
ความสรา้งสรรคใ์นอารยธรรมโลก

ความสรา้งสรรคเ์ชิงความคิด

ครัง้ท่ี 2



ผลลพัธท่ี์พึงประสงค์

• นกัศึกษาสามารถประยกุตส์ิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนักบั
มโนทศันพ้ื์นฐานและแนวคิดคลาสสิกและแนวคิดอ่ืนๆ

ประกอบดว้ย ปัจเจกนิยม เสรนิียม ทนุนิยม และมารก์ซิส

• นกัศึกษาสามารถแจกรายละเอียดขยายมโนทศันแ์ละ
แนวคิดคลาสสิกกบัแนวคิดอ่ืนๆ ว่ามีผลกระทบต่อสงัคม

อยา่งไร โดยผา่นทางการอภิปราย การสะทอ้นคิดกบัเพ่ือน

ในกล ุม่



กิจกรรมการเรยีนการสอน

• ทบทวนมโนทศันพ้ื์นฐานและแนวคิดอ่ืนๆ 

• ใหน้กัศึกษาแต่ละกล ุม่ออกมาน าเสนอผลงานกล ุม่ โดย

แต่ละกล ุม่น าเสนอภาพท่ีกล ุม่เลือกแคบเจอร์ และอธิบาย

แนวคิดท่ีอย ูเ่บ้ืองหลงัภาพเหลา่นัน้ และใหร้ายละเอียด

เพ่ิมเติมว่ามีความสมัพนัธก์บัสงัคมในปัจจบุนัอยา่งไร 

(ผลกระทบทัง้สิ่งทีดีและสิ่งท่ีไม่ดี)

• ใหผ้ ูเ้รียนกล ุม่อ่ืนบนัทึกและถามค าถามกล ุม่ท่ีน าเสนอ



กิจกรรมการเรยีนการสอน (ต่อ)

• ใหน้กัศึกษาโหวตเลือกกล ุม่ท่ีน าเสนอไดดี้ท่ีสดุ โดยใช้
เกณฑก์ารคดัเลือกท่ีผ ูส้อนไดก้ าหนด ไดแ้ก ่เลือกภาพได้

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ใหร้ายละเอียดไดถ้กูตอ้ง เช่ือมโยง

ความคิดไดค้รบถว้น วิเคราะหผ์ลกระทบไดช้ดัเจนเป็น

รปูธรรม

• สรปุภาพรวมของแนวคิดคลาสสิก และแนวคิดอ่ืนๆ และ

ผลกระทบท่ีมีต่อสงัคมในปัจจบุนั



ประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของรายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ตน้

(0-4)

10

คะแนน

ก) การคิดและวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์

2. คดัสรรและใช้

เทคนิคแกปั้ญหา

2.1 นกัศึกษาสามารถเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความตา่งโดยใชก้าร

อนมุานท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานของการ

วิเคราะหเ์ชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนนกลุม่

ประเมินจาก – การน าเสนอและระบุ

นวัตกรรมยคุปัจจบุนัท่ีมาแทนท่ี

นวัตกรรมของอารยธรรมยคุโบราณ

เวลาการประเมิน – ครัง้ที่ 4

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

ชดุขอ้มลูสว่น

ใหญ่มี

ความสมัพนัธ์

กบัประเด็นและ

ชว่ยท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจ

อย่างมาก

ชดุขอ้มลู

บางสว่นมี

ความสมัพนัธ์

กบัประเด็นและ

ชว่ยท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจใน

ระดบัหนึง่

ชดุขอ้มลู

บางสว่นที่มี

ความสมัพนัธ์

กบัประเด็น

ขาดหายไป

ชดุขอ้มลูสว่น

ใหญ่ท่ีมี

ความสมัพนัธ์

กบัประเด็น

ขาดหายไป



ประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ูข้อง

รายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ตน้

(0-4)

10

คะแนน

ข) ความสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

4. สรา้งสรรค์

ความคิด ค าถาม 

หรอืผลิตภณัฑแ์บบ

ใหม่หรอืไม่เหมือน

ใคร

4.1 นกัศึกษาสามารถสรา้งสรรค์

ค าอธิบายหรือแนวทางแกปั้ญหา

ใหม่ๆ  ไดใ้นแบบของตนเอง

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนนกลุม่

ประเมินจาก – ภาพท่ีกลุม่แคลปเจอร ์

และน าเสนอแนวคิดท่ีอยู่เบื้องหลงัภาพ

เวลาการประเมิน – ครัง้ที่ ๔

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

นกัศึกษาแสดง

ริเร่ิม

สรา้งสรรค์

เป็นอย่างมาก

นกัศึกษาแสดง

ความคิดหรือ

ความเขา้ใจ

ใหม่ๆ บางสว่น

สิ่งท่ีนกัศึกษา

น าเสนอมี

หลกัฐานที่

แสดงถึง

ความคิดริเร่ิม

สรา้งสรรค์

นอ้ย

นกัศึกษายก

ความคิดของ

คนอ่ืนมาใช ้



ประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ูข้อง

รายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ต้

(0-4)

