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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอแนวคิดของการใชกระบวนการคิดและการใช
วิธกี ารเรียนรูเ ชิงลึกสําหรับพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยมีวธิ กี าร ไดแก 1) การกําหนดเปาหมายการเรียนรู
ดวยการใชมติ คิ วามรูแ ละมิตกิ ระบวนการคิด ตามแนวคิดของบลูมทีผ่ า นการทบทวน ซึง่ เปนการระบุประเภท
ของความรู และกระบวนการคิดในขั้นสูงสุด หรือความคิดสรางสรรค และ 2) การออกแบบการการเรียนรู
เชิงลึก หมายถึง การใหผูเรียนเขาใจในความรูเบื้องตนแลว จึงมอบหมายงานตามเปาหมายการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหใชความรูเบื้องตนแลวไปขยายเปนความรูใหมที่ชัดเจนหรือมีความ
เฉพาะเจาะจง ผูเรียนสามารถใชกระบวนการเรียนรูที่เปนการเรียนรูดวยตนเอง มีการสืบคนขอมูลรวมกับ
การใชทักษะตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จึงเปนการใชกลยุทธสําหรับการปฏิบัติงานเพื่อใหสัมฤทธิ์ผล ซึ่งทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคโดยผานการเรียนรูเชิงลึกในเนื้อหาความรูที่เฉพาะเจาะจง ประโยชนที่ไดเปนผลงาน
หรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริง
คําสําคัญ: ความคิดสรางสรรค มิติความรู มิติกระบวนการคิด การเรียนรูเชิงลึก
ABSTRACT
The purpose of this academic article is to present the concept of using cognitive
processes and deep learning techniques to develop creativity. The methods include:

Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences)
Vol.16 No.2 (July - December 2021)

279

1) setting learning goals using knowledge dimension and cognitive process dimension
that are based on the concept of the reviewed Bloom’s taxonomy. Identifying the type
of knowledge and the highest order of cognitive processes, or creative thinking. And 2)
Designing deep learning techniques, means allowing learners to understand the prior
knowledge. According to the assignment, the tasks for learning goals. Organizing learning
activities for learners to understand prior knowledge, and use the prior knowledge to
expand new knowledge to be clear or speciﬁc. Learners can use the learning process,
which is self-directed learning, to search for information and can use any skills, that is the
strategies to achieve their performance works. This is due to the use of creative thinking
through deep learning of speciﬁc knowledge content. The beneﬁts are the production or
innovation that can be used to solve problems in real life.
Keywords: Creative thinking, Knowledge dimension, Cognitive process dimension, Deep
learning,
บทนํา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพสังคม
ทีต่ อ งการสือ่ สารผานชองทางออนไลน รวมกับสภาพ
ความเปนอยูใ นยุคทีม่ งุ เนนการใชเทคโนโลยีมากขึน้
ขณะทีก่ ารจัดการศึกษาแนวใหมทตี่ อ งการใหผเู รียน
มีความสามารถและทักษะตาง ๆ ในหลายดาน หรือ
ที่เรียกวา ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21ST Century
Skills) ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชนทัง้ คนไทย และคนจากทัว่ โลก ดวยเหตุผลนี้
จึงจําเปนที่ตองมีการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ
เพือ่ ใหผเู รียนในทุกชวงวัยสามารถปรับตัวใหเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาจึงตองทําให
สอดคลอง โดยมีวธิ กี ารทีป่ ระกอบดวย การเสริมสราง
ใหเกิดความรู (Content knowledge) ในวิชาแกน
และเพิ่มเติมเนื้อหาประเด็นที่สําคัญ ไดแก 1) ความรู
เกี่ยวกับโลก (Global awareness) 2) ความรู
เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตรธุรกิจ และการเปน

ผูป ระกอบการ (Finance, Economics, Business
and Entrepreneurial literacy) 3) ความรูดาน
การเปนพลเมืองที่ดี (Civic literacy) 4) ความรู
ดานสุขภาพ (Health literacy) และ 5) ความรู
ด า นสิ่ ง แวดล อ ม (Environmental literacy)
รวมกับการมีทักษะเฉพาะทาง (Speciﬁc skills)
ประกอบดวย 1) ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life
and career skills) 2) ทักษะดานสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and
Technology skills) และ 3) ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
ไดแก ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity
and Innovation) เพื่ อ ให เ กิ ดความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะดาน (Expertise) (Nuangjamnong, et al.,
2020) โดยอาศัยการเรียนรูเชิงลึกซึ่งจะชวยใหมี
การทําความเขาใจเนือ้ หา และสะทอนใหเห็นในการ
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ใชกลยุทธตาง ๆ เชน การอานอยางกวางขวาง
การรวมแหลงขอมูลที่หลากหลาย การอภิปราย
แนวคิดกับผูอื่น และยังสะทอนวาขอมูลแตละสวน
เกี่ ย วข อ งกั บ โครงสร า งหรื อ แบบแผนอย า งไร
สามารถนํามาประยุกตความรูในสถานการณจริง
(Tahir, 2015)
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาผู  เรี ย นให เ กิ ด ทั ก ษะ
การเรียนรู (Learning skill) ตาง ๆ จึงอาศัย
การเรียนรูเชิงลึก ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดมีการใช
ทักษะพืน้ ฐานตาง ๆ ในการเรียนรูท งั้ ในดานเนือ้ หา
วิชาและการใชกระบวนการคิด เพื่อใหเกิดผลผลิต
ทีเ่ ปนนวัตกรรม สามารถนําไปใชเปนตนแบบในการ
สรางนวัตกรรมใหม ๆ จากความสามารถของผูเ รียน
ซึ่งจะเกิดประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ
ชาติตอไปในอนาคต
กรอบในการวิเคราะห
ความคิ ด สร า งสรรค ตามแนวคิ ด ของ
Benjamin S.Bloom (1956, as cited in
Kr athwohl, 2002) ที่ มี ก ารปรั บ ใหม จ ากการ
คิดสังเคราะห เปนการคิดสรางสรรค โดย Krathwohl
ไดจัดลําดับความคิดสรางสรรค เปนลําดับการ
เรียนรูขั้นที่ 6 และใหความหมายของความคิด
สร า งสรรค ว  า เ ป น การสร า งหรื อ ผลิ ต ผลงาน
ขี้นมาใหม คือ การนําเอาสวนประกอบตาง ๆ
เขาดวยกัน จากเรื่องราวที่สอดคลองกันเขาดวยกัน
หรือการสรางผลผลิตขึน้ มาใหม ประกอบดวย 3 ขัน้
คือ 1) การสรุปอางอิง (Generating) 2) การวางแผน
(Planning) และ 3) การสรางผลผลิต (Producing)
ทีเ่ ปนผลงานหรือนวัตกรรม (Krathwohl, 2002: 215)

