงาน และสอดคลองกับ ศรีมงคล เทพเรณู (2548: 122 – 123) กลาววา 
เปนกระบวนการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรูตามหลักประชาธิปไตย มีหลักการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางเปนระบบ ทําใหนักเรียนเรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม การเปนผูนํา ผูตาม 
กลาทํา กลาแสดงออก กลาตัดสินใจ ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน และสัมพันธกับสุวิทย มูลคําและ
คณะ (2545: 35) ไดกลาววา ผลที่นักเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบกลุม เปนการฝกวิธีการ
คนควาหาความรูดวยตนเองอยางมีระบบระเบียบ ไดเรียนรูวธิีการทาํงานเปนกลุมอยางมีประสิทธภิาพ 
ไดเรียนรูอยางอิสระ สอดคลองกับ อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 160) กลาวถึงวัตถุประสงคของการเรียน
เปนกลุม คือ 1) เพ่ือฝกกระบวนการกลุมในการทํางานแบบประชาธปิไตย ฝกการเปนผูนํากลุมฝกการเปน
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สมาชิกกลุม และฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 2) เพ่ือฝกวิธีการหาความรูอยางมีกระบวนการ
ฝกการวเิคราะหปญหาการขบคิดปญหา การพิจารณาปญหาหลายๆ ดาน การสาํรวจ และรวบรวม
ขอมูลสนบัสนนุสมมุตฐิาน เพ่ือการสรปุผลอยางมเีหตุผล 3) เพ่ือฝกการกลาคิด กลาแสดงออก ฝกการ
ตัดสินใจ ฝกความรับผิดชอบ และความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 4) เพ่ือปลูกฝงนิสัยในการหาความรู 
เปนผูใครรูใครเรียน รักการคนควาหาขอมูลมาเปนคําตอบตอปญหาหรือคําถามที่ไดรับดวยตนเอง 
 จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึมกับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่แตกตางกัน แตมีการจดักิจกรรมการเรียนรูที่เนนนกัเรียน
เปนสําคัญอยางมีกระบวนการ ทําใหผลสมัฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ   
 2. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 สามารถ
อภิปรายผลการทดลองได ดังนี้ 
  การสอนตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการที่นักเรียน
ไดเรียนรูจากการสรางความรูใหมจากความรูเดิมที่มีอยู ในแตละคนจะมีการปรับโครงสรางความรูตาม
ประสบการณที่ตนเองมีอยู โดยครูนําเหตกุารณ สถานการณตัวอยางมาใหผูเรียนแสดงความคดิเห็น 
วิเคราะหปญหาที่เกิดเพื่อดูความรูเดิมที่มีอยู รวมทั้งนําไปสถานการณไปใชชวยเราความสนใจและทําให
การเรียนมีความหมายสําหรับนักเรียนมากยิ่งขึ้นอันจะนําไปสูนําไปสูการขยายความรูเดิมออกไป การดําเนิน
กิจกรรมผูวิจัยมุงใหการเรียนการสอนเปนไปตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษาขอเท็จจริงจะให
นักเรียนศึกษาสถานการณตางๆ นักเรียน โดยนักเรียนสังเกต สภาพปญหาที่ครูระบุ จากสถานการณ
สื่อตางๆ เชน ภาพขาวหนังสือพิมพ กรณีตัวอยาง แลวใหนักเรียนชวยกันหาขอสรุป โดยครูใชคําถาม 
แลวใหตอบลงในแบบตอบคําถาม 2) ขั้นอธิบาย เปนขั้นที่นักเรียนสรางความรู จากการศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียนที่ครูจัดให เชน ใบความรู หนังสือเรียน นักเรียนในกลุมอธิบายความรูที่คนพบดวย
ตนเอง เพ่ือกระตุนความคิดของนักเรียน 3) ขั้นขยายความคิดดวยการใหนักเรียนดวยการคิดวิเคราะห
ปญหา หาสาเหตุ หาเหตุผลรวมกัน โดยมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนสนทนาประสบการณที่ตนเองไดรับ
ระหวางกัน 4) ขั้นประเมินผล นักเรียนนําเสนอผลงานโดยครูและนักเรียนไดซักถามกัน รวมถึงการใช
กระบวนการทีเ่ปนแนวทางในการสรางองคความรูดวยตนเอง เพราะการเรียนโดยใชกิจกรรม เปดโอกาส
ใหนักเรยีนไดมีสวนรวมในการเรยีนรูมากทีสุ่ด นักเรยีนไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ ตามสภาพความเปนจริง 
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝกการคิดอยางใชเหตุผล การตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีความสนุกสนาน มีความกระตือรือรน จะชวยใหนักเรยีนเกิดความรวมมือรวมใจแลกเปลีย่นความคิด
และมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สงผลใหนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สาคร ธรรมศักดิ์ (2541: บทคัดยอ) ที่ไดสรุปผลการวิจัยวา นักเรียนกลุมที่เรียนดวย
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตามคูมือครู โดย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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  การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกลุมยอย โดย
ปรึกษาหารือชวยเหลือกันในการแกปญหาเมื่อเกิดอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหผลงานกลุมของตนเองดีที่สุด 
การทํางานรวมกัน กอใหเกิดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์สูงกวาการทํางานคนเดียว สอดคลองกับ บลูม 
(Bloom. 1956: 48 – 50) วาวธิีสอนทีท่ําใหเกิดการเรียนรูไดดี คือ การเรียนรูแบบเปนกลุมโดยที่มี
การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และนักเรียนยอมรับความคดิเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหเปนผลดีตอการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ดวยเหตุผลดังกลาว เปนขอสนับสนุนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรียนดวยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษา โดยการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธมีผลสมัฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3  
สามารถอภิปรายผลการทดลองได ดังนี้ 
  การสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ ไดรับความรูจากการทํากิจกรรมรวมกันวางแผน
ในการแสวงหาความรูดําเนนิการแสวงหาความรู พรอมทั้งสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาและนําเสนอ 
อภิปรายผลดวยตนเอง และมีการปฏิบัติดวยตนเอง จึงทําใหนักเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น ผูวิจัยได
มุงสอนตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นนํา แนะนําวธิีการเรียนใหนักเรียน จัดกลุม กลุมละ 5 – 6 คน  
2) ขั้นสอน ใหนักเรียนปฏิบตัิกิจกรรม ศึกษากรณีตวัอยาง บทบาทสมมติ เกม สถานการณจําลอง โดย
จัดใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแตละเรื่อง และนักเรียนตองรวมกันวิเคราะห ประสบการณแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน หลังจากไดรวมกิจกรรมตางๆ มีการประยุกตใชความรูที่เรียน โดยการตอบคาํถาม
จากใบงาน แลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุมเพ่ือสรุปเปนแนวทางของตนเองหลังจากจบกิจกรรม 3) ขั้น
สรุป ใหนักเรียนรวมกันสรุปการเรียนรู สรางเปนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 4) ขั้นประเมิน  
มีการตอบคําถาม สังเกตพฤติกรรมความรวมมือภายในกลุม สุลัดดา ลอยฟา (2536: 16) กลาววา กิจกรรม
การเรียนรูเปนกลุมเปนรูปแบบการเรียนแบบรวมมือภายในกลุม สมาชิกทุกคนภายในกลุมตองรวมมือกัน 
การวางแผนกําหนดทิศทางของโครงการที่จะศึกษาและวางแผนวิธีการแกปญหา สิ่งที่ควรคํานึงถึงใน
การทํางานกลุม คือ การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกแตละคนสรุปผลงานและประเมินผลงาน สอดคลอง
กับกรมวิชาการ (2544: 22) กําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนเปนกลุมวา เปนรูปแบบการจัดการเรียน
แบบกลุมยอย โดยสมาชิกทกุคนชวยเหลือกนั มีการฝกฝนทํางานกลุม กระบวนการกลุม และการประเมนิผล 
และสัมพันธกบั อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 160) กลาวถึงวัตถุประสงคของการเรียนเปนกลุมดังนี้ 1) เพ่ือ
ฝกกระบวนการกลุมในการทาํงานแบบประชาธปิไตย ฝกการเปนผูนํากลุมฝกการเปนสมาชกิกลุม และ
ฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 2) เพ่ือฝกวิธกีารหาความรูอยางมีกระบวนการคิด พิจารณา
วิเคราะหหลายๆ ดาน จึงเกิดการสํารวจ และรวบรวมขอมูลสนับสนุนสมมุติฐานเพื่อการสรุปผล อยาง
มีเหตุผล 3) เพ่ือฝกการกลาคิด กลาแสดงออก ฝกการตัดสินใจ ฝกความรับผิดชอบ และความมุงม่ัน
ในการทํางานใหสําเร็จ 4) เพ่ือปลูกฝงนิสัยในการหาความรู เปนผูใครรูใครเรียน รักการคนควาหาขอมูล
มาเปนคําตอบตอปญหาหรือคําถามที่ไดรับดวยตนเอง 
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  ดวยเหตุผลดังกลาว เปนขอสนับสนุนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 4. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการ
กลุมสัมพันธมีความสามารถในการคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิไมเปนไปตาม
สมติฐานขอ 4 สามารถอธิบายได ดังนี้ 
  การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมเปนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดเรียนรูและคนพบ
ดวยตนเอง โดยอาศัยประสบการณเดิม และปรับโครงสรางทางปญญา และฝกใหนักเรียนไดคิดในทุก
กิจกรรม ตั้งแตขั้นแรก คือ ขั้นศกึษาขอเท็จจริงจะใหนกัเรียนศกึษาสถานการณตางๆ โดยครใูชคําถาม
ในการกระตุนนักเรียนใหเกิดการคิดคลองแคลวตอปญหา เพ่ือดูความรูเดิมที่มีอยู โดยมีครูเปนผูชี้แนะ 
ผูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู มีความสุขจากการเขารวมกจิกรรม และในทุกขั้นกิจกรรมมี
การสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด มีการทํางานรวมกันที่กอใหเกิดประสทิธิภาพสูงกวาการทํางานคนเดียว 
และมีอิสระในการแสวงหาความรู จึงทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การใชกระบวนการที่เปนแนวทางในการสรางองคความรูดวยตนเอง เพราะการเรยีนโดยใชกิจกรรม 
เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูมากที่สดุ นักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ ตามสภาพ
ความเปนจริง ไดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ ฝกการคิดรเิร่ิม ในการดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอนที่มี
ความสนุกสนาน สรางความกระตือรือรน จะชวยใหนักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจแลกเปลีย่นความคิด
และมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในคิดสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ระพินทร ครามมี (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการจัด 
การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซมึกับทีเ่รียนโดยการสอนแบบแกปญหาพบวา นกัเรยีนที่เรียน
วิชาสังคมศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับที่เรียนโดยการสอนแบบแกปญหา 
มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุเชิงวเิคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน
การสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ เปนการสอนที่สอดแทรกการใชทักษะการคิดทุกขั้นตอน โดย
การสอนลักษณะดังกลาว เนนที่นักเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม ไดรวมกันวางแผนในการแสวงหาความรู 
จึงทําใหนักเรียนกลาคิดกลาแสดงออกมากขึ้น เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
ซึ่งกันและกันชวยคิดและชวยแกปญหารวมกัน สงผลใหความสามารถในการคิดสูงขึ้น สอดคลองกับ 
อาภรณ  ใจเทีย่ง (2540: 160) กลาวถึงวตัถุประสงคของการเรียนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธนั้น เพ่ือ
ฝกการกลาคิด กลาแสดงออก ฝกการตัดสินใจ ฝกความรับผิดชอบ และความมุงม่ันในการทํางานให
สําเร็จ และสัมพันธกับ นําความรูไปขยายตอเชื่อมโยงความรูใหมๆ โดยใหนักเรียนแตละกลุมรวมกัน
คิดวา มีปญหาที่สงสัย ในรูปของแผนผังความคิด เพ่ือสรางองคความรูใหมดวยตนเอง เปนกิจกรรมที่
นักเรียนมีสวนรวมในการทาํกิจกรรม ไดฝกปฏิบตัิ เนนกระบวนการในการทํางานกลุม ชวยเหลือกัน
ภายในกลุม มีกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิดรวมกันอภิปรายในกลุมยอย เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูที่ไดจากใหนักเรียนสามารถแสดงออกตามความสามารถของแตละบุคคล มีการฝกหัด เพ่ือให
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เกิดทักษะ การใชเหตุผล การตัดสินใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ เปนการพัฒนาผูเรียนใหสมบูรณ
รูจักคิดรูจักตัดสินใจอยางสรางสรรค บรรยากาศในหองแบบเปนกันเอง  
  เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี ทั้ง 2 วิธีเปนการสอนที่ใชกระบวนการกลุมและมีและมีสวนรวม
ในทุกกิจกรรมรวมทั้งชวยเหลือซ่ึงกันและกนัเปนสําคัญ ทําใหผลการทดสอบหลังเรียนของการคิดสรางสรรค
ไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาถึงคะแนนของแบบทดสอบความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียน 
พบวา มีผลคะแนนพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกคน 
    ดวยเหตุผลดงักลาว เปนขอสนับสนุนวา นักเรียนกลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนตาม
แนวคอนสตรคัติวิซึม มีความสามารถในการคิดสรางสรรค กับกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบ
กลุมสัมพันธ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
 5. นักเรียนทีเ่รียนสังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิิซึมมีความสามารถในการคิด
สรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอ 5  
สามารถอภิปรายได ด้ังนี้ 
  การจัดการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีความสามารถในการคิดสรางสรรคหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน เน่ืองจากจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม เพ่ือเนนการฝกใหคิดในแตละ
ขั้นของการสอนตั้งแตเร่ิมกิจกรรม โดยจะมีสถานการณใหมใหนักเรียนไดฝกการคิด จึงมีสถานการณ
ตางๆ ใหนักเรียนไดฝกคิด เราความสนใจโดยใชคําถามในการกระตุนนักเรียนใหเกิดการคิดแกปญหา 
และคิดไดอยางมีเหตุผล สงผลใหนักเรียนไดคิดเชื่อมโยง และหาความสัมพันธระหวางเร่ืองที่เรียนกับ
สิ่งตางๆ รอบๆ ตัว แลวนําความรูดังกลาวไปเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของนักเรียนการเรียนโดย
ใชกิจกรรม เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูมากที่สุด นักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ 
ตามสภาพความเปนจริง ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝกการคิดอยางใชเหตุผล การตัดสินใจ โดยนักเรียน
ไดศึกษาคนควา คิดหาคําตอบจากเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู หองสมุด และดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีความสนุกสนาน มีความกระตือรือรน จะชวยใหนักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจ
แลกเปลีย่นความคิด และมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สงผลใหนักเรียน มีความสามารถในคิดสงูขึ้น 
สอดคลองกับ ไชชเวอร (Sehiever.  1991: 138) วา ความคิดเปนสิ่งทีเ่รียนรูและความสามารถพัฒนาได 
โดยเปดโอกาสใหนักเรียนใชการฝกประสบการณ ในการคิดคนหาคําตอบดวยตนเอง ชวยพัฒนาทักษะ
การคิดใหคิดเปน คิดรับรู คิดรอบคอบ คิดอยางมีหลักเกณฑมีเหตุมีผล อันเปนคุณสมบัติที่พึงประสงค
ใหเกิดขึ้นในสภาพสังคมปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ หน่ึงนชุ กาฬภกัดี (2542: บทคัดยอ) เปน
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูง ดานการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรบัการสอนโดยชุดกจิกรรมวทิยาศาสตรแบบปฏบิัติการตามแนวคอนสตรัคติวิซมึ 
กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ดวยเหตุผลดังกลาว เปนขอสนับสนุนดานการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
ดวยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 6. นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ
มีความสามารถในการคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เปนไปตามขอสมมติฐานขอ 6 สามารถอภิปรายได ดังน้ี 
  การสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคได ทั้งน้ีเพราะ
กลุมสัมพันธเปนวิธีการที่สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นๆ 
ในกลุม (ทิศนา แขมมณี.  2522: 202) ทําใหนักเรียนมีความคุนเคยกลาแสดงออก และทําใหเกิดความรูสึก
วา ตนเองมีคณุคา ภาวะเชนนี้ โรเจอร (Roger.  1970: 146)  ไดกลาววาเปนภาวะทีบุ่คคลรูสึกปลอดภัย 
เกิดจากความรูสึกวาตนเองมีคาและไดรับการยอมรับ เปนภาวะที่สงเสริมใหบุคคลกลาคิดอยางสรางสรรค
และตามทฤษฎีของ เพียเจท (Piaget.  1968: 39 – 41) เร่ืองการพัฒนาการทางความคิดและการเรียนรู
ของวัยรุนในวัย 11 – 18 ป พบวา วัยดังกลาวเปนวัยที่สนใจการรวมกลุม เด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆ  จาก
เพ่ือน ตลอดจนไดรับแนวคดิและเจตคติจากเพื่อน จะทําใหเด็กไดมีพัฒนาการทางสติปญญา การเรียนรู
และความคิดสรางสรรค ดังน้ัน การจัดใหนักเรียนวัย 11 – 18 ป ไดเขารวมกิจกรรมกลุมรวมกัน โดย
มีการเราหรือกระตุนใหนักเรียนไดคิดแกปญหารวมกนั มีการระดมความคิด สรางจินตนาการ ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันตามกระบวนการกลุมสัมพันธ จึงทําใหนักเรียนมีการเรียนรู และ
มีการพัฒนาความคิดสรางสรรคขึ้น 
  การวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมภพ สิริวรรณ (2525: 66) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนสังคมศึกษาโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธ
กับการสอนปกติ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธ มี
คะแนนความคิดสรางสรรคหลังการเรียนสูงกวาคะแนนความคิดสรางสรรคกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคลองกับผลการวิจัยของ มานะ สอนสารี (2530: 58 – 59) ที่ไดศึกษา เร่ือง
การใชกิจกรรมกลุมเพ่ือนพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรยีนชุมชน
วัดธรรมจักร จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เขาเรียนกิจกรรมกลุมสัมพันธมีความคิด
สรางสรรคดานความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความคิดละเอียดลออ และความคิดสรางสรรคโดยรวม
สูงขึ้นหลังจากรวมกิจกรรมกลุม และสอดคลองผลการจิจัยของ ปยะนุช ยุตยาจาร (2544: 44) ที่ไดศึกษา
เปรียบเทียบผลของการฝกคิดแบบหมวกหกใบกับกิจกรรมกลุมที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ดวยเหตุผลดังกลาว เปนขอสนับสนุนดานการคิดสรางสรรคของของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาป 5 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 มีความคิดสรางสรรคกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเพ่ิมขึ้น หลังจากการเขา
กิจกรรมกลุม 
  ดวยเหตุผลดังกลาว เปนขอสนับสนุนดานการคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
ที่เรียนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ขอสังเกต 
  จากผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอสังเกต ดังน้ี 
  1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
ประชามงคล ที่ไดจัดการสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิซึมกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ ผูวิจัย
พบวาในชวงแรก  ๆนักเรียนยังไมใหความรวมมือที่ดีเทาที่ควร ไมสนใจในการเรียนขาดสมาธ ิขาดความมุงม่ัน
ในการรวมกิจกรรมและในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย จึงทําใหการจัดการเรียนรูในชวงแรกๆ ไมคอย
ประสบความสาํเร็จเทาที่ควร งานที่ทําก็มีประสิทธิภาพต่ําพรอมกับทํางานเสร็จชากวาทีก่ําหนด เกิดปญหา
ในการเรียนรู ผูวิจัยแกปญหาโดยการเสริมแรงเปนระยะๆ จนในที่สุดพฤติกรรมของนักเรยีนเปลีย่นไป
ในทางที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพของงานที่ทําก็ขึ้นตามลําดับ 
 2. การสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ เปนการสอน
ที่ใหนักเรียนรูจักกระบวนการทํางานทีต่องคนพบความรูดวยตนเอง พรอมทั้งแกปญหาองครวมอันเปน
แนวทางการจัดการเรียนรูที่ใหมสําหรับนักเรียน เพราะโดยปกตินักเรียนจะเคยชินกับการฟงครูผูสอน
ถายทอดความรูใหผูเรียนตลอดเวลา มากกวาที่นักเรียนจะคนพบความรูดวยตนเอง ผูวิจัยแกปญหาโดย
การสอนตามแนวคอนสตรคัติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธนอกเวลาเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือ 
ใหนักเรียนเขาใจวธิีการเรียนการสอนในลกัษณะดังกลาว และใชการถามและสถานการณปจจุบันเขามา
ชวยกระตุนนักเรียนใหมีความสนใจ จนในที่สุดนักเรียนไดใชความสามารถในการคิดสรางสรรคมากขึ้น  
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมและการสอนดวยกระบวนการกลุมเหมาะสําหรับ
เวลาในการสอนที่มากกวานี้เพราะการเรียนดวยการสอนทัง้สองวิธีจะมีการพัฒนาความรูของแตละบคุคล
ไมเทากัน นักเรียนตองเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง ครูมีบทบาทเปนเพียงผูคอยอํานวยความสะดวกให
เทานั้น 
  1.2 นักเรียนบางกลุมที่ไมสามารถปฏิบตัิกิจกรรมใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด ครูควร
ติดตามใหความชวยเหลือ และขอเสนอแนะนักเรียนอยางใกลชิด เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
ม่ันใจและมีกําลังใจในการเรยีน 
  1.3 การจัดการเรียนรูทั้งสองวิธมีีจุดเดนที่แตกตางกัน ครูควรเลือกวิธีการเพื่อนําไปใช
ใหเหมาะสมกับตวันักเรียน กลาวคือ ถาครูตองการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนก็สามารถใชในการจัด 
การเรียนรูทั้งสองวิธีได เชนเดียวกับความสามารถในการคิดสรางสรรค เพราะการจัดการเรียนรู ทั้ง
สองวิธีสามารถทําใหนักเรียนเกิดความสามารถในการคดิสรางสรรคได 
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  1.4 ครูควรสรางบรรยากาศในการจัดการเรยีนรูใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตน
ออกมาอยางอิสระทั้งในดานความรู ความคิด และการลงมือปฏิบตัิ เพ่ือนักเรียนไดเกิดกระบวนการคิด
อยางสรางสรรคไดเต็มที ่
  1.5 ในระยะแรกนกัเรียนยังไมคุนกับการปฏิบตัิกิจกรรม ครูตองใหโอกาส และกระตุน
การทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติกจิกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศกึษาวิจัย โดยการสอนตามแนวแนวคอนสตรัคติวิซึม กับการสอนดวย
กระบวนการกลุมสัมพันธ และกลุมตัวอยางในระดับชั้นอ่ืนๆ เชน ระดับประถม มัธยมศึกษา อาชวีศึกษา  
และอุดมศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแนวทางในการจดัการเรียนรูทีห่ลากหลายในชวงชั้นอ่ืนๆ   
  2.2 ควรนําการสอนตามแนวแนวคอนสตรคัติวซิึมกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ
มาเปรียบเทียบเพ่ือศึกษา ผลที่มีตอตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคงทนของการเรียนรู แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
เจตคตติอการเรียน เปนตน 
  2.3 ควรนําวธิีการสอนตามแนวแนวคอนสตรคัติวิซึมกบัการสอนดวยกระบวนการกลุม
สัมพันธมาทําการศึกษาวิจัยกับสาระวชิาอ่ืนๆ เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  
เปนตน 
  2.4 ควรจัดเวลาเรยีนในการเรียนการสอนเปน 2 คาบ ติดกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัดการเรียนรูมากขึ้น 
  2.5 ควรนําการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
ที่มีตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห ความรับผิดชอบ ความมีวนิัยใน
ตนเอง เปนตน 
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ภาคผนวก ข 

 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตัคตวิซึม 
   และแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคม 
   ศึกษาและแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดสรางสรรค 
 - ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบ 
   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสังคมศึกษา และแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
   การคิดสรางสรรค 
 - คาความเชื่อม่ัน (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา และ 
   แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค 
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ตาราง 11 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม 
  

ระดับความคดิเห็น 
แผนการจัดการเรียนรู 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ผลรวม
( )∑ X  

OIC = 
N

R∑  สรุป 

       

1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
4 
5 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 
3 

1.00 
1.00 

ใชได 
ใชได 

    

รวม 15 1.00 ใชได 
    

 

คาดัชนีความสอดคลอง 1.00 
 
 

ตาราง 12 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ  
 

ระดับความคดิเห็น 
แผนการจัดการเรียนรู 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ผลรวม
( )∑ X  

OIC=
N

R∑  สรุป 

       

1 1 1 1 3 1.00 ใชได 
2 1 1 1 3 1.00 ใชได 
3 1 1 1 3 1.00 ใชได 
4 
5 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 
3 

1.00 
1.00 

ใชได 
ใชได 

    

รวม 15 1.00 ใชได 
    

 

คาดัชนีความสอดคลอง 1.00 
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ตาราง 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC 

          

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 23 1 1 0 0.67 
4 1 1 1 0.67 24 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 25 1 1 0 0.67 
6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 
7 1 1 0 0.67 27 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 
17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 
18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 
20 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1.00 
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ตาราง 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC 

     

