
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  3 
เร่ือง  รูปแบบการจดัสัมมนาทางพลศึกษา 

 

เน้ือหา   
1.  ความหมายของรูปแบบ 
2. รูปแบบของการสัมมนา 
3. ประเภทของการสัมมนา 
4. รูปแบบการจดัสัมมนาโดยใชเ้ทคนิควธีิอ่ืน ๆ  

 

จุดมุ่งหมาย  
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจ เร่ืองรูปแบบการจดัสัมมนา 
2. อธิบายรูปแบบการจดัสัมมนาได ้ 
3. เลือกรูปแบบการจดัสัมมนาได ้

  

กจิกรรมการเรียนการสอน  
1. น าเขา้สู่บทเรียนโดยผูส้อน  บรรยาย  อธิบายถึงรูปแบบการจดัสัมมนาท่ีน ามาปรับใช้

กบัการสัมมนา 
2. ผูส้อนแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่ม และมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มรับผดิชอบศึกษา

ลกัษณะกิจกรรมท่ีน ามาใชใ้นการสัมมนาดงัน้ี 
 2.1  กลุ่มท่ี  1  แบบบรรยาย (Lecture)   
 2.2  กลุ่มท่ี  2  แบบอภิปราย  (Discussion)   
 2.3  กลุ่มท่ี  3  การประชุมทางวชิาการและการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop) 
 2.4  กลุ่มท่ี  4  การสัมมนา  (Seminar)   
3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มน าเสนอและสอนใหก้ลุ่มอ่ืนได ้ ฝึกปฏิบติัตามแบบของกลุ่ม 

ตนเอง 
4.   ผูส้อนสรุปเน้ือหาและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม 
5. ใหผู้เ้รียนตอบค าถามทา้ยบท  
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการสอน  บทท่ี  2   เร่ือง  รูปแบบการจดัสัมมนาทางพลศึกษา 
2. ส่ือประกอบการสอน Power point  เร่ือง รูปแบบการจดัสัมมนาทางพลศึกษา 
3. ค าถามทา้ยบท 

 

วธิีประเมนิผล  
1. สังเกตความสนใจในการอธิบายและสาธิตของผูส้อน 
2. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบติังานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย การน าเสนอและการสอนกลุ่ม

อ่ืน 
3. ประเมินจากการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน 
4. วดัผลจากการตอบค าถามทา้ยบท 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่ 3 
รูปแบบการจดัสัมมนาทางพลศึกษา 

 การสัมมนา เป็นกระบวนการประชุมกลุ่มบุคคลท่ีเป็นท่ีนิยมจดักนัมากในสังคมไทย ไม่
วา่ จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยหลกัการแลว้เป็นการระดมความคิดเพื่อการแกไ้ขปัญหา 
หรือ การพฒันา แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั หรืออยูใ่นภาวะ
ปัญหา เดียวกนั  ส่วนมากมกันิยมจดักนัตามโรงแรม หรือสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศดี เพื่อใหเ้กิด
ความคิดท่ี สร้างสรรค ์ สามารถหารือกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงเร่ืองอ่ืนๆ  ส่วนการสัมมนาในดา้น
การเรียนการสอนนั้นมกัจะใชห้อ้งเรียนส าหรับการสัมมนาขนาดยอ่ย  หรือใชห้้องประชุมของ
สถาบนัส าหรับ การสัมมนาขนาดใหญ่  และส่ิงท่ีส าคญัมากในการจดัสัมมนาแต่ละคร้ังคือ ผูจ้ดั
สัมมนาตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการจดัสัมมนา  จึงจะ
ท าใหก้ารสัมมนาดงักล่าว สัมฤทธิผล  ดงันั้นในบทท่ี 2 น้ีจึงเป็นการกล่าวถึงรูปแบบการจดัสัมมนา
และขั้นตอนต่างๆในการจดัสัมมนา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี       
  

ความหมายของรูปแบบ 
 
 ความหมายของรูปแบบ  ค าวา่ “รูปแบบ” หรือ Model เป็นค าท่ีใชเ้พื่อส่ือความหมาย
หลายอยา่ง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ รูปแบบจะหมายถึงส่ิงหรือวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นตน้แบบอยา่งใด
อยา่งหน่ึง เช่น แบบจ าลอง ส่ิงก่อสร้าง รูปแบบในการพฒันาชนบท เป็นตน้  
 พจนานุกรม Contemporary English ของ Longman (1981, p. 668) ใหค้วามหมายไว ้5 
ความหมาย แต่โดยสรุปแลว้จะมี 3 ลกัษณะ คือ             
 1.  Model หมายถึง ส่ิงซ่ึงเป็นแบบยอ่ส่วนของของจริง ซ่ึงเท่ากบั แบบจ าลอง            
 2.  Model ท่ีหมายถึง ส่ิงของหรือคนท่ีน ามาใชเ้ป็นแบบอยา่งในการด าเนินการบางอยา่ง                
เช่น ครูตน้แบบ            
 3.  Model หมายถึง รุ่นของผลิตภณัฑต่์าง ๆ              
 เยาวดี วบูิลยศ์รี ( 2536, หนา้ 25) รูปแบบ คือ วธีิท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดถ่้ายทอด 
ความคิด ความเขา้ใจ ตลอดจนจิตนาการของคนท่ีมีต่อปรากฏการณ์ หรือเร่ืองราวใดๆ ใหป้รากฏ 
ในลกัษณะของการส่ือสารในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง รูปแบบจึงเป็นแบบจ าลองในลกัษณะ 
เลียนแบบ หรือเป็นตวัแบบท่ีใชเ้ป็นแบบอยา่งเป็นแผนผงัหรือแบบแผนของการด าเนินการอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงต่อเน่ืองดว้ยความสัมพนัธ์เชิงระบบ   
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  สวสัด์ิ สุคนธรังสี ( 2520, หนา้ 206) ใหค้วามหมายรูปแบบหมายถึง ตวัแทนท่ี 
สร้างข้ึน เพื่ออธิบายพฤติกรรมของลกัษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอยา่งหน่ึง หรือ เป็น
เคร่ืองมือทาง ความคิดท่ีบุคคลใชใ้นการหาความรู้ความเขา้ใจปรากฏการณ์ \   
 สุบรรณ์ พนัธ์วศิวาส และชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์( 2522, หนา้ 22-23) ใชค้  าวา่ แบบจ าลอง 
(Model) เท่ากบัการยอ่หรือเลียนแบบความสัมพนัธ์ท่ีปรากฏอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริงของ 
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยในการจดัระบบความคิดในเร่ืองนั้น 
ใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึนและเป็นระเบียบ    
 อาจกล่าวไดว้า่ รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอยา่งง่ายหรือยอ่ส่วนของปรากฏการณ์    ต่าง 
ๆ  ท่ีผูเ้สนอรูปแบบดงักล่าวไดศึ้กษาและพฒันาข้ึนมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให ้เขา้ใจ
ไดง่้ายข้ึน หรือในบางกรณีอาจจะใชป้ระโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจน
อาจใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป   
 จากความหมายทั้งหมดสามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึนจาก 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามาของผูส้ร้างเองเพื่อถ่ายทอดความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ โดยใชส่ื้อท่ี 
ท าใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและกระชบัถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกบัปรากฏการณ์จริงได ้
เพื่อช่วยใหต้นเองและคนอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน     
 