สวน Jaarsveld และ Lachmann (2017:
1) กลาวถึง งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความคิด
สรางสรรค โดยไดชี้ใหเห็นวา ความคิดสรางสรรค
ประกอบดวย การคิดแบบเอกนัย (Convergent
thinking) และการคิดแบบอเนกนัย (Divergent
thinking) ซึ่งมีความสําคัญตอการแกปญหา และ
เกี่ยวของกับเชาวปญญา (Intelligence) หรือ
กลาวไดวา ความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการ
คิดที่มีองคประกอบเกี่ยวของ ทั้งภายในจากการ
ทํางานของสมองที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล และมีสิ่งเรา
จากภายนอกที่เปนตัวกระตุนกระบวนการคิด และ
สามารถถูกทําลายได ผลงานวิจัยของ Wanga
และคณะ (2019) พบวา ความเครียดแบบเฉียบพลัน
(Acute stress) มีผลทําใหความสามารถในการ
คิดสรางสรรคถูกทําลาย (Impaired creative
thinking) เนื่ อ งจากสั ม พั น ธ กั บ ความจํ า และ
ความตั้ ง ใจ จึ ง ควรจั ด สิ่ ง แวดล อ มที่ ผ  อ นคลาย
เพื่อชวยสงเสริมการเกิดความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคและองคประกอบที่เกี่ยวของ
ความสามารถในการคิดสรางสรรค เปน
กระบวนการคิดที่เกี่ยวของกับองคประกอบสําคัญ
2 อยาง คือ 1) กระบวนการคิดที่เกิดจากการเชื่อมโยง
สารสนเทศกับความเปนจริง และ 2) คุณภาพ
ของกระบวนการคิดที่มาจากการใชเชาวปญญา
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. กระบวนการคิดที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงสารสนเทศกับความเปนจริง
กระบวนการคิด (Cognitive Processes) เปนการ
ทํางานของสมองที่มีปฏิสัมพันธกับทฤษฎีการเรียนรู
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โดยกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในสมองนัน้ จะมีปฏิสมั พันธ
กับสิ่งแวดลอม โดยเมื่อกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้น
จากสมองที่มีคุณภาพและจะมีการทํางานที่มาจาก
การใชกระบวนการคิดสรางสรรค แบงเปนสองระยะ
คื อ 1) ระยะที่ ค วามคิ ด ยั ง มาจากการเชื่ อ มโยง
เปนสารสนเทศที่ยังกํากวมอยู แตยังจัดเปนขั้น
ความจําที่จะมีประโยชนในอนาคต และ 2) ระยะ
ที่ความคิดมีการคิดแบบแยกสวน เปนการมองจาก
หลาย ๆ เสนทาง หรือเปนกระบวนการแยกสวนทีม่ ี
การเชื่อมโยงกับความเปนจริงดวย (Backsanskij,
2013 : 68) หรือกลาวไดวา การคิดแบบแยกสวน
เปนการใชความคิดสรางสรรคเพื่อเลือกชองทาง
ที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดตามความเปนจริง
ขณะทีใ่ นความเปนจริงนัน้ กระบวนการคิดจะเกิดขึน้
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จากสิง่ เราทีผ่ า นการรับรูเ ขาไปบันทึกไวในความทรงจํา
ซึ่ง Mnguni (2014) กลาวถึง การเรียนรูที่มีการ
ใชภาพ (Visual model) ที่เปนภาพที่มองเห็น
จากภายนอก จะทําใหภาพนัน้ เขาไปในระบบการคิด
ถือเปนกระบวนการคิดที่มาจากการเรียนรูผาน
สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia learning) ผูเรียน
จะมีความตั้งใจและจดจําภาพที่เห็นไวในใจ และ
มีกระบวนการทีม่ กี ารคัดเลือก จัดการ และบูรณาการ
เขาไปสงตอเปนการจัดโครงสรางของภาพในใจ
(Mental images) ที่ เ ป น ความคิ ด ของตน
เปนแบบจําลองภาพ (Pictorial model) และ
เกิ ด เป น ความรู  เ บื้ อ งต น (Prior knowledge)
ที่ ม าจากความเข า ใจของตนเอง ซึ่ ง จะอยู  ใ น
ความทรงจําไดนาน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการคิดที่เกิดจากการเรียนรูผานสื่อมัลติมีเดีย
ที่มา: Mnguni, 2014 : 2
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นั่นคือ การที่ผูเรียนสามารถรับรูขอมูล
ที่เปนความรูในเนื้อหาวิชาที่เรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย
จะชวยใหมีขอมูลที่ควรแกการจดจําบันทึกไวเปน
ขอมูลพืน้ ฐาน และหากไดรบั การใชความคิดตอยอด
เพิ่ ม เติ ม จากการมอบหมายงานหรื อ มอบหมาย
โจทยปญ
 หาใหนาํ ไปแกโจทยปญ
 หา ความคิดเชิงลึก
จะปรากฏขึ้นได ซึ่ง Valentová และ Brečka
(2020) ได พั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค โ ดยผ า น
การฝกปฏิบัติดวยการใชสถานการณจากสื่อที่เปน
วีดีโอ (Audio-visual ) สําหรับใชศึกษาเนื้อหาวิชา
และนําไปใชวิเคราะหเชิงลึกจากการสังเกตในสื่อ
วีดีโอที่ศึกษา ขอคิดที่ได คือ ความสําเร็จที่เกิดขึ้น
จากการใชความยืดหยุนในการคิดอยางรวดเร็ว
(Quick ﬂexible) และใชการคิดแบบอเนกนัย
(Divergent thinking) ซึ่งผลที่ไดมานี้ เปนการใช
กลยุทธการสอนที่เปนการชี้แนะเนื้อหาวิชาและ
ผูเรียนไดปฏิบัติจากการสังเกต สํารวจเทคนิควิธี
การตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะตาง ๆ และฝกความ
รับผิดชอบตอคุณภาพของงานที่ทํา เชนเดียวกัน
ผลการวิจัยของ Ardianik และคณะ (2020) พบวา
การใชความคิดสรางสรรคในวิชาคณิตศาสตรที่มี
การใชโจทยปญ
 หาของผูเ รียนทีม่ รี ปู แบบการเรียนรู
ตางกัน โดยผูเรียนที่มีรูปแบบการเรียนรูดวยการใช
การดูสาธิต (Visual learning style) มีความคิด
สรางสรรคระดับมาก (ระดับ 4) สวนผูเรียนที่มี
รู ป แบบการเรี ย นรู  ด  ว ยการใช ก ารฟ ง บรรยาย
(Auditory learning style) มีความคิดสรางสรรค
ระดั บ ปานกลาง (ระดั บ 3) และผู  เ รี ย นที่ มี

