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บทที ่ 2 

เอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

  การด าเนินการคร้ังน้ี เป็นการพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนโนนหนัวิทยายน ผูร้ายงานไดศึ้กษาวรรณกรรม และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. ชุดกิจกรรม 
2. ความคิดสร้างสรรค ์

   3.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   4.   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
   5. กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส 
   6.   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    
ชุดกจิกรรม 

 ชุดกิจกรรมท่ีถือวา่เป็นนวตักรรมทางการศึกษาจะตอ้งมีความเป็นระบบ สมบูรณ์ในตวัเอง 
ประกอบดว้ยกิจกรรมเรียนรู้ท่ีประยุกต์จากทฤษฎีเทคนิคหรือรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  
มีลกัษณะโดดเด่นแปลกใหม่เป็นการเฉพาะของแต่ละชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีไม่มีการประยุกต์
ทฤษฎี เทคนิคหรือรูปแบบการจดัการเรียนรู้และไม่มีลกัษณะโดดเด่นแปลกใหม่เป็นการเฉพาะนั้น 
ไม่ถือว่าเป็นนวตักรรมทางการศึกษา เป็นเพียงเอกสารประกอบการสอนธรรมดาทัว่ไปเท่านั้น 
การพฒันาชุดกิจกรรม ผูร้ายงานไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

             1.   ความหมายของชุดกจิกรรม (Instructional  package) 
นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้  าจ  ากดัความเก่ียวกบัชุดการสอนไวด้งัน้ี 
วรกิต  วดัเขา้หลาม (2540) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรม เป็นชุดส่ือประสม ซ่ึง

ผลิตข้ึนมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตวัเอง   โดยมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาวิชา   ประสบการณ์ท่ีสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บุญชม  ศรีสะอาด (2541)  ไดใ้ห้ความหมายชุดกิจกรรมไวว้่า  หมายถึง  ส่ือการเรียน  
หลายอยา่งประกอบกนัจดัเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นชุด (Package)  เรียกวา่ส่ือประสม (Multi media)  เพื่อมุ่ง
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ    

วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542) ไดใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรมไวว้า่  หมายถึง กิจกรรม  
การเรียนรู้ท่ีไดรั้บการออกแบบและจดัอยา่งเป็นระบบ    ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย  เน้ือหาและวสัดุ
อุปกรณ์ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวไดรั้บการรวบรวมไวเ้ป็นระเบียบในกล่องเพื่อเตรียมไวใ้ห้ผูเ้รียน
ไดศึ้กษาจากประสบการณ์ทั้งหมด 

วิชยั วงษใ์หญ่ (2542) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมวา่เป็นส่ือประสม ซ่ึงครูน าไปใช้
เป็นเคร่ืองช้ีแนวทางท่ีวา่จดัเป็นส่ือประสม เพราะเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ท่ีตอ้งใชส่ื้อหลายอยา่ง 
ระบบการผลิตท่ีน าส่ือการเรียนหลายๆอย่างมาสัมพนัธ์กนัและมีคุณค่าส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เรียก
อีกอยา่งหน่ึงวา่ส่ือประสม 
 ชัยยงค์  พรหมวงษ์ (2545)  ได้กล่าวว่า  ชุดการสอน เป็นส่ือผสมท่ีได้จากระบบ        
การผลิต และการน าส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกบัหน่วยหัวเร่ือง และวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิด   
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ธญัสินี ฐานา (2546) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรม วา่ ชุดการเรียนการสอน ท่ีใช้
เป็นส่ือการสอนท่ีมีการน านวตักรรมและกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ มาบูรณาการ 
โดยครูเป็นผูส้ร้างข้ึนมาลกัษณะเป็นชุด ในแต่ละชุดประกอบดว้ยส่ืออุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลาย และแบบฝึกทกัษะท่ีน าหลกัการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด   
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุคนธ์  สินธพานนท ์(2553)  ไดใ้ห้ความหมายชุดการเรียนการสอน วา่ เป็นนวตักรรม
ท่ีครูใชป้ระกอบการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนศึกษาและใช้ส่ือต่าง ๆ ในชุดการเรียน
การสอนท่ีผูส้อนสร้างข้ึน  ชุดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน ซ่ึง
ประกอบด้วยค าแนะน าให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบชดัเจน  จนกระทัง่
นกัเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ โดยผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาชุดการเรียนการสอนดว้ย
ตนเอง  ผูส้อนเป็นเพียงท่ีปรึกษาและให้ค  าแนะน า ซ่ึงในชุดการเรียนการสอนนั้นประกอบไปดว้ย 
ส่ือ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล  ปัจจุบนัไดมี้ผูพ้ฒันาชุดการสอนท่ีมี
กิจกรรมเนน้การฝึกทกัษะการคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาการคิดซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวติ 

ฮุสตนัช์และคณะ (1972) ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมเป็นชุดของประสบการณ์  
ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนเพื่อใหส้ัมฤทธ์ิผลตามจุดมุ่งหมายชุดกิจกรรมอาจเป็นรูปแบบต่างๆ กนั 
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กู๊ด (1973) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม หมายถึง โปรแกรมการสอนทุกอย่างท่ี 
จดัไวเ้ฉพาะมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน คู่มือครู เน้ือหา แบบทดสอบ ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้มีการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนไวช้ดัเจน ชุดกิจกรรมท่ีครูเป็นเพียงผูช้ี้แนะเท่านั้น 

จากความหมายของชุดกิจกรรมดงักล่าว จึงพอสรุปไดว้่า ชุดกิจกรรม หมายถึง รูปแบบ ของ
การส่ือสารระหว่างครูกับนักเรียน ในลักษณะของชุดวสัดุ ชุดอุปกรณ์ อาจจะประกอบไปด้วย
ภาพยนตร์ สไลด์ เทปบนัทึกเสียง  หรือส่ืออ่ืน ๆ บางคร้ังอาจจะประกอบดว้ยเอกสารเพียงอย่างเดียว 
เป็นการจดัระบบส่ือในรูปของส่ือประสมให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและวตัถุประสงค์  เพื่อให้ผูเ้รียน 
มีโอกาสเรียนรู้ไดต้ามความสามารถและความสนใจของตนเองให้บรรลุวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.    หลกัการ และทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัชุดกจิกรรม 
       ชยัยงค ์  พรหมวงศ ์ (2545)  ไดก้ล่าววา่ ชุดการเรียน (Learning package) ชุดการสอน 

(Instruction package)  มีแนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาใชใ้นการสร้างชุดกิจกรรม เกิดจากหลกัการและทฤษฎี
ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดหลกั 5 หลกัการ ไดแ้ก่ 

      แนวคิดท่ี 1  ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้น าหลักจิตวิทยามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความตอ้งการ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน   
เป็นส าคญั วามแตกต่างระหวา่งบุคคลมีหลายดา้น คือ ความสามารถ สติปัญญา  ความตอ้งการ  ความ
สนใจ  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  เป็นตน้  ในการจดัการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลน้ี วธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การจดัการเรียนรายบุคคล  หรือการสอรนตามเอกตัภาพ 
การศึกษาโดยเสรี  การศึกษาดว้ยตนเอง  ซ่ึงลว้นเป็นวิธีท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนอิสระในการเรียนตาม
สติปัญญา  ความสามารถ  และความสนใจ  โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

      แนวคิดที่ 2  ความพยายามที่จะเปล่ียนแปลงการสอนจากเดิมที่เคยยึด “ครู” เป็นแหล่ง
ความรู้ มาเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนดว้ยการใชแ้หล่งความรู้จากส่ือการสอนแบบต่าง ๆ  ซ่ึงได้
จดัให้ตรงเน้ือหา และประสบการณ์ตามหน่วยการสอน การเรียนดว้ยวิธีน้ี ครูจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผูเ้รียนเพียงหน่ึงในสามของเน้ือหาทั้งหมด ส่วนอีกสองส่วนผูเ้รียนจะศึกษาดว้ยตนเองจากส่ิงท่ีผูส้อน
เตรียมไวใ้นรูปของชุดการกิจกรรม 

       แนวคิดท่ี 3  การใช้โสตทศันูปกรณ์ในรูปของการจดัระบบการใช้ส่ือการสอนหลาย
อยา่งมาช่วยในการสอนใหเ้หมาะสม  และใชเ้ป็นแหล่งความรู้ส าหรับนกัเรียน  แทนการให้ครูเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัเรียนตลอดเวลา  แนวทางใหม่จึงเป็นการผลิตส่ือการสอนแบบประสมให้
เป็นชุดกิจกรรม  เพื่อเปล่ียนจากการใชส่ื้อเพื่อช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผูเ้รียน 
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      แนวคิดท่ี 4  ปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน  นกัเรียนกบันกัเรียน และนกัเรียน
กบัสภาพแวดล้อม เดิมท่ีนักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้จากครูเท่านั้น แทบจะไม่มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นต่อเพื่อน ๆ และต่อครู  นกัเรียนจึงขาดทกัษะการแสดงออก  และการท างานเป็นกลุ่ม  จึงไดมี้
การน ากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ประกอบ
กิจกรรมดว้ยกนั  ซ่ึงน ามาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปของชุดกิจกรรม 

 แนวคิดท่ี 5 การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยยึดจิตวิทยาการเรียนมาใช้ โดยจัด
สภาพการณ์ ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงหมายถึง ระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดท้  าในส่ิงต่อไปน้ี 
 1)  ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตนเอง 
 2)  ไดท้ราบวา่ การตดัสินใจหรือการปฏิบติังานของตนถูกหรือผิดอยา่งไร 
 3) ไดรั้บการเสริมแรงท่ีท าใหน้กัเรียนภูมิใจท่ีไดท้  าถูกหรือคิดถูก อนัจะท าให้
นกัเรียนไดก้ระท าพฤติกรรมนั้นซ ้ าอีกในอนาคต 
 4)  ไดเ้รียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถ และความสนใจของตนเอง 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตชุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้  โดยครูผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะ สร้างแรงจูงใจ และใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัมากท่ีสุด 

 3.   หลกัทฤษฎีทีน่ ามาใช้ในชุดกจิกรรม 
        3.1  การน าหลกัการกลุ่ม Cognitive มาใชใ้นชุดกิจกรรม 
              จากความเช่ือการจดับทเรียน โดยมีโครงสร้างถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน 
เขา้ใจความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ลกัษณะของชุดกิจกรรม ก็เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนพบค าตอบดว้ย
ตนเอง ซ่ึงน าหลกัการท่ีวา่เม่ือมนุษยท์  าส่ิงใดแลว้จะตอ้งการความส าเร็จและตอ้งการทราบผลทนัที 
ชุดกิจกรรมจะจดัเน้ือหาใหเ้ป็นระบบซ่ึงก็เขา้หลกัการของพุทธิพิสัย (Cognitive) ท่ีวา่การจดับทเรียน
โดยมีโครงสร้าง  เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเน้ือหาในเร่ืองอย่างต่อเน่ืองระหว่าง
ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ชุดกิจกรรมเร่ิมตน้ดว้ยการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซ่ึงคลา้ยหลกัการของ 
Ausubel ซ่ึงจะตอ้งมีการตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียนก่อนและลงทา้ยดว้ยการทดสอบหลงัเรียน 
(Posttest) นอกจากนั้นกิจกรรมของการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery)  มุ่งเน้นกิจกรรมในเร่ือง    
ศูนยก์ารเรียนซ่ึงเป็นการวางแผนของแต่ละบุคคล ซ่ึงศูนยก์ารเรียนนั้นก็มีชุดกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการจดักิจกรรมศูนย ์
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        3.2   การน าแนวความคิดของกลุ่มพฤติกรรม (Behaviorism) มาใชใ้นชุดกิจกรรม  
             ชุดกิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม Behaviorism นั้น การสร้างชุดกิจกรรมไดน้ า

หลกัการเสริมแรงของ Skinner มาใช้ นอกจากนั้นชุดกิจกรรมยงัสามารถแก้ปัญหาของการจดั
การศึกษา ซ่ึง Skinner ไดเ้สนอไว ้3 ขอ้ ดงัน้ี 
                1)  ชุดกิจกรรมเป็นการเรียนดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะลงมือกระท าดว้ยตนเอง   ตดัสินใจ
ในการเรียนคร้ังนั้น ๆ ดว้ยตนเอง 
          2)  ชุดกิจกรรมสามารถแกปั้ญหาของการเสริมแรงไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพราะเด็กท่ีเรียน
จากชุดกิจกรรม จะสามารถทราบผลการเรียนของตนได้ทันที เท่ากับเป็นการเสริมแรง และยงั
สามารถแก้ปัญหาในกรณีท่ีนักเรียนมากแต่ครูน้อย ช่วยในการแบ่งเบาภาระงานของครู ช่วยให ้
นกัเรียนทราบผลการท างานของตนเองไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอผลการตรวจงานจากครู ท าให้ครูสามารถ
เสริมแรงเด็กไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
          3)  ชุดกิจรรมมีการจดัเน้ือหาการเรียนเป็นระบบระเบียบ โดยการจดัเน้ือหาวิชา
ต่าง ๆ ที่สอนเขา้เป็นส่วน ๆ เรียงล าดบัความยากง่ายมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เด็ก
ประสบผลส าเร็จทีละขั้นก่อน จะไดเ้ป็นก าลงัใจใหผู้เ้รียนในขั้นต่อ ๆ ไป 

3.3.  การน าแนวความคิดของกลุ่มมนุษยนิ์ยม  (Humanism) มาใชใ้นการเรียน 
                 1)  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนตดัสินใจเลือกส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
         2)  สร้างบรรยากาศที่มีลกัษณะอบอุ่นให้เป็นการยอมรับ และพยายามอยา่ง ดี
ท่ีสุดท่ีจะส่ือความรู้สึกของครูท่ีเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนได ้
         3) ครูพยายามท าตวัเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  เป็นผูค้อยให้ก าลงัใจ ตลอดจน
เป็นผูค้อยช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได ้
  4)  ครูแสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจกบัสถานการณ์ได ้  แต่มิใช่แสดงอารมณ์
กบัตวัเด็ก 
         5)  ครูจะตอ้งรับรู้หรือมีความรู้สึกกบัตนเองในดา้นบวกก่อน   เพราะคนท่ีจะเห็น
วา่คนอ่ืนเป็นผูมี้ความสามารถนั้น จะตอ้งมองเห็นวา่ตนเองเป็นเช่นนั้นเสียก่อน 
         6)  พยายามท าอย่างดีที่สุด  ที่จะช่วยให้เด็กพฒันาความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกบั
ตนเองในทางบวกและครูควรหดัเป็นผูไ้วต่อความรู้สึกของเด็ก เช่น พยายามมองทุกส่ิงทุกอยา่งให้
เห็นดงัท่ีเด็กเห็น    สะทอ้นให้เด็กเห็นว่าคร้ังท่ีครูเป็นเด็กก็เคยมีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกนั เช่น 
ความรู้สึกกลวั ความรู้สึกอาย  ฯลฯ 
         7)   ถา้เป็นไปไดจ้ดัเวลาให้เด็กไดมี้โอกาสท าความเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของอีก
ฝ่ายหน่ึงนัน่เอง 
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         8)   ฝึกใหเ้ด็กท าความกระจ่างเก่ียวกบัค่านิยมของตนเอง โดยวธีิการต่อไปน้ี 
         (1)  กระตุน้ใหเ้ด็กใหค้่ากบัส่ิงท่ีเลือกให ้
         (2)  ช่วยใหส้ามารถหาตวัเลือกอ่ืนแทนได ้เม่ือพบกบัสถานการณ์ท่ีจะตอ้งเลือก 
         (3)  ช่วยใหเ้ด็กใชน้ ้าหนกักบัตวัเลือกนั้น ๆ ได ้ 
         (4)  กระตุน้ใหเ้ลือกอยา่งอิสระ 
         (5)  กระตุน้ใหเ้ด็กไดแ้สดงออกหรือท าตามส่ิงท่ีตนเลือก 
         (6)  ช่วยให้เด็กมีโอกาสท่ีจะแสดงพฤติกรรมตามท่ีตนเองเลือกนั้น ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 
         9)  ในการจดัการเรียนการสอนใหค้ านึงถึงจิตพิสัย (Affective domain) ควบคู่กบั
พุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของกลุ่มมนุษยนิยม 

 4.   ประเภทของชุดกจิกรรม 
        ชุดกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์หรือการเรียนนั้น  โรงเรียนมกัจะ
จดัเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี (ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2545) 
 4.1  กิจกรรมในหลกัสูตร  หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนลกัษณะท่ีมี
ส่วนสัมพนัธ์กบับทเรียนตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  ความเขา้ใจใน
บทเรียน  เกิดกระบวนการในทางความคิด  มีทศันคติและค่านิยมในทางท่ีดี เป็นต้น  โดยทัว่ไป
กิจกรรมในหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนในห้องเรียนมกัมีการวางแผนไวล่้วงหน้า  โดยผูส้อนอาจให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมดว้ยก็ได ้ จากนั้นจะน ากิจกรรมท่ีวางแผนมาปฏิบติัในหอ้งเรียน  มีล าดบัขั้นตอนเร่ิมจากขั้น
น ากิจกรรม  ขั้นปฏิบติักิจกรรมและขั้นสรุปกิจกรรม  กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้มี
อยู่หลายรูปแบบ เช่น เพลง เกม บทบาทสมมุติ  เล่านิทานประกอบเร่ืองการบรรยาย การสาธิต  
โครงงาน  การเขา้กลุ่ม  โตว้าที  ดีดีโอ  การวเิคราะห์จากสถานการณ์และประสบการณ์จริง  
 4.2  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร หมายถึง  กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
ในชั้นให้ดียิ่งข้ึน  เพื่อช่วยพฒันาความสามารถ ตลอดจนความสนใจของผูเ้รียน กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนในโรงเรียนนั้น มีอยูห่ลายชนิด เช่น กิจกรรมเสริมลกัสูตรเชิงวิชาการ ไดแ้ก่ ชมรม
ต่าง ๆ 
         ชุดกิจกรรมสามารถจ าแนกตามลักษณะของการใช้งาน  ซ่ึงนักการศึกษาได้แบ่ง
ประเภทของชุดกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี (ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2545) 

1) ชุดกิจกรรมส าหรับประกอบค าบรรยายหรือชุดกิจกรรมส าหรับครู เป็นชุดกิจกรรม
ท่ีก าหนดกิจกรรมและส่ือการเรียน  ใหค้รูใชป้ระกอบค าบรรยายเพื่อเปล่ียนบทบาทครูใหพ้ดูนอ้ยลง  
และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนมากข้ึน ชุดกิจกรรมน้ีจะมีเน้ือหาเพียงหน่วยเดียว 
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2) ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่ม  ชุดกิจกรรมการแบบน้ีมุ่งเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนให้ประกอบ
กิจกรรมร่วมกันและอาจจัดการเรียนรู้ในรูปของศูนย์การเรียน ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่มจะ
ประกอบไปดว้ยชุดยอ่ยท่ีมีจ  านวนเท่ากบัจ านวนศูนยท่ี์แบ่งไวใ้นแต่ละหน่วย  ในแต่ละศูนยจ์ะมีส่ือการ
เรียนหรือบทเรียนครบชุดตามจ านวนนกัเรียน  ในศูนยกิ์จกรรมนั้นหรือส่ือการเรียนอาจจดัให้ผูเ้รียนทั้ง
ศูนยใ์ช้ร่วมกนัได ้ ท่ีเรียนจากชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่มอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเพียง
เล็กนอ้ย  ในระยะเร่ิมตน้เท่านั้น  หลงัจากคุน้เคยต่อวิธีการใชแ้ลว้  ผูเ้รียนจะสามารถช่วยเหลือกนัและ
กนัไดเ้องระหวา่งประกอบกิจกรรมการเรียน  หากมีปัญหาผูเ้รียนจะสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ 

3) ชุดกิจกรรมรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมทางไกล  เป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัระบบข้ึน
เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนได้ดว้ยตนเอง  ตามล าดบัขั้นตามความสามารถของแต่ละบุคคลเม่ือศึกษาจบแล้ว    
จะท าการทดสอบประเมินผลความก้าวหน้าและศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามล าดบั  เม่ือมีปัญหาผูเ้รียนจะ
ปรึกษากนัเองได ้ ผูส้อนพร้อมใหค้วามช่วยเหลือทนัทีในฐานะผูแ้นะน าหรือผูป้ระสานงานทางการเรียน 
          ประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอน จ าแนกโดยยึดผูส้อนและผูเ้รียนเป็นหลักแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1)  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียดึผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง  กิจกรรมประเภทน้ีผูส้อนจะเป็น
ศูนยก์ลางของการปฏิบติักิจกรรม  โดยเร่ิมจากการเป็นผูว้างแผนการเรียนการสอน  และเป็นผูน้ าในการ
ปฏิบติักิจกรรม  ผูเ้รียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมภายใตก้ารน าของผูส้อน 

2) กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  กิจกรรมประเภทน้ีผูเ้รียนเป็น
แกนกลางในการประกอบกิจกรรม ส่วนผูส้อนจะท าหนา้ท่ีประสานงาน  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วมกิจกรรม  
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติักิจกรรม ช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนให้ด าเนินไป
ดว้ยดี 

สรุปวา่ชุดกิจกรรมท่ีจะท าให้การสอนไดผ้ลนั้น ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายในการจดัท า  ซ่ึงเรา
จะตอ้งพิจารณาวา่ชุดกิจกรรมท่ีเราท านั้นประเภทใดท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 

5.    องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 

      ชุดกิจกรรมสามารถน ามาใช้พฒันาการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน  
ชุดกิจกรรมท่ีดีจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัออกไปถา้ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง
อาจมีผลต่อการพฒันาการเรียนการสอน 

 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2545) กล่าววา่ องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมประกอบดว้ยส่ือประสม
ในรูปแบบของวสัดุ อุปกรณ์และวธีิการตั้งแต่สองวธีิข้ึนไปบูรณาการโดยใชว้ธีิการจดัระบบ เพื่อใช้
ชุดกิจกรรมแต่ละชุดใหมี้ประสิทธิภาพและความสมบูรณ์เบด็เสร็จในตวัเอง ซ่ึงจ าแนกส่วนประกอบ
ของชุดกิจกรรมได ้4 ส่วน คือ 
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1. คู่มือส าหรับครู หรือผูเ้รียนท่ีตอ้งเรียนจากชุดกิจกรรม 
2. ค าสั่งหรือการมอบหมายงานเพื่อก าหนดแนวทางใหผู้เ้รียน 
3. เน้ือหาสาระและส่ือ โดยจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบของส่ือการสอนประสมกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบกลุ่มและแบบบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
4. การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ไดแ้ก่ แบบฝึกหดั รายงาน

การคน้ควา้และผลของการเรียนรู้ในรูปแบบการทดสอบต่างๆ 
ชม ภูมิภาค (2524) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม มีดงัน้ี 

1. หวัเร่ือง คือ การแบ่งเน้ือหาออกเป็นหน่วย แต่ละหน่วยออกเป็นส่วนยอ่ยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ลึกซ้ึง เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดความคิดรวบยอด 

2. คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูใ้ชชุ้ดกิจกรรมจะตอ้งศึกษาก่อน 
ท่ีจะใชชุ้ดกิจกรรม จะท าใหก้ารใชชุ้ดกิจกรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรม
ประกอบดว้ย 

2.1 ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรม ส่ิงท่ีครูตอ้งเตรียมก่อนการใชชุ้ด
กิจกรรม บทบาทของนกัเรียนเสนอวา่นกัเรียนจะร่วมด าเนินกิจกรรมอยา่งไร 

2.2 ส่ิงท่ีครูจะตอ้งเตรียมก่อนสอน ส่วนมากจะบอกถึงส่ิงท่ีมีขนาดใหญ่เกิน
กวา่ท่ีบรรจุไวใ้นชุดกิจกรรมได ้หรือส่ิงท่ีมีการเน่าเป่ือย ส่ิงท่ีแตกหกัง่าย หรือส่ิงท่ีจะตอ้งใชร่้วมกบั
คนอ่ืน ซ่ึงเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงท่ีโรงเรียนจดัเก็บไวท่ี้ศูนยว์สัดุอุปกรณ์ของโรงเรียน เป็นตน้ 
  2.3   บทบาทของนกัเรียนจะเสนอแนะวา่นกัเรียนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมในชุดกิจกรรมนั้น ๆ 

 2.4  การจดัชั้นเรียนควรจดัลกัษณะใด เพื่อความเหมาะสมของการเรียนรู้และ
การร่วมกิจกรรมในชุดกิจกรรมนั้น ๆ 

 2.5  แผนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย 
  2.5.1  หวัเร่ือง ก าหนดการเรียน จ านวนผูเ้รียน 
  2.5.2  เน้ือหาสาระ ควรจะเขียนสั้นๆ กวา้งๆถา้ตอ้งการรายละเอียดควร

น าไปรวมไวใ้นเอกสารประกอบการเรียน 
  2.5.3  ความคิดรวบยอดหรือหลกัการเรียนรู้เพื่อมุ่งเนน้จากเน้ือหาสาระ 
  2.5.4  จุดประสงคก์ารเรียน หมายถึงจุดประสงคท์ัว่ไป และจุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
  2.5.5  ส่ือการเรียน กิจกรรมการเรียน การประเมินผล 
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 3.  วสัดุประกอบการเรียน ไดแ้ก่ พวกส่ิงของหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะท าใหน้กัเรียน
ศึกษาคน้ควา้ เช่น เอกสาร ต ารา บทคดัยอ่ รูปภาพ วสัดุ เป็นตน้ 

 4.   บตัรงานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม บตัรงานน้ีอาจจะเป็น
กระดาษแขง็หรืออ่อนตามขนาดท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน 

   4.1  ช่ือบตัร กลุ่ม หวัเร่ือง 
  4.2  ค  าสั่ง วา่จะใหผู้เ้รียนปฏิบติัอะไรบา้ง 

 4.3   กิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติั 
5.  กิจกรรมส ารองจ าเป็นส าหรับชุดกิจกรรมแบบกลุ่ม ซ่ึงกิจกรรมส ารองน้ีจะตอ้ง

เตรียมไวส้ าหรับนกัเรียนบางคนท่ีท ากิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืน 
6.  ขนาดรูปแบบของชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีดีไม่ควรใหญ่หรือเล็กจนเกินไปเพื่อ

ความสะดวกในการใชง้านและความสวยงามในการเก็บรักษา 
ทิศนา  แขมมณี (2543) กล่าววา่ องคป์ระกอบในการสร้างชุดกิจกรรมนั้น มีความส าคญั

ต่อการสร้างชุดกิจกรรมเป็นอยา่งมาก เพราะจะเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมนั้นเป็นไปอยา่ง
มีระบบและสมบูรณ์ในตวัเอง ซ่ึงชุดกิจกรรมประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

1. ช่ือกิจกรรม ประกอบดว้ยหมายเลขกิจกรรม ช่ือของกิจกรรมและเน้ือหาของ
กิจกรรมนั้นๆ 

2. ค าช้ีแจง เป็นส่วนท่ีอธิบายความมุ่งหมายหลกัของกิจกรรมและลกัษณะของการ
จดักิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนั้น 

3. จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนระบุจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของกิจกรรม 
4. ความคิดรวบยอด เป็นส่วนท่ีสาระเน้ือหา หรือมโนทศัน์ของกิจกรรมนั้นควร

เนน้เป็นพิเศษ 
5. ส่ือ เป็นส่วนท่ีระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม เพื่อช่วยใหค้รู

ทราบวา่ตอ้งเตรียมอะไรบา้ง 
6. เวลาท่ีใชเ้ป็นส่วนท่ีระบุถึงเวลาโดยปริมาณ กิจกรรมนั้นควรใชเ้วลาเพียงใด 
7.  ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เป็นส่วนท่ีระบุในการจดักิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้วธีิการจดักิจกรรมน้ีไดจ้ดัไวเ้ป็นขั้นตอน ซ่ึงนอกจากจะสอดคลอ้งกบั 
หลกัวชิาแลว้ยงัเป็นการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ ซ่ึงมีข้ึนตอนดงัน้ี 

7.1   ขั้นน าเป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 
7.2  ขั้นกิจกรรมเป็นส่วนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ท าใหเ้กิดประสบการณ์น าไปสู่การเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
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7.3  ขั้นอภิปราย เป็นส่วนท่ีผูเ้รียนมีโอกาสน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากขั้น
กิจกรรมวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและอภิปรายเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางไปอีก 

7.4 ขั้นสรุป เป็นส่วนท่ีครูและผูเ้รียนประมวลความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นกิจกรรม และ
ขั้นอภิปรายน ามาสรุปหาสาระส าคญัท่ีจะสามารถน าไปใชไ้ดต่้อไป 

7.5 ขั้นการฝึกปฏิบติั ช่วยใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนในกิจกรรม
ไปฝึกปฏิบติั 

7.6 ขั้นประเมิน เป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัจากการฝึกปฏิบติั
กิจกรรมครบถว้นทุกขั้นตอนแลว้ โดยใหท้ าแบบฝึกกิจกรรมทบทวนชุดกิจกรรม ดงันั้น 
องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมจะประกอบไปดว้ย ช่ือกิจกรรม ค าช้ีแจง จุดมุ่งหมายเวลาท่ีใชล้  าดบั
ขั้นตอน ในการด าเนินกิจกรรม 
 6.  คุณค่าของชุดกจิกรรม 
                  วรกิต  วดัเขา้หลาม (2540)  กล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมไวด้งัต่อไปน้ี 
 6.1  มีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
             การใชชุ้ดกิจกรรมจะท าใหล้กัษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปล่ียนแปลงไปจาก
การเรียนการสอนท่ียดึครูเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้  มาสู่การให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน โดยมีเน้ือหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความ
สมบูรณ์ท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ครูจะเป็นเพียงผูป้ระสานงานให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเท่านั้น สภาพของห้องเรียนจะเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาที่ผูเ้รียนมีความเคล่ือนไหว 
สนใจในการเรียนและท ากิจกรรม  เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และประสบการณ์อยา่งเตม็ท่ี 
       6.2   มีบทบาทต่อการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
      ชุดกิจกรรมเป็นระบบการน าส่ือประสมท่ีสอดคล้องและสัมพนัธ์กับจุดมุ่งหมาย
เน้ือหาวชิาและประสบการณ์ของหน่วยใดหน่วยหน่ึงโดยเฉพาะ มีส่ือการสอนท่ีอยูใ่นรูปวสัดุ อุปกรณ์  
หรือวิธีการต่าง ๆ  ท่ีจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดการเรียนรู้เน้ือหาวิชาได้อย่างต่อเน่ือง  
ดงันั้นจึงท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเพิ่มสูงข้ึน  หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้จากชุดกิจกรรมแลว้ 
       6.3  มีบทบาทส าคญัต่อการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
             จากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ของปริมาณประชากรท่ีตอ้งการศึกษาเพิ่มข้ึน และ
วิทยาการกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยชุดกิจกรรมสามารถจดัให้เกิดการเรียนรู้ไดพ้ร้อมกนัเป็น
จ านวนมาก ๆ ได ้ ชุดการเรียนรายบุคคลทั้งระบบทางไกลและใกล ้เป็นตน้ และนอกจากน้ี ชุดกิจกรรมยงั
สามารถปรับเปล่ียนและแกไ้ขใหเ้กิดการเรียนรู้และวทิยาการท่ีใหม่ ๆ ได ้



 20 

       6.4  มีบทบาทส าคญัท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไปสู่ปรัชญาการศึกษาในแนวพิพฒันาการ
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

7.    ขั้นตอนการสร้างชุดกจิกรรม 
       การสร้างชุดกิจกรรมแผนจุฬา ฯ มีขั้นตอนการสร้างท่ีส าคญั 10 ขั้นตอน คือ 

(ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2545) 
        7.1  ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์ อาจจะก าหนดเป็นหมวดวชิาหรือบูรณา

การเป็นแบบสหวทิยาการตามท่ีเห็นเหมาะสม 
 7.2  ก าหนดหน่วยการสอน  โดยแบ่งเน้ือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน โดย       
การประมาณเน้ือหาวชิาท่ีจะใหค้รูสอน ซ่ึงอาจจะก าหนดให้ไดใ้นหน่ึงสัปดาห์หรือสอนไดห้น่วยละ
คร้ัง คร้ังละประมาณ 1 - 2 ชัว่โมง 
 7.3  ก าหนดหัวเร่ือง ผูส้อนจะต้องถามตัวเองว่า ในการสอนแต่ละหน่วย  ควรให้
ประสบการณ์อะไรแก่ผูเ้รียนบา้ง แลว้ก าหนดหวัขอ้เร่ืองออกมาเป็น 4-6 หวัเร่ือง 
 7.4  ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ  มโนทศัน์และหลกัการที่ก าหนดข้ึน  จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัเร่ือง   โดยสรุปแนวความคิด สาระ และหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัไว ้เพื่อเป็น 
แนวทางในการจดัเน้ือหามาสอนใหส้อดคลอ้ง 
 7.5   ก าหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคลอ้งกบัหัวเร่ือง  เป็นวตัถุประสงค์ทัว่ไปก่อนแลว้
เปล่ียนเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท่ีตอ้งมีเง่ือนไขและเกณฑก์ารเปล่ียนพฤติกรรมไว ้  ทุกคร้ัง 
 7.6  ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซ่ึงเป็น
แนวทางการเลือกและผลิตส่ือการสอน 
        7.7  ก าหนดแบบประเมินผล  โดยจะตอ้งประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
โดยใชแ้บบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ผูส้อนทราบวา่หลงัจากผา่นกิจกรรมมาแลว้  นกัเรียนไดเ้ปล่ียน
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 
        7.8  เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดุอุปกรณ์หรือวิธีการท่ีครูใช้ ถือว่าเป็นส่ือการสอน 
ทั้งส้ิน เม่ือผลิตส่ือการสอนของแต่ละหัวเร่ืองแล้ว ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็นหมวดหมู่ใน
กล่องท่ีเตรียมไว ้ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา่ “ชุดกิจกรรม”  
        7.9   หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อเป็นการประกนัว่า ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอน  ผูส้ร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑ์ข้ึนล่วงหนา้  โดยค านึงถึงหลกัการท่ีวา่ การเรียนรู้
เป็นกระบวนการเพื่อช่วยใหก้ารเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนบรรลุผล 
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        7.10  การใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีไดป้รับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้
สามารถน าไปใช้สอนผูเ้รียนไดต้ามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดบัการศึกษาโดยก าหนด
ขั้นตอนการใชด้งัน้ี 
                1)  ทดสอบก่อนเรียน เป็นการวดัผลเพื่อประเมินพฤติกรรมเบ้ืองตน้อนัเป็นพื้นฐาน 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
               2) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียน กระตือรือร้น มีความ
ตอ้งการท่ีจะเรียน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเทคนิคของผูส้อนดว้ย ในการน าเขา้สู่บทเรียน 
                      3)  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ครูตอ้งอธิบายให้นักเรียนเขา้ใจในการท า  
กิจกรรมก่อนลงมือท ากิจกรรม 
               4)  ขั้นสรุปบทเรียน เพื่อให้แน่ใจว่านกัเรียนไดเ้รียนรู้  ความคิดรวบยอดหรือ
หลกัการส าคญั 
                5)  ทดสอบหลงัเรียน เป็นการวดัผลการเรียนโดยท าขอ้สอบอีกคร้ังหน่ึง เพื่อประเมิน 
ดูวา่นกัเรียนบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียน 
  8.   ลกัษณะของชุดกจิกรรมทีด่ี 
       ชุดกิจกรรมท่ีดี ควรจะมีลกัษณะดงัน้ี คือ (วรกิต  วดัเขา้หลาม, 2540) 
        8.1  เป็นชุดส่ือประสมท่ีผลิตไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหาบทเรียน 
       8.2  เหมาะสมกบัประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน 
       8.3  ประกอบไปดว้ยส่ือหลากหลายเร้าความสนใจของผูเ้รียนไดดี้ 
       8.4  มีค  าช้ีแจงและบอกวิธีการใชอ้ยา่งละเอียด ชดัเจน ง่ายต่อการน าไปใช ้
       8.5  มีวสัดุอุปกรณ์ ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นในบทเรียน 
                   8.6  ได้ด าเนินการผลิตอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงและทดสอบให้มีประสิทธิภาพและ
ทนัสมยัมีความคงทนถาวรต่อการใชแ้ละสะดวกในการเก็บรักษา 

จากหลกัการ ทฤษฎี คุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรมท่ีไดก้ล่าวมาตั้งแต่ขา้งตน้ แสดง
ให้เห็นว่า การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
การสอน เพราะชุดกิจกรรมไดถู้กสร้างข้ึนอยา่งมีระบบ และมีคุณค่าต่อการเรียนการสอน เหมาะท่ีจะ
เป็นส่ือเพื่อช่วยให้ครูได้ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสอดคล้องกบัเน้ือหาวิชาต่าง ๆ 
ต่อไป 
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 9.   การหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรม 
  9.1   การหาประสิทธิภาพชุดกจิกรรม 

                  เม่ือท าการผลิตชุดกิจกรรมข้ึนมาแลว้ ผูผ้ลิตจ าเป็นจะตอ้งท าการประเมินผลส่ือการ
สอนท่ีผลิตข้ึนมาน้ีเสียก่อนท่ีจะน าไปใช้ในสภาพจริงต่อไป  การประเมินผลชุดกิจกรรมก็คือ การหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมนัน่เอง (Developmental testing) ซ่ึงก็คือ  การน าชุดกิจกรรมนั้นๆไป
ทดลองใช ้(Tryout) โดยการน าไปใชต้ามขั้นตอนท่ีก าหนดไวเ้พื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึง
น าไปสอนจริง (Trial run) ต่อไป  ผูผ้ลิตชุดกิจกรรมจ าเป็นตอ้งทดสอบหาประสิทธิภาพเพราะสาเหตุ
ต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1)  เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมามีคุณภาพ 
2)  เพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่ชุดกิจกรรมสามารถท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุ

วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
3)  เพื่อเป็นหลกัประกนัไดว้า่  เม่ือผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ๆ แลว้  สามารถ

ใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  คุม้ค่ากบัการลงทุน 
         ชุดกิจกรรมท่ีผลิตข้ึนและผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ  จะต้องให้ได้ตาม

เกณฑท่ี์ตั้งไวจึ้งจะถือไดว้า่ชุดกิจกรรมนั้นมีคุณภาพ  ซ่ึงเราสามารถก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมไดเ้อง 

เกณฑ์ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดบัประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน            
เกิดการเรียนรู้อยูใ่นระดบัท่ีผูผ้ลิตชุดกิจกรรมพึงพอใจ  หากชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพถึงระดบั
แลว้ชุดกิจกรรมนั้นก็มีคุณค่าท่ีจะน าไปเสนอผูเ้รียนได้  และให้ผลคุม้ค่าแก่การลงทุนในการผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมาก 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  หมายถึง  คุณภาพของชุดส่ือประสมท่ีสร้างข้ึนมาใน                  
ชุดกิจกรรมนั้น  เอ้ืออ านวยเก้ือหนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนนั้นเป็นอย่างดี
นัน่เอง 

การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพสามารถกระท าไดโ้ดยการประเมินผลพฤติกรรมของ
ผูเ้รียน  2  ลกัษณะ คือ 

พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ)  และพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย (ผลลพัธ์) 
เราจะก าหนดใหค้่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็น E1 และประสิทธิภาพของ

ผลลพัธ์ เป็น  E2 
การประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transitional behavior) คือการประเมินผลต่อเน่ือง                  

ซ่ึงประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆ หลายๆ อย่างเรียกว่ากระบวนการ (Process) ของผูเ้รียนซ่ึงเรา
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สามารถสังเกตไดจ้ากการประกอบกิจกรรมกลุ่ม (รายงานของกลุ่ม) การปฏิบติังานรายบุคคล อนั
ไดแ้ก่งานท่ีมอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดท่ีผูส้อนก าหนดไว ้

การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย (Terminal  behavior) คือ  การประเมินผลผลลพัธ์              
เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของผู ้เรียนในเน้ือหาแต่ละหน่วย  โดยพิจารณา                   
ผลการสอบหลังเรียน  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจะพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีผูผ้ลิตชุดกิจกรรม           
จะได้ก าหนดข้ึนว่า  ผูเ้รียนจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระดบัใด  จึงจะเป็นท่ียอมรับไดว้่าอยู่ใน
ระดบัเป็นท่ีน่าพอใจ  โดยจะก าหนดไว ้ 2 ส่วน คือ  ในส่วนของกระบวนการและประสิทธิภาพ          
ของผลลพัธ์  โดยก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉล่ียของคะแนนแบบฝึกหัด  หรือกิจกรรมอ่ืนใด          
ท่ีก าหนดไวใ้นชุดกิจกรรมของผูเ้รียนทุกคน ( E1) และเปอร์เซ็นต์ของผลเฉล่ียของผลการสอบ            
หลงัเรียนของผูเ้รียน  (E2) นัน่คือ E1/E2 จะเท่ากบัประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ 

 ความหมายในการตั้งเกณฑน์ั้น  ถา้หากเราตั้งเกณฑ์ค่า E1/E2 = 90 / 90  นัน่  หมายความ
ว่า  เม่ือผูเ้รียนเรียนจากชุดกิจกรรมแล้ว  ค  านวณผลเฉล่ียของคะแนนท่ีผูเ้รียนทุกคนสามารถท า
แบบฝึกหดัหรืองานไดผ้ลเฉล่ีย 90 %  และท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดผ้ลเฉล่ีย  90 % นัน่เอง 

 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2545)  กล่าววา่ การก าหนดเกณฑ์ E 1/E2  ให้มีค่าเท่าใดนั้น ควร
พิจารณาตามความเหมาะสม  โดยปกติเน้ือหาท่ีเป็นความรู้  ความจ า มกัจะตั้งไว ้  80/80,  85/85   
หรือ  90/90   ส่วนเน้ือหาท่ีเป็นทกัษะอาจตั้งไวต้  ่ากวา่น้ี  เช่น 75/75  เป็นตน้  เม่ือก าหนดเกณฑ์แลว้
น าไปทดลองจริง  อาจไดผ้ลไม่ตรงตามเกณฑ์แต่ไม่ควรต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้กินร้อยละ 5เช่น 
ถา้ก าหนดไวเ้กินร้อยละ 90/90  ก็ควรไดไ้ม่ต ่ากวา่ 85.5/85.5 

 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2545)  ไดเ้สนอขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน
ไดด้งัน้ี 

1.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:1  (แบบเด่ียว) 
เป็นการทดลองกบัผูเ้รียนคร้ังละ 1 คน  โดยทดลอง 3 คร้ังกบัเด็กอ่อน ปานกลาง 

และเด็กเก่ง  ค  านวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับปรุงให้ดีข้ึน  โดยปกติคะแนนท่ีได้จากการ
ทดลองแบบเด่ียวน้ีจะไดค้ะแนนต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานมาก 

2. ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:10 (แบบกลุ่ม)   
เป็นการทดลองกับผู ้เรียน 6-10 คน (คละผู ้เรียนท่ีเก่ง ปานกลาง และอ่อน)  

ค  านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงในคราวน้ีคะแนนของผูเ้รียนจะเพิ่มข้ึน 
3.  ขั้นหาประสิทธิภาพ 1:100 (ภาคสนาม)   
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เป็นการทดลองกบัผูเ้รียนทั้งชั้น 30-40 คน ค านวณหาค่าประสิทธิภาพแลว้ท าการ
ปรับปรุงผลลพัธ์ท่ีไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

หลงัการทดลองค านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงแกไ้ข ผลลพัธ์ท่ีไดค้วรจะ
ใกลเ้คียงกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ต ่ากวา่เกณฑไ์ดไ้ม่เกิน 2.5% 

บุญชม ศรีสะอาด (2541)  จ  าแนกวธีิการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็น 3 วิธี
คือ 

1.  การหาประสิทธิภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือครู  โดยจะใช้แบบประเมินผลให้
ผูเ้ช่ียวชาญหรือครูพิจารณาทั้ งด้านคุณภาพ เน้ือหาสาระ  และเทคนิคการจดัท าส่ือนั้น ๆ แบบ
ประเมินอาจเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือเป็นแบบเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย  
สรุปผลเป็นความถ่ีแลว้อาจทดสอบความแตกต่างระหวา่งความถ่ีดว้ยค่า ไค-สแควร์ 

2. การหาประสิทธิภาพโดยผูเ้รียน  มีลกัษณะเช่นประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ี
มีความเท่ียงตรงท่ีจะพิสูจน์คุณภาพ  และคุณค่าของส่ือการสอน นั้น ๆ โดยจะวดัวา่ ผูเ้รียนท่ีเกิดการ
เรียนรู้อะไรไดบ้า้ง  เป็นการวดัเฉพาะผลท่ีจุดประสงคข์องการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมนั้นอาจจ าแนก
ไดเ้ป็น 2 วธีิคือ 

2.1 ก าหนดเกณฑข์ั้นต ่าไว ้เช่น เกณฑ ์80/80 หรือ 90/90 
2.2 ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ไวล่้วงหน้า แต่จะพิจารณาการเปรียบเทียบผลการสอบ

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่  หรือเปรียบเทียบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย
ชุดกิจกรรมนั้นสูงกวา่หรือเท่ากบัส่ือ หรือเทคนิคการสอนอย่างอ่ืนหรือไม่ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าที 
(t-test) 

         การค านวณหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม    การค านวณโดยการใชสู้ตร  กระท าไดโ้ดย
การใชสู้ตรต่อไปน้ี 

 

 E 1 =                                 100



A

N

X

  (หรือ  100
N

X   )   

                  
 เม่ือ E 1 =  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  x =  คือ  คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรืองาน 
   A =  คือ  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกช้ินรวมกนั 
   N =  คือ  จ  านวนผูเ้รียน 
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E2  =  100



B

N

F

 (หรือ   100
N

F ) 
       
 
 

 เม่ือ  E2 =  คือ  ประสิทธิภาพผลลพัธ์ 
   F =  คือ  คะแนนรวมของการสอบหลงัเรียน 
    B =  คือ  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
    N =  คือ  จ  านวนผูเ้รียน 
 

                     9.2     การหาดัชนีประสิทธิผล 
              ดชันีประสิทธิผล  หมายถึง  ตวัเลขท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนของ
ผูเ้รียนโดยเปรียบเทียบคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนเรียนกบัคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ 
หลงัเรียนและคะแนนเต็มหรือคะแนนสูงสุดกบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน  เม่ือมีการ
ประเมิน ส่ือการสอนท่ีผลิตข้ึนจะดูจากประสิทธิผลทางการสอนและประเมินผลส่ือการสอนนั้น
ตามปกติการประเมินความแตกต่างของค่าคะแนนใน 2 ลกัษณะ คือ ความแตกต่างของคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและคะแนนการสอบหลงัเรียน หรือเป็นการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกลุ่ม
ทดลองกบักลุ่มควบคุม ดงัท่ี (รัตนะ  บวัสนธ์, 2554)  ไดก้  าหนดสูตรในการหาดชันีประสิทธิผลไว้
ดงัน้ี 
 

 E.I. = 100
))((










pretest

pretestposttest

XAN

XX
  

  
                    เม่ือ          E.I.              แทน  ดชันีประสิทธิผล (Efficiency index) 

          pretestX      แทน  ผลรวมของคะแนนก่อนการทดลองใชน้วตักรรม 
          posttestX     แทน  ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน 
         N       แทน   จ  านวนนกัเรียน 

 A       แทน   คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
 
                   ดชันีประสิทธิผลสามารถน ามาประยุกตใ์ช้เพื่อประเมินผลส่ือนวตักรรมการสอน  โดย
เร่ิมจากการทดสอบก่อนเรียนซ่ึงเป็นตวัวดัว่าผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานอยู่ในระดบัใด รวมถึงการวดั
ทางดา้นความเช่ือเจตคติ และความตั้งใจของผูเ้รียนน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาแปลงเป็นร้อยละ
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หาค่าคะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได ้จากนั้นน านกัเรียนเขา้รับการทดลองเสร็จแลว้น าแบบทดสอบชุดเดิม
หรือแบบทดสอบคู่ขนานกลบัไปทดสอบใหม่อีกคร้ัง น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีประสิทธิผล โดย
น าคะแนนก่อนเรียนไปลบคะแนนหลงัเรียนไดเ้ท่าไร น าไปหารดว้ยค่าท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียน
สูงสุดท่ีผูเ้รียนสามารถท าไดม้าลบดว้ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยท าใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละ 
 
ความคิดสร้างสรรค์ 
 1.  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
      ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีมีความส าคญั ท าให้สามารถสร้าง
ความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้ม  ความคิดสร้างสรรค์คือพลงั 
ทางความคิดท่ีทุกคนมีมาแต่ก าเนิด หากไดรั้บการกระตุน้การพฒันาพลงัแห่งการสร้างสรรค์ จะท า
ให้เป็นคนท่ีมีอิสระทางความคิด ความคิดท่ีฉีกกรอบเป็นหนทางท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ไดเ้สมอ 
 ความคิดสร้างสรรคคื์ออะไรนั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคไ์วห้ลายทศันะ 
ดงัน้ี 
 อารี  รังสินนัท ์(2532) กล่าววา่  ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของสมองท่ีสามารถ
คิดแบบอเนกนัยหลายทิศหลายทางด้วยการเช่ือมโยงความคิด หรือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่สองส่ิงเขา้ดว้ยกนัหรือการผสมผสานความคิดท่ีมีอยู่เดิมแลว้ จดัระเบียบ
ความคิดออกมาในรูปแบบใหม่ เป็นส่ิงแปลกใหม่ไม่ซ ้ าของเดิม รวมถึงคิดคน้พบส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ 
และคิดแก้ปัญหาไดส้ าเร็จตลอดจนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นกระบวนการ หรือวิธีการก็ได ้แต่ตอ้ง
เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

วชัรา  เล่าเรียนดี (2554)  กล่าววา่ ทกัษะในการคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถในการ
ใชแ้นวคิดในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย  การคิดส่ิงแปลกใหม่ เร่ืองแปลกใหม่ การฝึกปฏิบติั
เพื่อส่งเสริมพฒันาความคิดสร้างสรรคคื์อ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีปัญหา การออกแบบผลงาน  
ผลผลิต  การน าทฤษฎีไปใช้ในการตดัสินใจ การน าเสนอโครงการแนวคิดใหม่ ๆ การออกแบบ
เรียนรู้  การเขียนโครงการเสนอเพื่อขอทุนต่าง ๆ เป็นตน้ 

สุวทิย ์ มูลค า (2550) กล่าววา่  กระบวนการทางปัญญาท่ีสามารถขยายขอบเขต ความคิดท่ีมี
อยูเ่ดิมสู่ความคิดแปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดและเป็นความคิดท่ีใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 จากความหมายของความคิดสร้างสรรค์ท่ีกล่าวมาแล้วขา้งต้นพอสรุปได้ว่า  ความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการคิดคน้ส่ิงต่างๆ ท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแบบใคร  
เป็นความคิดท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า ท่ีบุคคลแสดงความสามารถนั้นดว้ยการตอบสนองส่ิงเร้าในแง่
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ปริมาณ ประเภท ชนิด และความแปลกใหม่ รวมทั้งความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมซ่ึงความสามารถดา้นน้ีอยูใ่นตวัของทุกคน 

2.   องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
       องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคมี์หลายประการ ตามท่ีกิลฟอร์ด (อารี  รังสินนัท,์ 
2531 อา้งอิงใน Guilford,1982) อธิบายวา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้
กวา้งไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าลักษณะความคิดแบบอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย 
(Divergent Thinking) ซ่ึงประกอบดว้ย  ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 
ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ซ่ึง อารี  พนัธ์มณี (2540) ได้
รวบรวมความหมายและลกัษณะขององคป์ระกอบเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคท์ั้ง 4 ลกัษณะพอสรุป
ไดด้งัน้ี 
         2.1  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากความคิด
ธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ ซ่ึงอาจเกิดจากการน าความรู้เดิมมาดดัแปลงประยกุตใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ก็ได ้
เช่น การประดิษฐ์คิดท าเคร่ืองบินได้ พื้นฐานความคิดมาจากเคร่ืองร่อนท่ีมีอยู่แล้ว บ่อยคร้ังท่ี
ความคิดริเร่ิมตอ้งอาศยัการประยุกต์  กล่าวคือเม่ือคิดแลว้จ าเป็นตอ้งคิดสร้างสรรค์และท าให้เกิด 
ผลงานด้วยเป็นการทดสอบความคิดของตน ดงันั้น จึงตอ้งกล้าลองท าเพื่อทดสอบความคิดของ
ตนเอง ความคิดจินตนาการ และความพยายามท่ีจะสร้างผลงานจึงเป็นส่ิงท่ีคู่กนัของผูท่ี้มีความคิด
สร้างสรรค ์
        2.2  ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความคล่องแคล่วหรือคล่องตวัในการคิด
ตอบสนองส่ิงเร้าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ หรือเป็นความสามารถท่ีคิดหาค าตอบท่ีเด่นชดัและ 
ตรงประเด็นมากท่ีสุด ดงันั้น จึงเนน้ในเร่ืองปริมาณความคิด ความคิดยิ่งมีปริมาณมากเท่าไรยอ่ม
แสดงว่าผูน้ั้นมีความคิดคล่องแคล่วมาก ความคิดคล่องแคล่วช่วยในการเลือกค าตอบที่ดี และ
เหมาะสม ช่วยจดัหาทางเลือกท่ีอาจเป็นไปได ้วธีิท่ี 2 ก็อาจน ามาทอดลองใชไ้ด ้หรือวิธีท่ี 3 ก็ยงัเป็น
ท่ีน่าสนใจ ถา้วธีิท่ี 2 ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้
         2.3 ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ยดืหยุน่ทงัความคิดและการกระท า เป็น
ความสามารถในการปรับสภาพความคิดในสถานการณ์ต่างๆ ได ้ความคิดยดืหยุน่เป็นปริมาณของ
จ าพวกหรือกลุ่มของประเภทใหม่ ๆ  ซ่ึงในแต่ละแขนงของประเภทใหม่ ๆ  นั้นก็เป็นความคิดแบบ
คล่องตวัมัน่คงนัน่เอง ความคิดยดืหยุน่เป็นตวัเสริมใหค้วามคิดคล่องตวัมีความแปลกท่ีแตกต่างกนั
ออกไป และมีหลกัเกณฑม์ากยิง่ข้ึน 
         2.4  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  หมายถึง ความคิดในรายละเอียด คิดเป็น
ขั้นตอน สามารถอธิบายใหเ้ห็นภาพพจน์ไดอ้ยา่งชดัเจน ความคิดละเอียดลออจดัเป็นรายละเอียดท่ี
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น ามาตกแต่งและขยายความคิดแรกใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 เพียงจิต  โรจน์ศุภรัตน์ (2531) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ว่าตอ้งมี
องคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 8 องคป์ระกอบ คือ 
        1.  ความคิดริเร่ิม 
        2.  ความคิดคล่องตวั 
        3.  ความคิดยดืหยุน่ 
        4.  ความคิดละเอียดลออ 
        5.  ความคิดไวต่อปัญญา 
        6.  ความสามารถในการใหนิ้ยามใหม่ 
        7.  ความซึมซาบ 
        8.  ความสามารถในการท านาย 
 ดงันั้น  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคมี์หลายลกัษณะ คือ ความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ เป็นลกัษณะความคิดแบบอเนกนยั 
(Divergent Thinking) ซ่ึงแต่ละลกัษณะจะส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัในการคิดสร้างสรรค ์

 
 
 

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 
 

4. ความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 
(Elaboration) 

องคป์ระกอบท่ีส าคญั 
ของความคิด

สร้างสรรคร้์างสรรค์ 

1. ความคิดริเร่ิม 
(Originality) 

2. ความคิดคล่องแคล่ว 
(Fluency) 