รูปแบบของการสัมมนา   
 การสัมมนาแต่ละคร้ังมีกิจกรรมท่ีใชใ้นขณะสัมมนาหลายกิจกรรม เช่น การอภิปราย   
การประชุมกลุ่มยอ่ย และเทคนิคการประชุมแบบต่างๆ สามารถเลือกใชเ้ป็นแนวทางในการสัมมนา 
ตามความเหมาะสมของรูปแบบและสถานการณ์นั้นๆ เทคนิคและวธีิการต่างๆ ในการสัมมนามี 
ดงัน้ี   
 พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน (พ.ศ. 2546 หนา้ 979) การสัมมนา ตามความหมายใน 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  การสัมมนา หมายถึง การ 
พูดจาหรือการปรึกษาหารือกนั    
 สมพงศ ์ เกษมสิน (2519 หนา้ 5) การสัมมนา หมายถึง การท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงมีเจตนา จะ
พิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงปรึกษาหารือกนั ออกความคิดเห็นเพื่อแกปั้ญหาท่ีมีอยู ่หรือเพื่อเป็น การ
แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีไดรั้บใหไ้ดท้ราบซ่ึงในท่ีสุดก็มีการ ตดัสิน
ตกลงใจร่วมกนั   
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 สุจริต เพียรชอบ (2516 หนา้ 1) การสัมมนา หมายถึง การท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึง ประมาณ     5 
- 20  คน  มีความรู้ความสนใจในเร่ืองเดียวกนั หรือมีปัญหาในท านองเดียวกนัมา แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ฉะนั้นลกัษณะสัมมนาดงักล่าวพอสรุปไดด้งัน้ี   
 ลกัษณะของการสัมมนา   
 1.  จ  านวนผูส้ัมมนาประมาณ 5 - 20 คน   
 2.  จะตอ้งเป็นการปรึกษาหารือเป็นกลุ่ม   
 3.  จุดมุ่งจะตอ้งแกปั้ญหาร่วมกนั หรือ แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ทศันคติ และ 
ประสบการณ์ร่วมกนั   
 4.  ผูม้าสัมมนาจะตอ้งสนใจในเร่ืองอยา่งเดียวกนั   
 จุดมุ่งหมายของการสัมมนา    
 1.  เพื่อฝึกความคิดแบบประชาธิปไตย   
 2.  เพื่อช่วยใหผู้ร่้วมสัมมนาไดท้  างานร่วมกนั รู้จกัปรับตวั และรู้จกัเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
   3.  การสัมมนามีจุดมุ่งหมายเพื่อหาขอ้เทจ็จริง   
 4.  เพื่อน าความรู้หรือขอ้คิดเห็นมาแกปั้ญหาสังคม   
 5.  เพื่อน าความรู้ ความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการสัมมนาไปใชป้ฏิบติัในชีวติประจ าวนั   
 