รูปแบบการเรียนรูด ว ยการใชกจิ กรรมทางกายภาพ
มีความคิดสรางสรรคระดับนอย (ระดับ 2) แสดงวา
การเรียนรูดวยการใชสื่อภาพสามารถพัฒนาความคิด
สรางสรรคไดมากกวา
2. คุณภาพของกระบวนการคิดที่มาจาก
การใชเชาวปญญา
Stevenson, Baas และMaas (2021:
3) กลาวถึง ความสามารถในการคิดสรางสรรค
(creative ability) จะประกอบดวยขอตกลงพื้นฐาน
สองอยาง คือ 1) เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค
จะตองมีการใชการคิดอยางกวางขวางทีห่ ลากหลาย
หรือการใชเชาวปญญาทดสอบ (Intelligence
tests) และ 2) ความคิดสรางสรรคจะตองมีการ
รวมเอาความรูที่มีอยูกับทักษะตาง ๆ หรือเปน
ความเชี่ยวชาญ (Expertise) เขียนเปนสมการของ
ทฤษฎีขนั้ ตํา่ ของความสามารถในการคิดสรางสรรค
(The minimal theory of creative ability)
ไดดังนี้
ความคิดสรางสรรค = เชาวปญ
 ญาXความเชีย่ วชาญ
ผูที่มีความคิดสรางสรรคจะตองมีความ
สามารถในการคิดทีห่ ลากหลาย เชน การใชความจํา
การใชความสามารถเชิงเหตุผล โดยการเปรียบเทียบ
ทักษะการใชสายตา การใชความสามารถเชิงอภิมาน
(Metacognitive capacities) ร ว มกั บ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะอยางเพื่อใชในการคิดสรางสรรค
งานใหเกิดผลงานขึน้ มาและสามารถนําไปใชในการ
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แกโจทยปญหาตาง ๆ ได ผูที่มีความสามารถในการ
ใชความคิดสรางสรรคจึงเปนการใชกระบวนการ
คิดที่ทําใหเกิดความคิดใหม ๆ ที่เกิดจากการใช
เชาวปญญา โดยสามารถที่จะนําไปใชเกี่ยวกับการ
แกโจทยปญ หา ซึง่ ในแบบแผนของโจทยปญ หาจะไมมี
ขอจํากัดในผลที่ไดจากการปฏิบัติ (Pragmatic
results) หรือเปนการใชความคิดที่หลากหลาย
เพื่อใชในการแกโจทยปญหา ซึ่งสามารถที่จะใช
วิธีการที่มาจากหลายหนทาง (Ardianik et al.,
2020: 2-3)
ดังนั้น การใชความคิดสรางสรรค จําเปน
ตองใหผเู รียนไดรบั รูข อ มูลหรือสารสนเทศทีม่ าจาก
การใชสื่อ โดยเฉพาะสื่อภาพหรือสื่อวีดีโอ ซึ่งเปน
ขอมูลความรูพ นื้ ฐาน เพือ่ นําไปสูก ารใชกระบวนการคิด
เชน การคิดแกโจทยปญหาจากสถานการณที่ไดรับ
ทําใหสามารถการใชความคิดทีห่ ลากหลายเพือ่ เปน
ชองทางที่มีลักษณะที่เปนเหตุเปนผลแลวนํามา
คัดเลือกเปนชองทางที่เหมาะสมตอไป
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การใชมติ คิ วามรูแ ละมิตกิ ระบวนการคิด
สูการพัฒนาความคิดสรางสรรค
Krathwohl (2002) อธิบายถึง การปรับ
โครงสรางของจุดมุงหมายทางการศึกษาจากเดิม
(Structure of original taxonomy or Bloom’s
taxonomy) โดยใหความสําคัญกับประเภทของ
ความรู จึงมีการขยายมิติของความรู คือ 1) การมี
ความรูในเนื้อหาวิชา 2) จะอธิบายการนําความรู
ไปใชอยางไร ทําใหมีการใชกิจกรรมการเรียนรู
(จากการใช คํ า ศั พ ท ใ นแต ล ะลํ า ดั บ ขั้ น ที่ เ ป น นํ า
นาม มาเปนการใชคํากริยาแทน) เกิดขึ้นในมิติ
กระบวนการคิด (Cognitive process dimension )
ที่เนนการนําความรูไปสูการใชความคิด ซึ่งโครงสราง
ของมิติความรูที่ปรับใหม (Structure of the
knowledge dimension of the revised
taxonomy) จัดระดับของความรู แบงออกเปน
4 ประเภท สรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 โครงสรางของมิติความรู 4 ประเภท และคําอธิบายความหมายในการนําไปใช
โครงสรางของมิติความรู

