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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

 
 หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนแบบเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับ

ผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู  ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังน้ี 
 
 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเนื้อหา 
 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลวตรวจสอบ

กับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหาใหมใหเขาใจ

กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอไป 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่องเพือ่เปนการสรุปความรูความเขาใจของเนื้อหาในเรื่องนัน้ 

ๆ อีกคร้ัง และการปฏิบัติกิจกรรมของเน้ือหาแตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่

รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 
 4. แบบเรียนน้ีมี 6 บท คือ 
 บทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง 
 บทที่ 2 การใชแหลงเรียนรู 
 บทที่ 3 การจัดการความรู 
 บทที่ 4 การคิดเปน 
 บทที่ 5 การวิจัยอยางงาย 

 บทที่ 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 
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โครงสรางการเรียนรูดวยตนเอง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 รายวิชาทักษะการเรียนรู มีเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในดานการเรียนรู

ดวยตนเอง การใชแหลงเรียนรู การจัดการความรู การคิดเปนและการวิจัยอยางงาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

ผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย  วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง  เขาถึงและเลือกใชแหลงเรียนรูจัดการความรู  

กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ที่จะสามารถใชเปนเคร่ืองมือชี้นําตนเอง ในการเรียนรู  

และการประกอบอาชีพใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ใน 5 กลุม

อาชีพใหม คือ กลุมอาชีพดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหาร

จัดการและการบริการ ตามยุทธศาสตร 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 
  1.   ประมวลความรู และสรุปเปนสารสนเทศ 

  2.   ทํางานบนฐานขอมูลดวยการแสวงหาความรูจนเปนลักษณะนิสัย 

 3.   มีความชํานาญในทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต และทักษะการจด 

บันทึกอยางคลองแคลว รวดเร็ว 

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 
  1.   ผูเรียนมีความรูความเขาใจ เห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู 
  2.   ผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรู หองสมุดประชาชนได 

 บทท่ี 3  การจัดการความรู 
  1.   ออกแบบผลิตภัณฑ สรางสูตร สรุปองคความรูใหม 

  2.   ประพฤติตนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

  3.   สรางสรรคสังคมอุดมปญญา 

บทท่ี 4  การคิดเปน 
1. อธิบายถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญของคนคิดเปน และการเชื่อมโยงไปสู

การเรียนรูเร่ืองการคิดเปน ปรัชญาคิดเปน การคิดแกปญหา อยางเปนระบบ แบบคน

คดิเปนได 

สาระสําคัญ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
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2. วิเคราะหจําแนกลักษณะของขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ดาน ที่นํามาใชประกอบการคิด 

และการตัดสินใจ ทั้งขอมูลดานวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและ

สภาวะแวดลอม โดยเนนที่ขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน ที่เปนจุดเนนสําคัญของคนคิดเปนได 

3. ฝกปฏิบัติการคิดการแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดเปน ทั้งจากกรณีตัวอยางและ 

หรือสถานการณจริงในชุมชน โดยนําขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนสวนหน่ึง

ของขอมูลทางสังคมและสภาวะแวดลอมมาประกอบการคิดการพัฒนาได 

บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย 
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการวิจัยได 

2. ระบุกระบวนการ ขั้นตอนของการทําวิจัยอยางงายได 

3. อธิบายสถิติงายๆ และสามารถเลือกใชสถิติทีเ่หมาะสมกับการวิจัยในแตละเรือ่งของ

ตนเองไดอยางถกูตอง 

4. สรางเคร่ืองมือการวิจัยได 

5. เขียนโครงการวิจัยได 

6. เขยีนรายงานการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยได 

บทท่ี 6   ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญของทักษะการเรียนรู และศักยภาพหลักของพื้นที่ที่แตง

ตางกัน 

2. ยกตัวอยางศักยภาพหลักของพื้นที่ที่แตกตางกัน 

3. สามารถบอกหรือยกตัวอยางเกี่ยวกับศักยภาพหลักของพื้นที่ของตนเอง 

4. ยกตัวอยางอาชีพที่ใชหลักการพื้นฐานของศักยภาพหลักในการประกอบอาชีพในกลุม

อาชีพใหมได 
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บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 2  ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา  
และเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง 

  เร่ืองที่ 3  การทําแผนผังความคิด 
เร่ืองที่ 4  ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 
  เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของแหลงเรียนรู 
  เร่ืองที่ 2  แหลงเรียนรูประเภทหองสมุด 
  เร่ืองที่ 3  ทักษะการเขาถึงสารสนเทศของหองสมุด 
  เร่ืองที่ 4  การใชแหลงเรียนรูสําคัญๆ ในประเทศ 
  เร่ืองที่ 5  การใชแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

บทท่ี 3  การจัดการความรู 
  เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ หลักการ 

  เร่ืองที่ 2  กระบวนการจัดการเรียนรู การรวมกลุมเพื่อตยอดความรู 
  และการจัดทําสารสนเทศเพื่อเผยแพรความรู 
  เร่ืองที่ 3  ทักษะกระบวนการจัดการความรู 

บทท่ี 4  การคิดเปน 
เร่ืองที่ 1  ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญกับกระบวนการคิดเปน การเชื่อมโยงสู