10

คะแนน

ง) การสื่อสาร

7. ใชวิ้ธีการและ

เทคโนโลยหีลากหลาย

เพ่ือสื่อสารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ

7.1 นกัศึกษาสามารถพดูหรือเขยีน

เกี่ยวกบัทฤษฎี มโนทศัน ์ขอ้มลู 

ค าอธิบาย หรือแนวทางแกไ้ขปัญหาได้

อย่างมีแบบแผน

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนนกลุม่

ประเมินจาก – ภาพท่ีกลุม่แคลปเจอร์

และน าเสนอแนวคิดที่อยู่เบ้ืองหลงัภาพ

เวลาการประเมิน – ครัง้ที่ 4

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

นกัศึกษา

เลือกใชร้ปูแบบ

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ

และความ

สรา้งสรรค์

อย่างมากเพื่อ

อธิบายทฤษฎี

มโนทศัน ์และ

ขอ้มลู

นกัศึกษา

เลือกใชร้ปูแบบ

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ

มากเพื่อ

อธิบายทฤษฎี

มโนทศัน ์และ

ขอ้มลู

นกัศึกษา

เลือกใชร้ปูแบบ

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ

นอ้ยเพ่ือ

อธิบายทฤษฎี

มโนทศัน ์และ

ขอ้มลู

นกัศึกษา

เลือกใชร้ปูแบบ

การสื่อสารที่

ไมม่ี

ประสิทธิภาพ

เพื่ออธิบาย

ทฤษฎี มโน

ทศัน ์และ

ขอ้มลู



ประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของรายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ตน้

(0-4)

10

คะแนน

จ) การมีสว่นรว่มและท างานเป็นทีม

8. มีสว่นรว่มและ

ท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพใน

ฐานะสมาชิกของ

กล ุม่หรอืทีม

8.1 นกัศึกษาแสดงออกซ่ึง

ความสามารถในการปฏิสมัพนัธ์

กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษาคนอ่ืนๆ

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนน

ทัง้ชัน้เรียน

ประเมินจาก – การแสดงออกใน

ชัน้เรียน

เวลาการประเมิน – ครัง้ท่ี 2

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

รบัฟัง

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา

อย่างสภุาพ

และ

สรา้งสรรค์

นกัศึกษา

รอ้ยละ 60-

80 รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา

อย่างสภุาพ

และ

สรา้งสรรค์

นกัศึกษา

รอ้ยละ 50

รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา

อย่างสภุาพ

นกัศึกษา

นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 50

รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ ์

และพดูคยุ

กบัอาจารย์

และเพ่ือน

นกัศึกษา 



ทบทวนมโนทศันแ์ละแนวคิดท่ีส าคญั

(20 นาที)

แนวคิดมนษุยนิยม

แนวคิดปัจเจกนิยม 

แนวคิดเสรนิียม 

แนวคิดทนุนิยม 

แนวคิดมารก์นิยม



เสรนิียมดัง้เดิม



เสรนิียม

• ความคิดท่ีส าคญัของเสรนิียมประกอบดว้ย

• ปัจเจกชนนิยม (individualism)

• ทนุนิยม (capitalism) และตลาดเสร ี(free market)



ปัจเจกชนนิยม

• ปัจเจกชนนิยมมีความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัมนษุย์
• ปัจเจกบคุคลมีความเป็นเหตผุลในความหมายท่ีว่า
สามารถเลือกวิถีทางท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบ้รรล ุ

เป้าหมายท่ีตัง้ไวไ้ด้

• ปัจเจกบคุคลมีศกัยภาพในการพฒันาศกัยภาพของ

ตนเอง



ปัจเจกชนนิยม (ต่อ)

• ปัจเจกบคุคลมีความปรารถนาท่ีจะบรโิภคและ
ครอบครองสิ่งต่างๆ อยา่งไมมี่ท่ีสิ้นสดุ

• ปัจเจกบคุคลมีอิสระและเป็นเจา้ของตนเอง ซ่ึง
รวมถึงความสามารถและแรงงานของตนเอง

• ปัจเจกบคุคลไมไ่ดเ้ป็นหน้ีใครส าหรบัตวัตน 
ความสามารถและแรงงานท่ีตนมี



ทนุนิยมและตลาดเสรี

• แนวคิดเรือ่งปัจเจกชนนิยมแบบเสรนิียมดัง้เดิมเป็น

พ้ืนฐานสนบัสนนุความคิดเรื่องทนุนิยมและตลาดเสรี

• ปัจเจกบคุคลมีเสรภีาพทางเศรษฐกิจ เพราะ (ก) เป็นเจา้
ความสามารถ แรงงานและทรพัยส์ิน (ข) ไม่ข้ึนกบัใคร และจะ