ประเภทของการสัมมนา  
 การประชุมมีหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบจะมีความเหมาะสมในสถานการณ์และ 
สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไป การประชุมสัมมนาหรือบางคร้ังเรียกกนัวา่ การสัมมนา  เป็นการ 
ประชุมชนิดหน่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายทศันะ  ดงัน้ี   
 เกษม  วฒันชยั (2551 : 11-15) ไดแ้บ่งการประชุมตามวตัถุประสงคไ์ว ้ 4 ประเภท 
ประกอบดว้ย 1) การประชุมเพื่อแจง้ใหท้ราบ 2) การประชุมเพื่อขอความคิดเห็น 3) การประชุมเพื่อ
หาขอ้ตกลงร่วมกนั และ 4) การประชุมเพื่อหาขอ้ยติุปัญหาหรือแกไ้ขปัญหา   
 สมิต  สัชฌุกร (2552 : 19-20) ไดแ้บ่งประเภทของการประชุมตามลกัษณะหรือ 
วตัถุประสงคห์รือกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมไว ้5 ประเภท ประกอบดว้ย การประชุมเพื่อการข่าวสาร 
(Information Conference) การประชุมเพื่อแกปั้ญหา (Problem - solving Conference) การประชุม
เพือ่ตดัสินใจ (Decision - making Conference) การประชุมเพื่อการฝึกอบรม (Training Conference) 
การประชุมเพื่อระดมความคิด (Brainstorming Conference)   
 ไพพรรณ  เกียรติโชติชยั (2546 : 5-10) ไดแ้บ่งการประชุมตามวตัถุประสงคไ์ว ้8 ประเภท 
ประกอบดว้ย 1) การอภิปราย (Discussion)  2) การประชุมปรึกษาหารือ (Conference)  3) การ
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ประชุมระดบัหวัหนา้ (Convention)  4) การประชุมแบบซินดิเคต (Syndicate) 5) การประชุมเชิง
ปฏิบติัการ (Workshop) 6) การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม (Forum) 7) การประชุมทางไกล (Tel 
Conference) และ 8) การประชุมสัมมนา (Seminar)  
 ปาน  กิมปี และกรรณิการ์  แยม้เกษร (2545 : 587-588) ไดแ้บ่งประเภทของการประชุมไว ้
2 ประเภท คือ การประชุมแบบเป็นทางการ (Formal Meeting) และการประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Meeting)   
 จากแนวคิดทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปใหเ้ห็นไดว้า่ประเภทของการประชุมท่ีส าคญัมี 6 
ประเภท ดงัน้ี  1.  การประชุมเพื่อแจง้ให ้ทราบ    2.  การประชุมเพื่อการแกปั้ญหา    3.  การประชุม
เพือ่ระดมความคิดเห็น    4.  การประชุมเพื่อการตดัสินใจ    5.  การประชุมเชิงปฏิบติัการ   6.  การ
ประชุมสัมมนา  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
             1.  การประชุมเพื่อแจง้ใหท้ราบ เป็นการช้ีแจงนโยบาย วตัถุประสงค ์วธีิการปฏิบติั   แจง้
ค าสัง่ หรือเพื่อแถลงผลงานหรือรายงานความกา้วหนา้ลกัษณะส าคญัจะไม่มีการลงคะแนนเสียง 
และผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงขอ้มูลไดก้็ต่อเมือไดรั้บอนุญาตจากประธาน 
ก่อน   
 2.  การประชุมเพื่อการแกปั้ญหา เป็นการประชุมอภิปรายถกปัญหา ซ่ึงการอภิปรายต่าง ๆ 
จะเป็นรูปแบบของการหาแนวทางแกปั้ญหาทั้งหมด หรือบางส่วน ลกัษณะส าคญัของการประชุม 
ประเภทน้ี ผูร่้วมประชุมมีความทดัเทียมกนัในการเสนอขอ้มูล และแสดงความคิดเห็นเพื่อหาขอ้ยติุ 
ปัญหาหรือหาทางแกปั้ญหา   
 3.  การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
โดย ประธานจะรวบรวมความคิดเห็นจากผูร่้วมประชุมให้มากทีสุดเท่าทีจะมากไดใ้นเวลา
อนัรวดเร็ว ลกัษณะส าคญัของการประชุมประเภทน้ี ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่มีผล
ผกูพนัต่อการ ตดัสินใจของประธาน ไม่มีการลงคะแนนเสียง ในตอนทา้ยของการประชุมจะมี
รายการความคิดต่าง ๆ มากมาย ต่อจากนั้นจึงน ามาเลือกวา่ความคิดใดดีไม่ดี แลว้เรียบเรียงใหม่ บาง
ความคิดก็ทิ้งไป และ บางความคิดก็เลือกน าไปใชไ้ด ้
  4.  การประชุมเพื่อการตดัสินใจ เป็นการร่วมกนัคิดพิจารณาจากขอ้มูลรายละเอียดของส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีจะเลือกใชห้รือเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ยการใหข้อ้คิดและเหตุผลพื้นฐานของ
ขอ้มูล ท่ีจ  าเป็น ลกัษณะส าคญัของการประชุมแบบน้ีเพื่อพิจารณาเลือกส่ิงหน่ึงจากหลายส่ิงหรือการ
เลือก แนวทางปฏิบติัก็ไดซ่ึ้งเป็นการเลือกดว้ยมติของเสียงส่วนใหญ่และทุกคนยอมรับใน
กระบวนการตดัสินใจ    
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 5.  การประชุมเชิงปฏิบติัการ เป็นการประชุมทางวชิาการและท างานร่วมกนัหรืออาจจะมี
วทิยากรใหค้วามรู้เชิงทฤษฎีก่อนแลว้น าสู่ภาคปฏิบติัลกัษณะส าคญัของการประชุมประเภทน้ี 
สมาชิกจะเป็นกลุ่มท่ีสนใจปัญหาคลา้ย ๆ กนัมาร่วมกนัปรึกษาหาวธีิการแกไ้ขดว้ยการลงมือ 
ปฏิบติังานดว้ยกนั เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
เป็นตน้   
 6.  การประชุมสัมมนาเป็นการประชุมท่ีด าเนินการอยา่งเป็นทางการมีการก าหนด      
แบบแผน ท่ีแน่นอนมีคณะผูรั้บผดิชอบด าเนินการมีหวัขอ้เร่ืองชดัเจน มีการแต่งตั้งบุคคลให้
รับผดิชอบการ ปฏิบติังานแต่ละฝ่าย มีการเตรียมสถานท่ี จดัรูปแบบการประชุมสัมมนาให้
เหมาะสม กบัจ านวน ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ขั้นตอนการประชุมสัมมนาเร่ิมตั้งแต่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ลงทะเบียน  ประธานเปิด การประชุมสัมมนา และแบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็น หาขอ้สรุป
และน าเสนอต่อท่ีประชุมอีกคร้ัง ลกัษณะส าคญัของการประชุมประเภทน้ี มีผูทู้ร้งคุณวุฒิเขา้ร่วม
สัมมนา บรรยายหรืออภิปราย เสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ใหแ้ก่สมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุม หรือเพื่อจุดประกาย ความคิดให้สมาชิกไดน้ าไปประกอบการ
พิจารณา การอภิปรายในกลุ่มยอ่ย ต่อไป   
 การสัมมนาใชก้นัมาอยา่งกวา้งขวางในวงสังคม ซ่ึงส่วนมากแบ่งออกได ้3 แบบคือ   
 1. การสัมมนากลุ่ม (Group Seminar) เป็นการสัมมนาท่ีใชค้นไม่จ  ากดัจ านวนผูส้ัมมนาจะ
เป็นทั้งผูพู้ดและผลดักนัเป็นผูฟั้ง เพราะการสัมมนาแบบน้ีจะไม่มีผูฟั้ง ผูส้ัมมนาจะ มีจ านวนไม่เกิน 
20 คน การสัมมนาแบบน้ีมกัใชก้นัมากในวงการศึกษาหรือหน่วยราชการ โดยทัว่ไป   
 2. การสัมมนาในท่ีชุมชน (Community Seminar) เป็นการสัมมนาท่ีประกอบดว้ย บุคคล 
2 ฝ่ายคือ มีผูส้ัมมนาเป็นผูพู้ด และ ผูฟั้งอีกฝ่ายหน่ึงเม่ือการสัมมนายติุลงจะมีการเปิดให ้ซกัถาม 
(Forum-period) การสัมมนาน้ีมีประโยชน์มากท่ีสุดในการใหค้วามรู้ ความคิด ประสบการณ์
ขอ้เทจ็จริง และเป็นการแกปั้ญหาสังคมโดยส่วนรวมดีท่ีสุด    
 3. การสัมมนาแบบโตว้าที (Debate  Seminar ) เป็นการสัมมนาแบบโตแ้ยง้กนัอยา่งมี
เหตุผล  โดยมีผูค้า้นฝ่ายหน่ึงและผูเ้สนออีกฝ่ายหน่ึง หาเหตุผลมาหกัลา้งความคิดซ่ึงกนัและกนั ฝ่าย
ใดมีเหตุผลดีกวา่อีกฝ่ายหน่ึง ฝ่ายมีเหตุผลกวา่ก็จะไดรั้บชยัชนะ โดยมีประธานเป็นผูต้ดัสินหรือ 
ด าเนินการโตว้าทีให้เป็นไปอยา่งเรียบร้อย วธีิการน้ีใชส้ าหรับหาขอ้มูลหรือนโยบายท่ีตอ้งการ                 
เลือกส่ิงหน่ึงส่ิงใดไปปฏิบติัและยงัตกลงกนัไม่ได ้ตอ้งอาศยัวธีิการอภิปรายน้ีในการประชุมตดัสิน                        
วธีิน้ีส่วนมากใชใ้นการประชุมพิจารณาเร่ืองส าคญัหรือใชใ้นท่ีประชุมสภา 
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 การสัมมนาในท่ีชุมชน มีลกัษณะของการจดัหลายแบบดงัน้ี   
 1. การอภิปรายแบบพาเนล (Panel discussion) การอภิปรายแบบน้ีจะใหส้มาชิก ประมาณ 
3 คน 6 คน หรือ 8 คน ผูพู้ดจะมีความรู้โดยทัว่ไป สัมมนาหรือพูดในปัญหาอยา่ง เดียวกนัโดยผูพู้ด
เป็นผูท่ี้ศึกษาหาความรู้คน้ควา้หาหลกัฐานขอ้เท็จจริงมาพูดต่อหนา้ผูฟั้ง เป็นการสนทนาอยา่งเป็น
กนัเอง โดยมีผูด้  าเนินการเป็นผูเ้ชิญใหผู้ส้ัมมนาแสดงความรู้ ความคิดและให ้ขอ้เสนอแนะ ส าหรับ
ตอนทา้ยของการสัมมนาควรเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งไดร่้วมสัมมนาดว้ย การสัมมนาแบบน้ีเหมาะ
ส าหรับการแยกแยะประเด็นปัญหา และผูส้ัมมนาทุกคนจะเป็นผูศึ้กษาหา ความรู้คน้ควา้ขอ้เทจ็จริง
ในเร่ืองท่ีจะสัมมนามาก่อนแลว้น ามาพูดใหผู้ฟั้งฟัง การพูดของผูส้ัมมนาแต่ละคนจะเป็นการพูด
ตามทศันะของตน การสัมมนาแบบน้ีนิยมใชก้นัมากในองคก์ารทั้ง ท่ีเป็นของรัฐและเอกชนต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวงการศึกษา วธีิการด าเนินการสัมมนา มีดงัน้ี    
      1.1 พิธีกรด าเนินการการตามก าหนดการ โดยเชิญประธานเปิดการสัมมนา หลงัจาก 
นั้นพิธีกรแนะน าหวัขอ้ท่ีจะด าเนินการสัมมนาและผูร่้วมด าเนินการสัมมนาทุกคน    
      1.2  เร่ิมด าเนินการสัมมนา โดยเปิดโอกาสใหผู้ส้ัมมนาแสดงความคิดเห็นของตน 
อยา่งอิสระ หลงัจากนั้นพิธีกรอาจจดัช่วงเวลาส าหรับแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูส้ัมมนาดว้ย
กนัเอง โดยพิธีกรเป็นผูส้รุปในแต่ละตอน    
      1.3  การจดัสถานท่ีการสัมมนา ควรจดัเวทียกพื้นและมีโตะ๊ส าหรับการวางเอกสาร
และ วสัดุต่าง ๆ ใหแ้กผู้ส้ัมมนาโดยจดัเป็นลกัษณะแถวเด่ียวหรือรูปโคง้เล็กนอ้ย   
 2. การสัมมนาแบบซิมโปเซียม (Symposium Discussion) การสัมมนาน้ีเป็น การ 
สัมมนาทางวชิาการ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้โดยผูส้ัมมนาแต่ละคนจะเตรียมคน้หาความรู้ ขอ้เทจ็จริง
เฉพาะตอนหน่ึงตอนใดของเร่ืองมาสัมมนาตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้ผูส้ัมมนาแบบน้ีจะเป็น ผูเ้ช่ียวชาญ
หรือผูช้  านาญการในดา้นใดดา้นหน่ึง ส่วนผูด้  าเนินการอภิปรายจะมีหนา้ท่ีเช่ือมโยง เร่ืองต่างๆ ให้
ต่อเน่ืองประสานกนัใหเ้ป็นไปดว้ยดีตลอดระยะเวลาของการอภิปราย หน่วยงานท่ีใช ้การสัมมนา
แบบน้ีกนัมาก ไดแ้ก่ หน่วยงานทางการศึกษา  แพทย ์  ทหาร และธุรกิจการจดัสถานท่ี 
วธีิด าเนินการสัมมนาเหมือนกนักบัการสัมมนาแบบพาเนล แตกต่างกนัเพียงแต่วา่การจดัสัมมนา
แบบซิมโปเซียม มีลกัษณะเป็นวชิาการท่ีใหค้วามรู้ลึกซ้ึงมากกวา่ การสัมมนาแบบซิมโป 
 เซียมน้ี บางคร้ังมกัเรียกวา่ "ชุมชนปาฐก " เพราะมีลกัษณะคลา้ยผูส้ัมมนามาบรรยายโดยมี 
ผูท้รงคุณวุฒิ นกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขามาสัมมนาใหค้วามรู้แก่ท่ีประชุม ผูส้ัมมนาจะใช ้
เวลาประมาณคนละ 10 - 15 นาที เป็นอยา่งนอ้ย และเวลาการสัมมนาแบบน้ีไม่ควรเกิน 2 - 3 ชัว่โมง 
วธีิการด าเนินการอภิปราย มีดงัน้ี    
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   2.1 พิธีกรเชิญประธานเปิดการสัมมนา จากนั้นแนะน าหวัขอ้ท่ีบรรยายและแนะน า 
พิธีกรภูมิหลงัของวทิยากรแต่ละท่าน    
   2.2  เร่ิมการบรรยายโดยพิธีกรหรือประธานจะเป็นผูเ้ช่ือมโยงการบรรยายของ
วทิยากรแต่ละท่านและสรุปบางตอนท่ีมีเน้ือหาประทบัใจเป็นพิเศษและคอยประสานงานใหก้าร
บรรยายด าเนินไปตามหวัขอ้ และวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้หรือพิธีกรอาจจะหาเลขานุการมาเพื่อช่วย
ในการเตรียมการและประสานงานดา้นต่าง ๆ เพื่อท าให้เกดความคล่องตวั    
        2.3 การจดัท่ีนัง่ส าหรับผูบ้รรยาย  ควรจดัใหสู้งกวา่ผูฟั้งเพื่อใหผู้ฟั้งมองเห็นผูบ้รรยาย 
อยา่งชดัเจน  
 