ปรัชญาคิดเปน และการคิดการตัดสินใจแกปญหาอยางเปนระบบแบบคนคิดเปน 

เร่ืองที่ 2  ระบบขอมูล การจําแนกลักษณะของขอมูล การเก็บขอมูล การวิเคราะห 

สังเคราะห ขอมูลทั้งดานวิชาการ ดานตนเอง และสังคมสภาวะแวดลอม โดยเนน

ไปที่ขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อ

นํามาใชประกอบการตัดสินใจแกปญหาตามแบบอยางของคนคิดเปน 

เร่ืองที่ 3  กรณีตัวอยาง และสถานการณจริงในการฝกปฏิบัติเพื่อการคิด การแกปญหา                   

แบบคนคิดเปน 

ขอบขายเนื้อหา 
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บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย 

  เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญของการวิจัย 

  เร่ืองที่ 2  กระบวนการและขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย 

  เร่ืองที่ 3  สถิติงายๆ เพื่อการวิจัย 

  เร่ืองที่ 4  การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

  เร่ืองที่ 5  การเขียนโครงการวิจัย 

  เร่ืองที่ 6  การเขียนรายงานการวิจัยอยางงายและการเผยแพรผลงานวิจัย 

 บทท่ี 6   ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 

  เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ 

  เร่ืองที่ 2  กลุมอาชีพใหม 5 ดาน และศักยภาพหลักของพื้นที่ 5 ประการ 

  เร่ืองที่ 3  ตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้นที่ 
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บทท่ี 1 

การเรียนรูดวยตนเอง 
สาระสําคัญ 

การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ 

ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู 

จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ

ชวยเหลือกับผูอืน่หรือไมก็ได ดังนัน้มาตรฐานการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถประมวล

ความรู ทํางานบนฐานขอมูล และมีความชํานาญในการอาน ฟง จดบันทึก เปนสารสนเทศอยางคลองแคลว

รวดเร็ว ในทุกวันน้ีคนสวนใหญแสวงหาการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จําเปนตองรูวิธีวินิจฉัยความตองการในการ

เรียนของตนเอง สามารถกําหนดเปามายในการเรียนรูของตนเอง สามารถระบุแหลงความรูทีต่องการ และ

วางแผนการใชยุทธวิธี สื ่อการเรียน และแหลงความรูเหลานั้น หรือแมแตประเมินและตรวจสอบความ

ถกูตองของผลการเรียนรูของตนเอง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. ประมวลความรู และสรุปเปนสารสนเทศ 

 2. ทํางานบนฐานขอมูลดวยการแสวงหาความรูจนเปนลักษณะนิสัย 

 3. มีความชํานาญในทักษะการอาน ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต และทักษะการจดบันทึกอยาง

คลองแคลว รวดเร็ว 
ขอบขายเน้ือหา 
 เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 2  ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และเทคนิคในการเรียนรูดวย

ตนเอง 
 เร่ืองที่ 3  การทําแผนผังความคิด 

เร่ืองที่ 4  ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 
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เร่ืองที่  1  ความหมาย และความสําคัญ  ของการเรียนรูดวยตนเอง 
 

ในปจจุบันโลกมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้นเปน 

อันมาก การเรียนรูจากสถาบันการศึกษาไมอาจทําใหบุคคลศึกษาความรูไดครบทั้งหมด การไขวควาหา

ความรูดวยตนเอง จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสนองความตองการของบุคคลได เพราะเมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีใจ

รักที่จะศึกษา คนควา สิ่งที่ตนตองการจะรู บุคคลนั้นก็จะดําเนินการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่องโดยไมมี

ใครตองบอก  ประกอบกับระบบการศึกษาและปรัชญาการศึกษาเพื่อเตรียมคนใหสามารถเรียนรูไดตลอด

ชีวิต แสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝหาความรู รูแหลงทรัพยากรการเรียน  รูวิธีการหาความรู มี

ความสามารถในการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีนิสัยในการทํางานและการดํารงชีวิต และมีสวน

รวมในการปกครองประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการ

จัดการศึกษาทีม่ีความเหมาะสมกับสภาพปญหา และความตองการของผูเรียนทีอ่ยูนอกระบบ ซึง่เปนผูทีม่ี

ประสบการณจากการทํางานและการประกอบอาชีพ โดยการกําหนดสาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรู 

การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ใหการพัฒนากับกลุมเปาหมายดานจิตใจ ใหมีคุณธรรม ควบคูไป

กับการพัฒนาการเรียนรู   สรางภูมิคุมกัน สามารถจัดการกับองคความรู ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี 

เพือ่ใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา สรางภูมิคุมกันตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมทั้งคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของผูที่อยูนอกระบบ และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ดังนั้น ในการศึกษาแตละรายวิชา 

ผู เรียนจะตองตระหนักวา การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 นี้ จะสัมฤทธิผลไดดวยดีหากผูเรียนไดศึกษาพรอมทั้งการปฏิบัติตามคําแนะนําของครูแต

ละวิชาที่ไดกําหนดเนือ้หาเปนบทตาง ๆ โดยแตละบทจะมีคําถาม รายละเอียดกิจกรรมและแบบฝกปฏิบัติ

ตาง ๆ ซึ่งผูเรียนจะตองทําความเขาใจในบทเรียน และทํากิจกรรม ตลอดจนทําตามแบบฝกปฏิบัติที่ได