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 40 ขอ 
 

ขอที่ p r ขอที่ P r 
      

1 .26 .37 21 .65 .56 
2 .46 .26 22 .39 .56 
3 .48 .37 23 .70 .37 
4 .56 .30 24 .59 .22 
5 .33 .37 25 .37 .44 
6 .43 .41 26 .39 .41 
7 .44 .22 27 .26 .22 
8 .57 .33 28 .69 .56 
9 .70 .22 29 .70 .44 
10 .26 .22 30 .63 .59 
11 .52 .30 31 .57 .41 
12 .56 .30 32 .28 .41 
13 .41 .22 33 .63 .37 
14 .20 .26 34 .50 .26 
15 .72 .48 35 .44 .37 
16 .26 .30 36 .44 .30 
17 .57 .63 37 .33 .37 
18 .67 .59 38 .33 .22 
19 .48 .37 39 .61 .48 
20 .37 .52 40 .35 .41 

      

 

มีคาความเชื่อม่ัน .81 
 
 
 
 
 
 



  178 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค 
     ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 จํานวน 5 ขอ 
 

ฉบับที ่ ขอที่ คาอํานาจจําแนก 
   

1 1.1 13.27 
 1.2 13.66 
   

2 2.1 10.54 
 2.2 8.27 
   

3 3.1 13.58 
 3.2 12.74 
   

4 4.1 29.56 
 4.2 30.25 
   

5 5.1 13.10 
 5.2 15.84 
   

 

มีคาความเชื่อม่ัน .79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 

 
 - ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา กอนเรียนและ หลังเรยีนของ 
   กลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวซิึม 
 - ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศึกษา กอนเรียนและ หลังเรยีนของ 
   กลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 - ตารางคะแนนความสามารถในการคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลงัเรียนของ 
   กลุมทดลองที่1 ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวซิึม 
 - ตารางคะแนนความสามารถในการคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลงัเรียนของ 
   กลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
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ตาราง 17 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1ที่  
     ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวซิึม 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) 11 MDD −  2

11 )( MDD −  
       

1 17.0 29.0 12.0 144 5.60 31.36 
2 30.0 36.0  6.0 36 -0.40 0.16 
3 25.0 32.0 7.0 49 0.60 0.36 
4 27.0 35.0 8.0 64 1.60 2.56 
5 21.0 32.0 11.0 121 4.60 21.16 
6 22.0 28.0 6.0 36 -0.40 0.16 
7 23.0 31.0 8.0 64 1.60 2.56 
8 18.0 28.0 10.0 100 3.60 12.96 
9 22.0 30.0  8.0 64 1.60 2.56 
10 24.0 31.0  7.0 49 0.60 0.36 
11 28.0 35.0 7.0 49 0.60 0.36 
12 25.0 32.0 7.0 49 0.60 0.36 
13 29.0 35.0 6.0 36 -0.40 0.16 
14 30.0 32.0  2.0 4 -4.40 19.36 
15 32.0 35.0 3.0 9 3.40 11.56 
16 33.0 34.0 1.0 1 -5.40 29.16 
17 26.0 30.0  4.0 16 -2.40 5.76 
18 24.0 32.0  8.0 64 1.60 2.56 
19 30.0 33.0 3.0 9 -3.40 11.56 
20 26.0 34.0 8.0 64 1.60 2.56 
21 22.0 31.0 9.0 81 2.60 6.76 
22 23.0 32.0 9.0 81 2.60 6.76 
23 28.0 30.0  2.0 4 -4.40 19.36 
24 25.0 34.0 9.0 81 -2.60 6.76 
25 27.0 32.0 5.0 25 -1.40 1.96 
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ตาราง 17 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) 11 MDD −  2

11 )( MDD −  
       

26 29.0 30.0 1.0 1 -5.40 29.16 
27 26.0 35.0 9.0 81 2.60 6.76 
28 27.0 36.0 9.0 81 2.60 6.76 
29 30.0 32.0  2.0 4 -4.40 19.36 
30 29.0 34.0 5.0 25 -1.40 1.96 

       

∑  778 970 192 1492  263.2 
       

 1X  = 25.93 2X  =  32.33 1MD = 6.40    
       

 1S  = 14.46 2S  = 5.02     
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ตาราง 18 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 2  
     ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) 11 MDD −  2

11 )( MDD −  
       

1 16.0 20.0 4.0 16 -5.60 31.36 
2 19.0 20.0 1.0 1 -8.60 73.96 
3 15.0 21.0 6.0 36 -3.60 12.96 
4 15.0 20.0 5.0 25 -4.60 21.16 
5 17.0 22.0 5.0 25 -4.60 21.16 
6 17.0 26.0 9.0 81 -0.60 0.36 
7 16.0 23.0 7.0 49 -2.60 6.76 
8 20.0 28.0 8.0 64 -1.60 2.56 
9 16.0 25.0 9.0 81 -0.60 0.36 
10 16.0 23.0 7.0 49 -2.60 6.76 
11 15.0 20.0 5.0 25 -4.60 21.16 
12 11.0 22.0 11.0 121 1.40 1.96 
13 12.0 21.0 9.0 81 -0.60 0.36 
14 14.0 29.0 15.0 225 5.40 29.16 
15 13.0 22.0 9.0 81 -0.60 0.36 
16 10.0 24.0 14.0 196 4.40 19.36 
17 14.0 30.0 16.0 256 6.40 40.96 
18 14.0 23.0 9.0 81 -0.60 0.36 
19 11.0 22.0 11.0 121 1.40 1.96 
20 13.0 32.0 19.0 361 9.40 88.36 
21 15.0 29.0 14.0 196 4.40 19.36 
22 12.0 34.0 22.0 484 12.40 153.76 
23 20.0 21.0 1.0 1 -8.60 73.96 
24 18.0 25.0 7.0 49 -2.60 6.76 
25 13.0 23.0 10.0 100 0.40 0.16 
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ตาราง 18 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) 11 MDD −  2

11 )( MDD −  
       

6 15.0 24.0 9.0 81 -6.60 0.36 
27 17.0 22.0 5.0 25 -4.60 21.16 
28 11.0 20.0 9.0 81 -0.60 0.36 
29 14.0 26.0 12.0 144 2.40 5.76 
30 10.0 30.0 20.0 400 10.40 108.16 

       

∑  439 727 288 3536  771.20 
       

 1X  = 14.63 2X  =  24.23 1MD  = 9.60    
       

 1S  = 7.30 2S  = 14.71     
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ตาราง 19 คะแนนความสามารถในการคดิสรางสรรค กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 1 
     ที่ไดรับการสอนตามแนวคอนสตรคัตวิิซึม 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) 11 MDD −  2

11 )( MDD −  
       

1 20.0 31.0 11.0 121 7.57 57.52 
2 25.0 30.0  5.0 25 1.57 2.45 
3 24.0 29.0 5.0 25 1.57 2.45 
4 20.0 25.0 5.0 25 1.57 2.45 
5 23.0 26.0 3.0 9 -0.43 0.19 
6 22.0 28.0 6.0 36 2.57 6.59 
7 22.0 27.0 5.0 25 1.57 2.45 
8 21.0 25.0 4.0 16 0.57 0.32 
9 22.0 29.0  7.0 49 3.57 12.72 
10 20.0 26.0  6.0 36 2.57 6.59 
11 23.0 25.0 2.0 4 -1.43 2.05 
12 21.0 24.0 3.0 9 -0.43 0.19 
13 25.0 28.0 3.0 9 -0.43 0.19 
14 21.0 23.0  2.0 4 -1.43 2.05 
15 20.0 24.0 4.0 16 -1.43 0.32 
16 24.0 26.0 2.0 4 3.57 2.05 
17 20.0 27.0  7.0 49 -2.43 12.72 
18 24.0 25.0  1.0 1 -2.43 5.92 
19 22.0 23.0 1.0 1 -2.43 5.92 
20 24.0 26.0 2.0 4 -1.43 2.05 
21 23.0 25.0 2.0 4 -1.43 2.05 
22 21.0 23.0 2.0 4 -1.43 2.05 
23 20.0 21.0  1.0 1 -2.43 5.92 
24 22.0 24.0 2.0 4 -1.43 2.05 
25 21.0 23.0 2.0 4 -1.43 2.05 
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ตาราง 19 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) 11 MDD −  2

11 )( MDD −  
       

26 23.0 25.0 2.0 4 -1.43 2.05 
27 20.0 23.0 3.0 9 -0.43 0.19 
28 22.0 24.0 2.0 4 -1.43 2.05 
29 23.0 24.0  1.0 1 -2.43 5.92 
30 21.0 23.0 2.0 4 1.43 2.05 

       

∑  659 762 103 507  153.37 
       

 1X  = 21.97 2X  =  25.40 1MD  = 3.43    
       

 1S  = 2.43 2S  = 5.44     
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ตาราง 20 คะแนนความสามารถในการคดิสรางสรรค  กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 2 
     ที่ไดรับการสอนดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) 11 MDD −  2

11 )( MDD −  
       

1 20.0 25.0 5.0 25 -0.73 0.54 
2 19.0 31.0 12.0 144 6.27 39.27 
3 20.0 24.0 4.0 16 -1.73 3.00 
4 21.0 23.0 2.0 4 -3.73 13.94 
5 19.0 24.0 5.0 25 -0.73 0.54 
6 20.0 30.0 10.0 100 4.27 18.20 
7 23.0 26.0 3.0 9 -2.73 7.47 
8 21.0 24.0 3.0 9 -2.73 7.47 
9 19.0 25.0 6.0 36 0.73 0.07 
10 20.0 27.0 7.0 49 1.27 1.60 
11 22.0 28.0 6.0 36 0.27 0.07 
12 21.0 24.0 3.0 9 -2.73 7.47 
13 24.0 27.0 3.0 9 -2.73 7.47 
14 20.0 25.0 5.0 25 -0.73 0.53 
15 16.0 22.0 6.0 36 0.27 0.07 
16 20.0 23.0 3.0 9 -2.73 7.47 
17 22.0 27.0 5.0 25 -0.73 0.54 
18 21.0 26.0 5.0 25 -0.73 0.54 
19 23.0 29.0 6.0 36 0.27 0.07 
20 24.0 30.0 6.0 36 0.27 0.07 
21 20.0 26.0 6.0 36 0.27 0.07 
22 21.0 27.0 6.0 36 0.27 0.07 
23 19.0 25.0 6.0 36 0.27 0.07 
24 22.0 27.0 5.0 25 -0.73 0.54 
25 20.0 25.0 5.0 25 -0.73 0.54 
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ตาราง 20 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) ผลตาง (D1
2) 11 MDD −  2

11 )( MDD −  
       

26 22.0 29.0 7.0 49 1.27 1.60 
27 18.0 24.0 6.0 36 0.27 0.07 
28 15.0 30.0 15.0 225 9.27 85.87 
29 22.0 28.0 6.0 36 0.27 0.07 
30 24.0 29.0 5.0 25 -0.73 0.54 

       

∑  618 790 172 1192  205.87 
       

 1X  = 20.60 2X  =  26.33 1MD  = 5.73    
       

 1S  = 4.31 2S  = 5.62     
       

 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ของกลุมทดลองที่ 1 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถติิ t-test for Dependent Sample มีสูตรดังนี้ 
 

   
( )

1;

1

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑ ndf

n
DDn

D
t  

 

   

130
)192(1492)30(

192
2

−
−

=t  

 

   
50.16

192
=t  

 
   64.11=t  
 
 จากการทดลอง ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษาของกลุมทดลองที่ 1 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  t มีคาเทากับ 11.64 
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 2. ผลการวิเคราะหขอมูลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ของกลุมทดลองที่ 2 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถติิ t-test for Dependent Sample  มีสูตรดังนี้ 

 

   
( )

1;

1

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑ ndf

n
DDn

D
t  

 

   

130
)288(3536)30(

288
2

−
−

=t  

 

   
25.28

288
=t  

 

   19.10=t  
 
 จากการทดลอง ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนสังคมศกึษาของกลุมทดลองที่ 2 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  t มีคาเทากับ 10.19 

 
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลของความสามารถในการคิดสรางสรรค ของกลุมทดลองที่ 1 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถติิ t-test for Dependent Sample  มีสูตรดังนี้ 
 

   
( )

1;

1

22
−=

−

−
=

∑ ∑
∑ ndf

n
DDn

D
t  

 

   

130
)103(507)30(

103
2

−
−

=t  

 

   
60.12

103
=t  

 

   17.8=t  
 
 จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลของความสามารถในการคิดสรางสรรคของกลุมทดลองที่ 1 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  t มีคาเทากับ 8.17 
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 4. ผลการวิเคราะหขอมูลของความสามารถในการคิดสรางสรรค ของกลุมทดลองที่ 2 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสถติิ t-test for Dependent Sample  มีสูตรดังนี้ 
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 จากการทดลอง ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูของความสามารถในการคิดสรางสรรคของกลุมทดลองที่ 2 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  t มีคาเทากับ 11.79 
 
 5. ผลการวิเคราะหขอมูลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ระหวางกลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent ในรูป Difference Score มีสูตร ดังนี้ 
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 จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ระหวางกลุม
ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  t มีคาเทากับ -2.94 
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 6. ผลการวิเคราะหขอมูลของความสามารถในการคิดสรางสรรค ระหวางกลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent ในรูป Difference Score มีสูตรดังนี้ 
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 จากการทดลอง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดสรรค ระหวางกลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร t มีคาเทากับ -1.50 
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ภาคผนวก  ง 
                            
    - แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  
    - แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
    - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
    - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสรางสรรค  
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แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
วิชา  สังคมศกึษา สาระ : หนาที่พลเมอืงฯ  กลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เร่ือง  พลเมอืงดีในสังคมประชาธิปไตย                                            เวลา  3  ชั่วโมง 
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6                             ภาคเรียนที่ 2             ปการศึกษา 2554  
********************************************************************************************************** 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส 2.1  เขาใจและปฏิบัตตินตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี  มีคานิยมที่ดีงาม และ
ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข 
 ตัวชี้วัด ม.4 – 6/3 ปฏิบัตตินและมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดี
ของประเทศชาติ และสังคมโลก 
   

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 บุคคลที่จะเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยไดนั้น จะตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักประชาธิปไตย ตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรภีาพ และหนาที่ในฐานะพลเมืองดี มีสวนรวม ใน
กิจกรรมที่แสดงถึงลักษณะของสังคมประชาธิปไตย และสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัตตินเปนพลเมืองดี ตาม
วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสงัคมโลก 
 

3. สาระการเรียนรู 
 3.1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตย 
 3.2 หลักการประชาธิปไตย 
 3.3 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของพลเมืองดี 
 3.4 คุณธรรมและจริยธรรมของการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 3.5 วิถีชวีิตประชาธิปไตยในสังคมไทยและสงัคมโลก 
 3.6 การดํารงชีวิตในวิถีประชาธปิไตย 
 3.7 การมีสวนรวมในการสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัตตินเปนพลเมืองดี 
 

4.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 กระบวนการคิด ทักษะการคดิวิเคราะห ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะการคิดสังเคราะห 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 5.1 รักชาติ ศาสน กษัตริย 
 5.2 มีวินัย 
 

6.  จุดประสงคการเรียนรู 
 6.1 อธิบายความหมายของพลเมืองดีและวิถปีระชาธิปไตยได 
 6.2 บอกหลักการประชาธิปไตยได 
 6.3 สรุปลักษณะของสถานภาพ  บทบาท  สทิธิ  เสรีภาพ  และหนาที่ของพลเมืองดีได  
 6.4 อธิบายคุณธรรมและจริยธรรมของการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตยได 
 6.5 สรุปลักษณะวถิีชีวติประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลกได 
 6.6 อธิบายการดํารงชีวิตในวถิีประชาธิปไตยได 
 6.7 เสนอแนวทางการพัฒนาตนเปนพลเมืองดี ตามวิถปีระชาธิปไตย และนําไปปฏิบตัิไดถกูตอง
บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  

7. กระบวนการเรียนรู 
 ข้ันที่ 1 ข้ันศึกษาขอเท็จจริง 
  1. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุม  กลุมละ 4 - 5  คน แลวใหเลือกประธาน  
เลขานุการ  และบันทึกลงในเอกสารที่ครแูจกให 
  2. นักเรียนสังเกต สภาพปญหาที่ครูระบุ จาก “ขาวการปฏิบัตตินเปนพลเมืองไมดี”  
แลวใหผูเรียนหาปญหาที่เกดิขึ้น แลวตอบคําถามลงในแบบตอบคําถาม ดังนี้ 
   2.1 ประเด็นสําคญัของขาวคืออะไร 
   2.2 ทําไมบุคคลในขาวจึงปฏิบตัิตนไมเปนพลเมืองดี 
   2.3 เกี่ยวของกับนักเรียนหรือไมอยางไร 
 ข้ันที่ 2  ข้ันอธิบาย 
  1. นักเรียนแตละคนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนที่ครจัูดให จากใบความรู เรื่อง  
พลเมืองดีของสังคม รวมทั้งคอมพิวเตอร บอรด  และบนัทึกลงใน  แบบบันทึกการเรียนรู  (ตอนที่ 1) 
  2. นักเรียนในกลุมอธิบายความรูที่คนพบดวยตนเองใหเพ่ือนในกลุมฟงพรอมบันทึก
การเรียนรูไวในแบบบันทึกการเรียนรู (ตอนที่ 2) 
  3. นักเรียนรวมกนัทําใบงาน  เรื่อง พลเมืองไมดีของสังคม 
 ข้ันที่ 3  ข้ันขยายความคดิ 
  1. นักเรียนแตละกลุมวิเคราะหขาว  เร่ือง “พลเมืองดีของสังคม”   หาสาเหตุของ
ปญหา  คิดหาเหตุผลที่เกิดขึ้นรวมกัน  โดยการสนทนาอภิปราย  แลกเปลีย่นความรูซึ้งกันและกัน
จากประสบการณของนักเรียน 
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  2. บันทึกผลการวิเคราะหลงในแบบตอบคําถามจากขาว  “พลเมืองดีของสังคม”   
 
 ข้ันที่ 4 ข้ันประเมินผล 
  1. นักเรียนแตละคนเขียนแผนผังความคิดเกีย่ว พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย 
แลวสงตัวแทนนํามาเสนอ  และตรวจสอบความรูดวยการแสดงผลงานกลุม 
  2. ใหนักเรียนทําแบบบันทึกการทํางานกลุมและแบบประเมินหนาชั้นเรียนของ
นักเรียน                              
 

8. สื่อและแหลงเรียนรู 
 8.1 ขาวพลเมืองดีของสังคม 
 8.2 ใบความรูเรื่อง “พลเมืองของสังคม” 
 8.3 แบบตอบคําถาม 
 8.4 แบบบันทึกการเรียนรู 
 

9. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการวัด 

ตรวจแบบตอบคําถาม เรื่อง
พลเมืองดีของสังคม    

แบบตอบคําถาม เรื่องพลเมืองดี
ของสังคม    

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
 

บันทึกการเรียนรู แบบบันทึกการเรียนรู รอยละ 60 ผานเกณฑ 
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับพฤติกรรม 2 ผานเกณฑ 
ตรวจแบบทดสอบกอน-หลังเรียน แบบแบบทดสอบกอน - หลังเรียน รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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10. บันทึกหลังสอน (ระบุพฤติกรรมของผูเรียนดังตอไปนี้) 
 10.1 ความรูที่ลึกซึง้ (Deep knowledge) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 10.2 การทักทอความรู (Weaving) / การสังเคราะห 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 10.3 คุณลักษณะอนัพึงประสงค         
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 10.4 สิ่งที่ผูสอนคิดวาเปนจุดแข็งของการจัดการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 10.5 สิ่งที่ผูสอนตองพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
             ลงชื่อ  ………………………………… 
                (นายทศพล  ดีกระจาง)      
                                                                                           ผูสอน 
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ชื่อกลุม .............................................................................................. วันที ่................................. 
ชื่อประธาน ......................................................................................... เลขที่ ................................ 
ชื่อเลขานุการ ...................................................................................... เลขที่ ................................ 
 
สมาชิก 
 1. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 2. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 3. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 4. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 5. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 6. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 7. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
  
 
 

ระดับมัธยมศกึษาปที่ 6/…...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่ ........................ 
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ขาว  “พลเมอืงดีของสังคม” 
คําชี้แจง:  ใหนักเรียนวิเคราะหขาว “พลเมืองดีของสังคม” แลวตอบในแบบตอบคําถาม   

 

 
 
 จากกรณีกอนหนานี้ เม่ือวันที่ 4 ส.ค. 53 ที่ผานมา มีคนรายสองคน ใชอาวุธมีดจ้ีชิงรถยนต
โตโยตา ฟอรจูนเนอร สีบรอนซเทา หมายเลขทะเบียน ฌว-1812 กทม.ของ น.อ.หญิง อังคณา บุณยงค 
อายุ 54 ป ทหารเรือนอกราชการ ไปจากลานจอดรถหางเทสโกโลตัส สาขาบางแค ระหวางนั้นไดมี 
น.ส.ธิติมา ยุราวรรณ อายุ 33 ป หญิงตั้งครรภ 9 เดือน และมีกําหนดคลอดในวันที่ 5 ส.ค.ขับรถเกง
ฮอนดา ซิตี้ สีดํา ผานมาประสบเหตุพอดี จึงแจงตํารวจ 191 และวิทยุ จส.100 ใหชวยสกัดจับ พรอม
ทั้งขับรถตามรถยนตฟอรจูนเนอรที่ถูกโจรกรรมไปตลอดทาง เพ่ือคอยบอกเสนทางเจาหนาที่ตลอดเวลา 
กระทั่งนําไปสูการจับกุมคนรายไดในที่สุดนั้น 
 
                                                                                          ที่มา: หนังสือพิมพขาวสด  

6 สิงหาคม 2553  
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แบบตอบคําถาม 
 
ชื่อกลุม ........................................................................................................................................ 
ชื่อ ............................................................................ ชั้น................................ เลขที่.................... 
 
คําชี้แจง: หลังจากนักเรียนศึกษาขาวเกี่ยวกับพลเมืองดีของสังคมแลว นักเรียนบนัทึกสิ่งที่ไดลงใน
แบบตอบคําถาม 

 
 1. สรุปสาระสําคญัของขาว       
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2. ขาวดังกลาวเปนเรื่องเก่ียวกับเรื่องอะไร      
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 3. ลักษณะของพลเมืองดีเปนอยางไร    
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 4. ใชหลักธรรมหรือคุณธรรมจริยธรรมของการเปนพลเมืองดีอยางไร     
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 5. นักเรียนรูสึกอยางไร กับเหตุการณที่เกิดขึ้น          
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบบันทึกการเรียนรู 
 
ตอนที่ 1 บันทึกผลการศึกษาเปนรายบคุคล 
คําชีแ้จง: ใหนักเรียนสรุปสาระสาํคัญจากใบความรู เร่ือง พลเมืองดีของสังคม และเขียนลงในกระดาษ
สงครู 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอบคําถามตอไปนี้ 
 1. เพราะเหตุใดมนุษยจึงเลือกปฏิบัติตนแตกตางกันในความเปนพลเมืองดี 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2. พระพุทธศาสนาสามารถใชหลักธรรมในการแกปญหาพลเมืองไดหรือไมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตอนที่ 2 
 1. สรุปผลการศึกษาของกลุม 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบเขียนแผนผังความคิด (กลุม) 
ชื่อกลุม ....................................................................................................................................... 
แผนผังความคิดเรื่อง .................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบคําถามจากกรณีตัวอยาง 
ชื่อกลุม ......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาระสําคัญ และแนวทางการประยุกตใชในชีวติประจําวัน 
 .....................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ชื่อ นาย/น.ส./ .................................. นามสกุล ........................................... ชั้น ม.6/.... เลขที่....... 
  1. ลักษณะของวถิีชีวติแบบประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลกเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2. เพราะเหตใุดจึงมีวิถีการดําเนินชีวติในฐานะเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 3. แนวทางการพัฒนาตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบประเมินการทํางานกลุม 
ชื่อกลุม ........................................................................................................................................ 
เรื่อง ............................................................................................................................................. 
 

รายชื่อสมาชิกในกลุม ลําดับ รายการ 

      
1 มีการวางแผนการปฏิบัติงาน       

2 ใชถอยคําสุภาพไมสงเสียงดัง       

3 มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น       

4 รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน       

5 การทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

      

6 ใชเหตุผลในการตัดสินปญหา       

7 ยอมรับมติกลุม       

8 มีสวนรวมในการดําเนินงาน       

9 สมาชิกในกลุมมีความสามัคค ี       

10 มีขั้นตอนการนําเสนอ       

 รวมคะแนน (40 คะแนน)       
 

ปญหาในการทํางานน้ี คือ 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................ 
 

ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เกณฑการประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน   ดี       = 3  คะแนน   
 พอใช     = 2  คะแนน   ปรับปรุง    = 1  คะแนน                   
 
            ลงชื่อ ...................................... ผูประเมิน 
                 (………………………..) 
                ........../.............../........... 
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แบบประเมินการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
ชื่อกลุม ........................................................................................................................................ 
เรื่อง ............................................................................................................................................. 
 