3. ความคิดยดืหยุน่ 
(Flexibility) 
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 จากการศึกษาประเภทของความคิดสร้างสรรค์หลายๆ ทศันะแล้วสามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ไดว้่า ความคิดสร้างสรรค์อาจจะแบ่งแยกได ้4 ประเภทดว้ยกนั อุษณีย ์ โพธิสุข (2537) 
กล่าวไว ้สรุปไดว้า่ 
        1)  ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการเปล่ียนแปลง (Innovation) คือ แนวคิดท่ีเป็น
การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ข้ึน เช่น ทฤษฏีใหม่ การประดิษฐ์ใหม่ เป็นตน้ เป็นการคิดโดยภาพรวม
มากกวา่การแยกเป็นส่วนยอ่ย บางคร้ังเรียกวา่ "นวตักรรม" ท่ีเป็นการน าเอาส่ิงประดิษฐ์ใหม่มาใช ้
เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน เช่น การใช ้e-learning  การใชน้าโนเทคโนโลยเีป็นตน้ 
  2)  ความคิดสร้างสรรคป์ระเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การผสมผสานแนวคิด
จากแหล่งต่างๆ เขา้ดว้ยกนั แลว้ก่อใหเ้กิดแนวคิดใหม่อนัมีคุณค่า เช่น การน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์
ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางการจราจร การใช้หลกัการจินตคณิตและหลกัทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์
มาผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ซ่ึงกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหน่ึง 
  3)  ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเน่ือง (Extension)  เป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ประเภทเปล่ียนแปลงกบัความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ 
คือ เป็นโครงการหรือกรอบท่ีก าหนดไวก้วา้งๆ แต่ความต่อเน่ืองเป็นรายละเอียดท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังานนั้น เช่น การสร้างรถยนต์ หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป โทรศพัท์มือถือ เป็นตน้ 
จะมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจากตน้แบบเดิม 
  4) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการลอกเลียน (Duplication) เป็นลกัษณะการจ าลอง
หรือลอกเลียนแบบจากความส าเร็จอ่ืนๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหต่้างไปจากเดิมเพียง
เล็กนอ้ย แต่ส่วนใหญ่ยงัคงแบบเดิมอยู ่เช่น เคร่ืองแต่งกาย บทเพลง ภาพยนตร์ การ์ตูน 
เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) หมายถึง กระบวนการทางความสามารถ
ในการคิดออกแบบส่ิงแปลกใหม่ไดห้ลายทิศทาง มีลกัษณะเป็นความคิดหลากหลาย คิดไดก้วา้งไกล 
เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ เป็นความคิดท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงประกอบด้วย 
ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ ความคิดละเอียดลออ  
 3.  การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
       การพฒันาความคิดสร้างสรรค์นั้น มีนกัวิชาการไดใ้ห้แนวทางในการพฒันาความคิด
สร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 
       วีระ  ผึ้ งรักษ์ ( 2538) ได้เน้นว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจะพัฒนาข้ึนนั้ น 
จ าเป็นต้องให้เด็กมีบรรยากาศที่เหมาะสมในโรงเรียน กล่าวคือ ครูตอ้งใจกวา้งจริงใจต่อ
นักเรียน เพื ่อให้นักเรียนจะได้เป็นตัวของตวัเองและกล้าแสดงออก ครูเป็นตวัจกัรส าคัญท่ีจัด
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บรรยากาศให้เหมาะสมในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์  รวมถึงการจดักิจกรรมต่างๆ  ซ่ึง
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมทางด้านดนตรี 
กิจกรรรมทางด้านภาษาไทย กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทางคณิตศาสตร์และการเล่น 
        อุษณีย์  โพธิสุข ( 2537) ได้เสนอแนวทางในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ดังน้ี 
  1)  กระบวนการคิด  เป็นการสอนท่ีเพิ่มทกัษะความคิดทางด้านต่างๆ เช่น ความคิด
จินตนาการ ความคิดอเนกนยั ความคิดวจิารณญาณ  ความคิดวิเคราะห์  ความคิดแปลกใหม่ ความคิด
หลากหลาย ความคิดยดืหยุน่ ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และการประเมินผล 
  2)  ผลผลิต เป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นหลายส่ิงหลายอยา่งของการคิด เช่น วิธีคิด ประสิทธิภาพ
ทางการคิด การน าเอาความรู้ไปสู่การน าไปใช ้ จุดส าคญัในการสอนวา่จะพิจารณาเกณฑ์ของผลผลิต
อย่างไรนั้น ควรจะมีการก าหนดให้นกัเรียนรู้จกัการระบุจุดประสงค์ของการท างาน รู้จกัประเมิน  
การท างานของตนเองอยา่งใชเ้หตุผล พยายามและสามารถปรับใชไ้ดใ้นชีวติจริง 
  3)  องคค์วามรู้พื้นฐาน คือ ใหโ้อกาสเด็กไดรั้บความรู้ผา่นส่ือและทกัษะหลายดา้น โดย
ใชป้ระสาทสัมผสัหรือความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย และมีแหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนั ทั้งจาก
หนงัสือ ผูเ้ช่ียวชาญ การทดสอบดว้ยตนเองและท่ีส าคญัคือให้เด็กไดส้ร้างความรู้ดว้ยตวัของเขาเอง 
  4)  ส่ิงท่ีทา้ทายนกัเรียน คือ หางานท่ีสร้างสรรคแ์ละมีมาตรฐานใหเ้ด็กท าได ้
  5)  บรรยากาศในชั้นเรียน คือ ตอ้งให้อิสระเสรี  ความยุติธรรม ความเคารพในความคิดเห็น
ของนกัเรียน ใหเ้ด็กมัน่ใจวา่จะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดท่ีแตกต่างจากครู หรือคิดวา่ครูไม่ถูกตอ้ง 
ยอมใหเ้ด็กลม้เหลวหรือผดิพลาด (โดยไม่เกิดอนัตราย) แต่ตอ้งฝึกให้เรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดท่ีผา่นมา 
  6)  ตวันกัเรียน คือ สนบัสนุนให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ตนเอง มีความเคารพตนเอง 
กระหายใคร่รู้ 

 7)  การใชค้  าถาม คือ ครูตอ้งสนบัสนุนใหน้กัเรียนถามค าถามของเขา 
 8)  การประเมินผล  ครูต้องหลีกเล่ียงการประเมินที่ซ ้ าซากหรือเป็นทางการตลอด 
และสนบัสนุนใหเ้ด็กประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และประเมินร่วมกบัครู 
 9)  การสอนและการจดัหลกัสูตร  ควรน าไปผสมผสานกบัวิชาการต่างๆ เพราะสามารถ
ใช้ได้กับทุกวิชา ลองให้นักเรียนได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่มีค  าตอบที่ดีที่สุดค าตอบท่ีคลุมเครือ และ
เปล่ียนแปลง  ไดง่้าย ใหค้รูเป็นผูส้นบัสนุนและช่วยเหลือเด็กไม่ใช่ผูส้ั่งการและสอน 
 10)  การจดัระบบในชั้นเรียน ให้เด็กไดค้น้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน ปรับระบบ 
ตารางเรียนใหย้ดืหยุน่เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความสามารถท่ีหลากหลาย  จดักลุ่มการสอน
หลาย ๆ แบบ เช่น จบัคู่ กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่และสอนแบบเด่ียว   นอกจากน้ีควรจดัห้องเรียนให้
แตกต่างกนัไปในแต่ละเวลา สถานท่ี เช่น บางห้อง บางเวลา ไม่มีท่ีนัง่ นัง่ใกลก้นั ไกลกนั นัง่ขา้งนอก 
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เรียนท่ีสนาม เป็นตน้ 
 ยทุธศาสตร์  ถนดัพงษ ์(2538)  กล่าววา่  ความคิดสร้างสรรคไ์ม่สามารถบงัคบัใหเ้กิดได้
แต่สามารถส่งเสริมให้เกิดข้ึนได ้และไดเ้สนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 1)  จดัใหมี้ภาวะท่ีปลอดภยัทางจิต โดยค านึงถึงกระบวนการ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
       (1)  ยอมรับในคุณค่าของเด็กแต่ละคน เคารพในความคิดเห็นและเช่ือมัน่ในตวัเด็ก
อยา่งไม่มีเง่ือนไข 
       (2)  สร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลายไม่มีการวดัและการประเมินผล  เพื่อทุกคนท างาน
ดว้ยความสบายใจ ไม่ตอ้งห่วงหรือวติกวา่จะไดค้ะแนนไม่ดี ท าใหรู้้สึกเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง
กลา้แสดงออก ทั้งความคิดและการกระท าอยา่งสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
       (3)  มีความเขา้ใจในผลงาน โดยเฉพาะการสร้างสรรคส่ิ์งแปลกๆ 
 2)  จดัใหมี้ภาวะท่ีเสรีในการแสดงออก เช่น การพูด การแสดงออกหรือการท าส่ิงท่ีมี
ลกัษณะแปลก 
             สรุปไดว้า่  ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นตวัเด็กทุกคนและสามารถส่งเสริมให้
พฒันาไดโ้ดยการสอน ฝึกทกัษะ อบรม และสร้างบรรยากาศกบัการจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้
จะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคเ์ด็กไดดี้ คือ 
 1)  การใหอิ้สระ  การส่งเสริมความเป็นอิสระทางดา้นความคิดและการกระท า ใหเ้ด็ก
ไดมี้โอกาสเลือกคิดตดัสินใจ   แสดงความคิดเห็น  และผูใ้หญ่ยอมรับการตดัสินใจของเด็ก  หากไม่
เป็นการถูกตอ้ง  ผูใ้หญ่ควรคอยช้ีแนะใหแ้นวทางท่ีถูกตอ้ง  และดว้ยวธีิการประนีประนอม ยดืหยุน่
และปรับใหมี้ความเหมาะสมไม่ใช่การบีบบงัคบั ขู่เข็ญ และใชอ้ านาจให้เด็กยอมท าตาม ตอ้งสนบัสนุน
ใหเ้ด็กกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้แสดงออก และสามารถคิดสร้างสรรคไ์ด้ 
 2)  การสร้างความเช่ือมัน่ ความเช่ือมัน่ในตนเองมกัจะมีส่วนสนบัสนุนใหเ้ด็กประสบ
ความส าเร็จไดม้าก ผูใ้หญ่พึงแสดงความช่ืนชมในส่ิงท่ีเด็กปฏิบติั พยายามส่งเสริมให้เด็กประสบ
ความส าเร็จตามความสามารถ ขณะเดียวกนัการให้รางวลั การกล่าวชมเชย การใหก้ าลงัใจ ซ่ึงจะท า
ใหเ้ด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 3)  การตอบค าถาม ความอยากรู้อยากเห็นเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของเด็กท่ีมีความคิด
สร้างสรรค ์เด็กจะแสดงออกดว้ยการร้ืน คน้ ทดลอง และซกัถาม ผูไ้ม่ควรดุ หรือวา่กล่าว   แต่ควร
กระตือรือร้นแสดงความสนใจต่อค าถาม และนอกจากตอบค าถามแก่เด็กแลว้ ควรหาทางกระตุน้
ให้เด็กคิดหาค าตอบดว้ยตนเอง ซ่ึงจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยต่อเน่ืองความคิดของเด็กใหพ้ฒันาข้ึน 
ขณะเดียวกนัพ่อแม่ควรถามเด็กดว้ยค าถามท่ีท าให้เกิดค าตอบท่ีหลากหลาย  การให้อิสระและไม่
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เคร่งครัดกบัเด็ก ท าใหเ้ด็กกลา้แสดงออกและท าตามท่ีตนคิด 
 4)  การรู้จกัช่วยตนเอง  การฝึกใหเ้ด็กรู้จกัช่วยตนเองตามวยัดว้ยการลงมือท าส่ิงต่างๆ 
ดว้ยตนเอง จะท าให้เด็กมีลกัษณะท่ีมุ่งความส าเร็จสูง มีความพยายามมานะบากบัน่ไม่ยอมแพต่้อส่ิง
ใดๆ ไดง่้าย หรือท่ีเรียกวา่มีแจงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ 
ผลจากการศึกษาพบว่าการฝึกให้เด็กรู้จกัช่วยตนเองในช่วงอายุ 2-4 ขวบ จะท าให้เด็กมีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธ์ิค่างขา้งถาวร  การส่งเสริมให้เด็กไดล้งมือปฏิบติั กลา้เล่นตามท่ีตนคิดและถ่ายทอดความคิด
ออกมาเป็นผลงาน ลว้นช่วยใหเ้ด็กมีความคิดสร้างสรรค ์
 ดร.สุวทิย ์ มูลค า (2550) ไดศึ้กษาแนวความคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ แลว้
น ามาวเิคราะห์ สังเคราะห์ แลว้เสนอกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
ภาพที ่2 แสดงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน 
 
  ขั้นท่ี 1  คน้พบปัญหา  เป็นขั้นเร่ิมตน้ตั้งแต่รู้สึกกงัวลใจ  มีความสับสนเกิดข้ึนในใจ
พิจารณาอยา่งรอบคอบ คน้หาสาเหตุดงักล่าวเกิดจากปัญหาอะไร เช่น สนใจนโยบายของรัฐบาลท่ีจะ
ท าใหค้รัวไทยกลายเป็นครัวโลก อาหารท่ีต่างชาตินิยมรับประทานอาหารคือ ตม้ย  า ปัญหาอยูท่ี่วา่จะ
ส่งตม้ย  าไทยไปขายทัว่โลกไดอ้ยา่งไร เพราะตม้ย  าตอ้งปรุงสดและตอ้งรับประทานร้อนๆ จึงจะอร่อย 
  ขั้นท่ี 2 เตรียมการและรวบรวมขอ้มูล  เป็นขั้นเตรียมการของผูคิ้ดท่ีจะศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและเตรียมขอ้มูลต่างๆ  ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงของเร่ืองท่ีคน้พบปัญหาเพื่อใชใ้นการคิดแกปั้ญหา 

ขั้นที ่6  ทดสอบความคิด 

ขั้นที ่5 ความคิดกระจ่างชัด 

ขั้นที ่4 ฟูกฟักความคิด 

ขั้นที ่3 ฟูกฟักความคิด 

ขั้นที ่2 เตรียมการและรวบรวมข้อมูล 

ขั้นที ่1 ค้นพบปัญหา 
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เช่น ปัญหาจะส่งตม้ย  าไปขายทัว่โลกไดอ้ยา่งไร จึงศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั การผลิต การจ าหน่าย 
การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ ฯลฯ 
  ขั้นท่ี 3 วเิคราะห์  เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 จะเป็นขั้นพิจารณาขอ้มูลอยา่งละเอียด 
หาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล เช่น การผลิตตม้ย  าผลิตไดด้ว้ยวิธีใดบา้ง การจ าหน่าย การขนส่ง การบรรจุ
หีบห่อ แยกแยะรายละเอียดแลว้วเิคราะห์ใชเ้หตุผลในการพิจารณา 
  ขั้นท่ี 4  ฟูมฟักความคิด  เป็นขั้นท่ีอยูใ่นความวุน่วายของขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้าทั้งเก่าและ
ใหม่ ปราศจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ยงักระจดักระจาย  ไม่สามารถขมวดความคิดได ้จึงจ าเป็น 
ตอ้งมีสมาธิ  ท าจิตใจใหว้า่ง  รอโอกาสใหค้วามคิดแวบข้ึนมา  เช่น วเิคราะห์ขอ้มูลการท าตม้ย  าอยา่ง
ละเอียดทุกแง่ทุกมุมเม่ือยงัคิดแกปั้ญหาการส่งตม้ย  าไปขายทัว่โลกไม่ได ้ก็ท  าจิตใหป้ล่อยวางระยะ
หน่ึงเพื่อพกัจิตและรอโอกาสท่ีจะคิด 
  ขั้นท่ี 5 ความคิดกระจ่างชดั  เป็นขั้นตอนของความคิดสับสน  กระจดักระจายวุ่นวาย 
ได้ผ่านการเรียบเรียงเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เขา้ด้วยกนั  มีความกระจ่างชัดเจนและมองเห็นภาพ
เกิดข้ึนในใจ ความคิดแวบข้ึนมาหรือยรีูกา้ คิดไดแ้ลว้ มาม่า ย  าย  า  บะหม่ียงับรรจุถุงไปขายไดท้ัว่โลก 
ถา้เราผลิตตม้ย  ากระป๋องไปขายทัว่โลกน่าจะท าได ้และมีความเป็นไปไดสู้งแต่อยา่งไรก็ดี ขั้นน้ียงัไม่
เกิดความเช่ือมัน่ของส่ิงท่ีคิดได ้
  ขั้นท่ี 6 ทดสอบความคิด  เป็นขั้นท่ีน าความคิดท่ีไดข้องขั้นท่ี 5 ท่ียงัไม่มัน่ใจไปพิสูจน์
ใหเ้ห็นจริงและถูกตอ้ง เช่น ทดสอบผลิตตม้ย  ากระป๋องไดห้รือไม่ ท าอยา่งไรเป็นไปตามท่ีเราคิดไว้
หรือไม่ หากเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เช่น ผลิตตม้ย  ากระป๋องแหง้แค่เติมน ้าร้อนก็ทานไดโ้ดยคง
รสชาติและคุณภาพไวเ้หมือนเดิม สะดวกในการขนส่ง น ้ าหนกัเบา ส่งไปขายไดท้ัว่โลก 
  วอลลาซ (Wallach, 1962 ) ไดก้ล่าววา่   กระบวนการของความคิดสร้างสรรคเ์กิดจากความคิด 
ส่ิงใหม่ๆ  โดยการลองผิดลองถูก (Trial and Error)   และไดแ้บ่งขั้นตอนในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ว้
เป็น 4 ขั้นตอน ตามล าดบัดงัน้ี 
  1) ขั้นเตรียมงาน  (Preparation)  เป็นขั้นของการเตรียมตวั การศึกษาปัญหาจดัเตรียม
ขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงาน ขอ้มูลระบุปัญหา ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง
ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเตรียมไวส้ าหรับการแกปั้ญหายกตวัอย่าง เช่น  
นกัประดิษฐ์คิดคน้คนส าคญัของโลก ไมเคิล  ฟาราเดย ์(Michael Faraday)  มีความสนใจเก่ียวกบั
แม่เหล็กกระแสไฟฟ้า จึงท าการเก็บรวบรวมความรู้เก่ียวกบัแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า เกิดเป็นทฤษฏี
แม่เหล็กไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าข้ึน 
  2)  ขั้นฟักตวั (Incubation) เป็นขั้นของการเก็บสะสมครุ่นคิด ทบทวนปัญหา ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ความรู้ และปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่บางคร้ังขั้นตอนน้ีอาจเป็นขั้นตอน
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ของความสับสนวุ่นวายกบัขอ้มูลทั้งเก่าและใหม่ ท าให้ไม่สามารถขมวดความคิดได ้จึงตอ้งปล่อย
ความคิดไวเ้งียบๆ เพื่อให้เกิดการขบคิดจนกระทัง่ไดรั้บค าตอบท่ีตอ้งการ ซ่ึงระยะของการฟักตวัน้ีจะ
ยาวนานเพียงใด จะข้ึนอยูก่บัความมุ่งมัน่ท่ีจะหาค าตอบ สมาธิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีอยู ่
  3)  ขั้นจรรโลงใจหรือขั้นความคิดกระจ่าง (Inspiration or Illumination) เป็นขั้นท่ีความ
สับสนได้ผ่านการเรียบเรียง จดัล าดบัและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ต่างๆ เขา้ด้วยกนัแล้ว ท าให้เกิด
แนวทางมองเห็นทางในการแกปั้ญหา พบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ความรู้และแนวทางในการ
แกปั้ญหา สามารถก าหนดสมมติฐานของปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งเช่น อาร์คิมิดิส คน้พบสูตร
กลศาสตร์เร่ืองการลอยตวั (Buoyancy) เม่ือลงอาบน ้าในอ่างท่ีมีน ้าเตม็อยู ่เป็นตน้ 
  4)  ขั้นการปรับปรุงหรือขั้นพิสูจน์ (Revision or Verification)  เป็นขั้นของการปรับปรุง
ปรุงแต่งส่ิงท่ีคน้พบใหส้มบูรณ์และดียิง่ข้ึน ท าการทดสอบหรือพิสูจน์ในส่ิงประดิษฐใ์หม่ ทบทวน
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้พิจารณาผลงานอยา่งรอบคอบ เปรียบเทียบผลดีผลเสีย ทดสอบความสัมพนัธ์กบั
ค าตอบท่ีพบถึงความเหมาะสม มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงหรือดดัแปลงหรือไม่ การพิสูจน์ความจริงทดสอบ
จนเป็นท่ีแน่ใจแลว้จึงตั้งเป็นกฎเกณฑ ์แนวความคิด หรือวธีิแกปั้ญหาแบบใหม่ 
 4.     กจิกรรมทีจ่ าเป็นต่อการคิดแบบสร้างสรรค์ 
       อรพรรณ  พรสีมา (2543) ไดน้ าเสนอกิจกรรมท่ีจ าเป็นต่อการคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 
       1)  ฝึกเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุและแนวทางแกปั้ญหาหลายๆ แนวทาง 
       2)  ฝึกมองขอ้เสนอของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากหลายๆ มุมมอง 
       3)  ฝึกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของคนอ่ืน 
       4)  ฝึกเสนอความคิดเห็นใหแ้ตกต่างจากความคิดเห็นของคนอ่ืน 
       5)  หาโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมระดมสมอง 
        6)  ฝึกมองหาและตรวจสอบอิทธิพลขององคป์ระกอบหรือกิจกรรมยอ่ยท่ีมีผลต่อ
องคป์ระกอบใหญ่หรือกิจกรรมหลกั 
       7)  ฝึกติดตามและตรวจสอบอิทธิพลขององคป์ระกอบหรือกิจกรรมยอ่ยท่ีมีผลต่อ
องคป์ระกอบใหญ่หรือกิจกรรมหลกั 
       8)  ฝึกมองหาความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์  
       9)  ฝึกเส่ียงเสนอความคิดเห็น 
       10)  ฝึกสร้างจินตนาการเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 
       11)  ฝึกเปรียบเทียบส่ิงของ เหตุการณ์และกิจกรรม 
       12)  ฝึกสร้างภาพ สร้างฝันและสร้างความส าเร็จ 
       13) ฝึกสืบหารากเหงา้ ความเป็นมาและความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ 
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       14) ฝึกถามค าถามหลายๆ ค าถาม  โดยเฉพาะค าถามปลายเปิด 
       15)  ฝึกพดูและเขียนนวนิยาย 
       16)  ฝึกคิดหาทางเลือกแนวทางท่ีจะเป็นไปได ้และตวัเลือกเพื่อแกปั้ญหาเหตุการณ์และ
สถานการณ์ต่างๆ  
 5.     การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ 
  การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคค์วามรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจัด
สถานการณ์ใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของตนเอง  โดยผูเ้รียนไดศึ้กษา คิด คน้ควา้ ทดลอง ระดม
สมอง ศึกษาจากใบความรู้  ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงจะมีการเช่ือมโยงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกบั
ความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้  โดยผูส้อนจะเป็นผูช่้วยเหลือ มีการตรวจสอบความรู้ใหม่  ซ่ึงสามารถ
กระท าไดท้ั้งการตรวจสอบกนัเอง ระหวา่งกลุ่ม หรือผูส้อนช่วยเหลือในการตรวจความรู้ใหม่ 
  วตัถุประสงค์ 
  เพื่อใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยการศึกษาและปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ จากส่ือการ
เรียนหรือแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  องค์ประกอบส าคัญ 
  การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรคค์วามรู้มีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