ตารางที ่3.1  ความแตกต่างระหวา่งการอภิปรายแบบพาเนลและแบบซิมโปเซียม     
 

แบบพาเนล แบบซิมโปเซียม 
1. ลกัษณะการจดัเป็นกนัเอง 
2. วตัถุประสงคใ์นการสมัมนาจะเป็นการสมัมนา
ความรู้ทัว่ ๆ ไป  
3. จ านวนคนในการสมัมนา 3 - 8 คน  
4. ผูฟั้งไดรั้บความรู้ทัว่ ๆ ไป  
5. ผูร่้วมสมัมนามีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั              
และกนัไดอ้ยา่งเสรี 

1. ลกัษณะการจดัเป็นทางการมากกวา่  
2. ผูส้มัมนาจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญและมีความรู้ เฉพาะ
ดา้น  
3. จ านวนคนประมาณ 2 - 5 คน  
4. ผูฟั้งไดรั้บความรู้อยา่งกวา้งขวางละเอียด เพราะ
เป็นการรวบรวมผูส้มัมนาท่ีเช่ียวชาญ หลาย ๆ ดา้นมา
ไวด้ว้ยกนั  
5. ผูร่้วมสมัมนามีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนันอ้ย มาก
หรือไม่มีเลยเพราะต่างพดูในเร่ืองท่ีตนถนดั  

 
  3. การสัมมนาแบบปุจฉา - วิสัชนา (Colloquy) การสัมมนาแบบน้ีในประเทศไทยมกั 
เรียกวา่การสัมมนาแบบปุจฉา-วสิัชนา หรือบางคร้ังก็เรียกวา่การสัมมนาแบบโตปั้ญหาระหวา่ง 
กลุ่มวทิยากรกบักลุ่มผูพู้ด ผูฟั้งสามารถซกัถามกลุ่มวทิยากรไดอ้ยา่งใกลชิ้ดซ่ึงเป็นการแกไ้ขขอ้ขอ้ง 
ใจระหวา่งกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี วธีิด าเนินการอภิปราย มีดงัน้ี    
  3.1 แบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูถ้ามซ่ึงเป็นผูฟั้ง และกลุ่มผูต้อบ                          
ซ่ึงเป็นวทิยากร    
  3.2 จดัใหก้ลุ่มผูถ้ามและกลุ่มวทิยากรนัง่คนละดา้นโดยผูด้  าเนินการสัมมนาคอย 
ควบคุมการซกัถาม ระหวา่งกลุ่มบุคคลทั้งสองกลุ่ม    
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  3.3  เม่ือมีการโตปั้ญหา ผูด้  าเนินการสัมมนาควรสรุปปัญหาเป็นเร่ืองๆ หรือ                        
เป็นประเด็นไป    
  3.4  ผูด้  าเนินการอภิปราย จะตอ้งเป็นผูส้รุปการสัมมนาหลงัจากเสร็จส้ินการโตปั้ญหา 
แลว้ รวมทั้งสรุปผลการสัมมนาปัญหาต่าง ๆ ท่ีโตต้อบกนัมาแลว้ดว้ย    
  3.5 การอภิปรายแบบน้ีผูด้  าเนินการอภิปรายจะตอ้งมีความสามารถในการควบคุม 
รายการสัมมนาไดดี้ ตลอดจนควบคุมเวลาในการพูดอยา่งเคร่งครัด และการสัมมนาแต่ละคร้ังไม่ 
ควรเกิน 2 ชัว่โมง  

  
รูปแบบการจัดสัมมนาโดยใช้เทคนิคอ่ืน ๆ  

รูปแบบการจดัสัมมนาโดยเทคนิควธีิอ่ืน ๆ  ท่ีน ามาใชใ้นการเรียนการสอน โดยวธีิอาจมี
รูปแบบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (วิจิตร  อาวะกุล.  2537 : 141-147) 