กลุมที ่
ลําดับ รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 การเตรียมพรอมในการรายงาน           

2 บรรยากาศในการรายงาน           

3 เน้ือหาที่รายงานที่สามารถนําไปใช           

4 ฟงแลวมีความรูมากขึ้นกวาเดิม           

5 การนําเสนอรายงาน           

 รวมคะแนน  

 
สาระประโยชนที่ไดรับ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เกณฑการประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน   ดี       = 3  คะแนน   
 พอใช     = 2  คะแนน   ปรับปรุง    = 1  คะแนน                   
 
            ลงช่ือ ...................................... ผูประเมิน 
                 (………………………..) 
                ........../.............../........... 
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แบบประเมินจากแบบตอบกรณีศึกษา / ขาว 
 

กลุมที ่
ลําดับ รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 วิเคราะหปญหาไดชัดเจนและสามารถ 
อธิบายเพิ่มเตมิได 

          

2 คิดหาวิธีแกปญหาได           

3 เน้ือหาที่ตอบสามารถนําไปใชไดจริง           

 รวมคะแนน  

 
ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
เกณฑการประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน   ดี       = 3  คะแนน   
 พอใช     = 2  คะแนน   ปรับปรุง    = 1  คะแนน                   
 
            ลงชื่อ ...................................... ผูประเมิน 
                 (………………………..) 
                ........../.............../........... 
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ใบความรูเรื่อง  พลเมืองดีของสังคม 
 
 พลเมืองดี คอื ประชาชนที่ดําเนินชีวติในสังคม โดยมีความคิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี มี
ความเอื้ออาทรเห็นคุณคา และชวยเหลือเพื่อนมนุษยในสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน 
 การที่สังคมจะมีความสงบสขุ และพัฒนาไดนั้น สมาชิกในสังคมจะตองใหความรวมมือ ใน
การปฏิบตัตินเปนพลเมืองดีของสังคม ซึง่ถือไดวา เปนพลเมืองที่มีคณุภาพอันเปนปจจัย ที่ทําใหสังคม
สามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
  1. ลักษณะของพลเมืองดีในสังคม 
พลเมืองดีในสังคม  ควรจะมีลักษณะ ดังนี้ 
   1.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับของสังคม การอยูรวมกันในสังคม สมาชิก
ทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของชุมชน รวมถึงตองมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน 
อยางเครงครัด ทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด ซึ่งจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข 
   1.2 รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน ในการอยูรวมกันยอมตองมีการทาํกิจกรรมรวมกนั 
บางครั้งอาจจะตองมีการปรึกษาหารือ มีการระดมความคิดเห็น ซึ่งยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
ดังนั้นสมาชิกในสังคมจะตองเปนคนที่รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนที่มีเหตุผลดีกวาประนีประนอมกนั ใน 
ทางความคิด ไมยึดถือความคิดของตนเองวาถูกตองเสมอไป 
   1.3 เปนคนมีเหตุผล ในการตัดสนิใจทํากิจการงานใดๆ ก็ตาม จะตองรูจักใชความคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล เพ่ือสงผลใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ 
   1.4 ยอมรับมติของเสียงสวนใหญ เม่ือมีความขัดแยงในการดําเนินกิจกรรม อันเกิด
จากความคิดเห็นแตกตางกันและจําเปนตองตัดสินปญหาดวยเสียงขางมากนั้น ถามติสวนใหญวาอยางไร
ถึงแมวาจะไมตรงกับความคิดเห็นของตนเอง แตเราก็ตองปฏิบัติตาม 
   1.5 มีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม ในสังคมประชาธิปไตยนั้น จะมีการรวมกลุมกัน
ทํากิจกรรมตาง  ๆซึ่งมีทั้งกลุมเล็ก  ๆจนกระทั่งสังคมใหญระดับประเทศ ดังนั้นสมาชิกของสังคมประชาธิปไตย
จึงตองศกึษาหาความรูและแนวทางปฏบิตัิที่ถกูตอง เพ่ือเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมในระดบัตางๆ  
เชน การรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคม กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 
   1.6 เห็นแกประโยชนสวนรวม การอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตยนั้น ในบางครั้ง
สมาชิกในสังคมตองเสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อผลประโยชนสวนรวม เปนการสงผลตอความมั่นคง
กาวหนาของสังคมและผลประโยชนดังกลาวก็จะยอนกลับมาที่สมาชิกของสังคมนั่นเอง 
   1.7 เคารพในสิทธิและเสรีภาพ สมาชิกในสังคมประชาธิปไตย ควรจะตองศึกษาถึง
ขอบเขตของสทิธิและเสรีภาพของตนเองตามกฎหมาย  และควรรูจักเคารพในสทิธิและเสรีภาพของผูอ่ืน 
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   1.8 ปฏิบตัติามหลกัศลีธรรม การอยูรวมกันในสังคมประชาธปิไตยนัน้ ทุกคนจะตอง
มีหลักศีลธรรมประจําใจเปนบรรทัดฐาน ไมลวงละเมิดศีลธรรม เชน ไมลักขโมยของผูอ่ืน ไมพูดปด 
เปนตน 
   1.9 ยึดม่ันในวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปนวิถใีนการดําเนินชีวติของคนในสงัคม เปน
การควบคุมใหสังคมเกิดความเปนระเบยีบเรียบรอย สมาชิกในสังคมประชาธปิไตยทุกคน จึงควรยึด
ม่ันในวัฒนธรรมซึ่งเปนสิ่งที่ดีงาม  เปนการรวมความสามคัคีของกลุมซึง่เปนรากฐานสําคัญสวนหนึง่ของ
ประชาธิปไตย 
  2. คุณธรรมและจริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
   การอยูรวมกันในสังคมอยางถูกตอง และมีความสงบสุขในผลประโยชนรวมกันน้ัน  
จําเปนอยางยิ่งที่แตละคน จะตองประพฤติปฏิบตัตินตามแนวทางของหลักธรรม ซึ่งเปนสิ่งยึดเหนี่ยว
ใหบุคคลกระทําดี เพราะหลักธรรมเปนขอปฏิบัติที่นําไปสูความถูกตองและเปนประโยชน โดยไมตอง
มีการบังคับ แตเปนจิตสํานึกที่ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญตอชวีิตตนและสังคมสวนรวม กลาวคือ  
ผูที่ปฏิบตัิตนตามหลักคุณธรรมยอมเปนผูมีจิตใจสูง การฝกฝนใหตนมีคุณธรรม จึงเปนการกระทําที่
ตองใชความอดทน ซึ่งบางคนอาจทําไดยาก แตถาทาํประสบผลจะมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ใน
การปรับเปลี่ยนความคิดของคน จึงนาจะเปนหนทางใหนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตอง  
การรวมมือกันของทุกฝายในการสรางสังคมแหงคุณธรรมจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง  เน่ืองจากสภาพ 
สังคมไทยในปจจุบันเปนสงัคมของการแขงขันทางวตัถุสูง จนอาจลืมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
ที่เปนพ้ืนฐานของการสรางสันติภาพในสงัคม 
  หลักการที่เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของการเปนพลเมืองดี  ไดแก 
   1. ยึดม่ันในอุดมการณประชาธิปไตย อุดมการณประชาธิปไตย หมายถึง ระบบความคิด
ทางการเมืองที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในแนวทางประชาธิปไตย โดยยึดหลักการที่สําคัญ คือ 
    1.1 ความมีเหตุผลในสังคมประชาธิปไตย โดยไมนิยมใชอํานาจเผด็จการ ใน
การปกครอง เพราะเชื่อวาประชาชนเปนผูมีเหตุผล เม่ือมีความขัดแยงก็ควรใชเหตุผลทีค่นสวนใหญ
เห็นดวย ฝายเสียงขางนอยก็ตองยอมรับดวยความเคารพ 
    1.2 การมีสิทธิและเสรีภาพ สิทธิและเสรีภาพถือเปนหัวใจของสังคมประชาธิปไตย
ที่ทําใหมนุษยไดดําเนินชีวิตตามศักยภาพอยางเต็มที่เพ่ือรวมกันสรางสรรคสังคมโลก โดยไมลวงละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 
    1.3 ความเสมอภาคในโอกาส โดยธรรมชาติของมนุษยไมมีความเสมอภาค มา
แตกําเนิด แตเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่อยูภายใตกฎหมายเดียวกันตามวิถีประชาธิปไตย  
ความเสมอภาคจําแนกได 4 ประการ คือ 
     1.3.1 ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถึง การมีสิทธิเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองอยางเสมอภาคกัน เชน มีสิทธิในการเลือกตั้ง เม่ืออายุครบเกณฑที่กํา หมายกาํหนด  
การลงคะแนนเสียงของแตละคนจะมีคาเทากัน  เปนตน 
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     1.3. 2 ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง บุคคลจะไดรับการคุมครอง
จากกฎหมายโดยเทาเทียมกนัในการกระทาํความผิด การลงโทษ และการไดรับเหตอัุนควรปรานี ซึ่งอยู
ภายใตกําหมายเดียวกัน 
     1.3.3 ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความเทาเทียมกัน ในโอกาส
ที่จะเลือกดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และมีสิทธิไดใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเทาเทียมกัน 
     1.3. 4 ความเสมอภาคในความเปนมนุษยในสังคมประชาธิปไตย คนทุกคน
ที่เกิดมาตองไดรับการเคารพวา ในความเปนคนน้ันมีศักดิ์ศรีเทาเทยีมกัน ไมดูถูกเหยียดหยามกัน  
แมจะตางกันในเรื่องถิน่กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ ศาสนา สถานภาพ และความคิดเห็นทางการเมือง
ก็ตาม 
    1.4 ภารดรภาพ คือ ความรัก ความเคารพ เห็นอกเห็นใจกัน สามัคคีกัน จึงถือ
ไดวา ภราดรภาพเปนฐานทีเ่อ้ือใหการใชเสรีภาพและความเสมอภาคเกดิความงอกงาม ถาไมมีภารดรภาพ
แลวสังคมจะเกิดการแกงแยงกัน ความมีเสรีภาพและเสมอภาคจะไมมีผลตอการปฏิบัติตนในสังคม 
 จะเห็นไดวาอุดมการณประชาธิปไตยมีหลักยึดม่ันที่สําคัญ 2 ประการ คือ ความเสมอภาค
และเสรีภาพเพราะถาขาดเสรภีาพแลว ความเสมอภาคยอมไรความหมาย เพราะเม่ือมนุษยมีความเสมอภาค
กันแลวยอมมีสิทธิที่จะพัฒนา และใชความสามารถของตนไดอยางเต็มที่อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  
หลักการทั้งสองประเภทนี้ จึงกลายเปนอุดมคติที่คอยจูงใจใหมนุษยพยายามตอสูด้ินรน เพ่ือทําใหสงัคม
ที่ตนอาศัยอยูเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณ     
   2. การเปนผูนําและผูตามที่ดี ผูนําในสังคมประชาธิปไตย ควรเปนผูมีวถิีชีวติ ใน
แนวทางประชาธิปไตย คือ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตวั มีความกลาเพื่อปฏิบัตติามเจตนารมณ
ของคนสวนใหญโดยไมหวั่นไหวในสถานการณตางๆ 
   3. การเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพและใหเกียรติกัน มีความสําคัญตอศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยโดยตองไมคิดวาตนเองเหนือกวาหรือสําคัญกวาผูอ่ืน เม่ือเราใหเกียรติผูอ่ืน ผูอ่ืน
ยอมใหเกียรติเรา ดังนั้นคนเราควรเคารพกันในความเปนมนุษยและความสามารถซึ่งกันและกัน ดังน้ี 
    3.1 เคารพในความเปนมนุษย มนุษยทุกคนยอมมีศักดิ์ศรีและมีความเทาเทียมกัน
ตามสิทธิของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย โดยใหโอกาสแกทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติหรือแบงชนชั้น  
เพราะประชาชนทุกคนเปนสมาชิกของสังคมเชนเดียวกัน 
    3.2 เคารพในความสามารถ แมทุกคนจะมีสิทธิโดยธรรมชาติเทาเทียมกนั แต
ตางกันในเรื่องความอุตสาหะ บากบั่น และความสามารถ ซึ่งเปนผลใหมีฐานะและความมั่งคั่งกวาผูที่มี 
ชีวิตอยางสมถะ รวมทั้งการสรางองคความรูอันหลากหลายที่เปนประโยชนตอสังคม การเคารพใน
ความสามารถของผูอ่ืนจึงเปนบุคลิกของผูมีน้ําใจประชาธิปไตยที่ควรปลูกฝงอยางยิ่ง 
   4. การตกลงกันอยางสันตวิิธี การอยูรวมกันในสังคมหมูมากยอมมีความขัดแยงกัน
และมีความเหน็ไมตรงกันซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดา เน่ืองจากบุคคลมักเชือ่ม่ันในความคดิเห็นของตน และ
ตองการเอาชนะผูอ่ืน แตปรัชญาประชาธิปไตยโดยพื้นฐาน จะไมปรารถนาใหมีการใชกําลังและเอาชนะกัน
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ดวยวธิีการรุนแรง ควรตกลงกันอยางสันติวธิี มีการประนีประนอม และอดกลั้นเม่ือมีความคิดเห็นที่
แตกตางกันเพ่ือประสานประโยชนรวมกนั 
   5. การดําเนินชีวติอยางเสรีภาพ โดยอยูภายใตกฎหมาย และไมถูกแทรกแซงจากรัฐ  
ในสังคมประชาธิปไตยบุคคลยอมมีอิสรภาพในการดําเนินชีวิตตามทีต่นตองการ  โดยไมไปลวงละเมิด
สิทธิของคนอื่นไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกคนอ่ืน โดยเฉพาะเสรีภาพที่เปนปจเจกชน เพราะใน
การดําเนินชีวิตแตละคน ยอมพยายามคัดเลือกสิ่งที่คิดวา เหมาะสมแกตนที่สุด สังคมไมมีสิทธิเขาไป
กําหนดแนวทางชีวิตใหกับปจเจกบุคคล ซึ่งปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาชีวิต และการทีส่ังคม
เปดโอกาสใหบุคคลมีโอกาสเลือก ยอมเปนการสงเสรมิใหสมาชิกในสังคมพัฒนาตนเอง อยางเต็มที่  
ดังนั้นจะเห็นไดวาสังคมที่ปดกั้นเสรีภาพสวนบุคคลยอมยากที่จะเจริญกาวหนา 
  คุณธรรมและจริยธรรมทีค่วรรวมกันสรางใหแกบคุคลในสังคม  มีดังน้ี 
   1. ความละอายตอการกระทําชั่ว เกรงกลัวบาป (หริ - โอตตัปปะ) เปนคุณธรรมที่
สําคัญย่ิงที่ควรปลูกฝงแกพลเมือง เน่ืองจากบุคคลใดที่ไมประพฤตปิฏิบัตติามคณุธรรมขอน้ี ยอมกอ 
ใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอตนเองและครอบครัว ชื่อเสียงวงศตระกูล สังคม และประเทศชาติ  
และอาจเปนปญหาระหวางประเทศ เชน กรณีที่คนไทยไปลักทรัพยที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่เปนคดี
ความระหวางประเทศ ซึ่งนําไปสูความขัดแยงและการเสียชื่อเสียงของประเทศไทย เปนตน 
    1.1 หิริ คือ ความละอายตอบาป เปนความรูสึกไมอยากทําบาป เห็นบาปเปน
ของสกปรกทีท่ําใหจิตใจเสราหมอง มีความวิตกกังวล จึงไมยอมทําบาป ทั้งในทีล่ับและที่เปดเผย มี
ความละอายแกใจตนเองโดยไมใชเพราะกลัวตํารวจจับหรือกลวัผูอ่ืนรู แตเปนความสาํนึกไดของตนเอง 
    1.2 โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอบาป เปนความรูสึกกลัวทีว่า เม่ือทําบาป
แลว บาปจะสงผลเปนความทุกขทรมานแกเราทั้งชาตินี้ และชาติหนา จึงไมยอมทําบาป 
   2. ความซื่อสัตยสุจริต เปนคณุธรรมของคนดีและเปนแบบอยางของการดําเนินชีวิต
ที่ถูกตองนาเชื่อถือมีเกียรตินาไววางใจ เพราะสามารถคบหาดวยความสนิทใจและสามารถมอบความไววางใจ
ใหทําสิ่งใดดวยความเชื่อม่ันวาเปนผูมีความซื่อตรง ไมโลเล และไมเหลวไหลจนทําใหเกิดผลเสียหายตอ
ภารกิจในการงาน 
    2.1 ความซื่อสัตย หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดทรยศ คดโกง  
และไมหลอกลวงเพื่อหาผลประโยชนแกตนและพวกพองหรือทําใหผูอ่ืนเสยีหาย เชน ซื่อสตัยตอหนาที่  
ซื่อสัตยตอครอบครัว ซื่อสัตยตอชาติบานเมือง เปนตน 
    2.2 ความสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ หรือเรียกวา 
การจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทํา การปฏิบัติใหไดทั้ง 3 ดาน จะชวยใหประสบความสําเร็จใน
ชีวติ ฉะนั้นการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของคนจึงตองปรบัเปลีย่นความคิด และตองชีใ้หเห็นโทษหรอืภัย
ของการกระทําเชนนั้น ซึ่งความสุจริตจะประกอบดวยสิ่งเหลานี้ คือ 
     2.2.1 กายสุจริต หมายถึง การกระทําดีตามแนวทางที่ถูกตอง ทั้งทางโลก
และทางธรรม ไดแก การประพฤตตินเปนพลเมืองดีของสังคม การใหความรวมมือกับสวนรวม ไมเอาเปรียบ
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สังคม ชวยเหลอืเกื้อกูลบุคคลที่ดอยโอกาส และประพฤตตินตามหลักคุณธรรม เชน ศีล 5 และพรหมวิหาร 4 
เปนตน 
     2.2.2 วาจาสุจริต หมายถึง คนที่พูดจริง มีสัจจะนาเชื่อถือและไววางใจ พูด
ในสิ่งดีมีประโยชนและสรางสรรค กอใหเกิดผลดตีอตนเองและความสัมพันธของบคุคล เน่ืองจากคําพูด
ของคนสะทอนความคิดและพฤติกรรม ดังสุภาษิตที่วา “สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” บุคคล จึงควร
ระมัดระวังคําพูด คือ พูดแลวตองไมกอใหเกิดผลเสียหรือลวงละเมิดผูใด 
     2.2.3 มโนสุจริต หมายถึง การคิดดี คิดชอบ คิดในทางที่ถูกตอง ไมคิดพยาบาท
เบียดเบียน ไมทําใหใครเดือดรอนและเสียหาย บุคคลใดที่คิดดียอมนําไปสูการปฏิบัติดี คือ ถาคิดถึง
ตนเองในแงดี ก็จะมีกําลังใจพยายามเอาชนะอุปสรรค และทําใหอยากคบหาพูดจาดวย แตหากคิด
ในทางไมดีหรือเขาใจถงึการกระทําของผูอ่ืนไปในทางไมหวังดีเสมอ ยอมทําใหจิตใจเศราหมองหาความสขุ
ในชีวติไมได การฝกตนเองใหคิดดี คิดในทางบวก ฉลาดคิด คิดสรางสรรค และคิดกอนทําเสมอ จะ
ชวยใหบุคคลดาํรงชวีติอยางมีคุณคา มีแตความชืน่ชมยนิดีมีจิตใจเอ้ืออาทร มองโลกในแงดี ซึ่งตรงกันขาม
กับผูคิดชั่ว คิดราย ไมจริงใจ ไมซื่อตรง มักเปนบุคคลที่มีปญหายุงยาก ขาดความนาเชื่อถือ และขาด
ความไววางใจจากคนรอบขางและสังคม ในการปลูกฝงใหคนในสังคมคิดดีนั้น ทุกฝายตองรวมมือกัน
เพ่ืออบรมสั่งสอนเยาวชน ในขณะเดียวกันผูใหญก็ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เพ่ือใหสังคมมีแต
ความสงบสุข 
   3. ความกตัญูรูคุณ (กตัญกูตเวที) เปนเคร่ืองหมายคนดี เปนความสํานึกใน
พระคุณและตอบแทนพระคุณ ในขณะเดียวกันตนเองก็เปนผูสมควรตอบแทนคุณผูอ่ืนดวยเชนกัน คือ 
ทําคุณดวยและตอบแทนคุณดวยจึงเรียกวาเปนคนดสีมบูรณ บุคคลทีท่ําไมดีแสดงวาเปนผูไมมีกตัญู
กตเวที เพราะเมื่อตนเองทําความผิดยอมสงผลกระทบถึงครอบครวั พ่ีนอง และมิตรสหาย ซึ่งตองเดือดรอน
และเปนทกุขดวย โดยเฉพาะบิดามารดาจะมีความทุกขยิง่กวาใคร ดังตวัอยางบุตรของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ในสังคมที่ชอบทํารายผูอ่ืนอยูสมอดวยความขาดสติ ทําใหครอบครัวเสียชื่อเสียง และสงผลถึงอนาคต
ของตนเองดวย 
   4. ความขยันหม่ันเพียร (วิริยะ) เปนคุณธรรมที่ชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ  
การกระทําทุกสิ่งจะสําเร็จมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับ “ฉันทะ” คือ ความพอใจ การที่มีฉันทะมากยอม
มีความเพียรมาก และกอใหเกิดความสุขในการทํางาน แตถาแมไมมีฉันทะก็ควรตระหนักวา เม่ือเปน
หนาที่หรืออาชีพก็ตองทําใหสําเร็จลุลวงอยางเต็มความสามารถและใชสติปญญาเพื่อกอใหเกิดผลดีตอ
ตนเองและสังคม เพราะคนเราไมอาจเลือกงานที่ตนชอบไดเสมอไป ดังน้ันเม่ือตองรับผิดชอบงานใดก็ควร
มุงม่ันใหสําเร็จ ลงมือทําตามแผนอยางเปนขั้นตอนและเสร็จทันเวลา 
   5. ความเมตตา ปรารถนาดี เอ้ือเฟอเผื่อแผ เปนหลักจริยธรรมที่สําคัญที่ชวยให
สังคมอยูรวมกันดวยความปรารถนาและเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันโดยไมหวังผลตอบแทนทั้งทางวัตถุ และ
จิตใจ 
    ความเมตตา (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) หมายถึง  
ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาดีใหผูอ่ืนไดมีความสุขซ่ึงเปนหลักธรรมในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา 
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กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความรักในความหมายของความเมตตาจะเปนความรักที่ไมมีความผูกพัน จึง
ไมมีความทุกข ซึ่งตางจากความรักโดยทั่วไปที่มีเร่ืองของกามารมณเขามาเกี่ยวของ เปนความผูกพัน
ที่เต็มไปดวยความทุกข ซึ่งหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ลวนมุงเนนไปสูการทําลายความยึดม่ัน
และความผูกพันเพื่อไมใหเกิดทุกข 
  พื้นฐานสําคัญที่ทําใหเกิดความเมตตาจะตองเร่ิมตนจากการปฏิบัติธรรม  ดังนี้ 
   1. ควรรูจักโลกตามความเปนจริง หมายถึง การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ 
ซึ่งจะเสื่อมสลายไปตามวันเวลาและอายุขัย หากเราไปหวงหรือยึดติดกับสิ่งตางๆ เหลานั้น ยอมทําให
ชีวติมีแตทุกข จิตใจเศราหมอง ดังนั้นการดํารงตนโดยไมประมาท รูจักใชปญญาในการดําเนินชวีติ และ
มีความเมตตากรุณาตอกันจะชวยใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวยความราบรื่นและความสุข 
   2. ควรมีสติรูตวัพรอม สตเิปนสิง่สําคัญที่ชวยทําใหจิตใจม่ันคงเมื่อมีอารมณภายนอก
เขามากระทบ ไดแก ความโลภ ความโกรธ และความหลงไปตามกิเลสของตน การหมั่นฝกฝนตนเอง
ใหมีสติสัมปชัญญะกับความเปลี่ยนแปลงที่เขามาในชีวิตอยูเสมอ ยอมสงผลใหจิตใจมั่นคงไมหวั่นไหว  
และดําเนินชีวิตไปดวยความราบรื่น 
   3. ควรหม่ันทําความดีอยูเปนนิจ หมายถึง การกระทําดีตอผูอ่ืน ทั้งกาย วาจา และใจ 
ชวยใหเกิดความสงบสุขและความปติ สามารถลดละกเิลสไดอยางดี เพราะการทําความดยีอมทําใหกลายเปน
คุณธรรมประจําใจไมคิดกลาทําชั่ว บุคคลที่มีจิตสํานึกเชนนี้ จะมีความเมตตาและเขาใจผูอ่ืนไดดี 
   4. ควรมีความสันโดษ หมายถึง การยินดีในของตนเอง ไมอยากไดของผูอ่ืนถึงแม
จะมีโอกาสกต็าม ผูสันโดษจึงมีความพึงพอใจในฐานะตามสภาพของตน ยอมมีความสขุทางใจมากกวา
ความสุขทางวตัถุ สันโดษจึงเปนธรรมะทีล่ดความอิจฉาริษยาและตณัหา แตชวยใหเกิดความเมตตา
เพ่ิมขึ้น 
   5. ควรรูจักใหผูอ่ืน การใหเปนธรรมที่ชวยใหบุคคลลดการยึดถือ และความเห็นแก
ตัวได เน่ืองจากผูใหยอมเกิดความปติเบกิบานใจเสมอ ถาเปนการใหดวยความเมตตา คือ ไมหวังสิ่ง
ตอบแทน ไมวาจะเปนการใหดวยวัตถุหรือการใหกําลังใจและการใหอภัย ดังคําสอนของทานพุทธทาส
ภิกขุ กลาววา “ยิ่งให ยิ่งได คือ ผูรับยอมนึกถึง บุญคุณในความมีน้ําใจของผูให จึงพยายามตอบแทน
ความดีเม่ือมีโอกาสแกผูใหเชนเดียวกัน”     
   ธรรมมะทั้ง 5 ประการขางตน จึงเปนแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสูความมีเมตตา  
ความปรารถนาดีตอกัน ซึ่งจะขาดขอใดขอหนึ่งไมได ธรรมทุกขอตางสัมพันธกนั เพราะเปนการฝก
จิตใจใหมีความเอ้ืออาทรโดยใชปญญาในการทาํความเขาใจกับความจริงและสรรพสิ่งในโลก การฝกฝน
ตนเองใหเปนผูใหมากกวาผูรับ จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการละความโลภของตน ทําใหความเมตตา  
สามารถเกิดขึ้นไดดังคํากลาวที่วา “บุคคลใดที่สรางคุณธรรมดังกลาวใหเกิดขึ้นในใจไดเสมอ บุคคลนั้น
ยอมมีเมตตาธรรมพรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืน” ความมีเมตตาและปรารถนาดีตอผูอ่ืน จึงเปนสิ่งสําคัญที่
ควรปลูกฝงแกเยาวชน ดังน้ันความเมตตาธรรมจึงเปนคุณธรรมที่กอใหเกิดสันติวธิี  อันเปนแนวทางที่
ทําใหเกิดสันติภาพในการดําเนินชีวิต หากสังคมใดมีพลเมืองที่มีความเมตตาปรารถนาที่ดีตอกันแลว 
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สังคมนั้น ยอมเกิดความสงบสุขอยางแทจริง 
  การปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีในสังคมไทยและสงัคมโลก 
   เน่ืองจากมนุษยเปนสตัวสังคมตองอยูรวมกบัผูอ่ืน จึงไมสามารถกระทาํตามใจตนเองได  
ดังนั้นสังคมตองมีกฎเกณฑและกติกาเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข การปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
นับเปนแนวทางที่อารยประเทศนําไปประพฤติปฏิบตัิ จนทําใหพลเมืองในประเทศนั้นๆ มีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยซึ่งเปนปจจัยที่เอ้ือตอการสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยใหยั่งยืน 
   การพัฒนาบุคคลใหมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยนั้นถือวา เปนพื้นฐานของความคิดที่
ใหความสําคัญกับคุณคาของความเปนมนุษยที่เชื่อในคุณคา และเกียรติภูมิของตนและผูอ่ืนยึดม่ันในหลัก
ความเสมอภาคและเสรีภาพซึ่งมีแนวทางเพื่อนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ดานความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย ความรูความเขาใจในหลักการ
ของประชาธิปไตยเกี่ยวกับเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ สิทธิและหนาที่ของตน สิ่งเหลานี้ยอมกอ 
ใหเกิดแนวทางในการนําไปประพฤติปฏิบัติในวิถชีีวิตจรงิ 
   2. ดานจิตใจ ปลกูฝงใหพลเมืองยึดมั่นในอุดมการณประชาธิปไตย คือ มีศรัทธาและ
ความเชื่อม่ันในสติปญญา ความมีเหตุผล และความเสมอภาคของมนุษย อิสรภาพ เสรีภาพ โดยยึดม่ัน
ในความถูกตอง 
   3. ดานพฤติกรรม คือ ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมใหอยูในหลักการ 
ระเบียบ กฎ กติกาของสังคม รูจักใชสิทธิเสรีภาพในขอบเขต มีวินัยในตนเอง ไมลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผูอ่ืน  
   การพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่สําคญัที่สุด คือ การพัฒนาตนเองดานการศึกษา 
เพราะการศึกษาชวยใหคนมีระบบในการคิดอยางเปนเหตุเปนผล สามารถตัดสินปญหาตางๆ อยางมี
หลักเกณฑและเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
   เง่ือนไขที่เอ้ือตอการพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย คือ เสรีภาพในการพูด และ
การกระทําใดๆ ตามที่บุคคลปรารถนาตราบใดที่ไมลวงละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลควรมีอิสระที่จะแสดงตน
ตามความรูความสามาร ซึ่งสังคมจะตองใหความเสมอภาค ความไววางใจ ความเคารพ และใหการสนบัสนุน
ใหบุคคลมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกดวยตนเอง 
  การปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีในสังคมไทย  
   การที่พลเมืองในสังคมมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สอดคลองกับอุดมการณ ประชาธิปไตย
ยอมสะทอนออกมาจากวิถีการดําเนินชีวิต และการดํารงชีวิตแบบประชาธิปไตย ซึ่งถือเปนพื้นฐานใน
การพัฒนาประชาธิปไตยแบบยั่งยืน และนําไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ซึ่ง
วิถีชวีิตประชาธิปไตยเปนรากฐานหลักของประชาธิปไตย เพราะจะเปนสิ่งที่ถูกปลกูฝงอยูในความคิด 
ความเชื่อ อันที่จะผลักดันออกมาเปนการกระทําของพลเมือง ไดแก 
   1. การมีสวนรวมในการปกครองตนเอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเปนไป 
อยางม่ันคงและเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมนั้น ประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง
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ในระดับตางๆ ตั้งแตระดับชุมชน หมูบาน ตําบล ไปจนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยสามารถ
มีสวนรวมได ดังนี้ 
    1.1 การใชสิทธิในการเลือกตัวแทนระดับตางๆ นั้น ผูมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
ยอมไมละเลยการไปใชสิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง เพราะเปนการคัดเลือกตัวแทนใหไปทําหนาที่แทนประชน 
    1.2 การลงสมคัรรบัเลือกตั้งและเขารวมดํารงตาํแหนงทางการเมืองการปกครอง
ในระดับตางๆ ถาไดตวัแทนบุคคลที่มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑของผูสมัครรบัเลือกตั้ง และผูที่มีบคุลกิภาพ
การเปนผูนําในระบอบประชาธิปไตย ยอมเปนผลดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    1.3 การแสดงความเห็นสนับสนุน คัดคาน หรือเสนอแนะตางๆ อยางมีเหตุผล  
และมีใจเปนธรรม ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยตองการบุคคลที่กลาแสดงความคิดเห็นในประเด็นปญหาตางๆ  
ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเปนทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ตางๆ 
    1.4 การใหความรวมมือในกิจกรรมของสวนรวม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑตางๆ ที่กําหนดขึ้นในสังคมสวนรวม เน่ืองจากสังคมประกอบดวยคนหมูมากที่ชอบประพฤติ
ปฏิบัตติามใจชอบ เพ่ือประโยชนแหงตนและพวกพอง ดังนั้นการปฏิบัตติามกฎหมาย จะชวยใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขในสังคม 
   2. การยอมรับในเสียงขางมากและเคารพในเสียงขางนอย เน่ืองจากการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย ถือวา ทุกคนมีอํานาจในการปกครองโดยเทาเทียมกัน ดังนัน้การตัดสินปญหา
ตางๆ จึงตองทําตามความตองการของคนสวนใหญ ซึ่งฝายขางนอยกต็องใหการยอมรับและปฏบิตัิตาม
ดวยความเต็มใจ ในขณะเดียวกันฝายขางมากตองยอมรับฟงเหตุผลและความจําเปนของฝายขางนอย  
ซึ่งในบางครั้งฝายขางมากก็ตองยอมเสียสละประโยชนของตน หากเห็นวา ความตองการของฝายขางนอย
เปนสิ่งที่มีความจําเปนเรงดวน 
   3. การเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม สังคมใดทีเ่ห็นแกประโยชน
สวนรวมสูงยอมมีแตความเจริญกาวหนา ความสงบสขุ สังคมไมวุนวาย เพราะสมาชิกในสังคมนั้น มี
ความรบัผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่เสยีสละเพ่ือสวนรวม เชน การเสยีภาษีตรงตามเวลา 
การบริจาคเพื่อบํารุงสาธารณะสมบัติ และการชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน 
   4. การมีวินัย วินัยเปนสิ่งสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือเปนหลัก 
การปกครองตนเอง ซึ่งพลเมืองทุกคนควรถือปฏิบัติ เชน การไมฝาฝนกฎเกณฑของสังคม การซื่อตรงตอ
หนาที่ การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม การปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามของสังคม เปนตน    
  การปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีในสังคมโลก 
   การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในสังคมไทยไมเพียงแตทําใหสังคมไทยอยูรวมกันดวย
ความสงบสุข ยังมีผลตอความสงบสุขในสังคมโลกดวย เน่ืองจากในปจจุบันไมมีประเทศใดจะอยูตามลําพัง 
แตตองมีการติดตอสัมพันธระหวางกันดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จําเปนอยางยิ่งที่พลเมือง
ควรปฏิบัตติอกันดวยความเขาใจ ยอมรับในความแตกตาง และรวมมือกันสรางสรรคสันติภาพใหเกิด
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ความเจริญกาวหนาแกประเทศ ดังนั้นจึงควรปลูกฝงใหพลเมืองมีแนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
ดังนี้ 
   1. เขาใจการเปลีย่นแปลงของโลกและนานาชาติ ความเปนสากลในโลกยคุปจจุบัน  
ซึ่งเปนระบบทุนนิยมเสรีที่มุงเนนวัฒนธรรมเชิงวัตถุ เนนการบริโภคสินคาและบริการโดยใชสื่อทุกรูปแบบ 
สังคมจึงมีแตการแขงขันมากกวาการใหความสําคัญทางจติใจ การแบงปน ความรวมมือ และความเอื้ออาทร 
อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด้ังน้ันการปลูกฝงใหพลเมืองรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงจึงมีความสาํคัญอยางยิ่งในยุคปจจุบัน กลาวคือ ไมสนับสนนุใหเยาวชนไปตามกระแส
วัฒนธรรมโลกมากเกินไป และชี้ใหเห็นผลกระทบในเรื่องตางๆ ของโลกที่มีตอสังคมไทย และตนเอง
โดยหาวิธีที่เหมาะสมมาใชในการดําเนินชีวิต เชน การรูจักเลือกบริโภคขาวสารที่เปนประโยชน การปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมของตน เปนตน 
   2. เขาใจปญหาที่เผชิญรวมกันของมนายชาติ เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด 
ปญหาความยากจน ปญหาความไมเปนธรรม ปญหาสันติภาพ เปนตน ปญหาดังกลาวไดสรางความเดือดรอน
และกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศ จึงเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองหาแนวทางแกปญหารวมกัน
สอดสองดูแล โดยใหขอมูลแกเจาหนาที่บานเมืองเพื่อดําเนินการสันติวธิีอยางถูกตองและรวดเร็ว  
   3. ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา เน่ืองจากแตละสังคมยอมมี
ความแตกตางกันอันเนื่องมาจากประวัตศิาสตร ความเปนมา สภาพแวดลอม และวถิีการดําเนินชีวติ
ตามเงื่อนไขของแตละสังคม การอยูรวมกนัของพลเมืองดีนั้นจึงควรปฏิบัตติอกันดวยความเทาเทยีมกัน
บนพ้ืนฐานของความเปนมนุษย 
   4. การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และกติกา ทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ 
สังคมภายในประเทศจะสงบสุขได เม่ือพลเมืองปฏิบัตหินาที่ตามกฎหมายและกติกาของสังคม ไมลวง
ละเมิดผูอ่ืน ในขณะเดียวกันก็ตองเคารพกติกาและกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งเปนพันธะตอกัน เชน  
การปฏิบัตติามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กฎบตัรสหประชาชาติ สนธิสัญญาเก่ียวกับเขตแดน 
กฎหมายวาดวย การสงผูรายขามแดน เปนตน 
  การสงเสริมการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในสังคมไทยและสังคมโลก 
  การปฏิบตัตินและสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัตตินเปนพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย ยอมเปน
แนวทางใหสมาชิกในสังคมรวมมือกันสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในสังคมใหเปนสากล ตามแบบ
ประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย 
  การสงเสริมการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในสังคมไทย 
  ในสังคมประชาธิปไตย นอกจากสมาชิกของสังคมจะตองปฏิบัตตินใหเปนพลเมืองที่ดีแลว  
ยังจะตองสงเสริมบุคคลอื่นใหเปนพลเมืองดีอีกดวย ซึ่งแนวทางการสงเสริมบุคคลอื่นใหปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีสามารถปฏิบัติได ดังนี้ 
   1. การสงเสริมประชาธปิไตยในครอบครวั ครอบครวัเปนสถาบันเบื้องตน ในการอบรม
ปลูกฝงสมาชิกใหมีจิตสํานึกเปนประชาธิปไตย จิตสํานึกประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไดดีในครอบครัวที่อบอุน  
มีความเอื้ออาทรตอกัน พอแมยอมรับฟงความยอมรับฟงความคิดเห็นของลูก รวมแกไขปญหากับลูก
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ใหลุลวงโดยใชเหตุผลที่ยอมรับรูรวมกัน และสมาชิกในครอบครัวควรมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม
ในชุมชนดวย 
   2. การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ควรถือเปนหนาที่สําคัญในการปลูกฝง
แนวทางประชาธิปไตยแกสมาชิกในสังคม เชน การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนแบบประชาธิปไตย  
มุงเนนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย หรือกระทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหทุกคนแสดงศักยภาพ
และความสามารถของตนและยอมรบัในกตกิารวมกัน เชน ระเบียบการแตงกาย การรับประทานอาหาร  
การเขาแถวหนาเสาธง เปนตน ซึ่งครูควรสงเสริมประชาธิปไตยใหแกนักเรียน ดังนี้  
    2.1 สอนใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุมเพ่ือปลูกฝงนิสัยในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนโดยไมเอาเปรียบสมาชิกและรวมมือกันรับผิดชอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 
    2.2 กระตุนและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น  ซึ่งจะชวยใหนักเรียน
กลาแสดงออกและมีความเชื่อม่ันในตนเอง  ถือเปนแนวทางในการปลูกฝงความเปนผูนําแกนักเรียน 
    2.3 ฝกหัดใหนกัเรยีนยอมรบัฟงความเห็นและเหตุผลของผูอ่ืน ผูมีน้ําใจประชาธิปไตย
จะไมยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเอง แตเม่ือมีความคิดเห็นที่ดีกวา จะยอมรับโดยไมตอตานผูมีความคิดเห็น
ที่แตกตาง   
    2.4 โนมนาวใหนักเรียนเขาใจถึงเหตุผลในกฎระเบียบตางๆ มากกวาการใชอํานาจ
บังคับ ซึ่งการใชอํานาจนั้นยอมกอใหเกิดความรูสึกตอตาน ไมใหความรวมมือ และอาจกระทําการฝาฝน
ได การใชหลักเหตุผลจึงเหมาะสําหรับการปลูกฝงและสรางบรรยากาศประชาธิปไตยอยางดี 
    2.5 จัดกิจกรรมตาง  ๆที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติและมีสวนรวมในการสงเสริม
ประชาธิปไตยกิจกรรมที่จัดควรมีประโยชนและเหมาะสมกับวัยและความตองการของผูเรียน เพ่ือปลูกฝง
คานิยม และพฤติกรรมตามวิถีทางประชาธิปไตย 
    2.6 ฝกใหนักเรียนยอมรับในขอตกลงรวมกันของกลุมและปฏบิตัิตามหนาที่ ทีไ่ดรับ 
มอบหมาย เพ่ือเสริมสรางวินัยในตนเอง 
   3. การสงเสริมประชาธิปไตยในสังคม ควรเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะรวมกันสงเสริม
ประชาธิปไตยใหแกสมาชิกในสังคม และใหสมาชิกอยูรวมกันดวยการเคารพกฎกติกาของสังคม เคารพ
และใหเกียรติผูอ่ืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.1 ในการประชุมหรือรวมกิจกรรมของชุมชน ทุกคนควรจะมีบทบาทและหนาที่
ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับชุมชนของตน เพ่ือพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา 
    3.2 รับฟงความคดิเห็นของทุกคน ไมถือโทษโกรธเคือง เม่ือมีความคิดเห็นที่
แตกตางกัน เพราะจะชวยใหมองเห็นแนวทางแกไขปญหาตางๆ ไดชัดเจนขึ้น 
    3.3 เม่ือมีปญหาใด  ๆหรือมีเร่ืองที่ตองตัดสินใจเกี่ยวกับผลกระทบตอชุมชนโดยรวม  
ใหพิจารณารวมกันอยางมีเหตุผล มากกวาใชอารมณ ควรมีความอดทนอดกลั้นตอการอภิปราย หา
แนวทางการตดัสินใจหรือดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนมากที่สุด 
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    3.4 มีการปรึกษาหารือกันในการทํางาน ซึ่งระบบการทํางานที่ดี ควรเกดิจาก
การมีสวนรวมของทุกคน มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน และรวมกันคิดรวมกันทํา เพ่ือพัฒนา
องคกรของตน 
    3.5 รวมกันแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ มากกวาที่จะคอยตําหนิเม่ือเกิดปญหา 
อาจนําเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือรวมกันวิเคราะหและหาแนวทางแกไข 
    3.6 ติดตามขาวสาร และแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ระหวางกันอยางสม่ําเสมอ  
การติดตามขาวสารอยางรูเทาทันเหตุการณปจจุบัน จะชวยใหเกิดความคิดในการนํามาประยุกตใช
แกปญหาและปรับปรุงงานใหกาวหนาอยูเสมอ 
   4. การทํางานเปนกลุมเพ่ือพัฒนาหมูบาน ควรถือเปนนโยบายที่สําคัญในการสนับสนุน
สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งตามวิถีประชาธิปไตย คือ การรวมมือกันหรือรวมกลุมกันทํากิจกรรมทั้งทาง 
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพราะสมาชิกในชุมชนยอมรูจักสภาพของทองถิ่นตนเปนอยางดี และ
สามารถจัดการทรัพยากร เพ่ือสนองตอความตองการของชุมชนใหไดรับผลประโยชนรวมกัน เชน กลุม
แมบานผลิตสนิคา กลุมทอผา กลุมอนุรักษปา กลุมอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน  
การดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานี้ ควรจัดทําแผนงานรวมกันเพื่อกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคให
เกิดเปนรูปธรรม โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจ ตลอดจนมีการประเมินผลงาน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป 
  การสงเสริมการปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีในสังคมโลก 
   การสงเสริมใหพลเมืองในแตละสังคมมีจิตสาํนึกตอสวนรวมสูงขึ้น ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับโลกนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหสังคมมีสันติสุขและสนัติภาพจึงควรยึดแนวทาง ดังนี้ 
   1. ดานการเมือง การสนับสนุนสงเสริมใหพลเมืองสนใจและติดตามความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ยอมนําไปสูการตัดสินใจพิจารณาเลือกพรรคการเมือง
ที่มีนโยบายสรางเสริมความเขาใจอันดีกับประเทศตางๆ ไมลวงละเมิดอธิปไตยประเทศอื่นและในพรรค
การเมืองเอง ควรมีผูเชี่ยวชาญดานการเมืองระหวางประเทศ ในการตัดสินใจดําเนินนโยบายที่สําคัญ
และมีผลกระทบตอประเทศ เชน การเปดเสรีภาพทางการคากับประเทศตางๆ ซึ่งไทยอาจเสียเปรียบ
และรูไมเทาทัน หากขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการเจรจา 
   2. ดานเศรษฐกิจ ควรปลูกฝงใหพลเมืองใชวจิารณญาณในการตัดสินใจเลือกบริโภค
สินคาและบริการอยางชาญฉลาด ตามฐานะและความจําเปน โดยหลีกสินคาที่อาจมีผลตอสุขภาพใน
อนาคต เชน พืชจีเอ็มโอ (พืชที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม) เปนตน ในขณะเดียวกันก็ตองสนับสนุน
สงเสริมใหพลเมืองมีคานิยมในการผลิตและพัฒนารูปแบบใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และมีความซื่อสัตย
ตอผูบริโภคเพื่อใหตางประเทศยอมรับและไววางใจในสินคาของตน 