1.  การเช่ือมต่อความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
2. โครงสร้างของแนวคิด (ความรู้) ท่ีสร้างข้ึนใหม่ 
3. การตรวจสอบความรู้ใหม่ 
4. การน าแนวคิด (ความรู้) ใหม่ไปใชก้บัสถานการณ์ต่าง ๆ 

  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาสร้างสรรค์ความรู้ 
  1)  ผูส้อนมีหนา้ท่ีจดัการใหผู้เ้รียนขยายโครงสร้างทางปัญญา (สร้างความรู้) โดยมี
สมมุติฐาน ดงัน้ี 
        (1)  น าเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ต่อสังคมและตวัผูเ้รียนเอง
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา 
        (2)  ความขดัแยง้ทางปัญญาเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดกิจกรรมการคิดไตร่ตรอง เพื่อสร้าง
ความรู่ท่ีจะขจดัความขดัแยง้ 
        (3)  การคิดไตร่ตรองบนพื้นฐานของประสบการณ์ และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่
เดิม ภายใตก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม จะกระตุน้ใหมี้การสร้างโครงสร้างทางปัญญาเก่ียวกบัส่ิงนั้น
ข้ึนมาใหม่ประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม 
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  ภาพที ่3 การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจะกระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างทางปัญญา 
 
 2)  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียน ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 3)  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็นท า
เป็นและใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 4)  มีการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์
ความรู้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 5)  ผูส้อนเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้มาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก โดยการ 

- จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม 
- วางแผนการจดักิจกรรม 
- จดัเตรียมส่ือการเรียน 
- ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ 
- กระตุน้ผูเ้รียนโดยการตั้งค  าถาม 
- ใหก้ าลงัใจ 
- ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
- ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

 6)  ผูส้อนเรียนรู้ไปพร้อมกบัผูเ้รียนจากกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ และแหล่ง
วทิยาการต่างๆ  
               7)  ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการประเมินผูเ้รียน โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง 

ปฏิสัมพนัธ์ 
ทางสังคม 

ความขดัแยง้ 
ทางปัญญา 

สถานการณ์ 
ท่ีเป็นปัญหา 

แรงจูงใจ 
ภายใน 

กิจกรรม 
ไตร่ตรอง 

โครงสร้าง 
ทางปัญญา 
สร้างข้ึนใหม่ 
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        ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
       การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้เป็นเพียงแนวคิดท่ีเน้นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนสร้างสรรคค์วามรู้ข้ึนเอง องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการเรียนรู้หลกั คือ ใหผู้เ้รียนไดส้ร้าง
ความรู้ใหม่ข้ึนมาโดยอาศยัความรู้เดิมเป็นฐาน เม่ือสร้างความคิดใหม่แลว้ผูส้อนจะให้ตรวจสอบ
หรือประเมินความรู้ใหม่ เม่ือเกิดความเขา้ใจชดัเจนและพอใจกบัความรู้ใหม่นั้นแลว้ให้ผูเ้รียนน า
ความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ หรือเสนอแนวทางการใชค้วามรู้ใหม่ 
 จากองคป์ระกอบส าคญัดงักล่าว ไดมี้ผูเ้สนอขั้นตอนการจดัการเรียนไวห้ลากหลาย เช่น  
กรมวชิาการ (2543) ไดเ้สนอไวด้งัน้ี 
   1.  ขั้นปฐมนิเทศ 
  2.  ขั้นกระตุน้ให้เกิดความคิด 
  3.  ขั้นสร้างความรู้ใหม่ 
  4.  ขั้นทดลองใชค้วามรู้ใหม่ 
  5. ขั้นทบทวนใชค้วามรู้ใหม่ 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) เสนอขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ไว้
คลา้ยคลึงกบักรมวชิาการ และในท่ีน้ีจะเสนอไวโ้ดยละเอียด ดงัน้ี 

 1) ขั้นปฐมนิเทศ 
             ผูส้อนใหโ้อกาสผูเ้รียนสร้างจุดมุ่งหมายและแรงดลใจในการเรียนตามเน้ือหาท่ี
ก าหนด 
         2)   ขั้นท าความเขา้ใจ  
               ผูส้อนใหผู้เ้รียนปรับแนวคิดปัจจุบนัหรือบรรยายความเขา้ใจของตนเองในหวัขอ้ท่ี
ก าลงัเรียน ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนอาจมีแบบจ าลองทางความคิดรวบยอดท่ีอาจไม่สมบูรณ์ในตอนเร่ิม
เรียน โดยผูเ้รียนอาจท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น อภิปรายกลุ่มเล็ก การเขียนผงัความคิด การเขียน
สรุปความคิด เป็นตน้ 
        3)  ขั้นจดัโครงสร้าง 
                         แนวคิดใหม่น้ีเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย  
              (1)  การช่วยผูเ้รียนสร้างสรรคค์วามรู้ความเขา้ใจใหม่ 
                     ตามแนวความคิดของการสร้างสรรคค์วามรู้ การช่วยผูเ้รียนก็คือ ผูส้อนช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอด หรือการสร้างความคิดรวบยอดท่ียงัไม่สมบูรณ์ข้ึนตลอดจนขยายไปสู่
แบบจ าลองทางความคิดรวบยอดของตนเอง โดยผูส้อนตอ้งมีภาระความรับผดิชอบท่ีส าคญัคือการ
วนิิจฉยัความเขา้ใจผดิของผูเ้รียนซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการสัมภาษณ์ ซกัถามผูเ้รียนโดยตรง เช่น 



 38 

สัมภาษณ์ผูเ้รียนเพื่อคน้หาแบบจ าลองความคิดรวบยอดท่ีไม่สมบูรณ์ และสร้างแบบจ าลองท่ีสมบูรณ์
ข้ึนมาใหม่ 
            (2)  การเขียนแผนผงัความคิดรวบยอด 
               -  ผูเ้รียนจดัความคิดของค าลงไปในโครงสร้างหรือจดัท าเป็นหมวดหมู่ 
               -  ระบุความคิดท่ีตอ้งการศึกษาตั้งแต่สองความคิดข้ึนไป 
               -  สร้างโครงสร้างความรู้และตวัปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา เป็นแผนผงัความคิด 
              -  น าโครงสร้างความรู้ท่ีได้มาอภิปรายร่วมกนัเป็นกลุ่มและจดัท าเป็น
แผนผงัความคิดรวบยอดร่วมกนั 
           (3)  การตรวจสอบความเขา้ใจ 
             หลงัจากการช่วยให้ผูเ้รียนสร้างความคิดรวบยอดใหม่ข้ึนดว้ยตนเองแลว้ยงั
ตอ้งมีการตรวจสอบวา่ผูเ้รียนเขา้ใจหรือไม่ โดยอาจพิจารณาจากเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
              -  ความคิดรวบยอดไดเ้กิดการเช่ือมประสานระหวา่งกนัและจดัระเบียบเป็น
โครงสร้างความรู้แลว้หรือยงั 
              -  ความคิดรวบยอดไดรั้บการเช่ือมโยงเขา้สู่เครือข่ายของปัญหาท่ีตอ้งพิสูจน์
หรือยงั 
             -  ตวัความรู้สามารถน าไปใชใ้นบริบททางสังคมของโลกแห่งความจริงหรือไม่ 
   (4)   ขั้นน าแนวความคิดไปใช ้
                      ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนน าแนวความคิดของตนเองท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้น
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายทั้งท่ีคุน้เคยและแปลกใหม่ 
   (5)  ขั้นทบทวนหรือเปรียบเทียบความรู้ 
                      ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสะทอ้นตนเองวา่แนวความคิดของไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมก่อนเร่ิมเรียนรู้อยา่งไร โดยอาจจะเขียนหรือวาดภาพเปรียบเทียบระหวา่งความคิดตอนเร่ิม
เรียนรู้ในบทเรียนนั้น กบัความคิดตอนส้ินสุดการเรียนรู้ในบทเรียนนั้น สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้
ดงัน้ี 
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ภาพที ่4 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ 
 ข้อดีและข้อจ ากดั 
 ข้อดี 
 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูข้ยายความรู้ความคิดของตนเองใหก้วา้งหรือลึกซ้ึงดว้ยตนเองโดย
มีความรู้เดิมเป็นฐาน  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษยซ่ึ์งมกัตีความส่ิงต่างๆ จากความรู้
เดิม 
 ข้อจ ากดั 
 ผูส้อนตอ้งมีทกัษะในการกระตุน้ความคิด ความรู้เดิม การช่วยเช่ือมต่อความรู้และการช่วยเหลือ
วนิิจฉยัความรู้ความคิดใหม่ท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนใหมี้ความสมเหตุสมผล  
 

1. ขั้นปฐมนิเทศ 

2. ขั้นท าความเข้าใจ 

3. ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ 
* การช่วยผูเ้รียนสรรคส์ร้างความเขา้ใจใหม่ 
* การเขียนแผนผงัความคิดรวบยอด 
* การตรวจสอบความเขา้ใจ 

4. ขั้นน าแนวความคิดไปใช้ 

5. ขั้นทบทวนหรือเปรียบเทียบความรู้ 
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              6.     การจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง (Brainstorming Method)  
        การจดัการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนทุกคน
ไดแ้สดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาใหม้ากท่ีสุด  โดยเสนอไดอ้ยา่งเสรี  ไม่มี
การวพิากษว์ิจารณ์ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะท่ีเสนอมา มีการบนัทึกความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
ทั้งหมดไว ้ หลงัจากนั้นอาจจะจดัให้มีการอภิปราย ทบทวนความคิดทั้งหมดจดัเป็นหมวดหมู่หรือ
ประเภทและตดัสินเลือกวธีิการท่ีสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
       6.1  วตัถุประสงค ์
               เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเสรี มีแนวคิดใหม่ มีแนวความคิดท่ี
กวา้งขวางและสามารถน าแนวความคิดเหล่านั้นไปสู่การตดัสินใจหรือการแกปั้ญหาไดดี้ 
       6.2   องคป์ระกอบส าคญั 
               การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารระดมสมองมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 
              1)  การแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี 
              2)  การจดบนัทึกความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะทั้งหมด 
              3)  การจดัหมวดหมู่หรือประเภทของความคิด 
              4)  การตดัสินใจเลือกวกีารท่ีดีไปใชแ้กปั้ญหา 
       6.3  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 
              การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารระดมสมองมีขั้นตอนส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
              1)  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
                   ผูส้อนอธิบายประเด็นหัวขอ้ หรือเร่ืองท่ีผูเ้รียนจะตอ้งระดมความคิด ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นเร่ืองท่ีทา้ทายหรือเร่ืองท่ีก าลงัอยูใ่นความสนใจ โดยทัว่ไปแลว้ผูส้อนมกัจะเร่ิมค าถามน า
ดว้ยวา่ "เราจะสามารถ ........................... ไดอ้ยา่งไร"  เช่น "เราจะสามารถแกปั้ญหายาบา้ไดอ้ยา่งไร" 
เราจะสามารถแกปั้ญหาการจราจรท่ีคบัคัง่ในขณะน้ีไดอ้ยา่งไร" ขอ้ความดงักล่าว ผูส้อนควรเขียนไว้
บนกระดาษเพื่อให้ผูเ้รียนเห็นทุกคน 
              2)  ขั้นระดมสมอง 
                   ขั้นน้ีเป็นการระดมความคิดจากผูเ้รียนทุกๆ คน ใหม้ากท่ีสุด โดยผูส้อนจะเขียน
ความคิดท่ีผูเ้รียนแต่ละคนเสนอมาทุกๆ ความคิด ซ่ึงในขั้นน้ียงัไม่มีการอภิปรายว่า ความคิดของ
ผูเ้รียนคนใดดีหรือไม่ดี เป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้สนอ
ความคิดไดอ้ยา่งอิสระ บางคร้ังอาจจะใหเ้วยีนกนัน าเสนอโดยผูส้อนแจกลูกหินถา้ใครตอ้งการเสนอ
ก็ใหโ้ยนลูกหินแกว้น าเสนอ 
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  3)  ขั้นอภิปรายและคดัสรร 
                    หลงัจากท่ีได้ความคิดต่างๆ แลว้ ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายประเด็น
ต่างๆ ท่ีไดน้ าเสนอว่าเป็นวิธีการท่ีดีหรือไม่ มีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากน้อยเพียงไร โดย
ผูส้อนอาจจะก าหนดเกณฑค์ร่าวๆ ไวก่้อน หลงัจากท่ีไดอ้ภิปรายและประเมินใหก้ลุ่มเลือกความคิดท่ี
เห็นวา่ดีท่ีสุดมา 2-3 ความคิด ซ่ึงในวธีิน้ีนอกจากเป็นการฝึกอภิปรายแลว้ยงัเป็นการฝึกทกัษะการยอมรับ 
  4)   ขั้นจดัล าดบัความคิด 
        เม่ือไดค้วามคิดท่ีดีถูกแลว้ ใหก้ลุ่มน าความคิดท่ีไดเ้ลือกไว ้2-3 ความคิด มา
เขียนลงในกระดานหรือแผน่กระดาษแลว้ใหก้ลุ่มเลือกวา่ ความคิดใดท่ีความส าคญัท่ีสุดโดยการ
ร่วมกนัพิจารณาใหเ้หตุผลหรืออาจจะใหว้ธีิลงคะแนนโดยยกมือ ส าหรับความคิดใดท่ีผูเ้รียนให้
ความส าคญัมากก็จดัเป็นล าดบัท่ี 1 ลดหลัน่ลงมา 
  5)  ขั้นวางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 
                    ในขั้นน้ีใหก้ลุ่มเขียนแผนในการน าแนวคิดน้ีไปใช ้ซ่ึงแผนนั้นจะตอ้งระบุ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูเ้รียนแต่ละคนปฏิบติัการท างานและขั้นตอนการท างาน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่5  ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