ความหมายในการนําไปใช

1. ความรูเ ชิงขอเท็จจริง (Factual knowledge)

เปนสวนประกอบพื้นฐานที่ผูเรียนตองรูเพื่อนํา
ไปใชในการแกปญหา เปนความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ
หรือรายละเอียดและสวนประกอบตาง ๆ

2. ความรูเชิงมโนทัศน (Conceptual
knowledge)

เปนการหาความสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ
ที่เปนพื้นฐาน และสามารถนํามาใชรวมกันได
เปนการจัดประเภทและจัดกลุม โดยใชหลักการ
มาสรุปอางอิง จากแนวคิด ทฤษฎี หรือกรอบ
โครงสราง

3. ความรูเชิงวิธีดําเนินการ (Procedural
knowledge)

เปนการใชความรูเ กีย่ วกับวิธกี ารตาง ๆ ทีจ่ ะนําไป
สืบคน ใชทักษะตาง ๆ ใชเทคนิค และวิธีการทํา
สามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมตามสถานการณ

4. ความรูเชิงอภิมาน (Metacognitive
knowledge)

เป น การรู  แ ละตระหนั ก ถึ ง ความสามารถของ
ตนเองเกีย่ วกับ 1) ความรูด า นกลยุทธ (Strategic
knowledge) 2) ความรูเกี่ยวกับการคิดงาน
(Knowledge about cognitive tasks)
ความเหมาะสมในบริบทที่ทําและเงื่อนไขความรู
ที่มีอยู 3) ความตระหนักรูในตนเอง (Selfknowledge)

ที่มา : Krathwohl, 2002 : 214

การกํ า หนดเป า หมายการเรี ย นรู  ห รื อ
จุดประสงคการเรียนรู เพื่อใหเกิดผลการเรียนรู
ที่คาดหวังหรือตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน จําเปน
ตองทราบถึงการใชประเภทของความรูที่ใหผูเรียน
นําไปใชดงั ตารางที่ 1 เมือ่ นําไปใชในแงการนําความรู
แยกตามประเภทความรู สิ่งที่ตามมาคือ ผูเรียน

ตองมีความรูในเรื่องนั้น ๆ กอนนําไปใชในการ
ลงมือปฏิบัติ เพื่อใหใชความสามารถหรือทักษะ
ที่ ใช ป ฏิ บั ติ ที่ ม าจากการใช ค วามรู  ต ามประเภท
ที่ตองการ ซึ่งผูเรียนจะแสดงพฤติกรรมการเรียนรู
ที่ใหผลที่แตกตางกัน
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ตั ว อย า ง การใช ต ารางสองมิ ติ ข องมิ ติ
ความรูและมิติกระบวนการคิด เพื่อใหเห็นภาพ
ความแตกต า งของการใช ป ระเภทความรู  และ
กระบวนการคิด โดยนําจุดประสงคการเรียนรูใ สลง
ในตารางสองมิติ ดังนี้
จุ ด ประสงค ที่ 1 บอกความหมาย/
สวนประกอบของ... (ระบุหัวขอที่เปนความรูเชิง
ขอเท็จจริง)...ได
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จุดประสงคที่ 2 อธิบาย/นําเสนอแนวคิด
เกี่ ย วกั บ ....(ระบุ เรื่ อ งที่ เ ป น ความรู  เชิ ง มโนทั ศ น
และใหแสดงทักษะการพูด/การนําเสนอเกี่ยวกับ
ความเขาใจในความรูที่ตองการถายทอด)...ได
จุ ด ประสงค ที่ 3 เขี ย นบทความ/ผลิ ต
ผลงาน/ออกแบบ/...(ระบุขอบขายเรื่องราวที่เปน
ความรูเชิงมโนทัศนและใหใชความคิดสรางสรรค
ในการผลิตผลงาน)..ได

ตารางที่ 2 การนําจุดประสงคการเรียนรูที่สามารถระบุประเภทของความรูในมิติกระบวนการคิด

มิติความรู
1. ความรูเชิงขอเท็จจริง
2. ความรูเชิงมโนทัศน
3. ความรูเชิงวิธีดําเนินการ
4. ความรูเชิงอภิมาน

จําได

มิติกระบวนการคิด
เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมิน สรางสรรค