3.  ดานสังคม พลเมืองดีในสังคมโลกควรยึดแนวทางประชาธิปไตยทั้งในการปกครองและการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งในปจจุบันถือวา เปนสากลและเปนระบบที่จะกอใหเกิดสันติภาพได โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลิกภาพประชาธิปไตย ซึ่งเปนอุดมการณที่สําคัญที่ทกุคนควรนําไปปฏิบัต ิ
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แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธ 
วิชา  สังคมศกึษา สาระ : หนาที่พลเมอืงฯ  กลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เร่ือง พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย                                            เวลา  3  ชั่วโมง 
ชั้น   มัธยมศึกษาปที่ 6                             ภาคเรียนที่  2               ปการศึกษา 2554   

                              

 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏบิัตตินตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม  
และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวติอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสนัติสุข 
 ตัวชี้วัด ม.4 – 6/3 ปฏิบัตตินและมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดี
ของประเทศชาติ และสังคมโลก 
   

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 บุคคลที่จะเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยไดนั้น จะตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามหลักประชาธิปไตย ตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ในฐานะพลเมืองดี มีสวนรวม
ในกิจกรรมที่แสดงถึงลักษณะของสังคมประชาธปิไตย และสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบตัตินเปนพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลก 
 

3. สาระการเรียนรู 
 1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตย 
 2. หลักการประชาธิปไตย 
 3. สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของพลเมืองดี 
 4. คุณธรรมและจริยธรรมของการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 5. วิถีชวีิตประชาธิปไตยในสังคมไทยและสงัคมโลก 
 6. การดํารงชีวิตในวิถีประชาธปิไตย 
 7. การมีสวนรวมในการสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัตตินเปนพลเมืองดี 
 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 กระบวนการคดิ ทักษะการคดิวิเคราะห ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการคดิสังเคราะห 
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝเรียนรู 
 3. มุงม่ันในการทํางาน 
 

6. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายความหมายของพลเมืองดีและวิถปีระชาธิปไตยได 
 2. บอกหลักการประชาธิปไตยได 
 3. สรุปลักษณะของสถานภาพ  บทบาท  สทิธิ  เสรีภาพ  และหนาที่ของพลเมืองดีได  
 4. อธิบายคุณธรรมและจริยธรรมของการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธปิไตยได 
 5. สรุปลักษณะวถิีชีวติประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลกได 
 6. อธิบายการดํารงชีวิตในวถิีประชาธิปไตยได 
 7. เสนอแนวทางการพัฒนาตนเปนพลเมืองดี ตามวถิีประชาธิปไตย และนําไปปฏบิตัิได
ถูกตองบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  

7. กระบวนการเรียนรู 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา 
  1. ครูใหนักเรียนดูภาพ/ขาว แลวซักถามนกัเรียนถึงสิ่งทีน่ักเรียนไดชม นักเรียนมี
ความคิดเห็นอยางไรกับภาพ/ขาว ที่ครูนาํมาใหนักเรียนชมและตอบคําถาม ดังนี้ 
   1.1 นักเรียนคิดวาการกระทําดังกลาวเปนตวัอยางของพลเมืองที่ดีหรือไมอยางไร 
   1.2 ปญหาที่เกิดขึน้ในสังคมปจจุบัน คืออะไร 
   1.3 อะไรคือ สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาเหลานัน้ 
   1.4 วิธีการหรือแนวทางการแกปญหาเพื่อใหเกิดความสุขในสังคมไทยพลเมืองที่ดี
จะมีวิธีการแกปญหาอยางไร 
  2. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 – 6 คน แบงหนาที่ในกลุม มีประธานกลุม เลขานุการ 
ผูรายงาน ผูสังเกตการณ กลุมละ 1 คน    
  3. ตัวแทนกลุมรบัเอกสาร ซึ่งประกอบดวย ใบความรู เรื่อง พลเมืองดีของสังคมแบบ
สังเกตการณ 
  4. ประธานกลุมอธิบาย บทบาทหนาที่แกเพ่ือนสมาชิกในกลุมและขั้นตอนการปฏิบตัิ
กิจกรรมกลุม 
  5. นักเรียนที่เปนผูสังเกตการณกลุมรับใบสังเกตการณ และทาํหนาที่สังเกตการณ  
เขียนรายงานลงในใบสังเกตการณ 
 



  219 

 ข้ันที่ 2 ข้ันสอน 
  1. ครูใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ  แบงนกัเรียนเปน 4 กลุม  กลุมละ 8 – 10 คน  
รวมแสดงบทบาทกลุม โดยใชเวลาแสดง กลุมละ 5 – 10 นาที เพ่ือกระตุนความสนใจในเรือ่ง หลัก
วิถีประชาธิปไตย โดยใหตวัแทนกลุมจับสลาก ในหัวขอตอไปน้ี   
   1.1 การแถลงการณการจัดตั้งพรรคการเมือง 
   1.2 การหาเสียงเลอืกตั้ง 
   1.3 การเลือกตั้ง 
   1.4 การประชุมสภาผูแทนราษฎร   
  2. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง  พลเมืองดีของสังคม 
  3. ครูใหนักเรียนตอบคําถามในใบงานที่ 1 เรื่อง พลเมืองดีของสังคม 
  4. ใหนักเรยีนทํา Mind Mapping เร่ือง แนวทางการปฏิบตัตินเปนพลเมืองบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม 
 ข้ันที่ 3 ข้ันวิเคราะห 
  1. ดานเนื้อหา 
   1.1 ลักษณะของพลเมืองดีของสังคม และมีปจจัยใดบาง 
   1.2 ใครมีหนาที่รบัผิดชอบโดยตรง เพราะอะไรและจะมีแนวทางขอเสนอแนะโดย
ใชหลักคุณธรรม จริยธรรมอยางไรในการอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก 
  2. ดานมนุษยสัมพันธ 
   2.1 ผูสังเกตการณของกลุมนําเสนอผลการสงัเกตการณใหแกสมาชิกในกลุมและ
รวมกันวิเคราะหในประเด็นคําถาม ดังนี้ 
    2.1.1 สมาชิกในกลุมมีความรวมกันรับผิดชอบตอการทํางานกลุมหรือไม 
    2.1.2 ถาตองการใหผูอ่ืนยอมรับในความสามารถของตนเองควรปฏิบัติตนอยางไร 
    2.1.3 ในการทํางานกลุมสมาชิกควรปฏิบตัติัวอยางไร 
 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุปและประยกุตใช 
  1. นักเรียนนําความรูที่ไดศึกษาเรื่อง พลเมืองดีของสังคมไปใชในการดําเนินชีวติ 
  2. ถาสมาชิกในกลุมมีความคดิเห็นไมตรงกันจะมีวิธีการแกปญหาอยางไร 
 ข้ันที่ 5 ข้ันประเมินผล 
  1. ดานเนื้อหา 
   1.1 การตอบคําถาม 
   1.2 การแสดงขอคิดเห็นภายในกลุม 
   1.3 การตรวจใบงาน 
  2. ดานการประยุกตใช 
   นําประสบการณที่ไดจากการทํางานภายในกลุมไปปรับใชกับตนเอง 
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8. สื่อและแหลงเรียนรู 
 1. ภาพ/ขาว 
 2. ใบความรูเรื่อง  “พลเมืองดีของสังคม” 
 3. ใบงานที่ 1 พลเมืองดีของสังคม 
 4. ใบสังเกตการณ 
 5. แบบบันทึกการเรียนรู Mind  Mapping 
 6. แบบประเมินบทบาทสมมต ิ
 7. แบบสังเกตการณทํางานกลุม 
 8. แบบประเมินการทํางานกลุม  
 

9. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการวัด 

ตรวจใบงานที ่1 เรื่องพลเมืองดี
ของสังคม   

ใบงานที่ 1 เร่ือง พลเมืองดีของสังคม รอยละ 60 ผานเกณฑ 
 

สังเกตพฤติกรรมการแสดง
บทบาทสมมต ิ

แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
บทบาทสมมต ิ

ระดับพฤติกรรม 2 ผานเกณฑ 
 

สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับพฤติกรรม 2 ผานเกณฑ 
ตรวจแบบทดสอบกอน-หลังเรียน แบบแบบทดสอบกอน - หลังเรียน รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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10. บันทึกหลังสอน  (ระบุพฤติกรรมของผูเรียนดังตอไปนี้) 
 10.1 ความรูที่ลึกซึง้ (Deep knowledge) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 10.2 การทักทอความรู (Weaving) / การสังเคราะห 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 10.3 คุณลักษณะอนัพึงประสงค      
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 10.4 สิ่งที่ผูสอนคิดวาเปนจุดแข็งของการจัดการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 10.5 สิ่งที่ผูสอนตองพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
        
 
 
             ลงชื่อ  ………………………………… 
                (นายทศพล  ดีกระจาง)      
                                                                                           ผูสอน 
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ชื่อกลุม ........................................................................................ วันที่ ....................................... 
ชื่อประธาน ................................................................................... เลขที่ ...................................... 
ชื่อเลขานุการ ............................................................................... เลขที่ ...................................... 
 