ท าสญัญากบัใครก็ไดโ้ดยสมคัรใจ 

• รฐัมีหนา้ท่ีปกป้องเสรภีาพดงักลา่ว ดว้ยการไม่แทรกแซง 
และ ป้องกนัปัจเจกบคุคลละเมิดซ่ึงกนัและกนั



• ทนุนิยมและตลาดเสรี
• คนมีเสรภีาพเป็นเจา้ของทนุ หรอืปัจจยัต่างๆ ส าหรบั

การผลิตสินคา้และบรกิาร 

• สินคา้และก าไรจากการด าเนินการเป็นของเจา้ของทนุ

• คนมีเสรภีาพในการซ้ือขาย ซ่ึงด าเนินไปเองตามกลไก

ตลาด

• รฐัไม่แทรกแซงทนุ และ ไมแ่ทรกแซงกลไกตลาด

• รฐัปกป้องทนุและปกป้องกลไกตลาดท่ีเป็นธรรม 



ปัจเจกชนนิยมกบัทนุนิยม

• ปัจเจกชนนิยมมีแนวคิดท่ีสนบัสนนุนายทนุและให้

ความชอบธรรมในการปฏิบติัต่อผ ูใ้ชแ้รงงาน

• แนวคิดท่ีสนบัสนนุนายทนุ

• นายทนุเป็นเจา้ของทรพัยส์ินท่ีไดม้าจากความสามารถของ
ตนเอง จะท าอะไรกบัทรพัยส์ินของตนก็ได ้(เช่น จ่ายค่าแรง

เท่าไหรก่็ได)้

• ทรพัยส์ินท่ีครอบครองไดมี้ไม่สิ้นสดุ มีมากเท่าท่ีจะหาได ้ซ่ึงจะ
มีมากข้ึนเรือ่ยๆ เพราะปัจเจกชนมีความตอ้งการไมมี่ท่ีสิ้นสดุ



ปัจเจกชนนิยมกบัทนุนิยม (ต่อ)

• แนวคิดท่ีสนบัสนนุวิธีการปฏิบติัต่อผ ูใ้ชแ้รงงาน
• ผ ูใ้ชแ้รงงานเป็นเจา้ของความสามารถและแรงงาน
ของตน จะเปลี่ยนสิ่งเหลา่น้ีใหเ้ป็นสินคา้เพ่ือแลกกบั

ค่าแรงก็ได้

• ผ ูใ้ชแ้รงงานมีอิสระท่ีจะตดัสินใจเขา้รว่มท ากิจกรรม
หรอืท าสญัญากบันายทนุ การรบัค่าแรงในระดบัท่ีต ่า

โดยสมคัรใจจึงชอบธรรม  



มารก์ซิส



มารก์ซิส

• มารก์ซิส (marxism) ม ุง่วิพากษท์นุนิยม ซ่ึง

น าส ูช่นชัน้นายทนุและผ ูใ้ชแ้รงงาน

• ทนุนิยมเป็นวิถีการผลิตท่ีผลกัดนัดว้ยทนุของ
ปัจเจกบคุคล เรยีกพวกน้ีว่า “นายทนุ” ซ่ึงม ุง่ท า

ก าไรสงูสดุ



มารก์ซิส (ต่อ)

• นายทนุมองแรงงานเป็นแค่ทนุท่ีตอ้งจดัการเพ่ือใหต้นไดผ้ล
ก าไร

• จดัการดว้ยการใชแ้รงงานมากท่ีสดุ โดยใหค้่าแรงนอ้ยท่ีสดุเท่าท่ี
จะช่วยใหแ้รงงานมีชีวิตอย ูแ่ละท างานใหน้ายทนุต่อไปได้

• ผ ูใ้ชแ้รงงานเผชิญกบั alienation หรอืความแปลกแยก 
(ไม่ร ูส้ึกเป็นเจา้ของ)

• ไม่ว่าจะลงแรงอะไรไป ผลผลิตท่ีไดก้็ไม่ใช่ของเขา มีสิ่งเดียวท่ีได้
คือค่าแรง สิ่งน้ีขดักบัธรรมชาติมนษุยท่ี์เห็นคณุค่าในตนเองจาก

ความภาคภมิูใจในสิ่งท่ีตนผลิตหรอืสรา้งสรรค์

• ทนุนิยมจึงกดข่ีทัง้รา่งกายและจิตใจของแรงงาน



เสนองานกล ุม่

(50 นาที)