2. ขั้นระดมสมอง 

3. ขั้นอภิปราย 
 

4. ขั้นจัดล าดับความคิด 

5. ขั้นวางแผนเพือ่น าไปสู่การปฏิบัติ 
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 7.    ข้อเสนอแนะ 
        บุญชม  ศรีสะอาด (2541) ไดเ้สนอเทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารระดมความคิดไว้
ดงัน้ี 
  1)  จะตอ้งให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจวา่ในการระดมความคิดนั้นตอ้งใหเ้สนอความคิด
ของคนอ่ืนใหม้ากท่ีสุด โดยเสนอไดอ้ยา่งเสรีไม่มีการวพิากษว์จิารณ์ความคิดเห็นของคนอ่ืน การ
เสนอความคิดท่ีแปลกเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา ความคิดท่ีเสนอมานั้นอาจเป็นการปรับปรุง
แนวความคิดของคนอ่ืนๆ ก็ได ้
        2)  ในการระดมความคิดจะตอ้งด าเนินการไม่ใหมี้การวพิากษว์จิารณ์ความคิดของคน
อ่ืนท่ีเสนอไปแลว้ ไม่ควรให้มีลกัษณะผกูขาดเกินไป และไม่ควรบงัคบัใหทุ้กคนเสนอความคิด 
        3)  ท าการจดบนัทึกแนวความคิดทุกอยา่งท่ีผูเ้รียนเสนอมาลงบนกระดานด า หรือ
แผน่กระดาษท่ีเตรียมไว ้ใหทุ้กคนไดม้องเห็น และเก็บไวเ้พื่อจดัหมวดหมู่ สรุป และประเมินผล
ต่อไป 
        4)  ควรจดัท่ีนัง่แบบคร่ึงวงกลมเพื่อสะดวกต่อการระดมสมองและการประเมินผล 
        5)  หลงัจากระดมความคิดแลว้ ควรมีการจดัหมวดหมู่ อภิปราย ทบทวน ความคิด
ทั้งหมดเพื่อตดัสินวา่มีวธีิใดบา้งท่ีสามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
  6)  โดยทัว่ไปจะให้เสนอความคิดดว้ยปากเปล่า แต่ถา้หากเป็นกลุ่มใหญ่อาจใหผู้เ้รียน
เขียนใส่กระดาษแลว้รวบรวมไว ้
 8.    ข้อดีและข้อจ ากดั 
         8.1  ขอ้ดี 
                1)  สามารถใชไ้ดดี้เม่ือผูส้อนตอ้งการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์น
ประเด็นใดประเด็นหน่ึง 
                2)  เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะ
อยา่งเสรีมีความสบายใจ 
         3)  ท าใหไ้ดค้วามคิดท่ีกวา้งขวาง แปลกใหม่และอาจน าไปใชแ้กปั้ญหาไดดี้ 
  8.2  ขอ้จ ากดั 
    1)  เป็นวธีิการท่ีอาจใชเ้วลามาก 
    2)  ถา้ผูเ้รียนมีจ านวนมากเกินไปอาจท าใหมี้การแสดงความคิดไม่ทัว่ถึง หรือ
สมาชิกแต่ละคนอาจจะมีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นนอ้ยเกินไป 
    3)  ผูเ้รียนท่ีไม่คุน้เคยวธีิการน้ี อาจจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นท่ีแปลกๆ ใน
ระยะแรกๆ 
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                     8.3   การใชค้  าถามกระตุน้การคิด 
                 1)  ค  าถามเพื่อใหท้  าความเขา้ใจใหก้ระจ่างจดั เช่น 
           -  ท่ี ....... นั้นหมายความวา่อยา่งไรนะ ? 
           -  ช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยไดไ้หม ? 
           -  ช่วยยกตวัอยา่งหน่อยไดไ้หม ? 
           -  เราสามารถน าไปใชก้บัวธีิอ่ืนๆ ไดไ้หม 
                  ฯลฯ 
   2)  ค  าถามเพื่อใหสื้บคน้ เช่น 
          -  เราตอ้งการรู้อะไร ? 
          -  เราจะคน้พบเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร ? 
          -  เราจะหาค าตอบเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร ? 
          -  จะเกิดอะไรข้ึนถา้ .... ? 
      ฯลฯ 
 3.  ค  าถามเพื่อใหค้น้หาเหตุผล เช่น 
   -   ท  าไมจึงพดูเช่นนั้น ? 
   -   มีเหตุผลอยา่งไรบา้ง 
   -   มีอะไรเป็นร่องรอย / หลกัฐานยนืยนัเร่ืองน้ีบา้ง ? 
   -   ท  าไมจึงคิดเช่นนั้น ? 
 4.  ค  าถามเพื่อกระตุน้การวางแผน เช่น 
  -   จะท าเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งไร / โดยวธีิใด ? 
  -   มีวธีิการอยา่งไร 
  -   เร่ืองน้ีคลา้ยกบัเร่ืองท่ีเคยท ามาก่อนอยา่งไร ? 
  -   เขา้ใจเร่ืองน้ีดีพอหรือยงั 
  -   ยงัมีค าถามท่ีตอ้งการถาม / ตอ้งการรู้อีกไหม ? 
  -   ท  ามาถูกทางหรือไม่ ? 
  -   ยงัด าเนินการตามขั้นตอนอยูห่รือไม่ ? 
  -   มีวธีิอ่ืนอีกไหม ? 
 5.  ค  าถามเพื่อการประเมินผลงาน เช่น 
  -   มีวธีิการท ามาอยา่งไร ? 
  -   มียทุธวธีิอยา่งไร ? 
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  -  ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากงานน้ี ? 
  -   เป็นไปตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ ? 
  -   ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากความผดิพลาดคร้ังน้ี ? 
  -   ในคร้ังต่อไปจะท าใหดี้กวา่น้ีไดไ้หม ? 
 6.  ประโยคท่ีใชเ้พื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนประเมินตนเอง เช่น 
  -   ไดเ้ลือกและจ าแนกขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุดแลว้ 
  -   สามารถช้ีไดว้า่อะไรเหมือน / อะไรต่างกนั 
  -   ไดน้ าเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัวธีิคน้หาค าตอบ 
  -   สามารถตรวจเช็คไดว้า่เป็นหลกัฐานจริง 
  -   สามารถมองยอ้นไปแลว้เห็นวธีิการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างจากเดิม 
  -   ฟังและสนทนากบัคนอ่ืนๆ ในกลุ่มใหช่้วยกนัท างนได ้
  -   ไดใ้หข้อ้เสนอเป็นแนวคิดใหม่ๆ แก่กลุ่ม 
  -   ไดเ้สนอแนวทาง / วธีิการท่ีแตกต่างส าหรับการท างาน 
  -   สามารถเช่ือมโยงช้ินส่วนเล็กๆ นอ้ยๆ ของขอ้มูลสารสนเทศท่ีคนอ่ืนไม่
สามารถท าได ้
  -   สามารถอธิบายถึงการปฏิบติัและแนวคิดแต่ละเร่ืองได ้
     8.4  ขอ้ควรค านึง 
  -   การใหเ้วลาอยา่งเพียงพอนั้น ... มีความจ าเป็นมากส าหรับการฝึกการคิด 
  -   กิจกรรมบางอยา่งช่วยการฝึกคิดไดดี้ เช่น 
   -   การคิดเด่ียว 
   -   การคิดคู่ 
   -   การคิดกลุ่ม 
              9.    การเขียนแผนผังความคิด หรือแผนทีค่วามคิด (Mind Map) 
 ผงัมโนภาพหรือแผนท่ีความคิด คือ รูปจ าลองท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของ  
มโนภาพท่ีสัมพนัธ์กนั โดยปกติจะใช้รูปวงกลมแทนมโนภาพหรือความคิด และเส้นลูกศรแทน
ลกัษณะและทิศทางของความสัมพนัธ์นั้นมีค าก ากบัไวว้า่ วงกลมแทนมโนภาพของอะไร เส้นลูกศร
แทนความสัมพนัธ์ลกัษณะและทิศทางใด ในบางคร้ังมีการใชก้ารเนน้และแจกแจงเน้ือความดว้ยสี
และการวาดรูปประกอบ 
 ผงัมโนภาพถือวา่เป็นวธีิหน่ึงท่ีช่วยบนัทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดท่ีหลากหลาย
มุมมองท่ีกวา้งและชดัเจนกวา่การบนัทึกโดยยงัไม่จดัระบบระเบียบความคิดใดๆ อีกทั้งเป็นวธีิการท่ี
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สอดคลอ้งกบัโครงสร้างทางการคิดของมนุษย ์ท่ีบางช่วงมนุษยจ์ะสูญเสียสมาธิและความจดจ่อไป
โดยอตัโนมติัขณะท่ีก าลงัคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การท าใหส้มองไดคิ้ดไดท้  างานตามธรรมชาตินั้นมี
ลกัษณะเหมือนตน้ไมท่ี้แตกก่ิงกา้นออกไปเร่ือยๆ ผงัมโนภาพถูกใชเ้ป็นแนวคิดไร้รูปแบบตายตวัเพื่อ
ใชใ้นการเรียนรู้ การระดมสมอง การจดจ าขอ้มูล การจินตนาการและการแกปั้ญหาโดยนกัศึกษา 
วศิวกร นกัจิตวทิยารวมถึงบุคคลทัว่ไป ตวัอยา่งของผูคิ้ดผงัมโนภาพท่ีน่าจะเก่าแก่ท่ีสุดในโลกคือ 
นกัคิดในคริสตศตวรรษท่ี 3 นามวา่พอไพรี ผูท่ี้จ  าแนกนิยามท่ีถูกตอ้งคิดโดยอริสโตเติล ไวโ้ดยการ
มโนภาพในยคุปัจจุบนัผูป้ฏิวติัรูปแบบของผงัมโนภาพ โดยการบูรณาการคือ ดร.อลัลนั  คอลลินส์  
และนกัวจิยัในช่วงทศวรรษ 60 (พ.ศ. 2500) เอม็. โรส ควิลแลนด ์โดยเผยแพร่วธีิการการคิดแบบ
ใหม่น้ี โดยการลงบทความ และท าการวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยแ์ละการ
มโนภาพท าให ้ดร. อลัลนั  คอลลินส์ ถือวา่เป็นบิดาแต่งผงัมโนภาพสมยัใหม่ก็วา่ได ้
 แผนท่ีความคิด (Mind map) เป็นวธีิการช่วยบนัทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดท่ี
หลากหลายมุมมองท่ีกวา้งและชดัเจนกวา่การบนัทึกท่ีเราคุน้เคย โดยยงัไม่จดัระบบระเบียบความคิด
ใดๆ ทั้งส้ิน เป็นวธีิการท่ีสอดคลอ้งกบัโครงสร้างการคิดของมนุษยท่ี์บางช่วงสมองจะกระโดดออก
นอกทางขณะท่ีก าลงัคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การท าใหส้มองไดคิ้ดไดท้  างานตามธรรมชาตินั้นมีลกัษณะ
เหมือนตน้ไมท่ี้แตกก่ิงกา้นออกไปเร่ือยๆ  
 การท าแผนท่ีความคิดเร่ิมตน้ดว้ยการเขียนค าสั้นๆ ในประเด็นท่ีเราตอ้งการ (Key 
Words) ไวก้ลางกระดาษแผน่ใหญ่ท่ีไม่มีเส้นบรรทดัวางไวใ้นแนวนอน ลากเส้นส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบั
ประเด็นดว้ยปากกาหลากสีออกไป  
 การท าแผนท่ีความคิดเป็นวิธีหน่ึงในการจดบนัทึกความคิดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่ม โดย
ให้สมาชิกทุกคนเสนอความคิดท่ีตั้งเอาไว ้อาจก าหนดกติกาให้เสนอเพียงคนและหวัขอ้ก่อนเพื่อให้
ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมทุกความคิดท่ีเสนอข้ึนมา วิทยากรจะจดบนัทึกดว้ยค าสั้นๆ เขียนตวัโตๆ ให้ทุก
คนมองเห็น พร้อมทั้งโยงเส้นเขา้กบัก่ิงต่างๆ  ของผูเ้สนอ วิธีน้ีท  าให้ไดค้วามคิดท่ีหลากหลาย การ
มองเห็นความคิดของผูอ่ื้นท่ีถูกบนัทึกไวท้  าให้คนอ่ืนๆ เกิดความคิดใหม่ต่อไปได ้เปรียบเสมือนการ
ต่อภาพจ๊ิกซอร์นั่นเอง วิทยากรมีหน้าท่ีกระตุ้นให้สมาชิกอธิบายความคิดให้กลุ่มฟังจนเข้าใจ 
ความหมายท่ีสมาชิกอภิปรายเอาไว ้การจดัความส าคญั ความสัมพนัธ์ และความเป็นไปได้ตาม
ความเห็นของสมาชิก กระท าไดโ้ดยแจกสติกเกอร์สีใหค้นละ 5-8 แตม้เท่าๆ กนั เพื่อให้สมาชิกน าไป
ติดขา้งค าท่ีสมาชิกใหค้วามสนใจซ่ึงอาจใหม้ากกวา่ 1 แตม้ ต่อ 1 ค าได ้
 แผนท่ีความคิด คือ การถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสมองลงกระดาษโดย
การใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมท่ีเป็นบรรทัดๆ เรียงจากบนลงล่าง 
ขณะเดียวกนัมนัก็ช่วยเป็นส่ือน าขอ้มูลจากภายนอก เช่น หนังสือ ค าบรรยาย การประชุม ส่งเข้า
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สมองให้เก็บรักษาไวไ้ดดี้กว่าเดิม ซ ้ ายงัช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไดง่้ายเขา้  เน่ืองจากจะเห็น
เป็นภาพรวมและเปิดโอกาสให้สมองให้เช่ือมโยงต่อขอ้มูล หรือความคิดต่างๆ เขา้หากนัไดง่้ายกว่า 
"ใช้แสดงการเช่ือมโยงขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงระหว่างความคิดหลกั ความคิดครอง และ
ความคิดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั" ผงัความคิด(Mind Map)  

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.    ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                   ลว้น  สายยศ  และองัคณา  สายยศ (2536) ไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนว่าเป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนกัเรียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ซ่ึงมกัจะเป็น  
ขอ้ค าถามใหน้กัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) กบัใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง 
(Performance Test)  

      วาสนา  จาดพุ่ม (2535) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่  หมายถึง การวดั
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใชแ้บบทดสอบในดา้นเน้ือหาวิชาและ
ในดา้นของการปฏิบติั ตามจุดประสงคข์องวชิาและเน้ือหาท่ีสอน 

       สรุปแลว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้หลงัการเรียนหรือการฝึกอบรม โดยใชแ้บบทดสอบทางดา้นเน้ือหาวิชา
และดา้นการปฏิบติั  

        การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การน าเอาแบบทดสอบไปวดัผลหลงัจากท่ีสอน
จบไปแลว้บทหน่ึง ภาคเรียนหน่ึง ๆ หรือปีหน่ึง ๆ เพื่อจะไดท้ราบว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะมากน้อยเพียงใด หรือเป็นการทดสอบเพื่อตอ้งการทราบความสัมฤทธ์ิหรือผลส าเร็จของ
การเรียนท่ีเรียนมาแลว้ (สมบุญ  ภู่นวล, 2525) 

2.   ประโยชน์ของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         สุรชยั  ขวญัเมือง (2522) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้

ดงัต่อไปน้ี 
       2.1  ท าใหผู้ส้อนเห็นเป้าหมายปลายทางไดช้ดัเจน   หรือรู้พฤติกรรมปลายทางท่ีคาดได้

อยา่งแน่ชดัยิง่ข้ึน 
         2.2 ท าให้ผูส้อนสามารถประเมินไดว้า่นกัเรียนมีความส าเร็จในการเรียน  คือ เขา้ใกล ้

เป้าหมายเขา้ไปแลว้เพียงใด 
       2.3   ท าใหผู้ส้อนสามารถเห็นทิศทางในการพฒันานกัเรียนวา่ ไปตรงตามแนวทางท่ีจะ 
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3.    เทคนิคและยุทธวธีิการประเมิน 
        กรมวชิาการ (2542)   ไดก้ล่าวถึงเทคนิคและยทุธวธีิการประเมินไวด้งัน้ี 

  3.1   การทดสอบอย่างเป็นทางการ  หมายถึง การประเมินดว้ยขอ้สอบมาตรฐานซ่ึง
แตกต่างจากขอ้สอบท่ีครูสร้างข้ึนใช้ในการเรียนการสอน  จะครอบคลุมไปถึงว่าท าอย่างไร เม่ือใด 
ใครท า และก าหนดเวลาเม่ือใด  ผลการสอบจะออกมาเป็นคะแนนท่ีโดยมากจะเปรียบเทียบกบักลุ่ม 
ขอ้สอบดงักล่าวโดยมากมกัจะเป็นขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าข้ึนโดยหน่วยงานส าหรับพฒันาขอ้สอบ
มาตรฐานโดยเฉพาะ ซ่ึงกระทรวง จงัหวดั หรือโรงเรียนก าหนดให้มีการสอบเพื่อดูคุณภาพการศึกษา 
เช่น ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขอ้สอบวดัความพร้อม ขอ้สอบวินิจฉัยขอ้บกพร่อง 
ขอ้สอบวดัความถนดั ขอ้สอบวดัความสามารถทางวชิาการ เป็นตน้ 

ส าหรับการจดัสอบอยา่งเป็นทางการในการสอบปลายภาคในระบบการเรียนการสอน
ในปัจจุบนันั้นคือ การสอบดว้ยขอ้สอบท่ีครูสร้างข้ึน โดยมากครูมกัจะใชเ้ฉพาะขอ้สอบแบบเลือกตอบ
เท่านั้น  จึงควรจะมีการสอบท่ีใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถท่ีแทจ้ริง เพื่อตอบสนองจุดประสงค์
การเรียนรู้ในลกัษณะต่าง ๆ เช่นใหน้กัเรียนเขียนบรรยายการอ่าน  ยอ่ความ รวมทั้งใหล้งมือปฏิบติั
จริงดว้ยขอ้สอบภาคปฏิบติั (Performance test) เช่น การพิมพดี์ดเป็นตน้ 

3.2  การประเมินอยา่งไม่เป็นทางการ เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง ซ่ึงมีลกัษณะ
ส าคญัดงัน้ี 

 3.2.1  อยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติั 
 3.2.2  ใหค้วามส าคญักบัจุดเด่นของผูเ้รียน 
 3.2.3  อยูบ่นพื้นฐานของสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
 3.2.4  เนน้ทกัษะท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจน 
 3.2.5  เป็นการเรียนอยา่งมีความหมาย 
 3.2.6  สัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน 
 3.2.7  ใชไ้ดต้ลอดเวลากบัทุกสถานการณ์ ท่ีบา้น โรงเรียน และชุมชน 
 3.2.8  แสดงภาพรวมของการเรียนรู้ และสมรรถภาพของเด็ก 
 3.2.9  ข้ึนอยูบ่นพื้นฐานของหลกัสูตรท่ีเป็นสภาพชีวิตจริง 
 3.2.10  เอ้ืออ านวย สนบัสนุน ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนของเด็กทุกดา้น 
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น เสนอแนะว่าการประเมินจะมีครูเป็นส่ือกลาง เด็กเป็น

ศูนยก์ลาง  ตอ้งผนึกอยู่กบัหลกัสูตร ด าเนินการตลอดเวลาและสะสมเร่ือย ๆ รวมทั้งข้ึนอยู่กบัทฤษฎี
พฒันาการของเด็ก 
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นอกจากน้ี กรมวชิาการ (2542) ยงัใหข้อ้เสนอแนะวธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล
ตามสภาพจริงไวด้งัน้ี 

1. การประเมินการแสดงออกและกระบวนการของนกัเรียน (Performance and process)  
มีวธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชห้ลายประการ เช่น 

 1.1   การสังเกต  คือการเฝ้าดูเด็กตลอดเวลา โดยทัว่ไปครูยอมรับว่าการสังเกตเด็ก
เป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัระหว่างการสอนของครู  ซ่ึงจากการสังเกตการสอนของครูจะสามารถเห็น
พฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล  หรือความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม สะทอ้นความสามารถในด้าน
ความรู้  ทกัษะ ความรู้สึก และคุณลกัษณะ  ครูจะเขา้ใจไดดี้เม่ือเร่ิมตน้สังเกตเขาและสามารถมองเห็น
ความเจริญเติบโตและพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ไดช้ดัเจนโดยการศึกษาขอ้มูลการสังเกตน าไปสรุป
ความเห็นเก่ียวกบัเด็กได ้

     1.2   การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record) เป็นการบนัทึกข้อมูลส าคัญใน
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กในแต่ละวนั  การบนัทึกขอ้มูลอาจท าอยา่งละเอียดหรือ   
ยอ่  ๆ ก็ได ้ โดยปกติมกัจะเขียนหลงัเหตุการณ์เกิดข้ึนตามความเป็นจริง ขอ้มูลจะตอ้งแม่นย  า เท่ียงตรง 

 1.3   แบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ได้รวดเร็วกว่าการบนัทึก
พฤติกรรม แบบส ารวจรายการจะช่วยในการบนัทึกแบบตั้งใจท่ีจะดูพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของเด็ก 
องค์ประกอบของแบบส ารวจรายการ   ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ ทกัษะ ความสนใจและพฤติกรรมท่ีมุ่งหวงั
ตามมาตรฐานของหลกัสูตรและผลการเรียนรู้ในแต่ละระดับหรือความคิดรวบยอด  แบบส ารวจ
รายการใชใ้นการประเมินการแสดงออก  กระบวนการและผลผลิตของนกัเรียน  อาจจะเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีครูออกแบบมาจากเคร่ืองมือของนกัวจิยั หรือผูท่ี้รับผิดชอบดา้นการพฒันาการเรียนรู้หรือทกัษะใน
วชิาต่าง ๆ  