กําหนดไวอยางครบถวน ซึ่งในหนังสือแบบฝกปฏิบัติของแตละวิชาไดจัดใหมีรายละเอียดตาง ๆ ดังกลาว 

ตลอดจนแบบประเมินผลการเรียนรูเพือ่ใหผูเรียนไดวัดความรูเดิมและวัดความกาวหนาหลังจากที่ไดเรียนรู 

การเรียนรูดวยตนเอง สามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 

ของตนเองโดยการคนพบความสามารถและสิ่งที่มีคุณคาในตนเองที่เคย

มองขามไป  

(“...it is possible to help learners expand their potential by discovered that 

which is yet untapped…”) (Brockett & Hiemstra, 1991) 
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รวมทั้งการที่ผูเรียนจะไดมีการทบทวนบทเรียน หรือสิง่ที่ไดเรียนรู อันจะเปนประโยชนในการเตรียมสอบ

ตอไปไดอีกดวย 

 การเรียนรูในสาระทักษะการเรียนรู เปนสาระเกีย่วกับรายวิชาการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการใช

แหลงเรียนรู รายวิชาการจัดการความรู รายวิชาการคิดเปน และรายวิชาการวิจัยอยางงาย     ในสวนของ

รายวิชาการเรียนรูดวยตนเองเปนสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู   ในดานการเรียนรูดวย

ตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควา ฝกทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อมุงเสริมสรางใหผูเรียนมี

นิสัยรักการเรียนรูซึ่งเปนทักษะพื้นฐานของบุคคลแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการชี้นํา

ตนเองในการเรียนรูไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนแนวทางการเรียนรูหนึ่งที่สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพปจจุบัน และเปนแนวคิดที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสูการ

เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูทีท่ําใหบุคคลมีการริเริม่การเรียนรูดวยตนเอง 

มีเปาหมายในการเรียนรูที่แนนอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึ่งคนอืน่  มีแรงจูงใจ ทําใหผูเรียน

เปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียน ที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรู วิธีเรียน สามารถเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ไดมากกวาการ

เรียนที่มีครูปอนความรูใหเพียงอยางเดียว   

 การเรียนรูดวยตนเองเปนหลักการทางการศึกษาซึ่งไดรับความสนใจมากขึ้นโดยลําดับในทุกองคกร

การศึกษา เพราะเปนแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต ในอันทีจ่ะ          หลอหลอมผูเรียนใหมี

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ตามทีมุ่งหวังไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การเรียนรูดวยตนเอง เปนหลักการทางการศึกษาทีม่ีแนวคิดพื้นฐานมาจาก

ทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่งเชื่อวา มนุษย ทุกคนมีธรรมชาติเปนคนดี มีเสรีภาพและความ

เปนตนเอง มีความเปนปจเจกชนและศักยภาพ มีตนและการรับรูตนเอง มีการเปนจริงในสิ่งทีต่นสามารถ

เปนได มีการรับรู มีความรับผิดชอบและความเปนมนุษย  

ดังนัน้ การทีผู่เรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดนับวาเปนคุณลักษณะทีดี่ทีสุ่ดซึง่มีอยูใน ตัวบุคคล

ทุกคน ผูเรียนควรจะมีคุณลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูดวยตนเองจัดเปนกระบวนการเรียนรู

ตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถทีจ่ะเรียนรูสิง่ตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

เพื่อที่ตนเองสามารถที่ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีความสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในบทท่ี 1 การเรียนรูดวยตนเองน้ี  

ผูเรียนจะตองรวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนหลักฐานของ 

การเรียนรู โดยใหผูเรียนบรรจุในแฟมสะสมผลงาน  (Portfolio) ของ 

ผูเรียนแตละบุคคลดังน้ัน เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูในบทท่ี  1 ทักษะ 

การเรียนรูดวยตนเองน้ี  ผูเรียนจะตองมีแฟมสะสมผลงานสงครู  
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ชื่อ........................................................นามสกุล................................................ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามที่วัดความชอบและเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรูของทาน 

    ใหทานอานขอความตาง ๆ ตอไปน้ี ซึ่งมีดวยกนั 58 ขอ หลังจากนั้น โปรดทําเคร่ืองหมาย   

   ลงในชองที่ตรงกับ ความเปนจริง

ระดับความคิดเห็น 

 ของตัวทานมากที่สุด  

มากที่สุด หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความน้ันสวนใหญเปนเชนน้ีหรือมีนอยคร้ังที่ไมใช 

มาก หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความเกินคร่ึงมักเปนเชนน้ี 

ปานกลาง หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความจริงบางไมจริงบางคร่ึงตอคร่ึง  

นอย หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความเปนจริงบางไมบอยนัก 

นอยที่สุด หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความไมจริง  ไมเคยเปนเชนน้ี  

รายการคาํถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบชั่วชีวิต      

2. ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนอะไร      

3. เมื่อประสบกับบางสิ่งบางอยางที่ไมเจาใจ ขาพเจาจะหลีกเลี่ยงไปจาก

สิ่งน้ัน 

     

4. ถาขาพเจาตองการเรียนรูสิ่งใด ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