จุดประสงค
ที่ 1
จุดประสงค
ที่ 2

จุดประสงค
ที่ 3
จุดประสงค
ที่ 3
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จากตารางที่ 2 จุดประสงคการเรียนรูทั้ง
3 ขอ ตางใชความสามารถในการคิดตางกัน และ
แสดงออกถึงการใชทักษะตางกัน จุดประสงคที่ 3
เปนการใชความคิดสรางสรรคผลงาน โดยผาน
กระบวนการคิดตามลําดับขั้น จากจุดประสงคที่ 1
และจุดประสงคที่ 2 ซึ่งในที่นี้มุงเนนการใชความรู
เชิงมโนทัศนเพื่อนํามาเขียนบทความ/ผลิตผลงาน/
ออกแบบ โดยใชเรือ่ งราวทีต่ อ งการ เชน เขียนบทความ
โดยใชแนวคิดที่เรียนมา หรือสรางผลงานเปนสื่อ
การเรี ย นรู  จ ากแนวคิ ด ที่ เรี ย นมาใช จั ด ทํ า หรื อ
ออกแบบผลิตภัณฑโดยนําแนวคิดที่เปนเรื่องราว
มาใชประกอบการสรางผลิตภัณฑ เปนตน
มิติความรูแตละประเภทเมื่อนํามาใชใน
มิตกิ ระบวนการคิด ผลการเรียนรูท เี่ กิดขึน้ กับผูเ รียน
มีความแตกตางกัน โดยทําใหมองเห็นกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูเรียนตองใชความรูในแตละประเภท
พรอมกับการใชกระบวนการคิดในแตละลําดับขั้น
ซึ่งตองพัฒนาตามลําดับขั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูควรเปนไปตามลักษณะของธรรมชาติแตละ
วิชา และมอบหมายงานใหกบั ผูเ รียนไดลงมือปฏิบตั ิ
และใชกระบวนการคิด เชน งานที่เปนโจทยปญหา
และใหแกโจทยปญ
 หา ผูเ รียนจะใชความรูท เี่ รียนมา
พรอมกับการใชทกั ษะการเรียนรูต า ง ๆ ทีม่ อี ยูใ นตัว
ผูเรียนเอง ซึ่งมีความจําเปนที่ผูเรียนตองไดรับการ
พัฒนาทั้งสองสวนและสอดคลองเปาหมายการ
เรียนรู จึงจะเกิดผลงานหรือผลผลิต (Product)
ที่สามารถใชเปนหลักฐานการเรียนรูที่เห็นไดเชิง
ประจักษ
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค
จึ ง อาศั ย กระบวนการคิ ด ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาตาม
ลําดับขัน้ ดวยการจัดการเรียนรูท มี่ เี ปาหมายการเรียนรู

หรือจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุ
ประเภทความรูที่ตองการใหผูเรียนนําไปใช ซึ่งเปน
การใชทักษะการเรียนรูในความรูแตละประเภท
การใชวิธีการเรียนรูเชิงลึก เพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรค
ความหมายของวิธีการเรียนรูเชิงลึก
การใชวธิ กี ารเรียนรูเ ชิงลึก (Deep learning
techniques) เป น วิ ธี ก ารที่ ใ ห ผู  เรี ย นได เรี ย นรู 
โดยมุ  ง เน น การใช ค วามรู  เ บื้ อ งต น มาบู ร ณาการ
สังเคราะห และสะทอนกลับ ซึ่งเปนการแบงความ
รับผิดชอบใหกับผูเรียนในการเรียนรู ผลที่ไดทําให
เกิดวินัยในการเรียนรู และพัฒนากระบวนการคิด
ในขัน้ สูง (Nelson-Laird & Kuh. 2008) การเรียนรู
เชิงลึกชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคไดโดยอาศัย
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ที่มีการใชวิธีการ
เรียนรูเบื้องตน ที่เปนความเขาใจผิวเผิน และให
เพิม่ เติมความรูท เี่ ปนความเขาใจเชิงลึกไปปฏิบตั งิ าน
เฉพาะอยาง เพื่อนําไปสูการใชกระบวนการคิดที่ใช
ความคิดสรางสรรคในงานที่ไดรับมอบหมาย
การเรียนรูเชิงลึกกับการพัฒนาความคิด
สรางสรรค
ความคิ ด สร า งสรรค เป น การใช
กระบวนการคิดในขั้นสูงสุดและอาศัยมิติความรู
ในประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางผลงาน
หรือผลผลิต สิ่งจําเปนที่จะชวยใหผูเรียนไดรับ