1. แบบบรรยาย (Lecture)  
 แบบบรรยายเป็นกิจกรรม่ีผูบ้รรยายจะมีความรู้มากกวา่สมาชิกท่ีประชุม  ผูบ้รรยายจะ

เป็นผูใ้หค้วามรู้แก่สมาชิกทางเดียว  (One – way  communications)  โดยบอกเล่าและอาศยัส่ืออ่ืน ๆ 
ประกอบการบอกเล่านั้น ไดแ้ก่ ต ารา เอกสารประกอบค าบรรยาย แผน่ภาพโปร่งใส วดีีทศัน์ สไลด ์
ฯลฯ เพื่อสร้างความเขา้ใจส่งเสริมความสามารถในการฟังและการคิด ก่อใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิด 
ความเช่ือให้แก่สมาชิก แต่มีขอ้เสียคือ มกัจะท าใหผู้ฟั้งเกิดความเบ่ือหน่ายเพราะไม่มีส่วนร่วม ไม่
ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ผูบ้รรยายจะเป็นศูนยก์ลางมากเกินไปและไม่ส่งเสริมความคิด
ริเร่ิมใหแ้ก่ผูฟั้ง  เพื่อใหก้ารบรรยายมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน อาจใชว้ธีิการบรรยายผสมกบัการถาม
ค าถาม (The lecture  with  questions) เพื่อใหส้มาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนั้น และเพื่อเป็นการแกข้อ้เสียของการส่ือความหมายทางเดียว  มาเป็นส่ือความหมายสอง
ทาง (Two –way  communications)  การใชค้  าถามจะเป็นส่วนช่วยกระตุน้ใหส้มาชิกมีส่วนร่วมได้
มากข้ึน  รวมทั้งการใชส่ื้อต่าง ๆ ช่วยในการบรรยาย เช่น แผน่ภาพโปร่งใส  จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
สรุปส่ิงท่ีบรรยายใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงความรู้เก่าไปสู่ความรู้ใหม่  ส่งเสริม
ใหส้มาชิกมีแนวคิดอยา่งมีเหตุผลในลกัษณะต่าง ๆ และรู้จกัตดัสินใจ กลา้แสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ช่วยใหผู้ฟั้งเห็นปัญหาอยา่งเด่นชดัข้ึน กระตุน้ความสนใจของผูฟั้ง 
รวมทั้งสร้างประสบการณ์เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ใหแ้ก่ผูฟั้งไดอ้ยา่งดียิง่ข้ึน 

2. แบบอภิปราย  (Discussion)  
 อภิปรายเป็นรูปแบบของการประชุมท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะมีส่วนร่วมในการแสดงความ 

คิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งเสรี เพื่อหาขอ้ยุติท่ีเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูน 
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ความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์ตลอดจนการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
และภายในกรอบท่ีก าหนด การประชุมแบบอภิปรายจึงมกัใชก้บักลุ่มท่ีมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ 
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั โดยมีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดีเป็นผูน้ า
อภิปราย 

 การหาขอ้ยติุในการอภิปราย มกัไม่ใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแต่จะใชว้ธีิการอาศยั
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีหลกัการและเหตุผลของผูร่้วมอภิปราย ท่ีจะโนม้นา้วใหส้มาชิก
เห็นดว้ย และใชว้ธีิการจดบนัทึกถอ้ยค าของขอ้คิดเห็น  เพื่อน ามาพฒันาตนเอง งานและสังคมรูปแบบ
ของการอภิปรายแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 2.1 การอภิปรายกลุ่ม  (Group  discussion)  อาจใชว้ธีิการโดยท่ีผูน้ าอภิปราย 1 คน 
ต่อผูร่้วมอภิปรายทั้งห้องประชุม วธีิน้ีเรียกวา่ Class  discussion ผูน้ าอภิปรายจะหนา้ท่ีประสานงาน
หรือด าเนินการอภิปราย (Moderator) สมาชิกผูร่้วมประชุมจะเป็นผูร่้วมอภิปราย  หรืออาจใชว้ธีิการ
โดยการแบ่งกลุ่มผูร่้วมอภิปรายออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 6 คน อยา่งมากไม่เกิน 8 คน ท่ีไม่นิยมให้
จ  านวนคนร่วมอภิปรายนอ้ยกวา่น้ี เพราะวา่หากจ านวนคนนอ้ยเกินไปก็จะท าใหมี้โอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นไม่ทัว่ถึงและมกัจะเกิดเสียงดงั เพราะตอ้งการพูดใหค้นอ่ืนไดย้นิท าใหเ้กิดการรบกวน
กลุ่มอ่ืนหรือห้องขา้งเคียงอีกดว้ย  วธีิการน้ีอาจมอบหมายใหใ้ครคนใดคนหน่ึงเป็นหวัหนา้กลุ่ม หรือ 
จะใหภ้ายในกลุ่มคดัเลือกหวัหนา้กลุ่มกนัเองก็ไดแ้ละมีเลขานุการเป็นผูจ้ดบนัทึกและสรุปขอ้เสนอแนะ 
วธีิน้ีเหมาะกบัเร่ืองใหญ่ท่ีมีหวัขอ้ยอ่ยท่ีตอ้งการแกปั้ญหาในหลาย ๆ เร่ืองในเร่ืองของการจดักลุ่มและ
การก าหนดหวัขอ้อภิปราย มีวธีิการดงัน้ี  

  2.1.1  ก าหนดหวัขอ้เร่ืองเดียวส าหรับทุกกลุ่ม ผูน้ าอภิปรายอาจก าหนดช่ือหวัหนา้
กลุ่มบนกระดานด า  แลว้ให้บุคคลอ่ืนเลือกเขา้กลุ่มตามความสนใจต่อตวับุคคล 

  2.1.2 ก าหนดหวัขอ้เร่ืองหลาย ๆ หวัขอ้ตามจ านวนกลุ่มท่ีแบ่ง วิธีน้ีใชเ้รียกหา
อาสาสมคัรเขียนบนกระดานด า แลว้ใหผู้ร่้วมอภิปรายเลือกเขา้กลุ่มต่อไป  บางคร้ังก็อาจก าหนดกลุ่ม
ใหเ้ลยก็ไดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะกลุ่มหรือความถนดักลุ่มหรือหวัขอ้เร่ือง เพื่อใหแ้นวคิดท่ี
กวา้งวางมากข้ึน  จะใชว้ธีิการอยา่งไรควรค านึงถึงเร่ืองเวลาดว้ย 

 การก าหนดสถานท่ีอภิปราย ควรอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง  ทั้งน้ีเพื่อผูน้ าอภิปรายจะไดท้  า
หนา้ท่ีดูแลและแนะน าประสานแนวคิดไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ลกัษณะการนัง่อภิปราย นิยมนัง่เป็นรูปวงกลม
หรือส่ีเหล่ียม  ทั้งน้ี  เพื่อใหทุ้กคนในกลุ่มไดม้องเห็นหนา้กนัหมด อนัจะท าใหก้ารอภิปรายมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 เวลาท่ีใชส้ าหรับการอภิปรายควรใหเ้หมาะสมโดยใหจ้บลงภายในช่วงเวลาท่ีจดั
อภิปรายนั้น ๆ เวน้ไวเ้สียแต่วา่ในการอภิปรายนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูล
อ่ืนการอภิปรายก็อาจจบลงในโอกาสต่อไปก็ได ้