5. ขาพเจารักที่จะเรียนรูอยูเสมอ      

6. ขาพเจาตองการใชเวลาพอสมควรในการเร่ิมศึกษาเร่ืองใหม ๆ      

7. ในชั้นเรียนขาพเจาหวังที่จะใหผูสอนบอกผูเรียนทั้งหมดอยางชัดเจนวา

ตองทําอะไรบางอยูตลอดเวลา 

     

8. ขาพเจาเชื่อวา การคิดเสมอวาตัวเราเปนใครและอยูที่ไหน และจะทํา

อะไร เปน หลักสําคัญของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองไดไมดีนัก      

10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดที่

ไหน 

     

11. ขาพเจาสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองไดดีกวาคนสวนมาก      

แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 
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รายการคําถาม 

ความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตดูเหมือนไมสามารถนํามาใชปฏิบัติได      

13. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร และจะ

เรียนอยางไร 

     

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนสิ่งที่ยาก ถาเปนเร่ืองที่ขาพเจาสนใจ      

15. ไมมีใครอ่ืนนอกจากตัวขาพเจาที่จะตองรับผิดชอบในสิ่งที่ขาพเจา

เลอืกเรียน 

     

16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดีหรือไม      

17. สิ่งที่ขาพเจาตองการเรียนรูไดมากมาย จนขาพเจาอยากใหแตละวันมี

มากกวา  

24 ชั่วโมง 

     

18. ถาตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะจัดเวลาที่จะ

เรียนรูสิ่งน้ันได ไมวาจะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขาพเจามีปญหาในการทําความเขาใจเร่ืองที่อาน      

20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา      

21. ขาพเจาทราบดีวา เมื่อไรที่ขาพเจาตองการจะเรียนรูในเร่ืองใดเร่ืองห

น่ีงให 

มากขึ้น 

     

22. ขอมีความเขาใจพอที่จะทําขอสอบใหไดคะแนนสูง ๆ กพ็อใจแลว 

ถึงแมวา 

ขาพเจายังไมเขาใจเร่ืองน้ันอยางถองแทก็ตามที 

     

23. ขาพเจาคิดวา หองสมุดเปนสถานที่ที่นาเบื่อ      

24. ขาพเจาชื่นชอบผูที่เรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ      

25. ขาพเจาสามารถคิดคนวิธีการตาง ๆ ไดหลายแบบสําหรับการเรียนรู

หัวขอใหม ๆ 

     

26. ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งทีก่ําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาว ที่ต้ังไว      

27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรู ในเกือบทุกเร่ือง ที่ขาพเจาตองการ จะรู      

28. ขาพเจาสนุกสนานในการคนหาคําตอบสําหรับคําถามตาง ๆ      

29. ขาพเจาไมชอบคําถามที่มีคําตอบถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ      

30. ขาพเจามีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ มากมาย      
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

31. ขาพเจาจะดีใจมาก หากการเรียนรูของขาพเจาไดสิ้นสุดลง      

32. ขาพเจาไมไดสนใจการเรียนรู เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ่ืน      

33. ขาพเจาไมมีปญหา เกี่ยวกับทักษะเบื้องตนในการศึกษาคนควา ไดแก                     

ทักษะการฟง อาน เขยีน และจํา 

     

34. ขาพเจาชอบทดลองสิ่งใหมๆ แมไมแนใจ วา ผลน้ันจะออกมา 

อยางไร 

     

35. ขาพเจาไมชอบ เมื่อมีคนชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาด ในสิ่งที่ขาพเจากําลัง

ทําอยู 

     

36. ขาพเจามีความสามารถในการคิดคน หาวิธแีปลกๆ ที่จะทําสิ่งตาง ๆ      

37. ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคต      

38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในสิ่งที่ตองการรูไดดี เมื่อเทียบ

กับผูอ่ืน 

     

39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา      

40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเอง ใหกระทําสิ่งที่ คิดวา ควรกระทํา      

41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจา ในการสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ      

42. ขาพเจามักเปนผูนํากลุม ในการเรียนรู      

43. ขาพเจาสนุกที่ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน      

55. ในแตละปขาพเจาไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ หลายๆ อยางดวยตนเอง      

56. การเรียนรูไมไดทําใหชีวิตของขาพเจา แตกตางไปจากเดิม      

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียน และการเรียนรูดวย

ตนเอง 

     

58 ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดที่วา “ผูเรียนคือ ผูนํา”      
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ความหมาย  และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

การเรียนรูเปนเร่ืองของทุกคน ศักด์ิศรีของผูเรียนจะมีไดเมื่อมีโอกาสในการเลือกเรียนในเร่ืองที่

หลากหลายและมีความหมายแกตนเอง การเรียนรูมีองคประกอบ 2 ดาน คือ องคประกอบภายนอก       

ไดแก สภาพแวดลอม โรงเรียน สถานศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวก และครู องคประกอบภายใน ไดแก การ

คิดเปน พึ่งตนเองได  มีอิสรภาพ ใฝรู ใฝสรางสรรค มีความคิดเชิงเหตุผล มีจิตสํานึกในการเรียนรู มีเจตคติ

เชิงบวกตอการเรียนรู การเรียนรูที่เกิดขึ้นมิไดเกิดขึ้นจากการฟงคําบรรยายหรือทําตามที่ครูผูสอนบอก แต

อาจเกิดขึ้นไดในสถานการณตาง ๆ  ตอไปน้ี  
1. การเรียนรูโดยบังเอิญ  การเรียนรูแบบน้ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ มิไดเกิดจากความต้ังใจ          