สมาชิก 
 1. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 2. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 3. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 4. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 5. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 6. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 7. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 8. ....................................................................................... เลขที่ ................................ 
 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่ ....................... 
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ขาว “รวบหนุมแชทบบีี ลวงสาววัย 15 ป ขมขืนคืนวาเลนไทน” 
 

คําชี้แจง: ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะห ขาว “รวบหนุมแชทบีบี ลวงสาววัย 15 ป ขมขืนคืนวาเลนไทน” 
 แลวตอบคําถามในแบบตอบคําถาม 
 

 
 
 รวบหนุมลูกที่ปรึกษาการไฟฟา แชทบบีีลวงสาววัย 15 ป นัดพบในโรงแรมวันวาเลนไทน 
ใชกําลังขืนใจสําเร็จความใคร รับเคยขมขืนสาวจนมีลูกมาแลว 
 17 ก.พ.2555  เม่ือเวลา 22.00 น. สน.ทองหลอ แถลงผลการจับกุม นายกรชนก โชคนํากิจ 
อายุ 21 ป ผูตองหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต ความผิดฐานพรากผูเยาวอายุต่ํากวาสบิหาป 
และขมขืน กระทํากระทําชําเรา อนาจารโดยใชกําลังประทุษราย หลังสามารถจับกุมไดบริเวณหมูบาน
มัณฑนา ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 
 เจาหนาที่ตํารวจ กลาววา เม่ือวันที่ 15 ก.พ. ที่ผานมา ผูปกครองของ น.ส.ฟา (นามสมมติ) 
อายุ 15 ป นักเรียนชั้นมัธยมตน ไดเขาแจงความวา น.ส.ฟา รูจักกับนายกรชนก ทางโทรศัพท            
แบล็คเบอรี่ โดยแชทคุยกันเพียง 10 วัน จนกระทั่งเม่ือวันวาเลนไทนที่ผานมา นายกรชนก หลอกให           
น.ส.ฟา ใหมาพบมาที่โรงแรมอิศราพาเลซ ถนนรามคําแหง กทม. และพยายามขมขืน แต น.ส.ฟา 
พยายามตอสูขัดขืน นายกรชนก จึงทําไดทํารายรางกาย และใชกําลังบังคับขืนใจจนสําเร็จความใคร 
ทั้งน้ีจากการตรวจสอบยังพบวา นายกรชนก ยังคุยกับเหยื่ออีกหลายรายโดยสวนใหญ จะเปนเด็กสาว
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
 ดานนายกรชนก กลาววา พอเปนที่ปรึกษา แผนกคอมพิวเตอร ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ปจจุบันก็มีภรรยาและลูกชายอายุ 2 ขวบแลว ซึ่งภรรยาคนนี้ตนก็เคยขมขืนจนทอง จึง
ตองรับผิดชอบ พรอมรับสารภาพวา เปนผูกอเหตุจริง โดยหลังจากไดพินบีบีและคุยกับผูเสียหายมา
สักระยะ จึงไดนัดเจอกันในวันวาเลนไทน และกอเหตุดังกลาว 
 
                                                                          ที่มา: ไทยรัฐ 18 กุมภาพันธ 2555 
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แบบตอบคําถาม 
ชื่อกลุม ........................................................................................................................................ 
ชื่อ ............................................................................ ชั้น ................................ เลขที่................... 
 

คําชี้แจง: หลังจากนักเรียนศึกษาขาวเกี่ยวกับตัวอยางพลเมืองดีของสังคม แลวนักเรียนบันทึกสิ่งที่
ไดลงในแบบตอบคําถาม 
 1. ประเด็นสําคญัของขาวคืออะไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 2. นักเรียนคิดวาการกระทําดังกลาวเปนอาชญากรภัยของสังคมหรือไม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 3. ปญหาที่เกิดขึน้ในสังคมปจจุบันคืออะไร 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 4. อะไรคือสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาเหลานัน้ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 5. วิธกีารหรือแนวทางการแกปญหา เพ่ือใหสังคมไทยเกิดสันติสุข พลเมืองที่ดีจะมีวิธีการ
อยางไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 



  225 

แบบบันทึกการเรียนรู 
ใบงานที่ 1 เร่ือง พลเมืองดีของสังคม 

 
ตอนที่ 1 
 บันทึกผลการศึกษารายบุคคล 
สรุปจากใบความรู เรื่อง พลเมืองดีของสังคม   
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ตอบคําถามตอไปน้ี 
 1. เพราะเหตใุดมนุษยจึงเลือกปฏิบัตตินแตกตางกันในความเปนพลเมืองดี 
……….......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 2. พระพุทธศาสนาสามารถใชหลักธรรมในการแกปญหาพลเมืองไดหรือไมอยางไร 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 2 
 สรุปผลการศกึษาของกลุม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 



  227 

แบบเขียนแผนผังความคิด (กลุม) 
 
ชื่อกลุม ........................................................................................................................................ 
แผนผังความคิดเรื่อง .................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบตอบคําถามจากกรณีตัวอยาง 
ชื่อกลุม ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

สาระสําคัญ และแนวทางการประยุกตใชในชีวติประจําวัน 
 ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการทํางานกลุม 
ชื่อกลุม ........................................................................................................................................ 
เรื่อง ............................................................................................................................................. 
 

รายชื่อสมาชิกในกลุม 
ลําดับ รายการ 

      
1 มีการวางแผนการปฏิบัติงาน       

2 ใชถอยคําสุภาพไมสงเสียงดัง       

3 มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น       

4 รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน       

5 การทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย       

6 ใชเหตุผลในการตัดสินปญหา       

7 ยอมรับมติกลุม       

8 มีสวนรวมในการดําเนินงาน       

9 สมาชิกในกลุมมีความสามัคค ี       

10 มีขั้นตอนการนําเสนอ       

 รวมคะแนน (40 คะแนน)       
 

ปญหาในการทํางานน้ี คือ 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................ 
 

ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

เกณฑการประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน   ดี       = 3  คะแนน   
 พอใช     = 2  คะแนน   ปรับปรุง    = 1  คะแนน                   
 
            ลงชื่อ ...................................... ผูประเมิน 
                 (………………………..) 
                ........../.............../........... 
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แบบประเมินบทบาทสมมติ 
 
ชื่อกลุม ........................................................................................................................................ 
เรื่อง ............................................................................................................................................ 
 

ระดับคุณภาพ 
ลําดับ รายการ 

3 2 1 
1 เน้ือหาของเรื่องสอดคลองกับวตัถุประสงค    
2 บทบาทตวัละครสอดคลองกับเรื่อง    
3 การดําเนินเรื่องเหมาะสมกับเวลา    
4 ความพรอมเพรียง ความรวมมือรวมใจ    

 
เกณฑการประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน   ดี       = 3  คะแนน   
 พอใช     = 2  คะแนน   ปรับปรุง    = 1  คะแนน                   
 
            ลงชื่อ ...................................... ผูประเมิน 
                 (………………………..) 
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แบบประเมินการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
ชื่อกลุม ........................................................................................................................................ 
เรื่อง ............................................................................................................................................. 
 

กลุมที ่
ลําดับ รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 การเตรียมพรอมในการรายงาน           

2 บรรยากาศในการรายงาน           

3 เน้ือหาที่รายงานที่สามารถนําไปใช           

4 ฟงแลวมีความรูมากขึ้นกวาเดิม           

5 การนําเสนอรายงาน           

 รวมคะแนน  

 
สาระประโยชนที่ไดรับ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
เกณฑการประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน   ดี       = 3  คะแนน   
 พอใช     = 2  คะแนน   ปรับปรุง    = 1  คะแนน                   
 
            ลงชื่อ ...................................... ผูประเมิน 
                 (………………………..) 
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แบบประเมินจากแบบตอบกรณีศึกษา / ขาว 
 

กลุมที ่
ลําดับ รายการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 วิเคราะหปญหาไดชัดเจนและสามารถ 
อธิบายเพิ่มเตมิได 

          

2 คิดหาวิธีแกปญหาได           

3 เน้ือหาที่ตอบสามารถนําไปใชไดจริง           

 รวมคะแนน  

 
ขอเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
เกณฑการประเมิน 
 ดีมาก     = 4  คะแนน   ดี       = 3  คะแนน   
 พอใช     = 2  คะแนน   ปรับปรุง    = 1  คะแนน                   
 
 
 
            ลงชื่อ ...................................... ผูประเมิน 
                 (………………………..) 
 
 
 
 

 
 