 1.4  INVENTORIAS คลา้ยคลึงกบัแบบส ารวจรายการ  แต่จะมองในลกัษณะภาพรวม
มากกว่า เป็นแนวทางท่ีดูร่องรอยของเหตุการณ์เกิดข้ึนเร่ือย ๆ หรือดูพฒันาการโดยสังเกตส่ิงท่ี
แสดงออกถึงพฒันาการการเรียนรู้ท่ีปรากฏใหเ้ห็น 

 1.5  มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) เป็นเคร่ืองมืออีกอย่างหน่ึงที่จะใช้
บนัทึกการสังเกต  โดยตอ้งการให้ผูส้ังเกตคิดคน้เก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ ความรู้สึกและคุณลกัษณะใน
ขอบเขตท่ีจะสังเกต   โดยก าหนดใหเ้ป็นตวัเลขหรือบรรยายระดบัคุณภาพ     มาตราส่วนประมาณค่า
จะสร้างค่อนขา้งยาก   เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งมีการบรรยายระดบัคุณภาพเพื่อให้เกิดความเขา้ใจของผู ้
สังเกต  แต่ละคน  มิฉะนั้นจะเกิดความล าเอียง  การมีช่องแสดงระดบัคุณภาพหรือความถ่ีของการ
กระท าจะช่วยใหค้รูสามารถบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  แต่ตอ้งพยายามให้เกิด
ความยติุธรรมมากท่ีสุด เม่ือสังเกตพฤติกรรมท่ีเป็นตวัแทนเหล่านั้น 
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1.6  การสุ่มเวลา (Time sampling)    เป็นความพยายามของผูส้ังเกตท่ีจะบนัทึกเหตุการณ์
ท่ีปรากฏหรือไม่ปรากฏในการเลือกพฤติกรรมในเวลาท่ีก าหนดแน่นอน 

 1.7  การสุ่มเหตุการณ์ (Event sampling) เทคนิคการสุ่มเหตุการณ์ เม่ือผูส้ังเกตได้
บนัทึกเหตุการณ์หรือบางหวัขอ้ในเหตุการณ์ท่ีปรากฏ 

 1.8  การสัมภาษณ์นักเรียน  เป็นการหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อให้ได้
ขอ้มูลความรู้และประสบการณ์พื้นฐาน ความตั้งใจ วธีิการเรียนรู้  ความสนใจ แรงจูงใจและอ่ืน ๆ  

การประเมินกระบวนการและผลผลิตนกัเรียน ครูอาจจะใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น 
การสังเกต แบบส ารวจรายการ หรือมาตราส่วนประมาณค่า เพื่อให้สามารถประเมินไดค้รอบคลุมทั้ง
ดา้นความรู้ ทกัษะ ความรู้สึกและลกัษณะนิสัย 
 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

1.  ความหมายของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 ไดมี้นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวด้งัต่อไปน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ  กรมวิชาการ  (2551) กล่าวไวว้า่  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันา
อ่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  
เสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้ศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินยั ปลูกฝังสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพื่อสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข   
 ด ารง  ประเสริฐกุล (2542) กล่าวว่า  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นหมายถึง  กิจกรรมต่างๆท่ี
โรงเรียนและนกัเรียนร่วมกนัจดัข้ึนทั้งภายใน  และภายนอกโรงเรียน  เพื่อสนองความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รียนท่ีจะเสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในทิศทางท่ีถูกท่ี
ควรใหก้บัผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีไม่มีก าหนดคะแนน 
 จากการศึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือ
กิจกรรมนักเรียนนั้น  หมายถึง  กิจกรรมท่ีโรงเรียนและผูเ้รียนตอ้งร่วมมือกนัวางแผนจดัให้มีการ
ด าเนินการในโรงเรียนเพื่อสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน  เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
ใหเ้กิดประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมอยา่งถูกตอ้ง  โดยไม่มีคะแนนเป็นตวัก าหนดทางดา้นวิชาการ  
นอกจากนั้นยงัเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบ  ท าให้เกิดการการพฒันาผูเ้รียนไดค้รบทุกๆดา้น  
ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ รวมทั้ง 
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เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติไดจ้าก
จิตส านึกท่ีดี 

2. กจิกรรมพฒันาผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

     กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  
มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ  พฒันาอย่ารอบดา้น  เพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจดัการตนเองได ้ และอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้ใชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะ และเจตคติจาก
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรมเพื่อช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดสมรรถนะส าคญั ไดแ้ก่ ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การแกปั้ญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ซ่ึงจะ
ส่งผลในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ซ่ือสัตย์
สุจริต  มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตาธารณะ  
เกิดทกัษะการท าง่าน และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

3. ลกัษณะกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

     กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบดา้น
เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจดัการตนเองได ้และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1)  กจิกรรมแนะแนว  

           เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  
       2)  กจิกรรมนักเรียน 

           เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบ                
การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั   
เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจดัให้สอดคล้องกบัความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเ้รียน ให้ไดป้ฏิบติัด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบติัตามแผน 
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ประเมินและปรับปรุงการท างาน เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

            (1)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร   
            (2)  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
     3)  กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  
             เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ

ทอ้งถ่ินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม  

4.     บทบาทของครูผู้รับผดิชอบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
4.1  ศึกษาหลกัการ วตัถุประสงค ์ ขอบข่าย  แนวการจดักิจกรรม การประเมินผลพฒันา

ผูเ้รียน และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
4.2  ช้ีแจงและท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนและผูป้กครองเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 
4.3  ร่วมกบัผูเ้รียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั ความ

สนใจของผูเ้รียน และเป็นไปตามหลกัการ ปรัชญา และแนวการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4.4  ส่งเสริม กระตุน้ และอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ

ในการจดัท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบติักิจกรรมและการประเมินผล 
4.5  ให้ค  าปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียนใน

การร่วมกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผน 
4.6  ประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียน  และซ่อมเสริมกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผ่าน

เกณฑ ์พร้อมจดัท าเอกสารหลกัฐานการประเมินผล 
4.7  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  แลว้น าผลการจดักิจกรรมมา

พฒันาและปรับปรุงแกไ้ข 
4.8  แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จกบัหน่วยงานและบุคลากร

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5.  การจัดกจิกรรมนักเรียน 
  กิจกรรมนกัเรียนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามความถนดัและ
ความสนใจ  โดยเนน้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินยั  การไม่เห็นแก่ตวั  ความเป็นผูน้ า
ผูต้ามท่ีดี  ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกนั  การรู้จกัแกปั้ญหา  การตดัสินใจ  ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกนั  และความเอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์
  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรด าเนินการดงัน้ี 
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  5.1  จดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 
  5.2  เนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 
  5.3  เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม สอดคล้องกบัวุฒิภาวะของ
ผูเ้รียน ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 
 การจดักิจกรรมนกัเรียนมีแนวการจดัดงัต่อไปน้ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6   แนวการจัดกจิกรรมนักเรียน 
ทีม่า : แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

การจดักิจกรรมนกัเรียน 

หลกัการ 

วตัถุประสงค ์

ขอบข่าย 

ร่วมกิจกรรม 

ประเมิน 

ผา่น 

1. เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ระเบียบวนิยั มี
ความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี มีความ
รับผดิชอบ 

2. เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการท างาน 
ร่วมกนัรู้จกัแกปั้ญหา มีเหตุผล มีการ
ตดัสินใจท่ีเหมาะสม ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
เอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติักิจกรรมตามความถนดัและความ
สนใจ 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
เขา้ร่วมกิจกรรมตามความถนดัและ
ความสนใจ โดยเนน้เร่ืองคุณธรรม 
การไม่เห็นแก่ตวั ความมีระเบียบวนิัย 
ความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี ความ
รับผดิชอบ การท างานร่วมกนั การ
รู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจ ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน และ
ความเอ้ืออาทรสมานฉนัท ์

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี/ 
กิจกรรมยวุกาชาด/ 
กิจกรรมผูบ้  าเพญ็ประโยชน์/
กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร 

เกณฑก์ารประเมิน 
1. เวลาเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบติักิจกรรม 
3. ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะ 
      ของผูเ้รียน 

ส่งผลการประเมิน 

ซ่อมเสริม 

ไม่ผา่น 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
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1.  กจิกรรมชุมนุม 

การจดักิจกรรมชุมนุมมีหลกัการส าคญั ดงัน้ี 
1) เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผูเ้รียนตามความ

สมคัรใจ 
2) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนร่วมกันท างานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันท า และช่วยกัน

แกปั้ญหา 
3) เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
4) เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะของผูเ้รียน  รวมทั้งบริบทของสถานศึกษา

และทอ้งถ่ิน 
วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมชุมนุม มีดงัน้ี 
1) เพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการของ

ตน 
2) เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิด

ประสบการณ์ทั้งทางวชิาการและวชิาชีพ 
3) เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
4) เพื่อใหผู้เ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดต้ามวถีิประชาธิปไตย 
ขอบข่ายกิจกรรมชุมนุมมีดงัต่อไปน้ี 
1) เป็นกิจกรรมท่ีเก้ือกูล ส่งเสริมการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กา้วขวางลึกซ้ึง

ยิง่ข้ึน 
2) เป็นกิจกรรมจดัตามความสนใจของผูเ้รียน 
3)  เป็นกิจกรรมท่ีสามารถจดัได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในและนอกเวลา

เรียน 
สรุปไดว้่า กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมนกัเรียนท่ีเกิดจากความสนใจ ความถนดัและ

ความตอ้งการของนกัเรียน โดยเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้เกิดประสบการณ์ทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมให้นกัเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เป็นกิจกรรมท่ีเก้ือกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระให้กวา้งขวาง
ลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 
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แผนการจัดกจิกรรมที่…… 
กจิกรรมแนะแนว ภาคเรียนที่…….. ปีการศึกษา……………..ช้ันมัธยมศึกษาปีที่………. 
เร่ือง………………………………………………………………………เวลา……………ช่ัวโมง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.   คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
       …………………………………………………………………………………………………. 
2.   สมรรถนะส าคัญ 
      …………………………………………………………………………………………………. 
3.   สาระส าคัญ 
      …………………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………. 
4.   วตัถุประสงค์ 
      …………………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………. 
5.    ขั้นตอนการจัดกจิกรรม 

-  ขั้นน า………………………………………………………………………………….. 
-  ขั้นกจิกรรม…………………………………………………………………………… 
-  ข้ันสรุป………………………………………………………………………………… 

6.   ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 
      …………………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………. 
7.   การวดัและประเมินผล 
      ………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………… 
8.   บันทกึหลงัการจัดกจิกรรม 

…………………………………………………………………………………………………                                     
………………………………………………………………………………………………… 
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2. การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
           การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551   เป็นการประเมินโดยผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม ปฏิบติักิจกรรมและมี
ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ในการด าเนินงานคร้ังน้ี 
ผูร้ายงานไดท้  าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โดยไดน้ าเสนอใน
แต่ละประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 6.1   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
    ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดการประเมินผลไว ้ 2  ลกัษณะ  คือ 

2.1.1  การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
                      การประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

1) ประเมินผลก่อนเรียน  (Placement) โดยมีจุดประสงค ์ ดงัน้ี 

(1)  เพื่อตอ้งการรู้พื้นฐานความรู้ของนกัเรียน 
       (2)  เพื่อวางแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของนกัเรียน 
       (3)  เพื่อจดัแบ่งกลุ่มตามความสามารถของนกัเรียน 
               (4)  เพื่อใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้เปรียบเทียบวา่ก่อนเรียน  นกัเรียนมีพฤติกรรม

อยา่งไร 
               2)   ประเมินผลระหว่างเรียน  (Formative  evaluation) หรือเรียกว่าการ

ประเมินยอ่ย  เป็นแบบสอนไปสอบไป  โดยมีจุดประสงค ์ ดงัน้ี 
  (1)  เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นการสอนหรือไม่ 
  (2)  เพื่อให้รู้ว่านกัเรียนบกพร่องเร่ืองใดบา้ง  จะเป็นประโยชน์ในการ

ปรับปรุง 
  (3)  การเรียนของนกัเรียนและการสอนของครู 

   3)   การประเมินผลปลายภาค  (Summative  evaluation) โดยมีจุดประสงค ์
 (1)  เพื่อใหรู้้วา่สัมฤทธ์ิผลในการเรียนรู้ไปแลว้ทั้งส้ินเท่าไร 

(2) เพื่อใหรู้้วา่นกัเรียนมีความสามารถเป็นส่วนร่วม  เด่น ดอ้ยในเร่ืองใด 
     (3)  เพื่อจะไดแ้จง้ผลการเรียนโดยสรุปใหผู้ป้กครองทราบ 

6.2    หลกัการ 
                  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  เป็นการประเมินการปฏิบติักิจกรรมหรือผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะของผูเ้รียน
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เป็นระยะยอย่างต่อเน่ือง  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนคน้พบศกัยภาพของตน  สะทอ้นแนวคิดจากการปฏิบติั
กิจกรรม การท างานกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะ  โดยใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประเมิน 

       6.3   แนวทางการประเมิน   
              การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีแนวทางในการประเมินตามแผนภาพ ดงัน้ี 
 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
 

กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมเพื่อสังคม 

        และสาธารณประโยชน์ 
 
         

              
 
 

                                    
 
 
 

ผลการจดักิจกรรม 

 
 

ภาพที ่ 7  แนวทางการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
ที่มา : แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

พุทธศกัราช 2551 
 
สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนในการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 2 ประการ 

คือ การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรม  และการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อการ
ตดัสิน 

1.  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรม 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
1.เวลาเขา้ร่วมกิจกรรม 
2.การปฏิบติักิจกรรม 
3.ผลงาน/ช้ินงานคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียน 

ประเมิน 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ซ่อมเสริม 

ไม่ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ 
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1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/
คุณลกัษณะของผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  เนน้การมีส่วนร่วม
ของผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติักิจกรรม 

1.3 ผู ้เรียนท่ีมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ช้ินงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  เป็นผูผ้่านการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนราย
กิจกรรม และน าผลการประเมินไปบนัทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

1.4 ผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  การปฏิบติั
กิจกรรม  และผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ครูหรือผูรั้บผิดชอบต้อง
ด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน  ทั้ งน้ีควรด าเนินการให้เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น ๆ 
ยกเวน้มีเหตุสุดวสิัยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา 

2.  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อการตดัสิน 
      การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อตดัสินเล่ือนชั้นและจบระดบัการศึกษาเป็นการ

ประเมินการผ่านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค  เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  
สรุปผลรวมเพื่อเล่ือนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพื่อการจบแต่ละระดบัการศึกษาโดยการ
ด าเนินการดงักล่าวมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 ก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการร่วมกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนของผูเ้รียนทุกคนตลอดระดบัการศึกษา 

2.2 ผูรั้บผิดชอบสรุปและตดัสินผลการร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของผูเ้รียนรายบุคคล
ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด  เกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดนั้น ผูเ้รียน
จะตอ้งผา่นกิจกรรมส าคญั 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

 2.2.1  กิจกรรมแนะแนว 
 2.2.2  กิจกรรมนกัเรียน ไดแ้ก่ 
  1)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยวุกาชาด  ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษา

วชิาทหาร  โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 
  2)  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม 
 2.2.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
2.3  ผูรั้บผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
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2.4  ผูรั้บผดิชอบเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมติัผลการประเมินกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนผา่นเกณฑก์ารจบแต่ละระดบัการศึกษา 
 3.  ขอ้เสนอแนะ 
  การประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น  จะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1.1   ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดย
สถานศึกษาควรก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม  ส าหรับกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 

1.2   ผูเ้รียนมีผลการปฏิบติักิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด  โดยอาจจดัใหผู้เ้รียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจดันิทรรศการ 

1.3   การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือสามารถ
จดักิจกรรมไดอ้ย่างหลากหลาย  สถานศึกษาอาจจดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมวนัส าคญั  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นตน้  ซ่ึง
สถานศึกษาสามารถประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว  และน ามาเป็นส่วนหน่ึงในการประเมิน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนได ้

1.4   การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนควรมีองคป์ระกอบในการด าเนินการดงัน้ี 
       3.4.1  มีครูท่ีปรึกษากิจกรรมและมีแผนการด าเนินกิจกรรม 
    3.4.2  มีหลกัฐาน ช้ินงานหรือแฟ้มสะสมงาน 
    3.4.3  มีผูรั้บรองผลการเขา้ร่วมกิจกรรม 

3.4.4  มีรายงานแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
กจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

1.  ลกัษณะของกจิกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส 

      กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส เกิดจากนกัเรียนท่ีมีความสนใจการจดัสวนในภาชนะ 
เคยเขา้ประกวดการจดัสวนถาดและสวนแกว้ในระดบัต่าง ๆ จนไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ 
และได้รวมกลุ่มนักเรียนท่ีสนใจการจัดสวนในภาชนะเพื่อเข้า ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้
ความสามารถและศกัยภาพในการจดัสวนในภาชนะเพื่อเตรียมตวัเขา้สู่เวทีการประกวดแข่งขนั  

การจดักิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส จึงเป็นการจดักิจกรรมโดยการสร้างสรรค์และ
ออกแบบกิจกรรมของผูเ้รียนตามความสมคัรใจ ผูเ้รียนร่วมกนัท างานเป็นทีม ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า 
และช่วยกนัแกปั้ญหา  
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2.  ขอบข่ายโครงสร้างของกจิกรรม 
เพื่อให้สอดคล้องกบัความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึงเป็นนักเรียนมาจาก

หลายระดบัชั้น  เน้ือหาและกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใสจึงมีขอบข่ายอิงมาตรฐานการเรียนและ
ตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน พุทธศกัราช 2553 นกัเรียนสามารถจดั
กิจกรรมร่วมกนัไดโ้ดยอาศยัความร่วมมือในการท างาน และการช่วยเหลือกนัในกลุ่ม ไดแ้ก่ 

1)  การแสวงหาความรู้เพื่อการพฒันางาน 
2)  การท างานร่วมกนัอยา่งมีคุณธรรม 
3)  การตดัสินใจแกปั้ญหาการท างานอยา่งมีเหตุผล 
4)  การสร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์
เน้ือหากิจกรรมแบ่งออกเป็น 6 เน้ือหา ไดแ้ก่ 
1) ความรู้พื้นฐานการจดัสวนในภาชนะ 
2) การเตรียมการก่อนจดัสวนในภาชนะ 
3) การจดัสวนแกว้ 
4)  การจดัสวนขวด 
5)  การจดัสวนถาดช้ืน 
6)  การจดัสวนถาดแหง้ 