2. การเรียนรูดวยตนเอง  เปนการเรียนรูดวยความต้ังใจของผูเรียน ซึ่งมีความปรารถนาจะรูใน 
เร่ืองน้ัน ผูเรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนดวยวิธีการตางๆ หลังจากน้ันจะมีการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง

จะเปนรูปแบบการเรียนรูที่ทวีความสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน บุคคลซึ่งสามารถปรับตนเองใหตามทัน

ความกาวหนาของโลกโดยใชสื่ออุปกรณยุคใหมได จะทําใหเปนคนที่มีคุณคาและประสบความสําเร็จได

อยางดี                                                                                                                    
  

 
 
 
ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการเรียนรูดวยตนเองเปนบุคลิกลักษณะสวนบุคคลของผูเรียน ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัว

ผูเรียนตามเปาหมายของการศึกษา ผูเรียนที่มีความพรอมในการเรียนดวยตนเองจะมีความรับผิดชอบ

สวนบุคคล ความรับผิดชอบตอความคิดและการกระทําของตนเอง สามารถควบคุมและโตตอบ

สถานการณ สามารถควบคุมตนเองใหเปนไปในทิศทางที่ตนเลือก โดยยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ

กระทําที่มาจากความคิดตัดสินใจของตนเอง  
 

การเร่ิมตนเรียนรูดวยตนเองท่ีดีท่ีสุดน้ัน   เรามาเร่ิมตนท่ีความพรอมใน

การเรียนรูดวยตนเอง  และทานคงทราบในเบื้องตนแลววา ระดับความ

พรอมในการเรียนรูดวยตนเองของทาน อยูในระดับใด (มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอยท่ีสุด) 

“เด็กตามธรรมชาติตองพึ่งพิงผูอ่ืนและตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดูและตัดสินใจแทน                      

เมื่อเติบโตเปนผูใหญก็พัฒนามีความอิสระ พึ่งพิงจากภายนอกลดลงและเปนตวัเอง                                     

จนมีคุณลักษณะการชี้นําตนเองในการเรียนรู” 
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3. การเรียนรูโดยกลุม การเรียนรูแบบน้ีเกิดจากการที่ผูเรียนรวมกลุมกันแลวเชิญผูทรงคุณวุฒิมา

บรรยายใหกับสมาชิกทําใหสมาชิกมีความรูเร่ืองที่วิทยากรพูด                               
4. การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา เปนการเรียนแบบเปนทางการ มีหลักสูตร การประเมินผล มี

ระเบียบการเขาศึกษาทีช่ัดเจน ผูเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด เมือ่ปฏิบัติครบถวนตามเกณฑที่

กําหนดก็จะไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสถานการณการเรียนรูดังกลาวจะเห็นไดวา การ

เรียนรูอาจเกิดไดหลายวิธี และการเรียนรูนัน้  ไมจําเปนตองเกิดขึน้ในสถาบันการศึกษาเสมอไป การเรียนรู

อาจเกิดขึ้นไดจากการเรียนรูดวยตนเอง หรือจากการเรียนโดยกลุมก็ได และการที่บุคคลมีความตระหนัก

เรียนรูอยูภายในจิตสํานึกของบุคคลนั้น การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนตัวอยางของการเรียนรูในลักษณะที่เปน

การเรียนรู ที่ทําใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  ซึ่งมีความสําคัญสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 

และสนับสนุนสภาพ “สังคมแหงการเรียนรู” ไดเปนอยางดี  
 
 
 
 
 
 
การเรียนรูดวยตนเองคืออะไร 

เมื่อกลาวถึง การเรียนดวยตนเอง แลวบุคคลโดยทั่วไปมักจะเขาใจวาเปนการเรียนที่ผูเรียน

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตามลําพังโดยไมตองพึ่งพาผูสอน แตแทที่จริงแลวการเรียนดวยตนเองที่

ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนน้ัน เปนกระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง ตามความ

สนใจ ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการ

เรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ

ชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและเปนผูควบคุมการเรียนของตนเอง 
ทั้งนี้การเรียนดวยตนเองนัน้มีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีกลุมมนุษยนิยมที่มีความเชื่อใน

เรือ่งความเปนอิสระและความเปนตัวของตัวเองของมนุษยวามนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับความดี มีความ

เปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองไดอยางไมมีขีดจํากัด รวมทัง้มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ซึ่งการเรียนดวยตนเองกอใหเกิด

ผลในทางบวกตอการเรียน โดยจะสงผลใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีการใชวิธีการเรียนที่หลากหลาย การเรียนดวยตนเองจึงเปนมาตรฐาน

การศึกษาที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน   ทุกคน เพราะเมื่อใดก็ตามทีผู่เรียนมีใจรักทีจ่ะศึกษา คนควา

จากความตองการของตนเอง ผูเรียนก็จะมีการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องตอไปโดยไมตองมีใครบอกหรือ

บังคับ เปนแรงกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นตอไปไมมีทีส่ิ้นสุด ซึง่จะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอด

ชีวิตตามเปาหมายของการศึกษาตอไป  

“การเรียนรูเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย”  
(LEARNING makes a man fit company for 
himself)  ... (Young)... 
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การเรียนดวยตนเองมีอยู 2 ลักษณะคือ ลักษณะทีเ่ปนการจัดการเรียนรูที่มีจุดเนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางในการเรียนโดยเปนผูรับผิดชอบและควบคุมการเรียนของตนเองโดยการวางแผน ปฏิบัติการ