กล ุม่ละ 5 นาที

พรอ้มวิเคราะหผ์ลกระทบดี และไม่ดี

ซกัถามและตอบขอ้ซกัถาม



โหวตเลือกกล ุม่ท่ีดีท่ีสดุ (10 นาที)

• เลือกภาพไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิด

• ใหร้ายละเอียดไดถ้กูตอ้ง

• เช่ือมโยงความคิดไดค้รบถว้น

• วิเคราะหผ์ลกระทบไดช้ดัเจนและเป็นรปูธรรม



วิธีการโหวต

• วิธีการท่ี 1 ใชก้ารกดโหวตในโปรแกรม Google

• วิธีการท่ี 2 ใชก้ระดาษ Post It น าไปติดท่ีบอรด์

• วิธีการท่ี 3 ใชก้ารยกมือในหอ้งและนบัคะแนน

(ใหแ้ต่ละชัน้เรยีน เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม)



ตวัอยา่งภาพในชีวิตประจ าวนั

ตลาดห ุน้ - ตลาดการลงทนุเสรี

http://oknation.nationtv.tv/blog/current/2008/09/15/entry-5



วิเคราะหแ์นวคิดและผลกระทบ

• เงิน – เครือ่งมือในการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนสินคา้และ

บรกิาร ไดก้ลายเป็นปัจจยัส าคญัในการลงทนุ ผา่นทาง

เทคโนโลยีแบบไรพ้รมแดน ท าใหเ้กิดตลาดการลงทนุขา้มชาติ

• แนวคิดเรือ่งเสรทีนุนิยม ไดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงของแนวคิด
มนษุยท่ี์แพรก่ระจายไปทัว่โลก โดยมีเป้าหมายเพ่ือก าไรและ

ผลประโยชนส์งูสดุ อนัเน่ืองมาจากการลงทนุและผลก าไรตอบ

แทน



• ผลกระทบในดา้นดี คือ แนวคิดดงักลา่วท าใหม้นษุยด์ าเนิน
ชีวิตภายใตแ้นวคิดเดียวกนั กอ่ใหเ้กิดการรวมตวักนัในการ

ระดมทนุเพ่ือการผลิตสินคา้และบรกิาร เพ่ือสรา้งความผาสกุ

ใหแ้กม่นษุยใ์นทกุมมุโลก

• ผลกระทบในดา้นไม่ดี คือ ตลาดห ุน้และตลาดการลงทนุ ท า

ใหเ้กิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมากข้ึน ศกัด์ิศรคีวาม

เป็นมนษุยถ์กูละเลย มีการประเมินคณุค่าดว้ยความมีมากกว่า

ความเป็น เกิดความเหลื่อมล า้และความไมเ่ป็นธรรมทางสงัคม

มากข้ึน



สรปุ (20 นาที)

• มนษุยมี์การสง่ผา่นความคิดจากคนร ุน่หน่ึงส ูค่นอีกร ุ่นหน่ึง

• มนษุยมี์ธรรมชาติท่ีเหมือนกนั คือ ความมีปัญญา ดงันัน้ ไม่วาจะ

เป็นคนชาติใด ต่างสามารถแลกเปลี่ยนเรยีนร ู ้และรบัอิทธิพลทาง

ความคิดจากกนัและกนั

• วิถีการด าเนินชีวิตของคนในปัจจบุนั ลว้นมีแนวคิดท่ีอย ูเ่บ้ืองหลงั 
และแนวคิดเหลา่นัน้ มีความเช่ือพ้ืนฐานท่ีมนษุยใ์หค้วามส าคญัและ

ยดึถือเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต

• ความคิดท่ีเกิดข้ึนใหม่ มีความต่อเน่ืองโยงใยกบัความคิดท่ีมา
กอ่นหนา้เสมอ ไม่ในทางท่ีสอดคลอ้งกนั ก็เป็นไปในทางท่ีตรงขา้ม

กนั



ผลกระทบของอารยธรรมในภาพรวม

• ผลกระทบท่ีดี ท าใหเ้กิดการพฒันา มนษุยอ์ย ูดี่ กินดี และ

มีความสขุ สงัคมมีความสมัพนัธท่ี์ดี ทกุคนมีสิทธิและ

เสรภีาพ มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน มี

เศรษฐานะท่ีเลี้ยงดตูนเองและครอบครวั ฯลฯ

• ผลกระทบท่ีไม่ดี ท าใหเ้กิดความทกุข ์ความยากจน
ความเหลื่อมล า้ทางสงัคม ความเครียด ความกา้วรา้ว

และการใชค้วามรนุแรง ท าใหเ้กิดสงครามและการแยง่ชิง

ทรพัยากร ท าลายระบบนิเวศน ์ฯลฯ