  232 

ใบความรูเรื่อง พลเมืองดีของสังคม 
 
 พลเมืองดี คอื ประชาชนที่ดําเนินชีวติในสังคม โดยมีความคิดดี จิตใจดี และปฏิบัติดี มี
ความเอื้ออาทรเห็นคุณคา และชวยเหลือเพื่อนมนุษยในสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน 
 การที่สังคมจะมีความสงบสขุ และพัฒนาไดนั้น สมาชิกในสังคมจะตองใหความรวมมือ ใน
การปฏิบตัตินเปนพลเมืองดีของสังคม ซึง่ถือไดวา เปนพลเมืองที่มีคณุภาพอันเปนปจจัย ที่ทําใหสังคม
สามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
  1. ลักษณะของพลเมืองดีในสังคม 
พลเมืองดีในสังคม  ควรจะมีลักษณะ ดังนี้ 
   1.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับของสังคม การอยูรวมกันในสังคม สมาชิก
ทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของชุมชน รวมถึงตองมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน 
อยางเครงครัด ทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด ซึ่งจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข 
   1.2 รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน ในการอยูรวมกันยอมตองมีการทาํกิจกรรมรวมกนั 
บางครั้งอาจจะตองมีการปรึกษาหารือ มีการระดมความคิดเห็น ซึ่งยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
ดังนั้นสมาชิกในสังคมจะตองเปนคนที่รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนที่มีเหตุผลดีกวาประนีประนอมกนั ใน 
ทางความคิด ไมยึดถือความคิดของตนเองวาถูกตองเสมอไป 
   1.3 เปนคนมีเหตุผล ในการตัดสนิใจทํากิจการงานใดๆ ก็ตาม จะตองรูจักใชความคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล เพ่ือสงผลใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ 
   1.4 ยอมรับมติของเสียงสวนใหญ เม่ือมีความขัดแยงในการดําเนินกิจกรรม อันเกิด
จากความคิดเห็นแตกตางกันและจําเปนตองตัดสินปญหาดวยเสียงขางมากนั้น ถามติสวนใหญวาอยางไร
ถึงแมวาจะไมตรงกับความคิดเห็นของตนเอง แตเราก็ตองปฏิบัติตาม 
   1.5 มีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม ในสังคมประชาธิปไตยนั้น จะมีการรวมกลุมกัน
ทํากิจกรรมตาง  ๆซึ่งมีทั้งกลุมเล็ก  ๆจนกระทั่งสังคมใหญระดับประเทศ ดังนั้นสมาชิกของสังคมประชาธิปไตย
จึงตองศกึษาหาความรูและแนวทางปฏบิตัิที่ถกูตอง เพ่ือเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมในระดบัตางๆ  
เชน การรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคม กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 
   1.6 เห็นแกประโยชนสวนรวม การอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตยนั้น ในบางครั้ง
สมาชิกในสังคมตองเสียสละผลประโยชนสวนตนเพื่อผลประโยชนสวนรวม เปนการสงผลตอความมั่นคง
กาวหนาของสังคมและผลประโยชนดังกลาวก็จะยอนกลับมาที่สมาชิกของสังคมนั่นเอง 
   1.7 เคารพในสิทธิและเสรีภาพ สมาชิกในสังคมประชาธิปไตย ควรจะตองศึกษาถึง
ขอบเขตของสทิธิและเสรีภาพของตนเองตามกฎหมาย  และควรรูจักเคารพในสทิธิและเสรีภาพของผูอ่ืน 
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   1.8 ปฏิบตัติามหลกัศลีธรรม การอยูรวมกันในสังคมประชาธปิไตยนัน้ ทุกคนจะตอง
มีหลักศีลธรรมประจําใจเปนบรรทัดฐาน ไมลวงละเมิดศีลธรรม เชน ไมลักขโมยของผูอ่ืน ไมพูดปด 
เปนตน 
   1.9 ยึดม่ันในวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปนวิถใีนการดําเนินชีวติของคนในสงัคม เปน
การควบคุมใหสังคมเกิดความเปนระเบยีบเรียบรอย สมาชิกในสังคมประชาธปิไตยทุกคน จึงควรยึด
ม่ันในวัฒนธรรมซึ่งเปนสิ่งที่ดีงาม  เปนการรวมความสามคัคีของกลุมซึง่เปนรากฐานสําคัญสวนหนึง่ของ
ประชาธิปไตย 
  2. คุณธรรมและจริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
   การอยูรวมกันในสังคมอยางถูกตอง และมีความสงบสุขในผลประโยชนรวมกันน้ัน  
จําเปนอยางยิ่งที่แตละคน จะตองประพฤติปฏิบตัตินตามแนวทางของหลักธรรม ซึ่งเปนสิ่งยึดเหนี่ยว
ใหบุคคลกระทําดี เพราะหลักธรรมเปนขอปฏิบัติที่นําไปสูความถูกตองและเปนประโยชน โดยไมตอง
มีการบังคับ แตเปนจิตสํานึกที่ทุกคนควรตระหนักถึงความสําคัญตอชวีิตตนและสังคมสวนรวม กลาวคือ  
ผูที่ปฏิบตัิตนตามหลักคุณธรรมยอมเปนผูมีจิตใจสูง การฝกฝนใหตนมีคุณธรรม จึงเปนการกระทําที่
ตองใชความอดทน ซึ่งบางคนอาจทําไดยาก แตถาทาํประสบผลจะมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ใน
การปรับเปลี่ยนความคิดของคน จึงนาจะเปนหนทางใหนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตอง  
การรวมมือกันของทุกฝายในการสรางสังคมแหงคุณธรรมจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง  เน่ืองจากสภาพ 
สังคมไทยในปจจุบันเปนสงัคมของการแขงขันทางวตัถุสูง จนอาจลืมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
ที่เปนพ้ืนฐานของการสรางสันติภาพในสงัคม 
  หลักการที่เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของการเปนพลเมืองดี  ไดแก 
   1. ยึดม่ันในอุดมการณประชาธิปไตย อุดมการณประชาธิปไตย หมายถึง ระบบความคิด
ทางการเมืองที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในแนวทางประชาธิปไตย โดยยึดหลักการที่สําคัญ คือ 
    1.1 ความมีเหตุผลในสังคมประชาธิปไตย โดยไมนิยมใชอํานาจเผด็จการ ใน
การปกครอง เพราะเชื่อวาประชาชนเปนผูมีเหตุผล เม่ือมีความขัดแยงก็ควรใชเหตุผลทีค่นสวนใหญ
เห็นดวย ฝายเสียงขางนอยก็ตองยอมรับดวยความเคารพ 
    1.2 การมีสิทธิและเสรีภาพ สิทธิและเสรีภาพถือเปนหัวใจของสังคมประชาธิปไตย
ที่ทําใหมนุษยไดดําเนินชีวิตตามศักยภาพอยางเต็มที่เพ่ือรวมกันสรางสรรคสังคมโลก โดยไมลวงละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 
    1.3 ความเสมอภาคในโอกาส โดยธรรมชาติของมนุษยไมมีความเสมอภาค มา
แตกําเนิด แตเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่อยูภายใตกฎหมายเดียวกันตามวิถีประชาธิปไตย  
ความเสมอภาคจําแนกได 4 ประการ คือ 
     1.3.1 ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถึง การมีสิทธิเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองอยางเสมอภาคกัน เชน มีสิทธิในการเลือกตั้ง เม่ืออายุครบเกณฑที่กํา หมายกาํหนด  
การลงคะแนนเสียงของแตละคนจะมีคาเทากัน  เปนตน 
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     1.3. 2 ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง บุคคลจะไดรับการคุมครอง
จากกฎหมายโดยเทาเทียมกนัในการกระทาํความผิด การลงโทษ และการไดรับเหตอัุนควรปรานี ซึ่งอยู
ภายใตกําหมายเดียวกัน 
     1.3.3 ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความเทาเทียมกัน ในโอกาส
ที่จะเลือกดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และมีสิทธิไดใชประโยชนจากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเทาเทียมกัน 
     1.3. 4 ความเสมอภาคในความเปนมนุษยในสังคมประชาธิปไตย คนทุกคน
ที่เกิดมาตองไดรับการเคารพวา ในความเปนคนน้ันมีศักดิ์ศรีเทาเทยีมกัน ไมดูถูกเหยียดหยามกัน  
แมจะตางกันในเรื่องถิน่กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ ศาสนา สถานภาพ และความคิดเห็นทางการเมือง
ก็ตาม 
    1.4 ภารดรภาพ คือ ความรัก ความเคารพ เห็นอกเห็นใจกัน สามัคคีกัน จึงถือ
ไดวา ภราดรภาพเปนฐานทีเ่อ้ือใหการใชเสรีภาพและความเสมอภาคเกดิความงอกงาม ถาไมมีภารดรภาพ
แลวสังคมจะเกิดการแกงแยงกัน ความมีเสรีภาพและเสมอภาคจะไมมีผลตอการปฏิบัติตนในสังคม 
 จะเห็นไดวาอุดมการณประชาธิปไตยมีหลักยึดม่ันที่สําคัญ 2 ประการ คือ ความเสมอภาค
และเสรีภาพเพราะถาขาดเสรภีาพแลว ความเสมอภาคยอมไรความหมาย เพราะเม่ือมนุษยมีความเสมอภาค
กันแลวยอมมีสิทธิที่จะพัฒนา และใชความสามารถของตนไดอยางเต็มที่อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  
หลักการทั้งสองประเภทนี้ จึงกลายเปนอุดมคติที่คอยจูงใจใหมนุษยพยายามตอสูด้ินรน เพ่ือทําใหสงัคม
ที่ตนอาศัยอยูเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณ     
   2. การเปนผูนําและผูตามที่ดี ผูนําในสังคมประชาธิปไตย ควรเปนผูมีวถิีชีวติ ใน
แนวทางประชาธิปไตย คือ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตวั มีความกลาเพื่อปฏิบัตติามเจตนารมณ
ของคนสวนใหญโดยไมหวั่นไหวในสถานการณตางๆ 
   3. การเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพและใหเกียรติกัน มีความสําคัญตอศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยโดยตองไมคิดวาตนเองเหนือกวาหรือสําคัญกวาผูอ่ืน เม่ือเราใหเกียรติผูอ่ืน ผูอ่ืน
ยอมใหเกียรติเรา ดังนั้นคนเราควรเคารพกันในความเปนมนุษยและความสามารถซึ่งกันและกัน ดังน้ี 
    3.1 เคารพในความเปนมนุษย มนุษยทุกคนยอมมีศักดิ์ศรีและมีความเทาเทียมกัน
ตามสิทธิของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย โดยใหโอกาสแกทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติหรือแบงชนชั้น  
เพราะประชาชนทุกคนเปนสมาชิกของสังคมเชนเดียวกัน 
    3.2 เคารพในความสามารถ แมทุกคนจะมีสิทธิโดยธรรมชาติเทาเทียมกนั แต
ตางกันในเรื่องความอุตสาหะ บากบั่น และความสามารถ ซึ่งเปนผลใหมีฐานะและความมั่งคั่งกวาผูที่มี 
ชีวิตอยางสมถะ รวมทั้งการสรางองคความรูอันหลากหลายที่เปนประโยชนตอสังคม การเคารพใน
ความสามารถของผูอ่ืนจึงเปนบุคลิกของผูมีน้ําใจประชาธิปไตยที่ควรปลูกฝงอยางยิ่ง 
   4. การตกลงกันอยางสันตวิิธี การอยูรวมกันในสังคมหมูมากยอมมีความขัดแยงกัน
และมีความเหน็ไมตรงกันซ่ึงถือเปนเรื่องธรรมดา เน่ืองจากบุคคลมักเชือ่ม่ันในความคดิเห็นของตน และ
ตองการเอาชนะผูอ่ืน แตปรัชญาประชาธิปไตยโดยพื้นฐาน จะไมปรารถนาใหมีการใชกําลังและเอาชนะกัน
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ดวยวธิีการรุนแรง ควรตกลงกันอยางสันติวธิี มีการประนีประนอม และอดกลั้นเม่ือมีความคิดเห็นที่
แตกตางกันเพ่ือประสานประโยชนรวมกนั 
   5. การดําเนินชีวติอยางเสรีภาพ โดยอยูภายใตกฎหมาย และไมถูกแทรกแซงจากรัฐ  
ในสังคมประชาธิปไตยบุคคลยอมมีอิสรภาพในการดําเนินชีวิตตามทีต่นตองการ  โดยไมไปลวงละเมิด
สิทธิของคนอื่นไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกคนอ่ืน โดยเฉพาะเสรีภาพที่เปนปจเจกชน เพราะใน
การดําเนินชีวิตแตละคน ยอมพยายามคัดเลือกสิ่งที่คิดวา เหมาะสมแกตนที่สุด สังคมไมมีสิทธิเขาไป
กําหนดแนวทางชีวิตใหกับปจเจกบุคคล ซึ่งปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาชีวิต และการทีส่ังคม
เปดโอกาสใหบุคคลมีโอกาสเลือก ยอมเปนการสงเสรมิใหสมาชิกในสังคมพัฒนาตนเอง อยางเต็มที่  
ดังนั้นจะเห็นไดวาสังคมที่ปดกั้นเสรีภาพสวนบุคคลยอมยากที่จะเจริญกาวหนา 
  คุณธรรมและจริยธรรมทีค่วรรวมกันสรางใหแกบคุคลในสังคม  มีดังน้ี 
   1. ความละอายตอการกระทําชั่ว เกรงกลัวบาป (หริ - โอตตัปปะ) เปนคุณธรรมที่
สําคัญย่ิงที่ควรปลูกฝงแกพลเมือง เน่ืองจากบุคคลใดที่ไมประพฤตปิฏิบัตติามคณุธรรมขอน้ี ยอมกอ 
ใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงตอตนเองและครอบครัว ชื่อเสียงวงศตระกูล สังคม และประเทศชาติ  
และอาจเปนปญหาระหวางประเทศ เชน กรณีที่คนไทยไปลักทรัพยที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่เปนคดี
ความระหวางประเทศ ซึ่งนําไปสูความขัดแยงและการเสียชื่อเสียงของประเทศไทย เปนตน 
    1.1 หิริ คือ ความละอายตอบาป เปนความรูสึกไมอยากทําบาป เห็นบาปเปน
ของสกปรกทีท่ําใหจิตใจเสราหมอง มีความวิตกกังวล จึงไมยอมทําบาป ทั้งในทีล่ับและที่เปดเผย มี
ความละอายแกใจตนเองโดยไมใชเพราะกลัวตํารวจจับหรือกลวัผูอ่ืนรู แตเปนความสาํนึกไดของตนเอง 
    1.2 โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอบาป เปนความรูสึกกลัวทีว่า เม่ือทําบาป
แลว บาปจะสงผลเปนความทุกขทรมานแกเราทั้งชาตินี้ และชาติหนา จึงไมยอมทําบาป 
   2. ความซื่อสัตยสุจริต เปนคณุธรรมของคนดีและเปนแบบอยางของการดําเนินชีวิต
ที่ถูกตองนาเชื่อถือมีเกียรตินาไววางใจ เพราะสามารถคบหาดวยความสนิทใจและสามารถมอบความไววางใจ
ใหทําสิ่งใดดวยความเชื่อม่ันวาเปนผูมีความซื่อตรง ไมโลเล และไมเหลวไหลจนทําใหเกิดผลเสียหายตอ
ภารกิจในการงาน 
    2.1 ความซื่อสัตย หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดทรยศ คดโกง  
และไมหลอกลวงเพื่อหาผลประโยชนแกตนและพวกพองหรือทําใหผูอ่ืนเสยีหาย เชน ซื่อสตัยตอหนาที่  
ซื่อสัตยตอครอบครัว ซื่อสัตยตอชาติบานเมือง เปนตน 
    2.2 ความสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ หรือเรียกวา 
การจริงใจ จริงวาจา และจริงในการกระทํา การปฏิบัติใหไดทั้ง 3 ดาน จะชวยใหประสบความสําเร็จใน
ชีวติ ฉะนั้นการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของคนจึงตองปรบัเปลีย่นความคิด และตองชีใ้หเห็นโทษหรอืภัย
ของการกระทําเชนนั้น ซึ่งความสุจริตจะประกอบดวยสิ่งเหลานี้ คือ 
     2.2.1 กายสุจริต หมายถึง การกระทําดีตามแนวทางที่ถูกตอง ทั้งทางโลก
และทางธรรม ไดแก การประพฤตตินเปนพลเมืองดีของสังคม การใหความรวมมือกับสวนรวม ไมเอาเปรียบ
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สังคม ชวยเหลอืเกื้อกูลบุคคลที่ดอยโอกาส และประพฤตตินตามหลักคุณธรรม เชน ศีล 5 และพรหมวิหาร 4 
เปนตน 
     2.2.2 วาจาสุจริต หมายถึง คนที่พูดจริง มีสัจจะนาเชื่อถือและไววางใจ พูด
ในสิ่งดีมีประโยชนและสรางสรรค กอใหเกิดผลดตีอตนเองและความสัมพันธของบคุคล เน่ืองจากคําพูด
ของคนสะทอนความคิดและพฤติกรรม ดังสุภาษิตที่วา “สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” บุคคล จึงควร
ระมัดระวังคําพูด คือ พูดแลวตองไมกอใหเกิดผลเสียหรือลวงละเมิดผูใด 
     2.2.3 มโนสุจริต หมายถึง การคิดดี คิดชอบ คิดในทางที่ถูกตอง ไมคิดพยาบาท
เบียดเบียน ไมทําใหใครเดือดรอนและเสียหาย บุคคลใดที่คิดดียอมนําไปสูการปฏิบัติดี คือ ถาคิดถึง
ตนเองในแงดี ก็จะมีกําลังใจพยายามเอาชนะอุปสรรค และทําใหอยากคบหาพูดจาดวย แตหากคิด
ในทางไมดีหรือเขาใจถงึการกระทําของผูอ่ืนไปในทางไมหวังดีเสมอ ยอมทําใหจิตใจเศราหมองหาความสขุ
ในชีวติไมได การฝกตนเองใหคิดดี คิดในทางบวก ฉลาดคิด คิดสรางสรรค และคิดกอนทําเสมอ จะ
ชวยใหบุคคลดาํรงชวีติอยางมีคุณคา มีแตความชืน่ชมยนิดีมีจิตใจเอ้ืออาทร มองโลกในแงดี ซึ่งตรงกันขาม
กับผูคิดชั่ว คิดราย ไมจริงใจ ไมซื่อตรง มักเปนบุคคลที่มีปญหายุงยาก ขาดความนาเชื่อถือ และขาด
ความไววางใจจากคนรอบขางและสังคม ในการปลูกฝงใหคนในสังคมคิดดีนั้น ทุกฝายตองรวมมือกัน
เพ่ืออบรมสั่งสอนเยาวชน ในขณะเดียวกันผูใหญก็ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เพ่ือใหสังคมมีแต
ความสงบสุข 
   3. ความกตัญูรูคุณ (กตัญกูตเวที) เปนเคร่ืองหมายคนดี เปนความสํานึกใน
พระคุณและตอบแทนพระคุณ ในขณะเดียวกันตนเองก็เปนผูสมควรตอบแทนคุณผูอ่ืนดวยเชนกัน คือ 
ทําคุณดวยและตอบแทนคุณดวยจึงเรียกวาเปนคนดสีมบูรณ บุคคลทีท่ําไมดีแสดงวาเปนผูไมมีกตัญู
กตเวที เพราะเมื่อตนเองทําความผิดยอมสงผลกระทบถึงครอบครวั พ่ีนอง และมิตรสหาย ซึ่งตองเดือดรอน
และเปนทกุขดวย โดยเฉพาะบิดามารดาจะมีความทุกขยิง่กวาใคร ดังตวัอยางบุตรของบุคคลที่มีชื่อเสียง
ในสังคมที่ชอบทํารายผูอ่ืนอยูสมอดวยความขาดสติ ทําใหครอบครัวเสียชื่อเสียง และสงผลถึงอนาคต
ของตนเองดวย 
   4. ความขยันหม่ันเพียร (วิริยะ) เปนคุณธรรมที่ชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ  
การกระทําทุกสิ่งจะสําเร็จมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับ “ฉันทะ” คือ ความพอใจ การที่มีฉันทะมากยอม
มีความเพียรมาก และกอใหเกิดความสุขในการทํางาน แตถาแมไมมีฉันทะก็ควรตระหนักวา เม่ือเปน
หนาที่หรืออาชีพก็ตองทําใหสําเร็จลุลวงอยางเต็มความสามารถและใชสติปญญาเพื่อกอใหเกิดผลดีตอ
ตนเองและสังคม เพราะคนเราไมอาจเลือกงานที่ตนชอบไดเสมอไป ดังน้ันเม่ือตองรับผิดชอบงานใดก็ควร
มุงม่ันใหสําเร็จ ลงมือทําตามแผนอยางเปนขั้นตอนและเสร็จทันเวลา 
   5. ความเมตตา ปรารถนาดี เอ้ือเฟอเผื่อแผ เปนหลักจริยธรรมที่สําคัญที่ชวยให
สังคมอยูรวมกันดวยความปรารถนาและเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันโดยไมหวังผลตอบแทนทั้งทางวัตถุ และ
จิตใจ 
    ความเมตตา (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) หมายถึง  
ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาดีใหผูอ่ืนไดมีความสุขซ่ึงเปนหลักธรรมในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา 
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กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความรักในความหมายของความเมตตาจะเปนความรักที่ไมมีความผูกพัน จึง
ไมมีความทุกข ซึ่งตางจากความรักโดยทั่วไปที่มีเร่ืองของกามารมณเขามาเกี่ยวของ เปนความผูกพัน
ที่เต็มไปดวยความทุกข ซึ่งหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ลวนมุงเนนไปสูการทําลายความยึดม่ัน
และความผูกพันเพื่อไมใหเกิดทุกข 
  พื้นฐานสําคัญที่ทําใหเกิดความเมตตาจะตองเร่ิมตนจากการปฏิบัติธรรม  ดังนี้ 
   1. ควรรูจักโลกตามความเปนจริง หมายถึง การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ 
ซึ่งจะเสื่อมสลายไปตามวันเวลาและอายุขัย หากเราไปหวงหรือยึดติดกับสิ่งตางๆ เหลานั้น ยอมทําให
ชีวติมีแตทุกข จิตใจเศราหมอง ดังนั้นการดํารงตนโดยไมประมาท รูจักใชปญญาในการดําเนินชวีติ และ
มีความเมตตากรุณาตอกันจะชวยใหการดําเนินชีวิตเปนไปดวยความราบรื่นและความสุข 
   2. ควรมีสติรูตวัพรอม สตเิปนสิง่สําคัญที่ชวยทําใหจิตใจม่ันคงเมื่อมีอารมณภายนอก
เขามากระทบ ไดแก ความโลภ ความโกรธ และความหลงไปตามกิเลสของตน การหมั่นฝกฝนตนเอง
ใหมีสติสัมปชัญญะกับความเปลี่ยนแปลงที่เขามาในชีวิตอยูเสมอ ยอมสงผลใหจิตใจมั่นคงไมหวั่นไหว  
และดําเนินชีวิตไปดวยความราบรื่น 
   3. ควรหม่ันทําความดีอยูเปนนิจ หมายถึง การกระทําดีตอผูอ่ืน ทั้งกาย วาจา และใจ 
ชวยใหเกิดความสงบสุขและความปติ สามารถลดละกเิลสไดอยางดี เพราะการทําความดยีอมทําใหกลายเปน
คุณธรรมประจําใจไมคิดกลาทําชั่ว บุคคลที่มีจิตสํานึกเชนนี้ จะมีความเมตตาและเขาใจผูอ่ืนไดดี 
   4. ควรมีความสันโดษ หมายถึง การยินดีในของตนเอง ไมอยากไดของผูอ่ืนถึงแม
จะมีโอกาสกต็าม ผูสันโดษจึงมีความพึงพอใจในฐานะตามสภาพของตน ยอมมีความสขุทางใจมากกวา
ความสุขทางวตัถุ สันโดษจึงเปนธรรมะทีล่ดความอิจฉาริษยาและตณัหา แตชวยใหเกิดความเมตตา
เพ่ิมขึ้น 
   5. ควรรูจักใหผูอ่ืน การใหเปนธรรมที่ชวยใหบุคคลลดการยึดถือ และความเห็นแก
ตัวได เน่ืองจากผูใหยอมเกิดความปติเบกิบานใจเสมอ ถาเปนการใหดวยความเมตตา คือ ไมหวังสิ่ง
ตอบแทน ไมวาจะเปนการใหดวยวัตถุหรือการใหกําลังใจและการใหอภัย ดังคําสอนของทานพุทธทาส
ภิกขุ กลาววา “ยิ่งให ยิ่งได คือ ผูรับยอมนึกถึง บุญคุณในความมีน้ําใจของผูให จึงพยายามตอบแทน
ความดีเม่ือมีโอกาสแกผูใหเชนเดียวกัน”     
   ธรรมมะทั้ง 5 ประการขางตน จึงเปนแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสูความมีเมตตา  
ความปรารถนาดีตอกัน ซึ่งจะขาดขอใดขอหนึ่งไมได ธรรมทุกขอตางสัมพันธกนั เพราะเปนการฝก
จิตใจใหมีความเอ้ืออาทรโดยใชปญญาในการทาํความเขาใจกับความจริงและสรรพสิ่งในโลก การฝกฝน
ตนเองใหเปนผูใหมากกวาผูรับ จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการละความโลภของตน ทําใหความเมตตา  
สามารถเกิดขึ้นไดดังคํากลาวที่วา “บุคคลใดที่สรางคุณธรรมดังกลาวใหเกิดขึ้นในใจไดเสมอ บุคคลนั้น
ยอมมีเมตตาธรรมพรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืน” ความมีเมตตาและปรารถนาดีตอผูอ่ืน จึงเปนสิ่งสําคัญที่
ควรปลูกฝงแกเยาวชน ดังน้ันความเมตตาธรรมจึงเปนคุณธรรมที่กอใหเกิดสันติวธิี  อันเปนแนวทางที่
ทําใหเกิดสันติภาพในการดําเนินชีวิต หากสังคมใดมีพลเมืองที่มีความเมตตาปรารถนาที่ดีตอกันแลว 
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สังคมนั้น ยอมเกิดความสงบสุขอยางแทจริง 
  การปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีในสังคมไทยและสงัคมโลก 
   เน่ืองจากมนุษยเปนสตัวสังคมตองอยูรวมกบัผูอ่ืน จึงไมสามารถกระทาํตามใจตนเองได  
ดังนั้นสังคมตองมีกฎเกณฑและกติกาเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข การปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
นับเปนแนวทางที่อารยประเทศนําไปประพฤติปฏิบตัิ จนทําใหพลเมืองในประเทศนั้นๆ มีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยซึ่งเปนปจจัยที่เอ้ือตอการสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยใหยั่งยืน 
   การพัฒนาบุคคลใหมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยนั้นถือวา เปนพื้นฐานของความคิดที่
ใหความสําคัญกับคุณคาของความเปนมนุษยที่เชื่อในคุณคา และเกียรติภูมิของตนและผูอ่ืนยึดม่ันในหลัก
ความเสมอภาคและเสรีภาพซึ่งมีแนวทางเพื่อนําไปปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ดานความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย ความรูความเขาใจในหลักการ
ของประชาธิปไตยเกี่ยวกับเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ สิทธิและหนาที่ของตน สิ่งเหลานี้ยอมกอ 
ใหเกิดแนวทางในการนําไปประพฤติปฏิบัติในวิถชีีวิตจรงิ 
   2. ดานจิตใจ ปลกูฝงใหพลเมืองยึดมั่นในอุดมการณประชาธิปไตย คือ มีศรัทธาและ
ความเชื่อม่ันในสติปญญา ความมีเหตุผล และความเสมอภาคของมนุษย อิสรภาพ เสรีภาพ โดยยึดม่ัน
ในความถูกตอง 
   3. ดานพฤติกรรม คือ ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมใหอยูในหลักการ 
ระเบียบ กฎ กติกาของสังคม รูจักใชสิทธิเสรีภาพในขอบเขต มีวินัยในตนเอง ไมลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผูอ่ืน  
   การพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่สําคญัที่สุด คือ การพัฒนาตนเองดานการศึกษา 
เพราะการศึกษาชวยใหคนมีระบบในการคิดอยางเปนเหตุเปนผล สามารถตัดสินปญหาตางๆ อยางมี
หลักเกณฑและเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
   เง่ือนไขที่เอ้ือตอการพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย คือ เสรีภาพในการพูด และ
การกระทําใดๆ ตามที่บุคคลปรารถนาตราบใดที่ไมลวงละเมิดสิทธิผูอ่ืน บุคคลควรมีอิสระที่จะแสดงตน
ตามความรูความสามาร ซึ่งสังคมจะตองใหความเสมอภาค ความไววางใจ ความเคารพ และใหการสนบัสนุน
ใหบุคคลมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกดวยตนเอง 
  การปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีในสังคมไทย  
   การที่พลเมืองในสังคมมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สอดคลองกับอุดมการณ ประชาธิปไตย
ยอมสะทอนออกมาจากวิถีการดําเนินชีวิต และการดํารงชีวิตแบบประชาธิปไตย ซึ่งถือเปนพื้นฐานใน
การพัฒนาประชาธิปไตยแบบยั่งยืน และนําไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ซึ่ง
วิถีชวีิตประชาธิปไตยเปนรากฐานหลักของประชาธิปไตย เพราะจะเปนสิ่งที่ถูกปลกูฝงอยูในความคิด 
ความเชื่อ อันที่จะผลักดันออกมาเปนการกระทําของพลเมือง ไดแก 
   1. การมีสวนรวมในการปกครองตนเอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเปนไป 
อยางม่ันคงและเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวมนั้น ประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง
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ในระดับตางๆ ตั้งแตระดับชุมชน หมูบาน ตําบล ไปจนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยสามารถ
มีสวนรวมได ดังนี้ 
    1.1 การใชสิทธิในการเลือกตัวแทนระดับตางๆ นั้น ผูมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
ยอมไมละเลยการไปใชสิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง เพราะเปนการคัดเลือกตัวแทนใหไปทําหนาที่แทนประชน 
    1.2 การลงสมคัรรบัเลือกตั้งและเขารวมดํารงตาํแหนงทางการเมืองการปกครอง
ในระดับตางๆ ถาไดตวัแทนบุคคลที่มีคุณสมบัตติรงตามเกณฑของผูสมัครรบัเลือกตั้ง และผูที่มีบคุลกิภาพ
การเปนผูนําในระบอบประชาธิปไตย ยอมเปนผลดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    1.3 การแสดงความเห็นสนับสนุน คัดคาน หรือเสนอแนะตางๆ อยางมีเหตุผล  
และมีใจเปนธรรม ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยตองการบุคคลที่กลาแสดงความคิดเห็นในประเด็นปญหาตางๆ  
ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเปนทางเลือกในการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ตางๆ 
    1.4 การใหความรวมมือในกิจกรรมของสวนรวม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑตางๆ ที่กําหนดขึ้นในสังคมสวนรวม เน่ืองจากสังคมประกอบดวยคนหมูมากที่ชอบประพฤติ
ปฏิบัตติามใจชอบ เพ่ือประโยชนแหงตนและพวกพอง ดังนั้นการปฏิบัตติามกฎหมาย จะชวยใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขในสังคม 
   2. การยอมรับในเสียงขางมากและเคารพในเสียงขางนอย เน่ืองจากการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย ถือวา ทุกคนมีอํานาจในการปกครองโดยเทาเทียมกัน ดังนัน้การตัดสินปญหา
ตางๆ จึงตองทําตามความตองการของคนสวนใหญ ซึ่งฝายขางนอยกต็องใหการยอมรับและปฏบิตัิตาม
ดวยความเต็มใจ ในขณะเดียวกันฝายขางมากตองยอมรับฟงเหตุผลและความจําเปนของฝายขางนอย  
ซึ่งในบางครั้งฝายขางมากก็ตองยอมเสียสละประโยชนของตน หากเห็นวา ความตองการของฝายขางนอย
เปนสิ่งที่มีความจําเปนเรงดวน 
   3. การเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม สังคมใดทีเ่ห็นแกประโยชน
สวนรวมสูงยอมมีแตความเจริญกาวหนา ความสงบสขุ สังคมไมวุนวาย เพราะสมาชิกในสังคมนั้น มี
ความรบัผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่เสยีสละเพ่ือสวนรวม เชน การเสยีภาษีตรงตามเวลา 
การบริจาคเพื่อบํารุงสาธารณะสมบัติ และการชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน 
   4. การมีวินัย วินัยเปนสิ่งสําคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือเปนหลัก 
การปกครองตนเอง ซึ่งพลเมืองทุกคนควรถือปฏิบัติ เชน การไมฝาฝนกฎเกณฑของสังคม การซื่อตรงตอ
หนาที่ การปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม การปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามของสังคม เปนตน    
  การปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีในสังคมโลก 
   การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในสังคมไทยไมเพียงแตทําใหสังคมไทยอยูรวมกันดวย
ความสงบสุข ยังมีผลตอความสงบสุขในสังคมโลกดวย เน่ืองจากในปจจุบันไมมีประเทศใดจะอยูตามลําพัง 
แตตองมีการติดตอสัมพันธระหวางกันดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จําเปนอยางยิ่งที่พลเมือง
ควรปฏิบัตติอกันดวยความเขาใจ ยอมรับในความแตกตาง และรวมมือกันสรางสรรคสันติภาพใหเกิด
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ความเจริญกาวหนาแกประเทศ ดังนั้นจึงควรปลูกฝงใหพลเมืองมีแนวทางการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
ดังนี้ 
   1. เขาใจการเปลีย่นแปลงของโลกและนานาชาติ ความเปนสากลในโลกยคุปจจุบัน  
ซึ่งเปนระบบทุนนิยมเสรีที่มุงเนนวัฒนธรรมเชิงวัตถุ เนนการบริโภคสินคาและบริการโดยใชสื่อทุกรูปแบบ 
สังคมจึงมีแตการแขงขันมากกวาการใหความสําคัญทางจติใจ การแบงปน ความรวมมือ และความเอื้ออาทร 
อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด้ังน้ันการปลูกฝงใหพลเมืองรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงจึงมีความสาํคัญอยางยิ่งในยุคปจจุบัน กลาวคือ ไมสนับสนนุใหเยาวชนไปตามกระแส
วัฒนธรรมโลกมากเกินไป และชี้ใหเห็นผลกระทบในเรื่องตางๆ ของโลกที่มีตอสังคมไทย และตนเอง
โดยหาวิธีที่เหมาะสมมาใชในการดําเนินชีวิต เชน การรูจักเลือกบริโภคขาวสารที่เปนประโยชน การปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมของตน เปนตน 
   2. เขาใจปญหาที่เผชิญรวมกันของมนายชาติ เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด 
ปญหาความยากจน ปญหาความไมเปนธรรม ปญหาสันติภาพ เปนตน ปญหาดังกลาวไดสรางความเดือดรอน
และกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประเทศ จึงเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองหาแนวทางแกปญหารวมกัน
สอดสองดูแล โดยใหขอมูลแกเจาหนาที่บานเมืองเพื่อดําเนินการสันติวธิีอยางถูกตองและรวดเร็ว  
   3. ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา เน่ืองจากแตละสังคมยอมมี
ความแตกตางกันอันเนื่องมาจากประวัตศิาสตร ความเปนมา สภาพแวดลอม และวถิีการดําเนินชีวติ
ตามเงื่อนไขของแตละสังคม การอยูรวมกนัของพลเมืองดีนั้นจึงควรปฏิบัตติอกันดวยความเทาเทยีมกัน
บนพ้ืนฐานของความเปนมนุษย 
   4. การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และกติกา ทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ 
สังคมภายในประเทศจะสงบสุขได เม่ือพลเมืองปฏิบัตหินาที่ตามกฎหมายและกติกาของสังคม ไมลวง
ละเมิดผูอ่ืน ในขณะเดียวกันก็ตองเคารพกติกาและกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งเปนพันธะตอกัน เชน  
การปฏิบัตติามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กฎบตัรสหประชาชาติ สนธิสัญญาเก่ียวกับเขตแดน 
กฎหมายวาดวย การสงผูรายขามแดน เปนตน 
  การสงเสริมการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในสังคมไทยและสังคมโลก 
  การปฏิบตัตินและสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัตตินเปนพลเมืองดีตามวถิีประชาธิปไตย ยอมเปน
แนวทางใหสมาชิกในสังคมรวมมือกันสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในสังคมใหเปนสากล ตามแบบ
ประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย 
  การสงเสริมการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในสังคมไทย 
  ในสังคมประชาธิปไตย นอกจากสมาชิกของสังคมจะตองปฏิบัตตินใหเปนพลเมืองที่ดีแลว  
ยังจะตองสงเสริมบุคคลอื่นใหเปนพลเมืองดีอีกดวย ซึ่งแนวทางการสงเสริมบุคคลอื่นใหปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีสามารถปฏิบัติได ดังนี้ 
   1. การสงเสริมประชาธปิไตยในครอบครวั ครอบครวัเปนสถาบันเบื้องตน ในการอบรม
ปลูกฝงสมาชิกใหมีจิตสํานึกเปนประชาธิปไตย จิตสํานึกประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไดดีในครอบครัวที่อบอุน  
มีความเอื้ออาทรตอกัน พอแมยอมรับฟงความยอมรับฟงความคิดเห็นของลูก รวมแกไขปญหากับลูก
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ใหลุลวงโดยใชเหตุผลที่ยอมรับรูรวมกัน และสมาชิกในครอบครัวควรมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม
ในชุมชนดวย 
   2. การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ควรถือเปนหนาที่สําคัญในการปลูกฝง
แนวทางประชาธิปไตยแกสมาชิกในสังคม เชน การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนแบบประชาธิปไตย  
มุงเนนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย หรือกระทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหทุกคนแสดงศักยภาพ
และความสามารถของตนและยอมรบัในกตกิารวมกัน เชน ระเบียบการแตงกาย การรับประทานอาหาร  
การเขาแถวหนาเสาธง เปนตน ซึ่งครูควรสงเสริมประชาธิปไตยใหแกนักเรียน ดังนี้  
    2.1 สอนใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุมเพ่ือปลูกฝงนิสัยในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนโดยไมเอาเปรียบสมาชิกและรวมมือกันรับผิดชอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 
    2.2 กระตุนและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น  ซึ่งจะชวยใหนักเรียน
กลาแสดงออกและมีความเชื่อม่ันในตนเอง  ถือเปนแนวทางในการปลูกฝงความเปนผูนําแกนักเรียน 
    2.3 ฝกหัดใหนกัเรยีนยอมรบัฟงความเห็นและเหตุผลของผูอ่ืน ผูมีน้ําใจประชาธิปไตย
จะไมยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเอง แตเม่ือมีความคิดเห็นที่ดีกวา จะยอมรับโดยไมตอตานผูมีความคิดเห็น
ที่แตกตาง   
    2.4 โนมนาวใหนักเรียนเขาใจถึงเหตุผลในกฎระเบียบตางๆ มากกวาการใชอํานาจ
บังคับ ซึ่งการใชอํานาจนั้นยอมกอใหเกิดความรูสึกตอตาน ไมใหความรวมมือ และอาจกระทําการฝาฝน
ได การใชหลักเหตุผลจึงเหมาะสําหรับการปลูกฝงและสรางบรรยากาศประชาธิปไตยอยางดี 
    2.5 จัดกิจกรรมตาง  ๆที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติและมีสวนรวมในการสงเสริม
ประชาธิปไตยกิจกรรมที่จัดควรมีประโยชนและเหมาะสมกับวัยและความตองการของผูเรียน เพ่ือปลูกฝง
คานิยม และพฤติกรรมตามวิถีทางประชาธิปไตย 
    2.6 ฝกใหนักเรียนยอมรับในขอตกลงรวมกันของกลุมและปฏบิตัิตามหนาที่ ทีไ่ดรับ 
มอบหมาย เพ่ือเสริมสรางวินัยในตนเอง 
   3. การสงเสริมประชาธิปไตยในสังคม ควรเปนหนาที่ของทุกฝายที่จะรวมกันสงเสริม
ประชาธิปไตยใหแกสมาชิกในสังคม และใหสมาชิกอยูรวมกันดวยการเคารพกฎกติกาของสังคม เคารพ
และใหเกียรติผูอ่ืน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.1 ในการประชุมหรือรวมกิจกรรมของชุมชน ทุกคนควรจะมีบทบาทและหนาที่
ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับชุมชนของตน เพ่ือพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา 
    3.2 รับฟงความคดิเห็นของทุกคน ไมถือโทษโกรธเคือง เม่ือมีความคิดเห็นที่
แตกตางกัน เพราะจะชวยใหมองเห็นแนวทางแกไขปญหาตางๆ ไดชัดเจนขึ้น 
    3.3 เม่ือมีปญหาใด  ๆหรือมีเร่ืองที่ตองตัดสินใจเกี่ยวกับผลกระทบตอชุมชนโดยรวม  
ใหพิจารณารวมกันอยางมีเหตุผล มากกวาใชอารมณ ควรมีความอดทนอดกลั้นตอการอภิปราย หา
แนวทางการตดัสินใจหรือดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนมากที่สุด 
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    3.4 มีการปรึกษาหารือกันในการทํางาน ซึ่งระบบการทํางานที่ดี ควรเกดิจาก
การมีสวนรวมของทุกคน มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน และรวมกันคิดรวมกันทํา เพ่ือพัฒนา
องคกรของตน 
    3.5 รวมกันแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ มากกวาที่จะคอยตําหนิเม่ือเกิดปญหา 
อาจนําเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือรวมกันวิเคราะหและหาแนวทางแกไข 
    3.6 ติดตามขาวสาร และแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ระหวางกันอยางสม่ําเสมอ  
การติดตามขาวสารอยางรูเทาทันเหตุการณปจจุบัน จะชวยใหเกิดความคิดในการนํามาประยุกตใช
แกปญหาและปรับปรุงงานใหกาวหนาอยูเสมอ 
   4. การทํางานเปนกลุมเพ่ือพัฒนาหมูบาน ควรถือเปนนโยบายที่สําคัญในการสนับสนุน
สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งตามวิถีประชาธิปไตย คือ การรวมมือกันหรือรวมกลุมกันทํากิจกรรมทั้งทาง 
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพราะสมาชิกในชุมชนยอมรูจักสภาพของทองถิ่นตนเปนอยางดี และ
สามารถจัดการทรัพยากร เพ่ือสนองตอความตองการของชุมชนใหไดรับผลประโยชนรวมกัน เชน กลุม
แมบานผลิตสนิคา กลุมทอผา กลุมอนุรักษปา กลุมอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน  
การดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานี้ ควรจัดทําแผนงานรวมกันเพื่อกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคให
เกิดเปนรูปธรรม โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจ ตลอดจนมีการประเมินผลงาน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป 
  การสงเสริมการปฏิบัติตนเปนพลเมอืงดีในสังคมโลก 
   การสงเสริมใหพลเมืองในแตละสังคมมีจิตสาํนึกตอสวนรวมสูงขึ้น ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับโลกนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหสังคมมีสันติสุขและสนัติภาพจึงควรยึดแนวทาง ดังนี้ 
   1. ดานการเมือง การสนับสนุนสงเสริมใหพลเมืองสนใจและติดตามความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ยอมนําไปสูการตัดสินใจพิจารณาเลือกพรรคการเมือง
ที่มีนโยบายสรางเสริมความเขาใจอันดีกับประเทศตางๆ ไมลวงละเมิดอธิปไตยประเทศอื่นและในพรรค
การเมืองเอง ควรมีผูเชี่ยวชาญดานการเมืองระหวางประเทศ ในการตัดสินใจดําเนินนโยบายที่สําคัญ
และมีผลกระทบตอประเทศ เชน การเปดเสรีภาพทางการคากับประเทศตางๆ ซึ่งไทยอาจเสียเปรียบ
และรูไมเทาทัน หากขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการเจรจา 
   2. ดานเศรษฐกิจ ควรปลูกฝงใหพลเมืองใชวจิารณญาณในการตัดสินใจเลือกบริโภค
สินคาและบริการอยางชาญฉลาด ตามฐานะและความจําเปน โดยหลีกสินคาที่อาจมีผลตอสุขภาพใน
อนาคต เชน พืชจีเอ็มโอ (พืชที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม) เปนตน ในขณะเดียวกันก็ตองสนับสนุน
สงเสริมใหพลเมืองมีคานิยมในการผลิตและพัฒนารูปแบบใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และมีความซื่อสัตย
ตอผูบริโภคเพื่อใหตางประเทศยอมรับและไววางใจในสินคาของตน 