เรียนรู และประเมินการเรียนรูดวยตนเอง ซึง่ไมจําเปนจะตองเรียนดวยตนเองเพียงคนเดียวตามลําพัง และ

ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะทีไ่ดจากสถานการณหนึง่ไปยังอีก สถานการณหนึง่ได ในอีก

ลักษณะหน่ึงเปนลักษณะทางบุคลิกภาพที่มีอยูในตัวผูที่เรียนดวยตนเองทุกคนซึ่งมีอยูในระดับที่ไมเทากันใน

แตละสถานการณการเรียน โดยเปนลักษณะที่สามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไดและจะพัฒนาไดสูงสุดเมื่อมีการจัด

สภาพการจัดการเรียนรูที่เอ้ือกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญอยางไร 
 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนแนวทางการเรียนรูหน่ึงที่สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพปจจุบัน และเปนแนวคิดที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสมาชิกใน

สังคมสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมีการริเร่ิมการ

เรียนรูดวยตนเอง มีเปาหมายในการเรียนรูที่แนนอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึ่งคนอ่ืน  มี

แรงจูงใจ ทําใหผูเรียนเปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียน ที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูวิธีเรียน สามารถเรียนรู

เร่ืองราวตาง ๆ ไดมากกวาการเรียนที่มีครูปอนความรูใหเพียงอยางเดียว  การเรียนรูดวยตนเองไดนับวาเปน

คุณลักษณะที่ดีที่สุดซึ่งมีอยูใน ตัวบุคคลทุกคน ผูเรียนควรจะมีคุณลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง การ

เรียนรูดวยตนเองจัดเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง เพื่อที่ตนเองสามารถที่ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีความสุข  ดังน้ัน การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญดังน้ี 
 1. บุคคลที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวา มีความต้ังใจ  มีจุดมุงหมายและมี

แรงจูงใจสูงกวา สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนานกวาคนที่เรียนโดยเปนเพียง

ผูรับ หรือรอการถายทอดจากครู 

การเรียนดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนกระบวนการเรียนรูทีผู่เรียนริเริม่

การเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลง

ทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดย

จะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอืน่หรือไมก็ได ซึง่ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและ

เปนผูควบคุมการเรียนของ ตนเอง 
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2. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติ ทําให

บุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง คือ เมื ่อตอนเด็ก ๆ  เปน

ธรรมชาติที่จะตองพึ่งพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดู และตัดสินใจแทนให เมื่อเติบโตมีพัฒนาการ

ขึน้เรื่อยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพึ่งพิงผูปกครอง ครู และผูอืน่ การพัฒนาเปนไปใน

สภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเอง 
 3. การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเปนลักษณะที่สอดคลองกับพัฒนาการ

ใหม ๆ ทางการศึกษา เชน หลักสูตร หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการวิชาการ การศึกษาอยางอิสระ 

มหาวิทยาลัยเปด ลวนเนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูเอง 
 4. การเรียนรูดวยตนเองทําใหมนุษยอยูรอด การมีความเปลีย่นแปลงใหม ๆ เกิดขึน้เสมอ  ทําใหมี

ความจําเปนที่จะตองศึกษาเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะอยางไร 

การเรียนรูดวยตนเอง สามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะสําคัญ ดังน้ี  

1. ลักษณะทีเ่ปนบุคลิกคุณลักษณะสวนบุคคลของผู เรียนในการเรียนดวยตนเอง จัดเปน 

องคประกอบภายในที่จะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจอยากเรียนตอไป โดยผูเรียนที่มี คุณลักษณะในการเรียนดวย

ตนเองจะมีความรับผิดชอบตอความคิดและการกระทําเกีย่วกับการเรียน รวมทั้ง รับผิดชอบในการบริหาร

จัดการตนเอง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไดสูงสุดเมื่อมีการจัดสภาพการเรียนรูที่สงเสริมกัน  

2. ลักษณะทีเ่ปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง   ประกอบดวย ขั้นตอนการวาง

แผนการเรียน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียน จัดเปนองคประกอบ ภายนอกทีส่งผลตอ

การเรียนดวยตนเองของผูเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบนี้ผูเรียนจะไดประโยชนจากการเรียนมากทีสุ่ด  

Knowles (1975) เสนอใหใชสัญญาการเรียน (Learning contracts) เปนการมอบหมายภาระงานใหแกผูเรียน

วาจะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดรับความรูตามเปาประสงคและผูเรียนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ัน  

 การเรียนรูดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตทีม่ีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียน

มีความต้ังใจและมีแรงจูงใจสูง  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความยืดหยุนมากขึน้  มีการปรับพฤติกรรม

การทํางานรวมกับผูอืน่ได รูจักเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ปรับและประยุกตใชวิธีการแกปญหาของตนเอง 

จัดการกับปญหาไดดีขึ้น และสามารถนําประโยชนของการเรียนรูไปใชไดดีและยาวนานขึ้น ทําใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จในการเรียน  
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องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเองมีอะไรบาง 
องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง มีดังนี้ 
1. การวิเคราะหความตองการของตนเองจะเร่ิมจากใหผูเรียนแตละคนบอกความตองการ 