 3.    การประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ 
      การประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส   ผูร้ายงานได้ด าเนินการ
ประเมินผลตามวตัถุประสงค์การจดักิจกรรมตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน 
พุทธศกัราช 2553 คือ  ด าเนินการประเมินผลเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในชั้นเรียน  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
ส าคญัเพื่อหาค าตอบวา่  ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ทั้งดา้น  ความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  คุณธรรม  และ
ค่านิยมอนัพึงประสงค ์ ท่ีเป็นผลเกิดจากการจดัการเรียนรู้หรือไม่/เพียงใด  ดงันั้นการประเมินผลการ
ปฏิบติัและพฒันา  จึงใชว้ิธีการหลายวิธีการ  เนน้การประเมินตามสภาพจริง  สอดคลอ้ง  เหมาะสม
กบัวยั  กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  การประเมินผลการเรียนรู้ได้
ด าเนินการควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมของผูเ้รียน  โดยสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนรายบุคคล  ประเมิน
คุณภาพผลงาน  ประเมินความคิดสร้างสรรค ์และคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน  การประเมินผล
ท่ีใชป้ระกอบการจดักิจกรรมคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

2.1    การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  ใชเ้กณฑก์ารวดัพฤติกรรม 4 ระดบั โดยสังเกต
พฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

 1) ความร่วมมือ 
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2)  ความรับผิดชอบ 
3)  ความตรงต่อเวลา 
4) ความซ่ือสัตย ์

2.2   การตรวจคุณภาพผลงาน โดยการประเมินจากช้ินงานส าคญั ไดแ้ก่ การจดัสวน
แกว้  การจดัสวนขวด  การจดัสวนถาดช้ืน และการจดัสวนถาดแหง้ ใชเ้กณฑก์ารประเมิน 4 ระดบั 
โดยประเมินจากผลงานดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

 1)  การวางแผน 
 2)  การออกแบบ 

3)  ผลงาน 
2.3   การประเมินความคิดสร้างสรรค ์ โดยการประเมินจากช้ินงานส าคญั ไดแ้ก่ การจดั

สวนแกว้  การจดัสวนขวด  การจดัสวนถาดช้ืน และการจดัสวนถาดแหง้ ใชเ้กณฑก์ารประเมิน 4 
ระดบั โดยประเมินจากผลงานดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

 1)  ความคิดริเร่ิม ประเมินจากการน าความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงออกแบบการจดัสวน
ในภาชนะ 

 2)  ความคิดคล่องแคล่ว ประเมินจากความสามารถในการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์การ
จดัสวนในภาชนะ 

 3)  ความคิดยดืหยุน่ ประเมินจากความสามารถในการดดัแปลง ประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้
วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนในภาชนะตามแบบแปลน 

 4)  ความประณีตละเอียดลออ ประเมินจากความสามารถในการจดัสวนในภาชนะ
ไดอ้ยา่งละเอียดประณีต 

2.4   การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ส าหรับนกัเรียนประเมินตนเอง 
ดงัต่อไปน้ี 

1)  ความประณีต 
2) เจตคติท่ีดีต่อการจดัสวนในภาชนะ 
3) ความรับผดิชอบ 
4) ความสะอาด 
5) ความรอบคอบ 
6) ความอดทน 

2.5  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพือ่วดัความกา้วหนา้ทางการเรียน และส าหรับการหา
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมชุมนุม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมินและเกณฑก์ารผา่นดงัน้ี 
เกณฑก์ารประเมิน 
      นกัเรียนท าแบบทดสอบไดค้ะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ ร้อยละ 80  หมายถึง ดีมาก 
      นกัเรียนท าแบบทดสอบไดค้ะแนน ร้อยละ 70-79  หมายถึง ดี  
      นกัเรียนท าแบบทดสอบไดค้ะแนน ร้อยละ 60-69               หมายถึง พอใช ้
      นกัเรียนท าแบบทดสอบไดค้ะแนน ร้อยละ 50-59  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง 
เกณฑก์ารผา่น: นกัเรียนตอ้งท าแบบทดสอบไดค้ะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 70 

3.   เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
3.1  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
3.2  แบบประเมินคุณภาพผลงาน 
3.3  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์
3.4  แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
3.5  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัชุดกจิกรรม 
อดุลย ์ วเิศษโวหาร (2549)  ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสามคัคีวิทยาคม 2 อ าเภอเมือง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงรายเขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ลูกเสือและผูก้  ากบัลูกเสือตอ้งการให้มีการพฒันาชุดการจดักิจกรรม  
โดยให้นกัเรียนศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  ศึกษาจากกิจกรรมและจดักิจกรรมเป็นรายกลุ่ม  ชุดกิจกรรม
ประกอบดว้ย ค าน า วตัถุประสงค์ คู่มือครู  และคู่มือนกัเรียน  ชุดการจดักิจกรรมมี 5 ชุด คือ 1) ประวติั
ลูกเสือ  2)  ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  3)  ระเบียบแถว 1  4)  ระเบียบแถว 2 และภาวะผูน้ า  5) ระเบียบ
แถว  3  และพิธีการ  ชุดการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีประสิทธิภาพ 81.20/87.68    ชุดการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนได้น าไปทดลองกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 47 คน  โดยลูกเสือวิสามญัได้
ปฏิบติักิจกรรมท่ีก าหนดร่วมกนัดว้ยตนเอง  นกัเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัลูกเสือ
วิสามญัก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยชุดการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนลูกเสือวิสามญั แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยนกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์อยูใ่นระดบัดีมาก  ดา้นท่ีมีคะแนนสูงสุดคือดา้นการปฏิบติักิจกรรมต่าง  ๆ ดว้ยความตั้งใจและ
รับผิดชอบ  และด้านการแต่งเคร่ืองแบบ  ด้านท่ีมีคะแนนต ่าสุด คือด้านการตรงต่อเวลา ส าหรับความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการจดักิจกรรม  โดยภาพรวมลูกเสือเห็นดว้ยมากต่อชุดการจดักิจกรรม  โดย
เห็นว่ารูปแบบและการจดักิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อลูกเสือ  โดยเปิดโอกาสให้ลูกเสือท ากิจกรรมดว้ย
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ตนเองอย่างเป็นขั้นตอน  มีค าสั่งและค าอธิบายชัดเจน  เน้ือหาชุดการจดักิจกรรมช่วยให้เกิดความ
สนุกสนานและเหมาะสมต่อการเรียนของนกัเรียน 

ธนวชัร์  แกว้แกมเสือ (2549)  ไดศึ้กผาการพฒันาชุดกิจกรรม เร่ือง การใช้ลวดลายของชาว
ไทยทรงด าส าหรับงานประดิษฐ์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  
พบวา่ การศึกษาเร่ือง การใชล้วดลายของชาวไทยทรงด า ส าหรับงานประดิษฐ์จากผูเ้ช่ียวชาญแสดงให้เห็น
วา่ชุดกิจกรรมประกอบดว้ยส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แผนภูมิลวดลาย ใบงาน และกิจกรรมการใช้
ลวดลายของชาวไทยทรงด าส าหรับงานประดิษฐ์   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 86.14/84.11  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80  และการประเมิน
คุณภาพของชุดกิจกรรมจากผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยชุดกิจกรรมจากการค านวณพบวา่ค่า t ค  านวณได ้(t=  14.69)  
มีค่ามากกว่าค่าวิกฤติท่ีก าหนดไว ้กล่าวคือ คะแนนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนดว้ยชุด
กิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แสดงให้เห็นวา่ชุดกิจกรรมท าให้ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึน  
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีศึกษาดว้ยชุดกิจกรรมเร่ือง การใชล้วดลายของกลุ่มชนชาวไทยทรงด าส าหรับ
งานประดิษฐโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

 อรทยั  โพธิเวชกุล (2551)  ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนวงัน้อย  พบว่า  ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพฒันา
ความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะ  มีค่าเท่ากบั 82.54/83.44  มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
ไว ้80/80  ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนด้านการใช้ชุดกิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะสูงกว่า
ผลสัมฤทธ์ิก่อนการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ระดบัพฤติกรรมดา้นความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวงันอ้ย (พนมยงคว์ิทยา) ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช ้ ชุด
กิจกรรมพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะอยูใ่นระดบัดี  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม
พฒันาความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

 พชัรี  จกัรชุม (2552)  ได้ศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์สาระพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์ ผลการวิจยัพบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์  สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กล่าวคือมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากบั 86.74/80.17  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์  สาระพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  
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นักเรียนมีเจตคติต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค ์ สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

ภาวิดา  ตั้ งกมลศรี  (2552)  ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดัทองหลาง  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุทยัธานี  เขต 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 ผลการศึกษาพบวา่  ชุดกิจกรรมฝึกเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ มีค่าประสิทธิภาพรวมเท่ากบั 82.33/83.30  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด  นกัเรียนมีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเตม็  มีจ  านวนสูงกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
และการประเมินการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด 

สมจิตร  จอดนอก (2552)  ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และพลงังานหน่วย
พลังงานไฟฟ้าท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
โรงเรียนบวัลาย  จงัหวดันครราชสีมา  ผลการวิจยัพบวา่  1)  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
สาระพลงังาน หน่วยพลงังานไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ 83.80/79.07  เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ±2.5  2)  ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมของนกัเรียนหลงัการชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระพลงังานหน่วย
พลงังานไฟฟ้ามีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นผสมสูงข้ึนกวา่ก่อนใชอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

กาญจนา  ค าภีระ,  รัตนาภรณ์  ระวรรณ  ล าแพน  พู่กนังาม (2552)  ไดศึ้กษาผลการใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบป้ันดินกระดาษ  ส าหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสหวิทยาคม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1  ผลการศึกษา
พบวา่  ผลการใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการป้ันดินกระดาษ  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.06/82.17  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  2)  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์น
การออกแบบการป้ันดินกระดาษ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  3)  ผลการประเมินความคิดสร้างสรรคช้ิ์นงานใน
การออกแบบการป้ันดินกระดาษและการประเมินคุณลกัษณะการมีความคิดสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีคะแนนประเมินช้ินงานรวมทุกชุดกิจกรรม มีระดบัความคิดสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  และหลงัเรียน  นกัเรียนมีคุณลกัษณะการมีความคิดสร้างสรรค์  โดยภาพรวมมีระดบัค่า
ประเมินอยูใ่นระดบัมาก  และ 4)  การประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม
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เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบป้ันดินกระดาษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

         ทวีชัย  ชมเมือง (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เร่ือง 
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บา้นหนองกาด อ าเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา่ ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เร่ือง 
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 83.77/82.99 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน คะแนนเฉล่ียของ
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน เท่ากบั 13.55 และ 32.77 ตามล าดบั  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนดว้ย  ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม เร่ือง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.26 

จากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ  เก่ียวกบัชุดกิจกรรม  แสดง
ให้เห็นวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม  จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี  สนองตอบต่อความ
ตอ้งการระหว่างบุคคล  และจากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัชุดกิจกรรม   สรุปไดว้่าชุด
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นชุดกิจกรรมแบบใด ก็สามารถท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนและการจดักิจกรรมชุมนุมได ้และส่วนใหญ่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนจาก
ชุดกิจกรรมสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดจากการสอนปกติ 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  การจดักิจกรรมชุมนุมทรายสีในแกว้ใส เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ผูร้ายงานไดท้  าการศึกษาคน้ควา้จากแนวคิดและงานวิจยัต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาชุดกิจกรรมชุมนุม พบวา่ ชุดกิจกรรมชุมนุมช่วยในการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจใครรู้  รวมทั้งเกิดการถ่ายทอดเน้ือหา ความรู้ และประสบการณ์
ต่าง ๆ จากผูส้อนไปยงัผูเ้รียน  การใช้ส่ือการสอนจะสามารถท าให้การเรียนสะดวกและง่ายยิ่งข้ึน  
ทั้งน้ีส่ือท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกบับทเรียน เพราะส่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นกัเรียนได้
เรียนจากการปฏิบติักิจกรรม  ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์รูปธรรมท่ีเป็นตวัแบบส าหรับการ
เรียนรู้หรือความคิดรวบยอดท่ีซบัซอ้นช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเองในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ 
และสร้างสภาพการณ์ท่ีเปิดกวา้งต่อการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเปิดกวา้งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
ส าหรับส่ือการสอนท่ีครูใช้ในการเรียนการเรียนการสอน ประกอบดว้ยวีดิทศัน์  เวบ็ไซต์  ส าหรับ
การเรียนท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดงัเช่น  บทเรียนส าเร็จรูป  ชุดฝึก  ชุดการสอน ชุด
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การเรียนรู้ เป็นตน้ นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัเช่น วรกิต  วดัเขา้หลาม 
(2540)  ได้กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวว้่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นชุดส่ือ
ประสมซ่ึงผลิตข้ึนมาอย่างมีระบบ  มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตวัเอง  โดยมีความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา  ประสบการณ์ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดย ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2525)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดัท าชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ส าคญั 10 ขั้นตอนคือ 1) ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาประสบการณ์ 2)  ก าหนดหน่วยการสอน 
โดยแบ่งเน้ือหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอน โดยการประมาณเน้ือหาวิชาท่ีจะให้ครูสอน  ซ่ึงอาจจะ
ก าหนดให้ไดใ้นหน่ึงสัปดาห์หรือสอนไดห้น่วยละคร้ัง คร้ังละประมาณ 1-2 ชัว่โมง  3)  ก าหนดหัว
เร่ือง ผูส้อนจะตอ้งถามตวัเองว่าในการสอนแต่ละหน่วย ควรให้ประสบการณ์อะไรแก่ผูเ้รียนบา้ง  
แลว้ก าหนดหวัเร่ืองออกมาเป็น 4-6 เร่ือง 4)  ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ  มโนทศัน์และหลกัการ
ท่ีก าหนดข้ึน จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยและหวัเร่ือง  โดยสรุปแนวความคิด  สาระและหลกัเกณฑ์ท่ี
ส าคัญไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการจัดเน้ือหามาสอนให้สอดคล้อง  5)  ก าหนดวตัถุประสงค์ให้
สอดคลอ้งกงัหับหัวเร่ือง  เป็นวตัถุประสงค์ทัว่ไปก่อนแลว้เปล่ียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ท่ี
ตอ้งมีเง่ือนไขและเกณฑก์ารเปล่ียนพฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง  6)  ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซ่ึงเป็นแนวทางการเลือกและผลิตส่ือการสอน  7)  ก าหนดแบบ
ประเมินผล  โดยจะตอ้งประเมินผลให้ตรงกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้แบบทดสอบอิง
เกณฑ์  เพื่อให้ผูส้อนทราบวา่หลงัจากผ่านกิจกรรมมาแลว้  นกัเรียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่  8)  เลือกและผลิตส่ือการสอน  วสัดุอุปกรณ์หรือวิธีการท่ีครูใช ้ถือ
ว่าเป็นส่ือการสอนทั้งส้ิน  เม่ือผลิตการสอนแต่ละหัวเร่ืองแล้ว  ก็จดัส่ือการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็น
หมวดหมู่ในกล่องท่ีเตรียมไว ้ ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 9)  
หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นการประกนัวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอน  10)  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ี์ตั้งไวไ้ปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดขั้นตอนการใชคื้อ 1) ทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมิน
พฤติกรรมเบ้ืองตน้อนัเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียน  2)  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้ผูเ้รียน กระตือรือร้น มีความตอ้งการท่ีจะเรียน    3) ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน ครู
ตอ้งอธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจในการท ากิจกรรมก่อนลงมือท ากิจกรรม 4) ขั้นสรุปบทเรียน เพื่อให้
แน่ใจว่านกัเรียนได้เรียนรู้ ความคิดรวบยอด หรือหลกัการ ส าคญั  5)  ทดสอบหลงัเรียน เป็นการ
วดัผลการเรียนโดยท าขอ้สอบอีกคร้ังหน่ึง เพื่อประเมินดูวา่นกัเรียนบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว้
หรือไม่ เพื่อจะไดป้รับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียน 
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  จากการศึกษางานแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดงัท่ีกล่าว
มา จะเห็นได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยในการพฒันาผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  ดงันั้น วิจยัจึงไดศึ้กษาและพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อให้ไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สร้างข้ึนเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้  โดยกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเนน้ให้นกัเรียนมีการช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในดา้นการเรียนรู้  และการท ากิจกรรมร่วมกนั มีการผลิตส่ือทั้งประเภทวีดิทศัน์  ใบ
ความรู้ ใบงาน  มาจดัเป็นชุดกิจกรรมและน าข้ึนเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต โดยใช้ www.สวนถาด.net  
เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นควา้ได้ทั้ งในและนอกเวลาเรียน ท าให้นักเรียนมีความสนใจ
กระตือรือร้น  มีความรับผิดชอบร่วมกนัในกลุ่ม  มีความสนุกสนาน  มีความพึงพอใจไม่เบ่ือ และ
ชอบท่ีจะท ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้  ฝึกคิดวิเคราะห์หาค าตอบดว้ยตนเอง  เปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้
ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบงานร่วมกนัในกลุ่ม โดยใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์    
ในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ี ผูร้ายงานไดส้ังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดโดยมีขั้นตอนการ
สร้างชุดกิจกรรมตามแผนจุฬาฯ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างท่ีส าคญั 10 ขั้นตอน (ชยัยง  พรหมวงศ์, 2523)
โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัไดด้งัแผนภูมิท่ี 1 
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ภาพที ่8  แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน 
1. ศึกษาเอกสาร 
แนวคิดเก่ียวกบัการ
สร้างชุดกิจกรรม 
2. วเิคราะห์หลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียน
โนนหนัวทิยายน พ.ศ.
2553 หลกัสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ีและ
หลกัสูตรกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
3.  ศึกษาวเิคราะห์
ความคิดสร้างสรรค ์
4.  ศึกษารายละเอียด
และคุณลกัษณะของ
ชุดกิจกรรมชุมนุม 

พฒันาชุดกิจกรรมชุมนุม 
 

ทดลองใช ้
 

ทดลองใช ้         
ชุดกิจกรรมชุมนุม  

โดยการหา
ประสิทธิภาพกบั
กลุ่มภาคผสม 
(Field Tryout) 

ประเมินชุด
กิจกรรมชุมนุม 
1. ประเมินผล
การเรียนรู้ 

2.ประเมิน
คุณภาพผลงาน 

3. ประเมิน
ความคิด
สร้างสรรค ์

4. ประเมินความ
พึงพอใจ 

1. ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหา 
2. ก าหนดหน่วยการสอน 
3. ก าหนดหวัเร่ือง  
4. ก าหนดหลกัการ 
5. วตัถปุระสงค ์
6.  แนวการจดัการเรียนรู้ 
7.  การวดัผลและประเมินผล
8.  ส่ือการเรียนรู้ 
 

ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ
และหาค่าความสอดคลอ้ง 

(IOC) 
 

ปรับปรุงแกไ้ข 
 

หาประสิทธิภาพของ        
ชุดกิจกรรมชุมนุม (E1/E2) 
แบบรายบุคคล (Individual 

Tryout) 
 

ปรับปรุงแกไ้ข 
 

หาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมชุมนุมแบบกลุ่มเลก็ 
(Small Group Testing) 

 
ปรับปรุงแกไ้ข 

 

ชุดกิจกรรมชุมนุม
ท่ีสมบูรณ์ 

แกไ้ข 