การพั ฒ นา คื อ ต อ งอาศั ย การจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรูที่ชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาวิชาที่เปน
ความรูเ บือ้ งตนกอน เพือ่ นําไปใชในกระบวนการคิด
โดยอาศัยการมอบหมายงานเพื่อกระตุนใหเกิด
กระบวนการคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมการเรียนรู
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ที่ใชวิธีการเรียนรูเชิงลึก หรือกิจกรรมการเรียนรู
เชิงลึก ผูสอนตองทําความเขาใจเพื่อนํามาใชในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูเชิงลึก
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  เ ชิ ง ลึ ก
ประกอบดวย กิจกรรม 3 ขั้น ไดแก (Havard,
et al., 2005: 126)
ขั้นที่ 1 การบูรณาการความรูในระดับ
ความเข า ใจ หรื อ ความรู  ผิ ว เผิ น (Surface
understand) เพื่อใชเปนความรูพื้นฐานสําหรับ
พัฒนาความคิด
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ขั้นที่ 2 การนําความรูเฉพาะสวนไปใชฝก
ปฏิบัติ (Practice) โดยมาจากความรูเดิมในขั้นที่ 1
และขัน้ ที่ 2 เปนการเรียนรูว า จะทําอยางไรจากสิง่ ที่
มีอยูห รือความรูเ ดิม (Know-how of the material)
ขั้นที่ 3 การใชความคิดรวบยอดที่เปน
ความรูเชิงลึก (Deep understanding) และนําไป
ประยุกตใชแกปญหา ซึ่งเปนการผลิตนวัตกรรม
ที่มาจากการใชความคิดในขั้นสูง (Higher-order
thinking) หรื อ ความคิ ด สร า งสรรค โดยอาศั ย
การมอบหมายงานเพื่ อ นํ า ไปสู  ก ระบวนการคิ ด
ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงสรางสรรคโดยผานการเรียนรูเชิงลึก
ที่มา: Havard et al., 2005: 126
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงลึก
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
การใชการเรียนรูเชิงลึก เปนการใชความรู
พืน้ ฐานทีร่ บั รูม า ซึง่ อาจเปนความรูท ผี่ วิ เผิน แลวมา
ทําความเขาใจใหลึกซึ้ง หรือขยายความรูใหชัดเจนขึ้น
ดวยการสืบคน (Inquiry) รวมกับการใชทกั ษะตาง ๆ
(Skills) ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติที่จะตองนําไปใช
จากการมอบหมายงาน ผูเรียนจะเรียนรูวา จะตอง
ทําอยางไร (Know-how) เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย โดยอาศั ย กลยุ ท ธ
(Strategy) ที่เปนการใชความสามารถจากการ
เรียนรูวิธีการที่ใชรวมกับการคิดสรางสรรค ซึ่งใน
ทางปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู สามารถ
ใชวิธีการตาง ๆ เชน การใชสื่อมัลติมีเดีย การใช
สื่อวิดีโอเพื่อใหเกิดความรูพื้นฐานที่เขาใจงาย และ
ฝกการใชกระบวนการคิดจากงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ผูเรียนสามารถใชวิธีการเรียนรูเชิงลึกเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคได
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงลึก
จึงประกอบดวย 2 สวน คือ
1. กิจกรรมที่ทําใหเกิดความรูเบื้องตน
เพื่อใหเขาใจในเนื้อหาความรู
2. กิจกรรมทีเ่ ปนการขยายความรู เพือ่ ให
ผูเ รียนสามารถใชทกั ษะตาง ๆ และกระบวนการคิด
ในขั้นสูง
ตั ว อย า ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ที่
สงเสริมการเรียนรูเชิงลึก ไดแก
ตัวอยางที่1 การเรียนรูเชิงลึกกับการใช
วีดีโอศึกษาสถานการณ
กิ จ กรรมการเรียนรู โดยใชวีดีโอศึก ษา
สถานการณของ Valentová และ Brečka (2020)