และความสนใจของตนในการเรียนกับเพื่อนอีกคน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา แนะนํา และเพือ่นอีกคน 

ทําหนาที่จดบันทึก และใหกระทําเชนน้ีหมุนเวียน ทั้ง 3 คน แสดงบทบาทครบทั้ง 3 ดาน คือ ผูเสนอ 

ความตองการ ผูใหคําปรึกษา และผูคอยจดบันทึก การสังเกตการณ เพื่อประโยชนในการเรียน 

รวมกนัและชวยเหลอืซึง่กนัและกนัในทกุๆ ดาน 

2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยเร่ิมจากบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียน 

ควรศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวเขยีนจุดมุงหมายในการเรียนของตนใหชดัเจน เนนพฤติกรรมที่ 

คาดหวัง วัดได มีความแตกตางของจุดมุงหมายในแตละระดับ 

3. การวางแผนการเรียน ใหผูเรียนกําหนดแนวทางการเรียนตามวัตถุประสงคที่ระบุไว 

จัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจของตน ระบกุารจัดการเรียนรูให 

เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

4. การแสวงหาแหลงวิทยาการทั้งที่เปนวัสดุและบุคคล 

4.1 แหลงวิทยาการที่เปนประโยชนในการศึกษาคนควา เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ เปนตน 

4.2 ทักษะตาง ๆ ทีม่สีวนชวยในการแสวงแหลงวิทยาการไดอยางสะดวกรวดเร็ว เชน 

ทักษะการต้ังคําถาม ทักษะการอาน เปนตน 

 5. การประเมินผล ควรประเมนิผลการเรียนดวยตนเองตามทีก่าํหนดจุดมุงหมายของการ 

เรียนไว และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ คานิยม มี 

ขั้นตอนในการประเมิน คือ 

 5.1 กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจน 

 5.2 ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคซึ่งเปนสิ่งสําคัญ 

 5.3 รวบรวมหลักฐานจากผลการประเมินเพื่อตัดสินใจซึ่งตองต้ังอยูบนพื้นฐานของ 

ขอมูลที่สมบูรณและเชื่อถือได 

 5.4 เปรียบเทียบขอมูลกอนเรียนกับหลังเรียนเพื่อดูวาผูเรียนมีความกาวหนาเพียงใด 

 5.5 ใชแหลงขอมูลจากครูและผูเรียนเปนหลักในการประเมิน 

 
 
 
 
กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี  1  ใหอธิบายความหมายของคําวา  “การเรียนรูดวยตนเอง”   โดยสังเขป 

กิจกรรมท่ี  2  ใหอธิบาย “ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง”   โดยสังเขป 

 องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนควรมีการวิเคราะหความตองการ วิเคราะห

เน้ือหา กาํหนดจุดมุงหมายและการวางแผนในการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาแหลง

วิทยาการ และมีวิธีในการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเพื่อนเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกัน 
และมคีรูเปนผูชี้แนะ อํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษา ทั้งน้ี ครูอาจตองมีการวิเคราะหความ

พรอมหรือทักษะที่จําเปนของผูเรียนในการกาวสูการเปนผูเรียนรูดวยตนเองได 
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กิจกรรมท่ี  3 ใหสรุปสาระสําคัญของ “ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 4  ใหสรุปสาระสําคัญของ “องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

กระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 
กระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง ความรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน เปนสิ่ง

สําคัญที่จะนําผูเรียนไปสูการเรียนรูดวยตนเอง เพราะความรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองน้ัน หมายถึง 

การที่ผูเรียนควบคุมเน้ือหา กระบวนการ องคประกอบของสภาพแวดลอมในการเรียนรูของตนเอง ไดแก 
การวางแผนการเรียนของตนเอง โดยอาศัยแหลงทรัพยากรทางความรูตางๆ ที่จะชวยนําแผนสูการปฏิบัติ 
แตภายใตความรับผิดชอบของผูเรียน ผูเรียนรูดวยตนเองตองเตรียมการวางแผนการเรียนรูของตน และเลอืก

สิ่งที่จะเรียนจากทางเลือกที่กําหนดไว รวมทั้ง วางโครงสรางของแผนการเรียนรูของตนอีกดวย ในการวาง

แผนการเรียนรู ผูเรียนตองสามารถปฏิบัติงานที่กําหนด วินิจฉัยความชวยเหลือที่ตองการ และทาํใหได

ความชวยเหลอืน้ัน สามารถเลือกแหลงความรู วิเคราะห และวางแผนการการเรียนทั้งหมด รวมทั้งประเมิน

ความกาวหนาในการเรียนของตน 

ในการเรียนรูดวยตนเองผูเรียนและครูควรมีบทบาทอยางไร 
 

บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง 
1. การวิเคราะหความตองการในการเรียน 
  วินิจฉัยการเรียนรู 
  วินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน 
  รับรูและยอมรับความสามารถของตน 
  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
  สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีพอใจดวยตนเอง 
  มีสวนรวมในการระบุความตองการในการเรียน 
  เลือกสิ่งที่จะเรียนจากทางเลือกตางๆ ที่ 
     กาํหนด 
  วางโครงสรางของโครงการเรียนของตน 
 
  