 เม่ือการอภิปรายจบลงแลว้ ควรสรุปผลการอภิปราย โดยใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่ม
ออกมาเสนอรายงานสรุปผลการอภิปรายของกลุ่ม  และผูน้ าอภิปรายจะท าหนา้ท่ีสรุปผลการอภิปราย
โดยภาพรวม  พร้อมทั้งใหแ้นวคิดแก่สมาชิกใหส้ามารถน าไปใชใ้หบ้รรลุผลได ้

 2.2 การอภิปรายเป็นคณะ  (Panel  discussion)  เป็นการอภิปรายโดยมีบุคคลอยู ่ 2 
กลุ่ม กลุ่มหน่ึงคือ คณะผูอ้ภิปราย จะมีบุคคลอยู ่3 – 5 คน รวมทั้งผูน้  าอภิปรายท่ีจะท าหนา้ท่ีแนะน า   
ผูร่้วมอภิปราย ควบคุมเวลาในการอภิปราย คอยสรุปประเด็นส าคญัและเช่ือมโยงเร่ืองราวของผูร่้วม
อภิปรายแต่ละคน  เพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจดียิง่ข้ึนและตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งถามค าถามและแสดงความ
คิดเห็นดว้ย  ส่วนบุคคลท่ีเหลือจะเป็นกลุ่มผูฟั้ง ซ่ึงสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมดว้ยเพื่อให ้        
การอภิปรายกวา้งขวาง  ไดแ้นวความคิดหลากหลายภายใตก้ารควบคุมของผูอ้ภิปราย 

   2.3 การอภิปรายแบบเสียงกระซิบ (Buzz  Discussion or Phillips 6) Donald  Phillips  
เป็นผูริ้เร่ิมใชรู้ปแบบน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นการอภิปรายท่ีมุ่งส่งเสริม ผูเ้ขา้ร่วมอภิปรายทุกคนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี โดยไม่ตดัสินวา่ถูกหรือผดิเพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา
มกัจะใชส้ถานท่ีในบริเวณเดียวกนั องคป์ระชุมประกอบดว้ย ประธาน เลขานุการและสมาชิกรวม
ทั้งหมด  6 คน ใชเ้วลาในการประชุม 6 นาที ดว้ยเหตุน้ีจึงเรียกวา่ “Phillips 6” และเน่ืองจากมีเวลา
นอ้ย ท าให้ 
ทุกคนแสดงความคิดเห็นอยา่งไม่หยดุ  ท่ีประชุมจึงมีเสียงหน่ึง  (Buzz) อยูต่ลอดเวลา แต่อยา่งไรก็ตาม 
เวลาปฏิบติัจริง ๆ ในเวลาต่อมาก็ไม่เคร่งครัดเร่ืองจ านวนคนและเวลามากนกั 

  การอภิปรายแบบน้ี ใชใ้นกรณีท่ีมีปัญหาในการเรียนการสอนหรือการบรรยาย 
และตอ้งการไดรั้บการแกไ้ขหรือหาค าตอบใหไ้ด ้ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดหาค าตอบของ
ปัญหานั้น  เม่ือจบการอภิปรายก็ใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่ม  เสนอขอ้คิดเห็นในการแกปั้ญหานั้นอยา่ง
ยอ่ ๆ ผูน้ าอภิปรายจะท าหนา้ท่ีสรุปโดยภาพรวมอีกคร้ัง 

 2.4 การอภิปรายแบบระดมสมอง  (Brainstorming)  Alex Osborn  เป็นผูเ้ร่ิมจดัเป็น
คนแรก เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีมีผูร่้วมอภิปราย 5 – 15 คน การด าเนินการอภิปรายจะมีผูน้ าเป็นประธาน
กลุ่ม มีเลขานุการกลุ่มจดับนัทึกการประชุม เป็นการอภิปรายท่ีใหผู้อ้ภิปรายทุกคนแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งอิสระ โดยการระดมความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากการอภิปรายทุกคนน ามารวบรวมแลว้
จดัล าดบัและผสมผสานเป็นแนวทางในการหาค าตอบให้ไดค้วามรู้ใหม่หรือหาแนวทางปฏิบติัหรือ
แนวทางในการแกปั้ญหาเพื่อน าไปใชห้รือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 



67 

 2.5 การอภิปรายตามล าดับ  (Circular  Response)  Londermen  เป็นคนคิดจดัข้ึนเป็น
คนแรก เป็นการอภิปรายท่ีมีผูร่้วมอภิปราย 5 – 20 คน  ผูอ้ภิปรายนัง่เป็นวงกลมและใหส้มาชิกแสดง
ความคิดเห็นตามล าดบัไปจนครบ จะขา้มไม่ได ้ โดยเร่ิมตน้จากประธานก่อน จะเวยีนซ้ายหรือขวา    
ก็ได ้วธีิน้ีจะช่วยใหทุ้กคนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งทัว่ถึง และยงัเป็นการฝึกคนข้ีอายให้ 
กลา้แสดงความคิดเห็นดว้ย 

 2.6 การอภิปรายแบบโต๊ะกลม  (Round  Table)  เป็นการอภิปรายโดยใชโ้ตะ๊กลม       
ผูอ้ภิปรายทุกคนจะหนัหนา้เขา้หากนั  จะต่างกบัการอภิปรายตามล าดบั คือ การแสดงความคิดเห็น
ของผูอ้ภิปราย ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียงล าดบัเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เท็จจริงซ่ึงกนัและกนั
คลา้ยกบัการอภิปรายเป็นคณะ (Panel – Discussion)  แต่ไม่มีคนฟังเหมือนการอภิปรายเป็นคณะ 

 2.7 การอภิปรายแบบปุจฉาวสัิจชนา  (Colloguy)  เป็นการอภิปรายท่ีมีผูด้  าเนินการ
อภิปรายและผูอ้ภิปราย โดยผูอ้ภิปรายอาจจะมากกวา่หน่ึงคนแต่ไม่เกิน 4 คน ผูด้  าเนินการอภิปรายจะ
เป็นผูป้้อนค าถามใหผู้อ้ภิปรายเป็นผูต้อบค าถาม โดยการใหค้วามรู้  ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ มี
ลกัษณะการพูดคุยกนั แต่ไม่เป็นทางการเหมือนการอภิปรายรูปแบบอ่ืน ผูฟั้งจะมีส่วนร่วมในการ
ซกัถามมาก มีบรรยากาศทีค่อนขา้งเป็นกนัเอง บางคร้ังอาจน ามาใชใ้นรูปแบบของการแถลงข่าวหรือ 
รายงานเหตุการณ์ส าคญั ๆ ทางวทิยหุรือโทรทศัน์ ท่ีผูฟั้งหรือผูช้มทางบา้นมีส่วนร่วมโดยการโทรศพัท ์
เขา้มาถามหรือร่วมเสนอความคิดเห็นก็ได ้

 2.8 การอภิปรายแบบซิมโพเซียม  (Symposium) การอภิปรายแบบน้ีคลา้ยกบั                
การอภิปรายเป็นคณะ  (Panel  Discussion)  ผูน้ าอภิปรายเป็นผูเ้ช่ือมโยงและประสานเร่ืองราวของ    
ผูอ้ภิปรายแต่ละคนเพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจดีข้ึนการอภิปรายแบบน้ี จะช่วยใหบ้รรยากาศของการอภิปราย    
ไม่น่าเบ่ือ ช่วยใหก้ารอภิปรายกระชบั สั้น เขา้ใจง่าย เพราะตอ้งพูดในเวลาท่ีจ ากดั เพื่อแบ่งเวลาให ้     
ผูพู้ดอภิปรายดว้ย 