เรียกวา วิธี เอ เอ เอ (AAA methodology) เพือ่ ฝก
การคิด ประกอบดวย 3 ขั้น ไดแก
ขั้นที่ 1 การใหความรูดวยการอธิบาย
(Annotation) เปนการอธิบายสัน้ ๆ ตามจุดประสงค
การเรียนรูที่เนนในบทเรียน หรืออธิบายเนื้อหา
เพียงบางสวนหรือเฉพาะหัวขอที่ตองการใหผูเรียน
นําไปทํากิจกรรมการเรียนรู
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห (Analysis) เปนการ
ใช ก ลยุ ท ธ เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป า หมาย
การเรียนรู เนนการพัฒนาความคิดของผูเรียน
ขั้นที่ 3 การใชทางเลือก (Alternation)
เปนการตั้งสมมติฐานเพื่อนําไปปรับปรุง ประยุกต
หรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกี่ยวของกับสถานการณ
การเรียนรูดวยการอภิปรายรวมกัน
การใชกิจกรรมการเรียนรูที่มีการใชสื่อ
สถานการณ และวิ เ คราะห จ ากสถานการณ
เพื่อหาชองทางเลือกที่เหมาะสม ชวยใหมีการใช
กระบวนการคิดและมีการเรียนรูเชิงลึก
ตัวอยางที่ 2 การเรียนรูเชิงลึกกับการ
ใชโปรแกรมฝกความคิดสรางสรรค
โปรแกรมฝกความคิดสรางสรรค (Creativity
training program) ชวยใหผูเรียนมีทักษะการ
แสดงความคิดเห็นและใหความสําคัญกับการคิด
แบบยืดหยุน (Cognitive ﬂexibility) สามารถ
แกโจทยปญหาไดอยางเหมาะสมจากการเรียนรู
เชิงลึก
วัฏจักรความคิดสรางสรรค 6 ขัน้ (The six
step cycle of creativity) ของ Ritter และคณะ
(2020) เปนโปรแกรมเรียนทฤษฎีและฝกปฏิบัติ
ซึ่งเปนบทเรียนในภาคอุตสาหกรรม ใชเวลา 2 ภาค
การศึกษา (140 ชั่วโมง) จัดกิจกรรมการเรียนรู
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ดวยการมอบหมายงาน 4 ลักษณะที่ตางกัน คือ
1) แบบใชคําถาม 2) แบบใชภาพที่มีรายละเอียด
3) แบบที่เปนของจริงมองเห็นชัด และ 4) แบบที่มี
การเชือ่ มโยงกับการใชโจทยปญ หา กิจกรรมการเรียนรู
ที่จัดประกอบดวยขั้นตอนการฝก 6 ขั้น ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ขั้ น เข  า ใจ โจ ท ย  ป  ญ ห า
(Understanding the question) มุ  ง เน น ที่
ความชัดเจนของคําถามที่ตองการคําตอบ
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น ใช การคิ ด แบบเอกนั ย
(Convergent thinking) เปนการใชความคิ ด
ที่เปนเหตุผลเชิงตรรกะ (Logic reasoning)
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ใช การคิ ด แบบอเนกนั ย
(Divergent thinking) เปนการใชความคิดในการ
พิจารณาความแตกตางหรือทางเลือก
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การแยกแยะการคิด (Detached
thinking) เปนการมองไปยังโจทยปญหาอีกครั้ง
โดยไมใชอารมณหรือการยืนยันจากผูอื่น เปนการ
มองภาพรวม มองรอบดาน และเกิดเปนความคิด
ของตนเอง
ขั้ น ที่ 5 ขั้ น หยุ ด ใช ค วามคิ ด (Stop
thinking) เมื่อไดคําตอบแลว ก็จะหยุดคิดกอน
ชวงนีจ้ ะไมมคี วามตระหนักรู จึงทําใหภาวะจิตใตสาํ นึก
จะเริ่มทํางาน เกิดเปนวัฏจักร
ขั้นที่ 6 ขั้นนอนหลับ (Sleeping) สมอง
จะมีการเริม่ ทบทวนโจทยปญ
 หาและคนพบขอสรุป
จากสถานการณ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ภายในจิ ต ใต สํ า นึ ก
(Unconscious) ในระหวางที่นอนหลับ
การใชวฏั จักรความคิดสรางสรรคทงั้ 6 ขัน้
เปนการใชความคิดโดยอาศัยพื้นความรูเชิงทฤษฎี
และการปฏิบัติที่มุงเนนการฝกปฏิบัติดานการคิด
ใน 3 ขั้ น แรก ในการวั ด ความคิ ด สร า งสรรค
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(Creativity measures) คื อ 1) การคิ ด แบบ
อเนกนั ย (Divergent thinking) เป น การวั ด
การคิ ด ที่ ห ลากหลาย จากงานที่ ม อบหมายให
2) การคิดแบบเอกนัย (Convergent thinking)
เป น การวั ด โดยใช ชุ ด ของคํ า แล ว ให ห าความ
สัมพันธกันและสรุปออกมา หรือการจัดลําดับภาพ
ที่กําหนดให โดยมีจุดเชื่อมโยงกัน และ 3) การ
คิดโจทยแกปญหา (Creative problem solving)
เปนการวัดความสามารถในการเขาใจโจทยปญหา
เชิงลึก และคิดแกปญหาอยางสรางสรรคมีวิธีการ
คือ 1) การมองเห็นภาพรายละเอียดของปญหา
และ 2) การมองโจทยปญหาที่เปนคําถามสองสวน
ตอเนื่องกัน และใชความสามารถในการแกโจทย
ปญหาตามกัน
การใช กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ที่ มี ก าร
มอบหมายงานในการใชความรูเชิงลึกในลักษณะ
การใหโจทยปญหาสําหรับฝกคิดดวยวิธีการคิด
แยกสวนและการคิดสรุป จะชวยใหผูเรียนมีความ
ยืดหยุนในการคิดและสามารถนําไปใชในการคิด
แกปญหาไดอยางเหมาะสม
ตัวอยางที่ 3 การเรียนรูเชิงลึกกับการ
เรียนรูดวยตนเองในโครงงานโจทยปญหา
การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed
learning หรื อ SDL) เป น แนวคิ ด ที่ ไ ด ม าจาก
แนวทางการจัดการศึกษาผูใ หญ (Adult education)
ขณะทีโ่ นลส (Knowles, 1975 อางอิงใน Garrison,
1997) ไดใหแนวคิดเพิ่มเติมวา การเรียนรูดวย
ตนเองเปนพื้นฐานสําคัญของความสามารถในการ
เรียนรูที่เปนของตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูเชิงลึก
ที่เปนการใชความรูเฉพาะสวนไปสูการปฏิบัติที่มี
โจทยปญหารองรับ โดยมีรูปแบบของการเรียนรู
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ด ว ยตนเองที่ เ ป น มิ ติ ข องการควบคุ ม ตนเอง
จากงาน (Task control) ผูเรียนจะมีคุณลักษณะ
ของการใช แรงจู ง ใจและต อ งมี ก ารกํ า กั บ ตนเอง
(Self-monitoring) เพื่ อ ให ง านที่ ไ ด รั บ
มอบหมายนั้นสามารถดําเนินการและสําเร็จลุลวง
ไปได จึ ง เท า กั บ เป น การทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นา
ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) และการ
บริหารจัดการกับตนเอง (Self-Management)
เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ ผลที่
เกิดขึ้นจึงสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเอง (Garrison, 1997; Sile´na &
Uhlin, 2008)