3.  ดานสังคม พลเมืองดีในสังคมโลกควรยึดแนวทางประชาธิปไตยทั้งในการปกครองและการ
ดําเนินชีวิต ซึ่งในปจจุบันถือวา เปนสากลและเปนระบบที่จะกอใหเกิดสันติภาพได โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลิกภาพประชาธิปไตย ซึ่งเปนอุดมการณที่สําคัญที่ทกุคนควรนําไปปฏิบัต ิ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
 
คําชี้แจง: 
 1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาฉบบันี้ มีขอสอบทั้งหมด 40 ขอ 
 2. แบบทดสอบฉบับน้ี เปนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
เพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย × ลงในชองทีต่รงกับตวัเลือก ก  ข  ค  ง ในกระดาษคาํตอบ
ดังตัวอยาง 

 
ขอ ก ข ค ง 
0 ×    

 
 ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหใชเครื่องหมาย = ขีดทับคาํตอบเดิม แลวจึงเลือกคําตอบใหม 
 

ขอ ก ข ค ง 
0 ≠   × 

 
 3. ในแตละขอมีคําตอบทีถู่กตองเพียงคําตอบเดียว ถาตอบเกินหนึ่งคําตอบหรือไมตอบ 
ถือวา ไมไดคะแนนในขอน้ัน 
 4. หามขีดเขียนหรือทําเครือ่งหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 5. หลังจากทําแบบทดสอบเรียบรอยแลว ใหนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบสงคืน
กรรมการคุมสอบดวย 
 6. หากนักเรียนมีขอสงสัยใหถามเฉพาะกรรมการคุมสอบเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  244 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
1. พลเมืองของสังคมประเทศชาติ หมายถึง ขอใด 
 ก. คนดีมีศีลธรรม                         
 ข. คนที่รักษาสทิธิของตนเอง 
 ค. คนที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืนที่ตนทุกขไดยาก  
 ง. คนที่เคารพกฎหมายและรับผิดชอบตอสวนรวม 
 
2. ลักษณะที่สําคญัที่สุดของการปกครองระบอบประชาธปิไตยคืออะไร 
 ก. เนนความมั่นคงของประเทศชาต ิ
 ข. เนนการปฏิบตัิตามกฎกติกาของผูบริหารประเทศ 
 ค. เนนเสียงขางมากในการปกครอง  แตยังฟงเสียงขางนอย 
 ง. เนนความอิสรเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นอยางเต็มที่ 
 
3.  เพราะเหตุใดจึงถือวาการเลือกตั้งเปนกระบวนการสําคญัอยางหนึ่งของการปกครองระบอบ ประชาธปิไตย   
 ก. ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยเลือกตัวแทนในการปกครองประเทศ 
 ข. ประชาชนไดเลือกรัฐบาลของตนเอง 
 ค. ประชาชนไดแสดงอํานาจทางการเมืองไดอยางเต็มที ่
 ง. ประชาชนไดเลือกบุคคลที่สงักัดพรรคการเมืองที่ตนเองชอบ 
 
4. การกระทําใดจัดวาเปนเสรภีาพ 
 ก. เด็กไทยทุกคนตองไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ข. สมาชิกครอบครัวของมดตางก็ประกอบอาชีพไมเหมือนกัน 
 ค. ชาวไทยภาคเหนือใหความรวมมือในการอนุรักษวัฒนธรรมเปนอยางดี 
 ง. ลุงน้ําเสนอใหรัฐบาลชวยชาวบานดูแลรักษาปะการังใตน้ําที่สวยงามมากที่ตําบลริมหาด 
 
5. คุณธรรมในขอใดที่จะทําใหบุคคลในสังคมประชาธิปไตยอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 ก. ความรัก ความเสียสละ ความเสมอภาค 
 ข. ความรัก ความพยายาม ความซื่อสัตย 
 ค. ความเสียสละ ความอดทน ความซื่อสัตย 
 ง. ความสามัคคี ความอดทน ความกตัญ ู
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6. ผูใดมีความเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกนอยกวาผูอ่ืน 
 ก. นายปลาเคารพกฎหมายและกติกาสังคมอยางเครงครัด 
 ข. นายเอ้ียงเสียภาษีรายไดบคุคลประจําปทุกปแมบางปอาจลาชาไปบาง 
 ค. นายนกประกอบอาชีพประสบความสําเร็จรํ่ารวยจึงนิยมบริจาคเงินและสิ่งของใหวัด 
 ง. นายหนึกเขามีสวนรวมในการประชุมของหมูบาน  เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดที่กําลังรุนแรง 
  มากขึ้น 
 
7. ขอใดเปนองคประกอบของการเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสงัคมโลกนอยที่สุด 
 ก. มีความรับผิดชอบ           
 ข. เคารพสิทธเิสรีภาพ 
 ค. มีคุณธรรมจริยธรรม   
 ง. สําเร็จการศกึษาในระดับสูง 
 
8. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใดตรงกับความหมายของพลเมืองดีมากที่สุด 
 ก. อริยสัจ 4   
 ข. สัปปุริสธรรม 7       
 ค. โยนิโสมนสิการ        
 ง. ทิศ 6  
 
9. ขอใดเปนการปฏิบัตติามพระราชดํารัสที่วา ”สนับสนุนใหคนดีเขามาบริหารบานเมือง และปองกัน 
มิใหคนไมดีเขามามีอํานาจ” 
 ก. ใชสิทธ์ิอออกเสียงเลือกตั้งคนดีเขาสภา    
 ข. ชุมนุมประทวงขับไลนายอําเภอ 
 ค. รวมลงชื่อแสดงประชามติใหปลดรัฐมนตรี 
 ง. เปนสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณประชาธิปไตย 
 
10. ถาพลเมืองของประเทศใดไมปฏิบัติตามหนาที่พลเมืองดีจะเกิดผลเสียรายแรงที่สดุอยางไร 
 ก. ถูกมองจากนานาชาติวาเปนอารยประเทศ 
 ข. เศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนาลาชากวาประเทศอืน่ 
 ค. สะทอนคุณภาพชีวิตของประชากรคอนขางต่ํา 
 ง. ชีวติความเปนอยูของพลเมืองจะไมปกติสุขสมบูรณ 
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11. ขอใดมิใชลักษณะของวัฒนธรรม 
 ก. มีการถายทอดหรือสงตอ   
 ข. เปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย 
 ค. มีรูปลักษณเหมือนกันทุกสังคม    
 ง. เกิดจากการสรางสรรคของมนุษย 
 
12. ขอใดเปนวัฒนธรรมประเภทสหธรรม 
 ก. การทํามีดอรัญญิก    
 ข. การดําเนินชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ค. ใชชอนกลาง  ไมพูดคุยขณะมีอาหารอยูในปาก 
 ง. กฎกระทรวงพระราชกําหนดพระราชบญัญัต ิ
 
13. วัฒนธรรมหลกัของสังคมไทยที่พบในแตละภูมิภาค ขอใดมีความแตกตางกันนอยที่สุด 
 ก. อาหารไทย    
 ข. การกราบพระรัตนตรัย 
 ค. การใชภาษา    
 ง. อาชีพเกษตรกรรม 
 
14. วัฒนธรรมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยางไร 
 ก. ทําใหมนุษยไดเรียนรูการอยูรวมกัน   
 ข. ทําใหมนุษยสามารถสรางสรรคศิลปะที่สวยงาม 
 ค. ทําใหมนุษยไมมีความขัดแยงกันในสังคม     
 ง. ทําใหมนุษยมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น 
 
15. การรบัวัฒนธรรมความเจรญิดานตางๆ  ของชาติยุโรปในสมัยรชักาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เกิดจาก 
สาเหตุขอใด   
 ก. เพื่อรักษาเอกราชของชาติ   
 ข. วัฒนธรรมไทยออนดอยกวา 
 ค. การเสด็จประภาสตางประเทศ            
 ง. เพ่ือใหหลุดพนจากสภาพลาหลัง  
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16. วัฒนธรรมสากลเนนปรัชญาความเชื่อวามนุษยเปนนายเหนือธรรมชาติ แตวัฒนธรรมไทยกลบั
มีความเชื่อแตกตางออกไป คือขอใด 
 ก. มนุษยควรอยูอยางผสมกลมกลืนธรรมชาต ิ   
 ข. มนุษยควรอยูภายใตกฎเกณฑธรรมชาต ิ
 ค. มนุษยมีอํานาจเสมอกับธรรมชาต ิ
 ง. มนุษยตองบังคับธรรมชาติได 
 
17. ขอใดเปนวัฒนธรรมสากล 
 ก. ระบบอาวุโส      
 ข. ระบบอุปถัมภ   
 ค. หลักความเสมอภาค       
 ง. ยกยองความมั่งคั่งร่ํารวย 
 
18. ในฐานะที่เปนนักเรียนจะชวยอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหคงอยูไดอยางไร 
 ก. อุปสมบทเปนภิกษุไมยอมลาสิกขา      
 ข. มีความยึดม่ันถือม่ันในวัฒนธรรมไทย 
 ค. ใชแตสินคาทีผ่ลิตภายในประเทศไทย  
 ง. เขารวมในงานประเพณีไทยของทองถิ่นสม่ําเสมอ 
 
19. ความสําคัญในขอใดที่ทําใหคนไทยตองชวยกันรักษาวัฒนธรรมไทยไวเพ่ือเปนมรดกของสังคมตอไป 
 ก. เพ่ือความเปนเอกราชของไทย      
 ข. เพื่อดํารงรักษาเอกลักษณไทย 
 ค. เพ่ือสรางสรรคสังคมไทย   
 ง. เพ่ือพัฒนาประเทศไทย 
 
20. การปลุกจิตสาํนึกใหคนไทยรูคุณคาของวัฒนธรรมไทย ควรใชวธิีใดจึงจะไดผลกวางขวาง 
 ก. จัดตั้งแหลงเรียนรูระดับจังหวัด                 
 ข. ใหการศึกษาอบรมในสถานศึกษา  
 ค. ประชาสัมพนัธและใหความรูผานทางสื่อมวลชนตางๆ   
 ง. จัดกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูประจําป 
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21. ขอใดมิใชลักษณะที่สําคญัของกฎหมาย 
 ก. ตองมีสภาพบังคับไวอยางชดัเจน        
 ข. ตองตราขึ้นโดยผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐ 
 ค. ตองใชไดเสมอไปจนกวาจะมีการประกาศยกเลิก 
 ง. ตองเปนกฎหรือขอบังคับใชเฉพาะในเขตเมืองหลวง 
 
22. กฎหมายมีความสําคัญตอสงัคมมนุษยมากที่สุดในเรื่องใด 
 ก. รักษาระเบียบของสังคม   
 ข. แกปญหาขัดแยงในสังคม 
 ค. มีกติกาในการดําเนินชีวิต   
 ง. ชวยเหลือประชาชนผูดอยโอกาส 
 
23. สิทธิขั้นพื้นฐานของของประชาชนชาวไทยที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ สิทธิดานใดที่มีความสําคัญ 
มากที่สุด 
 ก. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม   
 ข. สิทธิและเสรภีาพสวนบุคคล 
 ค. สิทธิในทรัพยสิน    
 ง. สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 
24. เม่ือประชาชนไดรับความเสยีหายจากการปฏิบัติงานของหนวยราชการ หรือเจาหนาที่รัฐควรจะ 
ยื่นฟองรองตอศาลใด 
 ก. ศาลทหาร       
 ข. ศาลรฐัธรรมนญู      
 ค. ศาลปกครอง          
 ง. ศาลลมละลาย 
 
25. ขอใดมิใชประเภทของกฎหมายที่บังคับใชในประเทศไทยในปจจุบัน 
 ก. กฎหมายเอกชน    
 ข. กฎหมายมหาชน  
 ค. กฎหมายระหวางประเทศ    
 ง. กฎหมายศาสนา 
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26. นาย ก  และ นาง ข เปนสามีภรรยากันโดยชอบดวยกฎหมาย นาย ก ไดตายลง และมีสินสมรส 
ทั้งหมด 2,000,000 บาท นาย ก มีมารดาที่มีชีวิตอยูเพียงคนเดียว ตามกฎหมายการแบงมรดก จะ
ทั้งหมด 2,000,000 บาท นาย ก มีมารดาที่มีชีวิตอยูเพียงคนเดียว ตามกฎหมายการแบงมรดก จะ
แบงกันอยางไร และเปนจํานวนเงินเทาไร 
 ก. นาง ข ไดมรดกเปนเงิน 2,000,000  บาท แตผูเดียว 
 ข. นาง ข ไดมรดกเปนเงิน 1,500,000 บาท มารดาของนาย ก ไดเงนิ 500,000 บาท 
 ค. นาง ข  ไดมรดกเปนเงิน 1,800,000  บาท มารดาของ นาย ก ไดเงิน 200,000 บาท 
 ง. นาง ข ไดมรดกเปนเงิน 1,000,000 บาท มารดาของ นาย ก ไดเงิน 1,000,000 บาท  
 

27. การลงโทษทางกฎหมายแพงไมรุนแรงเหมือนโทษทางอาญาเพราะอะไร 
 ก. เปนการกระทาํผิดเล็กนอย   
 ข. การกระทําผิดแลวไมมีผูเสียหาย 
 ค. การกระทําผิดมักเปนเรื่องของเจตนา  
 ง. เมื่อกระทําผิดแลวไมกระทบกระเทือนคนสวนใหญ 
 

28. กรณีใดถือเปนคดีอาญา 
 ก. นายบอยขับรถชนคนตายโดยประมาท 
 ข. นายสามชัยถกูฟองขอหาเช็คเดง 
 ค. นายมอญถูกโรงพยาบาลเอกชนฟองรองเอาคารักษาพยาบาล 
 ง. นายสมเดชถกูนองสาวฟองรองในคดีมรดก 
 

29. นายแปงรวมเงินกับนายตาลซื้อวิทยุไวฟง 1 เครื่อง โดยนายตาลเปนคนเก็บรักษาวิทยุ ตอมา 
นายตาลแอบเอาวิทยุไปแลวบอกนายแปงวาวิทยุหาย ดังนั้นนายตาลมีความผิดตามขอใด 
 ก. ลักทรัพย   
 ข. ยักยอกทรัพย  
 ค. ฉอโกงทรัพย  
 ง. ชิงทรัพย 
 

30. นักบวชรูปหน่ึงมีความสัมพันธฐานชูสาวกับหญิง จนหญิงคนนั้นตั้งครรภแลวคลอดบุตรออกมาคนหนึ่ง
นักบวชไมยอมรับวาเด็กที่เกิดจากหญิงนั้นเปนบตุรของตน มารดาของเด็กมีสิทธติาม กฎหมายอยางไร 
 ก. ฟองคดียังศาลขอใหนักบวชรับเด็กเปนบตุร 
 ข. แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจใหดําเนินคดีนักบวช 
 ค. แจงนายทะเบียนฝายปกครองใหจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรพรอมแสดงสูติบัตร 
 ง. ฟองคณะนักบวชใหดําเนินการทางวินัยตอนักบวชนั้นกอน 
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31. คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยขอใดไมถูกตอง 
 ก. ทรงอยูเหนือกฎหมาย    
 ข. ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 ค. ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได 
 ง. ทรงไดรับการยกยองเทิดทูนวาอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ  
 
32. พระมหากษัตริยในฐานะประมุขที่อยูเหนือการเมือง จะทรงใชอํานาจอธิปไตยในลกัษณะใด 
 ก. ทรงเปนผูใชอํานาจอธิปไตยขั้นสุดทาย 
 ข. ไมทรงสามารถใชอํานาจอธปิไตยเลย 
 ค. ทรงสามารถใชอํานาจอธิปไตยไดบางโอกาส 
 ง. ทรงใชอํานาจอธิปไตยทางออม 
 
33. วัตถุประสงคสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ที่กําหนดให มี
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพ่ิมมากขึน้ คือ การปองกันปญหาใด 
 ก. การกอรัฐประหารของกองทัพ           
 ข. นักการเมืองทุจริตและผูกขาดอํานาจรัฐ  
 ค. ประชาชนใชเสรีภาพเกินขอบเขต          
 ง. รัฐบาลผสมหลายพรรคจึงขาดเสถียรภาพ  
 
34. รูปแบบของรฐัสภาไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 เปนแบบใด 
 ก. ระบบสภาเดียว  สมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 
 ข. ระบบสภาเดียว  สมาชิกมาจากการเลือกตั้งและการสรรหา 
 ค. ระบบสองสภา คือ สภาผูแทนและวฒุิสภา 
 ง. ระบบสองสภาสมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแตงตั้ง 
 
35. เปาหมายหลักของการแยกใชอํานาจอธิปไตยเปน 3 ทางตรงกับขอใด 
 ก. ปกปองคุมครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
 ข. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองประเทศ 
 ค. ดําเนินการบริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ง. พัฒนาประเทศในทุกดานไปพรอมๆ กัน 
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36. ขอใดเปนอุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาระบบพรรคการเมืองไทย 
 ก. มีการเลือกตั้งทั่วไปบอย  
 ข. การมีรัฐประหารบอยๆ   
 ค. มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวถึง 17 ฉบับ 
 ง. มีการใชจายเงินในการหาเสียงเลือกตั้งสงูเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 
 

37. “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” บทบัญญัตทิี่สําคญัที่สุดในเรื่องใด 
 ก. หนาที่ของประชาชน       
 ข. การใชอํานาจอธิปไตย 
 ค. อํานาจอธิปไตยและสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
 ง. การไดมาซึ่งสภาผูแทนราษฎร   
 

38. องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญขอใด มีอํานาจตรวจสอบบัญชีแสดงทรัพยสินของขาราชการระดับสูง
และผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 ก. ผูตรวจการแผนดิน    
 ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
 ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
 ง. คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  
 

39. คุณสมบัติของประชากรในขอใดที่จะชวยใหประเทศชาติมีความมั่นคงทางการเมืองไดมากที่สุด 
 ก. ประชากรมีอัตราการวางงานต่ํา 
 ข. ประชากรมีการศึกษาและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 ค. ประชากรมีอาชีพดานอุตสาหกรรม 
 ง. ประชากรมีระดับการศึกษาสูง 
 

40. ขอใดแสดงถึงการใชสิทธิ เสรีภาพ โดยถูกตองตามกฎหมาย 
 ก. ชุมนุมดวยความสงบและปราศจากอาวุธ 
 ข. ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธในบริเวณทีท่างการกําหนดให 
 ค. ชุมนุมดวยความสงบ โดยแจงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบทองที่ทราบกอนมีการชุมนุมอยางนอย  
  24 ชั่วโมง 
 ง. ชุมนุมดวยความสงบปราศจากอาวุธในบรเิวณทีท่างการกําหนดให โดยแจงใหเจาหนาที ่
  ที่รับผิดชอบทองที่ทราบกอนมีการชุมนุมอยางนอย 24 ชั่วโมง 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
 
ชื่อ นาย/น.ส. ……………..…………………………… นามสกุล …………………………………..   
ชั้น ม.6/……………  เลขที่ …………………………… อายุ ……………. ป 
 
คําแนะนําในการทําแบบทดสอบ 
 1. แบบทดสอบทั้งหมดมี 5 ฉบับ ฉบบัละ 2 ขอ 
 2. แบบทดสอบชดุนี้สรางขึ้นเพื่อวัดความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่เรียนสาระหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ซึ่งผลจากการศึกษาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนในระดับน้ี ขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบชุดนี้ จะนําไปใชในการวิจัย
เทานั้น จะไมมีผลเสียตอนักเรียนและโรงเรียนของนักเรียนแตประการใด 
 3. นักเรียนจะไดคะแนนสูงถาตอบไดมาก 
 4. แบบทดสอบแตละขอใหเวลานักเรียนทําขอละ 5 นาที ถานักเรียนไดยินสัญญาณหมดเวลา  
ใหหยุดทําทันทีแลวเตรียมทําขอตอไป 
 5. เขียนชื่อ – สกุล ชั้น เลขที่ เพศ ใหเรียบรอยกอนลงมือทําแบบทดสอบ 
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ตัวอยางแบบทดสอบ 
ฉบับที่ 1 การตั้งคําถาม 

 
คําชี้แจง:   
 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ขอ ใหเวลาทําขอละ 5 นาที 
 2. ใหนักเรียนอานขอความจากสถานการณที่กําหนดให แลวใหนักเรียนตั้งคําถามที่เกี่ยวของ
จากสถานการณนั้น ใหไดคําถามมากที่สุดในหลายๆ แงมุม ยิ่งไมเหมือนใครยิ่งดี ภายในเวลาที่กําหนด 
 3. ขอสอบแตละขอใหนักเรียนตั้งชื่อคําถามจากขอความหรือเรื่องราวสั้นๆ ที่กําหนดให  
ใหไดชื่อคําถามมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆ แงมุม และไดคําตอบไมซ้ําคนอื่นจะไดคะแนนรวมมาก  
เม่ือคิดไดอยางไรแลวใหเขียนคําตอบลงในกระดาษเขยีนตอบ โปรดดูตวัอยางคําถามและคําตอบขอ (0) 
 

ตัวอยางคําถาม 
 (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งชื่อคําถามใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได 
  “ปจจุบันคนในกรุงเทพตองประสบปญหาเดียวกนัคือ ตองออกจากบานแตเชาตรู เพ่ือให
ทันไปทํางาน หรือสงลูกไปโรงเรียน ตองหอยโหนรถเมลที่เบียดเสียดกันจนแนนและนานๆ ก็จะมา
สักคัน แถมควันดํา รถก็ติด” 
 

คําตอบ อาจมีคําถาม ดังตอไปน้ี 
  1. ทําไมรถติด 
  2. คนหอยโหนรถเมลมีความผิดหรือเปลา 
  3. ทําอยางไรรถจึงไมติด 
  4. ………………………………………………………………………………………... 
  5. ……………………………………………............................................................ 