3. ทศันศึกษา (Field Trip)  
  เป็นการศึกษาโดยวธีิการพาสมาชิกไปดูหรือศึกษายงัสถานท่ีอ่ืนเพื่อใหเ้ห็นทั้งดา้นของ
จริง สถานการณ์ กระบวนการผลิต วธีิปฏิบติั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการไปทศันศึกษาโดย
อาจใชว้ธีิการสังเกต จดบนัทึกหรือเขียนรายงานหรืออาจจดัใหมี้การอภิปรายสรุปผล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีตอ้งการศึกษา ทั้งยงัเป็นการเปล่ียนบรรยากาศและสร้างความสัมพนัธ์กลุ่มอีกดว้ย 

4. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role  Playing)  
 การแสดงบทบาทสมมุติ คือ การใหส้มาชิกซ่ึงอาจแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยไดแ้สดงบทบาท   

ในสถานการณ์จริง วธีิการน้ีจะช่วยใหส้มาชิกรับรู้  และสามารถปฏิบติัจริงไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น วธีิการ
ติดต่อธุรกิจทางโทรศพัท ์ วธีิการเขา้รับการสัมภาษณ์ท างาน เป็นตน้   
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5. การสาธิต (Demonstration)  
 การสาธิตเป็นกิจกรรมท่ีแสดงขั้นตอนการปฏิบติัการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เพื่อใหส้มาชิก

เกิดความเขา้ใจง่ายข้ึน  เม่ือไดแ้สดงใหส้มาชิกดูแลว้  ก็อาจใหส้มาชิกไดฝึ้กตามขั้นตอนนั้น การสาธิตน้ี
อาจใชป้ระกอบการบรรยายหรืออภิปรายหรือฝึกปฏิบติัจริงโดยการใชบ้ทบาทสมมุติดว้ยก็ได ้

6. กรณีศึกษา (Case  Study)  
 เป็นวธีิการท่ีน าเอาปัญหาท่ีเกิดจริงมาปรับปรุง  เปล่ียนช่ือสถานท่ี บุคคลเพื่อไม่ใหเ้กิด

ผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองคก์รในทางเสียหายได ้แลว้น ามาใหก้ลุ่มศึกษา วเิคราะห์ปัญหาตลอดจน
หาแนวทางแกไ้ขเป็นการฝึกคิดพิจารณา การใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินปัญหา ตลอดจนความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการคิดหาหนทางใหม่มาแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

7. การเล่นเกม (Game  Playing)  
 เป็นวธีิการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมน าเกมเขา้มาเล่นโดยใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วม

ในการเล่นเกมนั้น ๆ ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารเรียนรู้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ แต่เกมท่ีน ามาใชค้วร
จะค านึงถึงวตัถุประสงคว์า่จะใหอ้ะไรผูร่้วมกิจกรรมนอกจากน้ีจะตอ้งเลือกเกมให้เหมาะสมกบัหวัขอ้
เร่ืองวยั เพศ การศึกษา สถานท่ี เวลา ฯลฯ   

8. การจ าลองสถานการณ์  (Simulation)  
 วธีิน้ีเป็นการสร้างสถานการณ์จากของจริงโดยอาจดดัแปลงช่ือ – สถานท่ี มาใหส้มาชิก

ผูร่้วมกิจกรรมไดดู้หรือสังเกต ฯลฯ เพื่อน ามาแกปั้ญหาปรับปรุง พฒันากิจกรรมของตนใหดี้ข้ึน 
9. การตั้งคณะกรรมการ  (Committee)  
 เป็นวธีิการเรียนรู้โดยวธีิการจดัใหก้ลุ่มคนท่ีเป็นกรรมการประชุมปรึกษาหารือกนั เพื่อ

ช่วยกนัวางแผนวางโครงการการด าเนินงานศึกษา แกไ้ขและตดัสินปัญหา ตลอดจนการประเมินผล
และการควบคุมการด าเนินงาน เพื่อการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

10.  คณะท างาน  (Working  Group)   
 คณะท างานน้ีจะเป็นกลุ่มกรรมการเช่นเดียวกนั  และแตกต่างกบัคณะกรรมการ 

(Committee) ตรงท่ีวา่คณะกรรมการจะเป็นผูคิ้ดวางแผนวางโครงการ ฯลฯ จึงตั้งคณะท างานเพื่อ
ด าเนินการต่อจากคณะกรรมการเพื่อใหง้านส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

11.  เทคนิคการจัดทมีผู้ฟัง  (Listening  Team)   
 เป็นวธีิการฝึกหดักลุ่มใหรู้้จกัการฟังการพูดอภิปราย  ฝึกการจบัประเด็นส าคญัในการฟัง  

การจดบนัทึกใหไ้ดเ้น้ือหาสาระหรือประเด็นส าคญั  การเรียบเรียงถอ้ยค า การท ารายงาน การจดบนัทึก
การประชุมหรือการเขียนรายงานการประชุมเพื่อน าเสนอต่อฝ่ายบริหารหรือต่อท่ีประชุม 
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12.  กลุ่มซักถาม  (Audience Reaction Group)  
 เป็นการฝึกหดัหรือจดักลุ่มใหมี้หนา้ท่ีในการซกัถามในการอบรมหรือสัมมนา ดงันั้น   

จึงตอ้งตั้งใจฟังการพูดหรือการบรรยายหรือการอภิปรายของวทิยากรใหดี้ พร้อมทั้งจบัประเด็นและ      
จดบนัทึกใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจน แลว้ฝึกตั้งค  าถามใหไ้ดแ้ง่มุมท่ีเป็นแนวคิดท่ีช่วยในการแกปั้ญหา 
หรือขอ้ขอ้งใจอนัเป็นแนวทางสร้างสรรคใ์หก้ระจ่างข้ึน   จดัค าถาม  ค  าตอบและสรุปประเด็นส าคญั 
ระหวา่งท่ีวทิยากรบรรยายหรืออภิปรายเพื่อรายงานต่อท่ีประชุม 

13.  การให้ท าโครงการจริง  (Live Project Or Group Work)  
 หลงัจากท่ีวทิยากรไดบ้รรยายหรืออบรมเสร็จแลว้ ก็อาจมอบหมายงานโดยก าหนด

ขอบเขตเร่ืองราว รายละเอียดท่ีจะใหท้ าหรือเป็นแนวทางปฏิบติัใหแ้ก่สมาชิกหรือกลุ่มไปจดัท า
โครงการ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยแบบฝึกหดัแต่เป็นแบบฝึกหดัท่ีตอ้งท าจริง  ๆ   

14.  การประชุมทางวชิาการ (Academic Meeting)  
 เป็นการจดัใหมี้การประชุมหรืออบรมทางวชิาการดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ หรือแบ่ง

ออกเป็นสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง  เพื่อเป็นการใหค้วามรู้หรือแลกเปล่ียนความรู้ เสนอแนวทางแกไ้ข 
เสนอผลงานวิจยั การศึกษาคน้ควา้วชิาการใหม่ ๆ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม มกัจะจดัโดยสถาบนัทาง
การศึกษา เช่น วทิยาลยั มหาวทิยาลยั  เป็นตน้ 

15.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Work  Shop)  
 เป็นวธีิการประชุมท่ีตอ้งการใหส้มาชิกไดรั้บความรู้ความสามารถและเกิดประสบการณ์  