การเรียนรูเชิงลึกที่มีการมอบหมายงาน
ในลักษณะที่เปนโครงงาน โดยที่ผูเรียนจะไดรับ
การควบคุมตนเองจากงานที่ไดรับมอบหมายหรือ
งานเปนตัวควบคุม เปนมิตกิ ารควบคุมจากภายนอก
รวมกับการที่ผูเรียนมีแรงจูงใจ และมีการกํากับ
ตนเองเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง
เป น มิ ติ ก ารควบคุ ม จากภายใน ทั้ ง สองส ว นนี้
จะทํ า ให ผู  เรี ย นเกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให ง าน
ที่ทํานั้น ลุลวงจนบรรลุความสําเร็จ จึงเกิดเปน
กระบวนการเรี ย นรู  ที่ ส ามารถนํ า พาผู  เรี ย นไปสู 
การพัฒนาความสามารถเรียนรูดวยดวยตนเอง
ผูเขียนเสนอเปนความสัมพันธ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การเรียนรูดวยตนเองประกอบดวยมิติการควบคุมจากภายนอก
และมิติจากภายในของบุคคล
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งานวิจัยของ Sile´na (2008) ใชวิธีการ
มอบหมายงาน โดยการใชโจทยปญหา (Problembased learning หรือ PBL) ผลการวิจัย พบวา
ปจจัยที่พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง คือ 1) ผูเรียน
มีการพัฒนาความรับผิดชอบจากสถานการณตา ง ๆ
ที่ใชในการเรียนรู (The learning situations) และ
2) ผูเรียนมีโอกาสใชการคิดที่เปนอิสระจากการ
เรียนรูท มี่ กี ารใชประสบการณในการบริหารจัดการ
และการสะทอนกลับ (Experiences of managing
and getting feedback) โดยมี ก ารเชื่ อ มโยง
ความเขาใจในบริบทของสถานการณทเี่ รียนรูท ไี่ ดรบั
มอบหมาย
สวนงานวิจยั ของ Boyer และคณะ (2014)
ใชวิธีการเรียนรูดวยตนเองกับโครงงานการศึกษา
ธุรกิจการตลาดในรายวิชาการขายและการตลาด
โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ ตั้งแตการเขียนโครงการ
การตลาดและนําไปปฏิบัติในสถานการณเสมือนจริง
(A real-world scenario) โดยให เ หมื อ นกั บ
สิ่งที่ผูประกอบการคาดหวังไว ผลการวิจัย พบวา
การเรี ย นรู  ด  ว ยตนเองอาศั ย คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ
5 อย า ง คื อ 1) การควบคุ ม ตน 2) แรงจู ง ใจ
3) การลงมือปฏิบัติ 4) การสนับสนุน และ 5) การ
รับรูค วามสามารถแหงตน โดยใชในสถานการณจริง
ทําใหเกิดความเชือ่ มัน่ สูงขึน้ สามารถปรับปรุงงานได
จากการเรี ยนรูเชิงลึก และชวยพัฒนาความคิ ด
สรางสรรคจากการที่มีโอกาสไดคิดปรับปรุงงาน
ซึ่งเปนการแกปญหาอยางสรางสรรค
กา รเรี ย นรู  ด  ว ยตนเองจากงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย เชน โครงงานที่เปนโจทยปญหา หรือ
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การใชโครงงานเปนฐาน (Project based learning)
เปนการเรียนรูเชิงลึกที่สามารถนําไปสูการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคได
แนวทางพัฒนาความคิดสรางสรรคจากการใชวธิ ี
เรียนรูเชิงลึก
เมื่อตองการใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด
สรางสรรคในรายวิชาใดก็ตาม สิ่งที่จะใชในการ
พัฒนาผูเรียนประกอบดวย
1. การกําหนดเปาหมายการเรียนรู หรือ
จุดประสงคการเรียนรูโดยใชมิติความรูที่สอดคลอง
กับงานทีต่ อ งการใหทาํ กับมิตกิ ระบวนการคิดในขัน้ สูง
2. การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู 
แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) สวนที่เปนการให
ความรูเบื้องตน ซึ่งเกี่ยวของกับงานที่จะมอบหมาย
ใหผูเรียนทํา จําเปนตองใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
รวดเร็ว และ 2) สวนที่เปนการมอบหมายงาน
ใหผูเรียนรับผิดชอบ ซึ่งเปนการใหผูเรียนใชวิธีการ
เรียนรูเชิงลึก ผูเรียนจะเปนผูคนควาหาความรู
เฉพาะเจาะจงเพื่อใหเกิดความเขาใจเชิงลึกสําหรับ
นํามาใชในการแกโจทยปญหาหรือผลิตผลงาน/
สรางนวัตกรรม ตามลักษณะงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย
3. การนํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู  ไ ปใช
บทบาทผูสอนจะเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก
เปนที่ปรึกษา และชวยเหลือบางอยางที่ผูเรียน
ตองการ สวนบทบาทผูเรียนจะเปนผูดําเนินการ
มีการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง มีการระดม
สมอง มีการใชกลยุทธในการปฏิบัติงานเพื่อใหงาน
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายการเรียนรู
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดกับ
ผูเรียน ผูสอนจําเปนตองเขาใจการใชกระบวนการ
คิดตามลําดับขั้นของการเรียนรู ตามแนวคิดของ
บลูมทีผ่ า นการทบทวน และนํามาใชกาํ หนดเปาหมาย
การเรียนรูเพื่อใหมีชัดเจน การใชมิติของความรู
เพือ่ ใหเห็นภาพของประเภทความรูท จี่ ะนําไปปฏิบตั ิ
และการใช มิ ติ ข องกระบวนการคิ ด ในขั้ น สู ง สุ ด
ทําใหสามารถนําไปสูก ารพัฒนาความคิดสรางสรรค
ทั้งนี้ กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นจากการใชวิธีการ
เรียนรูเชิงลึก ซึ่งเปนการใหผูเรียนไดเรียนรูความรู
เบื้องตนกอนจากสื่อตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ในแนวคิด แลวจึงแบงความรับผิดชอบใหกบั ผูเ รียน
ในการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะใชความเขาใจ
ในเนือ้ หาทีเ่ รียนมาขยายเปนความรูท เี่ ฉพาะเจาะจง
ที่เปนความเขาใจเชิงลึกจากการมอบหมายงาน
ให ผู  เรี ย นได ล งมื อ ปฏิ บั ติ เช น การประยุ ก ต ใช
ในการแกโจทยปญ
 หาหรือสรางผลงานทีเ่ ปนผลผลิต
ขึ้ น มา ผู  เรี ย นสามารถใช ก ารเรี ย นรู  ด  ว ยตนเอง
จากความรูเดิมไปขยายเพิ่มเติมที่มีความเฉพาะ
กับงานโดยการใชกระบวนการคิดที่เปนการคิด
สรางสรรค ซึ่งผลที่ไดจะเปนผลงานหรือนวัตกรรม
ที่มีประโยชนตอทั้งตอตนเอง ผูเกี่ยวของ สังคม
และสาธารณชนตอไปในภายหนา
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