ฯลฯ 
 

 4. นักเรียนตองทาํทุกขอ ถานกึคําตอบขอใดไมไดใหเวนไปทําขออ่ืนกอนแลวคอยยอนกลับ
มาทําขอเดิม 
 5. ไมตองวิตกกังวลวาคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบฉบับนี้ไมไดคํานึงถึง
ความถูกหรือผิดเปนสําคัญ นักเรียนมีสิทธิที่จะคิดไดเตม็ที่ จงคิดหาคําตอบใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  
นึกหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบหลายๆ แงมุม และไดคําตอบไมซ้ําคนอื่นจะไดคะแนนรวมมาก 
 6. ใหนักเรียนกรอกขอความตอนบนของกระดาษเขียนตอบใหเรียบรอยกอน อยาเพิ่งเปดหนา
ตอไปจนกวาจะไดรับคําสั่ง 
 
   “หวังวา  คงคิดคําตอบไดมาก  หลายแงมุม  และไมซ้ําใคร” 
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แบบทดสอบฉบับที่ 1 
การตั้งคําถาม 

 

 
คําชี้แจง: จากสถานการณที่กําหนด ใหนักเรียนตั้งคําถามจากสถานการณนั้น ใหไดคําถามมากที่สุด
ในหลายๆ แงมุม ยิ่งไมเหมือนใครยิ่งดี ภายในเวลาที่กาํหนด 
 1. “ที่หมูบานหวยดินดําชาวบานทํานาไดปละ 2 ครั้ง ปลูกพืชผักก็งดงามทุกชนิดเหลือกิน
เหลือใช และสามารถเก็บขายไดมาก แตหมูบานทุงมะกอก ชาวบานทํานาไดปละครั้ง ปลูกพชือะไร
ก็ไมคอยไดผล ชาวบานมีแตความยากจนลงทุกวัน” มีคําถาม ดังตอไป 
  1.1 ………………………………………………………………………………………... 
  1.2 ………………………………………………………………………………………... 
  1.3 ………………………………………………………………………………………... 
  1.4 ………………………………………………………………………………………... 
  1.5 ………………………………………………………………………………………... 
  1.6 ………………………………………………………………………………………... 
  1.7 ………………………………………………………………………………………... 
  1.8 ………………………………………………………………………………………... 
  1.9 ………………………………………………………………………………………... 
  1.10 …………………………………………………………………………………....... 

ฯลฯ 
 2. “นักเรียนเดินทางไปตางจังหวัดระหวางทางพบภูเขาลูกหนึ่ง ไมมีตนไมสักตนหลงเหลืออยูเลย” 
มีคําถาม ดังตอไป 
  2.1 ………………………………………………………………………………………... 
  2.2 ………………………………………………………………………………………... 
  2.3 ………………………………………………………………………………………... 
  2.4 ………………………………………………………………………………………... 
  2.5 ………………………………………………………………………………………... 
  2.6 ………………………………………………………………………………………... 
  2.7 ………………………………………………………………………………………... 
  2.8 ………………………………………………………………………………………... 
  2.9 ………………………………………………………………………………………... 
  2.10 ……………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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ตัวอยางแบบทดสอบ 
ฉบับที่ 2 การบอกสาเหตุ 

 
คําชี้แจง:   
 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ขอ ใหเวลาทําขอละ 5 นาที 
 2. ใหนักเรยีนอานขอความจากสถานการณทีก่ําหนดให แลวใหนักเรยีนบอกสาเหตทุี่เกีย่วของ
จากสถานการณนั้น ใหไดคาํถามมากทีส่ดุในหลายๆ แงมุม ยิ่งไมเหมือนใครยิ่งดี ภายในเวลาทีก่ําหนด 
 3. ขอสอบแตละขอใหนักเรียนทํานายหรือคาดคะเนถงึสาเหตุทีท่ําใหเกิดเหตุการณ จาก 
ขอความหรือเรื่องราวสั้นๆ ที่กําหนดให พยายามคิดใหไดสาเหตุที่นาจะเกี่ยวของใหไดมากที่สุดเทาที่
จะมากไดในหลายๆ แงมุม และไดคําตอบไมซ้ําคนอื่นจะไดคะแนนรวมมาก เม่ือคิดไดอยางไรแลวให
เขียนคําตอบลงในกระดาษเขียนตอบ โปรดดูตัวอยางคาํถามและคําตอบขอ (0) 
 
ตัวอยางคําถาม 
 (0) จงอานขอความหรือเรื่องราวขางลางนี้แลวตั้งบอกสาเหตุใหไดมากทีสุ่ดเทาที่จะมากได 

“แมน้ําเจาพระยาเนาเสียแลว” ใหนักเรียนบอกสาเหตทุี่ทําใหเกิดเหตุการณนี้   
คําตอบ อาจจะเปน ดังตอไปน้ี 
  1. คนทิ้งขยะลงแมน้ํา 
  2. โรงงานปลอยของเสียลงแมน้ํา 
  3. ฝนไมตก 
  4. น้ําทะเลไหลเขามาแทนที ่
  5. คนถายอุจจาระลงแมน้ํา 
  6. ………………………………………………………………………………………... 

ฯลฯ 
 4. นักเรียนตองทาํทุกขอ ถานกึคําตอบขอใดไมไดใหเวนไปทําขออ่ืนกอนแลวคอยยอนกลับ
มาทําขอเดิม 
 5. ไมตองวิตกกังวลวาคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบฉบับนี้ไมไดคํานึงถึง
ความถูกหรือผิดเปนสําคัญ นักเรียนมีสิทธิที่จะคิดไดเต็มที่ จงคิดหาคําตอบใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  
นึกหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ  ใหไดคําตอบหลายๆ แงมุม และไดคําตอบไมซ้ําคนอื่นจะไดคะแนนรวมมาก
 6. ใหนักเรียนกรอกขอความตอนบนของกระดาษเขียนตอบใหเรียบรอยกอน อยาเพิ่งเปดหนา
ตอไปจนกวาจะไดรับคําสั่ง 

 
   “หวังวา  คงคิดคําตอบไดมาก  หลายแงมุม  และไมซ้ําใคร” 
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แบบทดสอบฉบับที่ 2 
การบอกสาเหตุ 

 
คําชี้แจง: จากสถานการณที่กําหนดให นักเรียนบอกสาเหตุจากสถานการณนั้น ใหไดสาเหตุมากที่สุด
ในหลายๆ แงมุม ยิ่งไมเหมือนใครยิ่งดี ภายในเวลาที่กาํหนด 
 1. “ปจจุบันน้ีแมน้ําทาจีนกลายเปนแมน้ําที่มีน้ําใสสะอาด มีปลาอาศัยชุกชุม ชาวบานสามารถ
ใชอาบกันอยางสบาย”  นักเรียนบอกสาเหตุ ดังตอไปน้ี 
  1.1 ………………………………………………………………………………………... 
  1.2 ………………………………………………………………………………………... 
  1.3 ………………………………………………………………………………………... 
  1.4 ………………………………………………………………………………………... 
  1.5 ………………………………………………………………………………………... 
  1.6 ………………………………………………………………………………………... 
  1.7 ………………………………………………………………………………………... 
  1.8 ………………………………………………………………………………………... 
  1.9 ………………………………………………………………………………………... 
  1.10 …………………………………………………………………………………....... 

ฯลฯ 
 2. “มลพิษทางอากาศเปนปญหาสําคัญ และทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผล
ตอสุขภาพของคนและสตัว ตนไม และทรพัยสิน”  นักเรียนบอกสาเหต ุดังตอไปน้ี 
  2.1 ………………………………………………………………………………………... 
  2.2 ………………………………………………………………………………………... 
  2.3 ………………………………………………………………………………………... 
  2.4 ………………………………………………………………………………………... 
  2.5 ………………………………………………………………………………………... 
  2.6 ………………………………………………………………………………………... 
  2.7 ………………………………………………………………………………………... 
  2.8 ………………………………………………………………………………………... 
  2.9 ………………………………………………………………………………………... 
  2.10 ……………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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ตัวอยางแบบทดสอบ 
ฉบับที่ 3 การบอกผลที่เกิดขึ้นตามมา 

 
คําชี้แจง   
 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ขอ ใหเวลาทําขอละ 5 นาที 
 2. ใหนักเรียนอานขอความจากสถานการณที่กําหนดให แลวใหนักเรียนทํานายหรือคาดคะเน
ถึงผลที่เกี่ยวของจากสถานการณนั้น ใหไดคําตอบมากที่สุดในหลายๆ แงมุม ยิ่งไมเหมือนใครยิ่งดี  
ภายในเวลาทีก่ําหนด 
 3. ขอสอบแตละขอใหนักเรียนทํานายหรือคาดคะเนถึงผล ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากขอความ
หรือเหตุการณตางๆ ที่กําหนดให พยายามคิดไดเหตุผลที่นาจะเกีย่วของใหไดมากที่สุดเทาทีจ่ะมาก
ไดในหลายๆ แงมุม และไดคําตอบไมซ้าํคนอื่นจะไดคะแนนรวมมาก เม่ือคิดไดอยางไรแลวใหเขียน
คําตอบลงในกระดาษเขียนตอบ โปรดดูตวัอยางคําถามและคําตอบขอ (0) 
 
ตัวอยางคําถาม 
 (0) “หากคนยังไมหยุดทิ้งขยะและปลอยของเสียลงสูแหลงนํ้า ผลจะเกิดตามมาเปนอยางไร”   
คําตอบ ผลทีเ่กิดขึ้นตามมามี ดังตอไปน้ี 
  1. ปลาตาย 
  2. น้ําเนาเสีย 
  3. คนไมมีปลากนิ 
  4. คนลงเลนนํ้าไมได 
  5. ไมมีน้ําสะอาดรดน้ําตนไม 
  6. ………………………………………………………………………………………... 
  7. ……………………………………………............................................................ 

ฯลฯ 
 4. นักเรียนตองทาํทุกขอ ถานกึคําตอบขอใดไมไดใหเวนไปทําขออ่ืนกอนแลวคอยยอนกลับ
มาทําขอเดิม 
 5. ไมตองวิตกกังวลวาคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบฉบับนี้ไมไดคํานึงถึง
ความถูกหรือผิดเปนสําคัญ นักเรียนมีสิทธิที่จะคิดไดเตม็ที่ จงคิดหาคําตอบใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  
นึกหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบหลายๆ แงมุม และไดคําตอบไมซ้ําคนอื่นจะไดคะแนนรวมมาก 
 6. ใหนักเรียนกรอกขอความตอนบนของกระดาษเขียนตอบใหเรียบรอยกอน อยาเพิ่งเปดหนา
ตอไปจนกวาจะไดรับคําสั่ง 
 
   “หวังวา  คงคิดคําตอบไดมาก  หลายแงมุม  และไมซ้ําใคร” 
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แบบทดสอบฉบับที่ 3 
การบอกผลที่เกิดตามมา 

 
คําชี้แจง: จากขอความที่กําหนดให นักเรียนคิดวาจะมีผลอะไรเกิดขึ้นตามมา ใหนักเรียนทํานายหรือ
คาดการณคิดหาคําตอบใหไดมากที่สุด ในแงมุมตางๆ ยิ่งไมเหมือนใครยิ่งดี ภายในเวลาที่กําหนด 
 1. “หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ ผลที่เกิดตามจะเปนอยางไรบาง” ผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา  
ดังตอไปน้ี 
  1.1 ………………………………………………………………………………………... 
  1.2 ………………………………………………………………………………………... 
  1.3 ………………………………………………………………………………………... 
  1.4 ………………………………………………………………………………………... 
  1.5 ………………………………………………………………………………………... 
  1.6 ………………………………………………………………………………………... 
  1.7 ………………………………………………………………………………………... 
  1.8 ………………………………………………………………………………………... 
  1.9 ………………………………………………………………………………………... 
  1.10 …………………………………………………………………………………....... 

ฯลฯ 
 2. “ถาหากประชากรยังมีการยายถิ่นจากชนบทเขาสูกรุงเทพมหานครเรื่อยๆ ผลที่จะเกิด
ตามมาจะเปนอยางไร” ผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา ดังตอไปน้ี 
  2.1 ………………………………………………………………………………………... 
  2.2 ………………………………………………………………………………………... 
  2.3 ………………………………………………………………………………………... 
  2.4 ………………………………………………………………………………………... 
  2.5 ………………………………………………………………………………………... 
  2.6 ………………………………………………………………………………………... 
  2.7 ………………………………………………………………………………………... 
  2.8 ………………………………………………………………………………………... 
  2.9 ………………………………………………………………………………………... 
  2.10 ……………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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ตัวอยางแบบทดสอบ 
ฉบับที่ 4 การแกปญหา 

 
คําชี้แจง:   
 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ขอ ใหเวลาทําขอละ 5 นาที 
 2. ใหนักเรียนอานขอความจากสถานการณทีก่ําหนดให แลวใหนักเรียนวธิีการหรือแนวทาง
ในการแกปญหา ที่เกี่ยวของจากสถานการณนั้น ใหไดคําถามมากที่สุดในหลายๆ แงมุม ยิ่งไมเหมือนใคร
ยิ่งดี ภายในเวลาที่กําหนด 
 3. ขอสอบแตละขอใหนักเรียนหาวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาอยางไรที่เกิดขึ้น
จากขอความหรือเหตุการณตางๆ ที่กําหนดให พยายามคิดใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากไดในหลายๆ แงมุม 
และไดคําตอบไมซ้ําคนอื่นจะไดคะแนนรวมมาก เม่ือคิดไดอยางไรแลวใหเขียนคาํตอบลงในกระดาษ
เขียนตอบ โปรดดูตัวอยางคาํถามและคําตอบขอ (0) 
 

ตัวอยางคําถาม 
 (0) “ในชุมชนที่นกัเรียนอาศัยอยูมีขโมยชุกชมุ  นักเรียนจะเสนอวิธีการแกปญหาอยางไร”   
 

คําตอบ อาจมีแนวทางการแกปญหาดังนี้ ดังตอไปน้ี 
  1. เจาหนาที่ตํารวจออกตรวจมากขึ้น 
  2. จัดเวรยามสลบัหนาที่กัน 
  3. จัดทํารั้วบานปองกันการเขาออก 
  4. ใชกุญแจที่มีประสิทธิภาพ 
  5. ตรวจความเรยีบรอยทุกครัง้กอนออกจากบาน 
  6. ……………………………………………………………………………………… 
  7. ……………………………………………............................................................ 

ฯลฯ 
 4. นักเรียนตองทาํทุกขอ ถานกึคําตอบขอใดไมไดใหเวนไปทําขออ่ืนกอนแลวคอยยอนกลับ
มาทําขอเดิม 
 5. ไมตองวิตกกังวลวาคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบฉบับนี้ไมไดคํานึงถึง
ความถูกหรือผิดเปนสําคัญ นักเรียนมีสิทธิที่จะคิดไดเตม็ที่ จงคิดหาคําตอบใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  
นึกหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบหลายๆ แงมุม และไดคําตอบไมซ้ําคนอื่นจะไดคะแนนรวมมาก 
 6. ใหนักเรียนกรอกขอความตอนบนของกระดาษเขียนตอบใหเรียบรอยกอน อยาเพิ่งเปดหนา
ตอไปจนกวาจะไดรับคําสั่ง 
 
   “หวังวา  คงคิดคําตอบไดมาก  หลายแงมุม  และไมซ้ําใคร” 
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แบบทดสอบฉบับที่ 4 
การแกปญหา 

 
คําชี้แจง: จากขอความที่กาํหนดให นักเรียนคิดวาจะมีวิธีการ หรือแนวทางในการแกปญหาอยางไร  
พยายามคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ในแงมุมตางๆ ยิ่งไมเหมือนใครยิ่งดี ภายในเวลาที่กําหนด 
 1. “ขณะน้ีรฐับาลมีนโยบาย เรงแกปญหาความสกปรกของบานเมือง ซึ่งนักเรียนก็เปนสวนหน่ึง
ของประชากรที่จะชวยได ดังนั้น นักเรียนจะชวยแกปญหาอยางไร” อาจมีแนวทางแกปญหา ดังนี้   
  1.1 ………………………………………………………………………………………... 
  1.2 ………………………………………………………………………………………... 
  1.3 ………………………………………………………………………………………... 
  1.4 ………………………………………………………………………………………... 
  1.5 ………………………………………………………………………………………... 
  1.6 ………………………………………………………………………………………... 
  1.7 ………………………………………………………………………………………... 
  1.8 ………………………………………………………………………………………... 
  1.9 ………………………………………………………………………………………... 
  1.10 …………………………………………………………………………………....... 

ฯลฯ 
 2. “ปจจุบันคนที่เรียนจบแลวมากมาย แตไมมีงานทํา ตองกลายเปนคนตกงาน จากเหตุการณนี้  
นักเรียนจะมีแนวทางในการแกปญหาอยางไร”  อาจมีแนวทางแกปญหาดังนี้ ดังตอไปน้ี 
  2.1 ………………………………………………………………………………………... 
  2.2 ………………………………………………………………………………………... 
  2.3 ………………………………………………………………………………………... 
  2.4 ………………………………………………………………………………………... 
  2.5 ………………………………………………………………………………………... 
  2.6 ………………………………………………………………………………………... 
  2.7 ………………………………………………………………………………………... 
  2.8 ………………………………………………………………………………………... 
  2.9 ………………………………………………………………………………………... 
  2.10 ……………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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ตัวอยางแบบทดสอบ 
ฉบับที่ 5 ความสัมพันธทางสังคม 

 

คําชี้แจง:   
 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ขอ ใหเวลาทําขอละ 5 นาที 
 2. ใหนักเรียนอานขอความจากสถานการณที่กําหนดให แลวใหนักเรียนพิจารณาดูวา บุคคล
ในสถานการณที่ขีดเสนใต ควรจะพูดวาอยางไร ที่เกี่ยวของจากสถานการณนั้น ใหไดคําถามมากที่สุด
ในหลายๆ แงมุม ยิ่งไมเหมือนใครยิ่งดี ภายในเวลาที่กาํหนด 
 3. ขอสอบแตละขอใหนักเรียนพิจารณาดูวา บุคคลในสถานการณที่ขีดเสนใต ควรจะ
พูดวาอยางไร จากขอความหรือเหตุการณตางๆ ที่กําหนดให พยายามคิดใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได
ในหลายๆ แงมุม และไดคําตอบไมซ้ําคนอื่น จะไดคะแนนรวมมาก เม่ือคิดไดอยางไรแลวใหเขียน
คําตอบลงในกระดาษเขียนตอบ โปรดดูตวัอยางคําถามและคําตอบขอ (0) 
 

ตัวอยางคําถาม 
 (0) “ครูจัดนักเรียนไปทัศนศึกษาดูสภาพแวดลอมชายฝงทะเล และไดแบงนักเรียนไปศึกษา
เปนกลุม เพ่ือนําผลการศึกษามาอภิปรายหนาชั้นเรียน สมาชิกในกลุมคนหนึ่งพยายามจะเก็บเปลือก
หอย และปะการังบริเวณนัน้ หากนักเรียนเปนหัวหนากลุม นักเรียนจะพูดกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
วาอยางไร เพ่ือมิใหเพ่ือนเก็บเปลือกหอยหรือปะการังเหลานั้น”   
คําตอบ  อาจจะพูดวา ดังตอไปน้ี 
  1. อยาเก็บเปลือกหอย หรือปะการังบริเวณนี้นะ 
  2. ถาเราเก็บสิ่งใดบริเวณนี้ไปจะทําใหเสียสมดุลทางธรรมชาต ิ
  3. หากทุกคนเหน็วาเปลือกหอยและปะการงัเหลานี้สวย  เราก็ไมควรเกบ็ไป  
  4. ถาเราเก็บเปลอืกหอยและปะการังไป  คนอ่ืนที่มาทีหลังก็ไมไดเห็นเหมือนเรา 
  5. การกระทําอยางนี้เขาขายผดิกฎหมายสิ่งแวดลอมนะ 

ฯลฯ 
 4. นักเรียนตองทาํทุกขอ ถานึกคําตอบขอใดไมไดใหเวนไปทําขออ่ืนกอนแลวคอยยอนกลับ 
มาทําขอเดิม 
 5. ไมตองวิตกกังวลวาคําตอบของนักเรียนจะผิด เพราะแบบทดสอบฉบับนี้ไมไดคํานึงถึง
ความถูกหรือผิดเปนสําคัญ นักเรียนมีสิทธิที่จะคิดไดเตม็ที่ จงคิดหาคําตอบใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  
นึกหาคําตอบที่แปลกๆ ใหมๆ ใหไดคําตอบหลายๆ แงมุม และไดคําตอบไมซ้ําคนอื่นจะไดคะแนนรวมมาก 
 6. ใหนักเรียนกรอกขอความตอนบนของกระดาษเขียนตอบใหเรียบรอยกอน อยาเพิ่งเปดหนา
ตอไปจนกวาจะไดรับคําสั่ง 
 
   “หวังวา  คงคิดคําตอบไดมาก  หลายแงมุม  และไมซ้ําใคร” 
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แบบทดสอบฉบับที่ 5 
ความสัมพนัธทางสังคม 

 

คําชีแ้จง: จากขอความที่กําหนดให นักเรียนคิดวาบคุคลในสถานการณ จะมีวธิีการหรอืแนวทางในการพูด
อยางไร พยายามคิดคําตอบใหไดมากที่สุด ในแงมุมตางๆ ยิ่งไมเหมือนใครยิ่งดี ภายในเวลาที่กําหนด 
 1. “สภาพการณแถบชายแดนเขมร ซึ่งมีผูหญิงชรานั่งกอดเขารองไหอยูเพียงคนเดียว บานเรือน
พังเสียหายหมด และก็มีทหารยืนถือปนอยูใกลๆ หนึ่งคน” นักเรียนคิดวา ทหารควรพูดวาอยางไรดี  
อาจพูดวา ดังตอไปน้ี 
  1.1 ………………………………………………………………………………………... 
  1.2 ………………………………………………………………………………………... 
  1.3 ………………………………………………………………………………………... 
  1.4 ………………………………………………………………………………………... 
  1.5 ………………………………………………………………………………………... 
  1.6 ………………………………………………………………………………………... 
  1.7 ………………………………………………………………………………………... 
  1.8 ………………………………………………………………………………………... 
  1.9 ………………………………………………………………………………………... 
  1.10 …………………………………………………………………………………....... 

ฯลฯ 
 2. “ในการเดินทางไกล ของหมูพญาอินทรีย ในปาแหงหนึ่ง บังเอิญ หัวหนาหมู ซึ่งเปน
คนชางสังเกต ไดพบกับ ทอนซุงที่โดนตัด งาชางที่มีใบไมปดอยู เขาของสัตวตางๆ มากมายซุกซอนไว”  
ถานักเรียนเปนหัวหนาหมู คนนั้น นักเรียนจะพูดกับเพ่ือนๆ ในหมูพญาอินทรียวาอยางไร อาจพูดวา   
  2.1 ………………………………………………………………………………………... 
  2.2 ………………………………………………………………………………………... 
  2.3 ………………………………………………………………………………………... 
  2.4 ………………………………………………………………………………………... 
  2.5 ………………………………………………………………………………………... 
  2.6 ………………………………………………………………………………………... 
  2.7 ………………………………………………………………………………………... 
  2.8 ………………………………………………………………………………………... 
  2.9 ………………………………………………………………………………………... 
  2.10 ……………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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