โดยเนน้ในการน าเอาไปใชม้ากกวา่การฟังการบรรยายหรือการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น เช่น 
การสัมมนาเร่ืองการลงบนัชีดว้ยคอมพิวเตอร์  นอกจากจะฟังการบรรยายแลว้จะตอ้งเขา้
หอ้งปฏิบติัการเพื่อใหส้ามารถลงบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ได ้ เป็นตน้ 

16.  การประชุมผู้มีประสบการณ์หรือมีความรอบรู้ในสาขาวชิา (Conference)   
 เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางหรือขอ้ยติุ เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีตอ้งการ เช่น การประชุม

เร่ือง “ปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัธุรกิจการท่องเท่ียว” หรือ “วฒันธรรมไทยในยคุโลกาภิวตัน์”  ฯลฯ  
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อแถลง
ผลงานใหท่ี้ประชุมทราบหรือใหว้ามรู้เพิ่มเติมแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนประสบการณ์ของตนกบัผูอ่ื้นท่ีเขา้ร่วมประชุม  

17.  การประชุมแบบ ซินดิเคต  (Syndicate)   
 เป็นการประชุมรูปแบบหน่ึงเพื่อแกปั้ญหาท่ีมีลกัษณะเฉพาะโดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมควร

จะตอ้งมีพื้นฐานความรู้ หรือประสบการณ์ในเร่ืองเดียวกนัแลว้แบ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่ม
ละประมาณ 6 – 12  คน ในแต่ละกลุ่มควรเลือกประธาน เลขานุการและอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น เพื่อท า
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หนา้ท่ีสรุปผลงานน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  ทั้งน้ีแต่ละกลุ่มควรมีวทิยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญคอยให้
ค  าแนะน าหรือช่วยเหลือ การก าหนดปัญหา ผูด้  าเนินการประชุมเป็นผูก้  าหนดใหห้รือผูร่้วมประชุม
อาจเป็นผูเ้สนอปัญหาตามความสนใจ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีมากไม่ควรแบ่งหวัขอ้ให้มากเกินไป 
เพราะจะท าใหก้ารประชุมล่าชา้ได ้

  ส่วนการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ควรจดัเป็นหวัขอ้ในปัญหาต่าง ๆ เพื่อความสะดวก
หรือเป็นกรอบส าหรับการอภิปรายใหไ้ดแ้นวทางท่ีตรงจุดมากข้ึน เช่น 

  -  สภาพและขอบเขตของปัญหา 
  -  สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา 
  -  แนวทางแกไ้ขปัญหา 
  -  ขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) 
  เม่ือกลุ่ม ซินดิเคตประชุมเสร็จควรจะไดน้ าผลงานนั้นเสนอในท่ีประชุมใหญ่ 

เพื่อใหท่ี้ประชุมไดแ้กไ้ขหรือเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติมและรวบรวมผลงานทั้งหมดของทุกกลุ่มเป็น
ขอ้เสนอขอ้งท่ีประชม   

18.  สัมมนา  (Seminar)   
 เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อหาขอ้ยติุหรือใหไ้ด้

แนวทางเพื่อน าไปพฒันาหรือปฏิบติัในหน่วยงาน  และเป็นการเสริมสร้างความรู้พฒันาวามกา้วหนา้
ทางความคิดใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  (ประสงค ์รายณสุข. 2530  : 183 – 186) มีลกัษณะดงัน้ี  คือ 

 18.1 เร่ืองท่ีน ามาสัมมนา  ควรเป็นเร่ืองท่ีมีปัญหาก าหนดไวแ้น่นอน ค่อนขา้งจะมี
ระดบัท่ีตอ้งการการแกไ้ขปัญหาสูงและตอ้งการความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

 18.2  เป็นการประชุมโดยการบรรยาย  หรืออภิปรายและใชว้ธีิการกลุ่มบางขอ้ท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้มาเป็นองคป์ระกอบหรือประยกุตใ์ช ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่มีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมไดรั้บความรู้ในดา้นใดมาก  โดยมีผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูใ้หค้วามรู้หรือเสนอ
แนวความคิด 

 18.3 เม่ือประชุมเสร็จอาจแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาและหา
ขอ้สรุปใหไ้ดแ้นวทางแห่งการน าไปใชห้รืออาจไม่ตอ้งแบ่งกลุ่มก็ได ้แต่เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย
ในหอ้งประชุมใหญ่ ทั้งน้ีการประชุมตอ้งสามารถใหแ้นวทางท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้

 18.4 ควรมีการประเมินผลสัมมนาเพื่อทราบปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสียของการจดัสัมมนา
เพื่อเป็นแนวทางแกไ้ขในการจดัในคราวต่อไป 
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 18.5 เม่ือเสร็จส้ินการสัมมนาควรจะไดมี้การสรุปผลการสัมมนาจดัท าเป็นรายงาน  
และจดัพิมพส่์งใหส้ถาบนัต่าง ๆ หน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปเป็นแนวคิดและแนวทางน าไป
ปฏิบติัพฒันาตนเอง  หน่วยงาน และสังคมโดยส่วนรวม 
 

สรุป 
การสัมมนาแต่ละคร้ังมีกิจกรรมท่ีใชใ้นขณะสัมมนาหลายกิจกรรม เช่น การอภิปราย   การ

ประชุมกลุ่มยอ่ย และเทคนิคการประชุมแบบต่างๆ สามารถเลือกใชเ้ป็นแนวทางในการสัมมนา ตาม
ความเหมาะสมของรูปแบบและสถานการณ์นั้นๆ เทคนิคและวธีิการต่างๆ ในการสัมมนา 

จากรูปแบบของการจดัสัมมนาท่ีน ามาใชจ้ะเห็นไดว้า่มีวิธีหลากหลายท่ี    ผูส้ัมมนาหรือ
ผูส้อนสัมมนาสามารถเลือกกิจกรรมหน่ึงหรือหลาย ๆ กิจกรรมมาใชก้บัการสัมมนาหรือการสอน
สัมมนา ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม ทั้งดา้นเน้ือหาสาระท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีน ามา
จดัสัมมนา เวลา สถานท่ี วิทยากรตลอดจนผูร่้วมเขา้สัมมนาท่ีตอ้งการทราบในเร่ือง เพศ วยั อาชีพและ
พื้นฐานความรู้เพื่อใหก้ารสัมมนาไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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ค าถามท้ายบท 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1.  รูปแบบหมายถึงอะไร 
2.  ประเภทของสัมมนาแบ่งออกเป็นก่ีแบบอะไรบา้ง 
3.  จงบอกความแตกต่างระหวา่งการอภิปรายแบบพาเนลและแบบซิมโปเซียมมาเป็นขอ้ ๆ      
4.  ขอ้เสียของการจดัสัมมนาแบบบรรยายคืออะไร 
5.  รูปแบบของการจดัสัมมนารูปแบบใดบา้ง 
6.  การอภิปรายท่ีผูด้  าเนินการอภิปรายจะเป็นผูต้อบค าถามให้กบัผูรั้บฟังเป็นผูถ้ามโดยให้

ความรู้ ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ  คือการอภิปรายแบบใด 
7.  จงอธิบายการอภิปรายแบบเสียงกระซิบ หรือ Buzz Discussion Or Phillips 6  
8.  จงอธิบายวธีิการประชุมแบบ ซินดิเคต  (Syndicate)   
9.  ในการอภิปรายแบบเสียงกระซิบองคป์ระชุมประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

10. รูปแบบการอภิปรายแบบโตะ๊กลมจะแตกต่างกบัการอภิปรายตามล าดบัอยา่งไร 
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