1. การวิเคราะหความตองการในการเรียน 
   สรางความคุนเคยใหผูเรียนไววางใจ เขาใจ 
บทบาทครู บทบาทของตนเอง 
  วิเคราะหความตองการการเรียนรูของผูเรียน 
และพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน 
  กําหนดโครงสรางคราว ๆ ของหลักสูตร  
ขอบเขตเน้ือหากวาง ๆ สรางทางเลือกที่หลากหลาย 
  สรางบรรยากาศใหเกิดความตองการการเรียน 
  วิเคราะหความพรอมในการเรียนรูของผูเรียน 
โดยการตรวจสอบความพรอมของผูเรียน 
  มสีวนรวมในการตัดสนิใจในทางเลอืกน้ัน 
  แนะนําขอมูลใหผูเรียนคิด วิเคราะหเอง 
 
 

การเปรยีบเทียบบทบาทของครแูละผูเรยีนตามกระบวนการเรยีนรูดวยตนเอง 
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บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง 
2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 
  ฝกการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 
 รูจุดมุงหมายในการเรียน และเรียนใหบรรลุ 
     จุดมุงหมาย 
 รวมกันพัฒนาเปาหมายการเรียนรู 
 กาํหนดจุดมุงหมายจากความตองการของตน 

2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 
 กําหนดโครงสรางคราวๆ วัตถุประสงคการ 
เรียนของวิชา 
 ชวยใหผูเรียนเปลี่ยนความตองการที่มีอยูให 
เปนจุดมุงหมายการเรียนรูที่วัดไดเปนไดจริง 
  เปดโอกาสใหมีการระดมสมอง รวมแสดง 
ความคดิเห็นและการนําเสนอ 
 แนะนําขอมูลใหผูเรียนคิด วิเคราะหเอง 

3. การออกแบบแผนการเรียน 
  ฝกการทํางานอยางมีขั้นตอนจากงายไปยาก 
 การใชยุทธวิธีที่เหมาะสมในการเรียน 
 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผน 
 รวมมือ รวมใจรับผิดชอบการทํางานกลุม 
 รับผิดชอบควบคุมกิจกรรมการเรียนรูของ 
ตนเองตามแผนการเรียนทีก่าํหนดไว 

3. การออกแบบแผนการเรียน 
 เตรียมความพรอมโดยจัดประสบการณการ 
เรียนรู เสริมทักษะที่จําเปนในการเรียนรู 
 มสีวนรวมในการตัดสนิใจ วิธีการทํางาน ตอง 
ทราบวา เร่ืองใดใชวิธีใด สอนอยางไร มสีวนรวม 
ตัดสินใจเพียงใด 
 ยั่วยุใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรู 
 ผูประสานสิ่งที่ตนเองรูกับสิ่งที่ผูเรียนตองการ 
 แนะนําขอมูลใหผูเรียนคิด วิเคราะหเองจนได

แนวทางทีแ่จมแจง สรางทางเลือกที่หลากหลาย 
ใหผูเรียนเลือกปฏิบัติตามแนวทางของตน 

4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ 
  ฝกคนหาความรูตามที่ไดรับมอบหมายจาก 
      แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
 กําหนดบุคคล และสื่อการเรียนที่เกี่ยวของ 
 มีสวนรวมในการสืบคนขอมูลรวมกับเพื่อนๆ 
     ดวยความรับผิดชอบ 
 เลือกใชประโยชนจากกิจกรรมและยุทธวิธีที่มี 

ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด 

4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ 
  สอนกลยุทธการสืบคนขอมูล ถายทอดความรู 
     ถาผูเรียนตองการ 
  กระตุนความสนใจ ชี้แหลงความรู แนะนําการใชสื่อ 
 จัดรูปแบบเน้ือหา สื่อการเรียนที่เหมาะสม 
     บางสวน 
 สงัเกต ติดตาม ใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนเกิด 
ปญหาและตองการคําปรึกษา 
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บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง 
5. การประเมินผลการเรียนรู 
  ฝกการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 
 มสีวนรวมในการประเมินผล 
 ผูเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู 
 ใหความรูและฝกผูเรียนในการประเมินผลการ 
เรียนรูที่หลากหลาย 
  เปดโอกาสใหผูเรียนนําเสนอวิธีการ เกณฑ 
ประเมินผล และมสีวนรวมในการตัดสนิใจ 
  จัดทําตารางการประเมินผลที่จะใชรวมกัน 
  แนะนําวิธีการประเมินเมื่อผูเรียนมีขอสงสัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเห็นไดวา ทั้งผูเรียนและครูตองมีการวินิจฉัยความตองการสิ่งที่จะเรียน ความพรอม 
ของผูเรียนเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการเรียน การกําหนดเปาหมาย การวางแผนการเรียนรู การ 
แสวงหาแหลงวิทยาการ การประเมินผลการเรียนรู ซึ่งครูเปนผูฝกฝน ใหแรงจูงใจ แนะนํา อํานวย

ความสะดวกโดยเตรียมการเบื้องหลัง และใหคําปรึกษา สวนผูเรียนตองเปนผูเร่ิมตนปฏิบัติ ดวยความ 
กระตือรือรน เอาใจใส และมีความรับผิดชอบ กระทาํอยางตอเน่ืองดวยตนเอง เรียนแบบมสีวนรวม 
จึงทําใหผูเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเองได ดังหลักการที่วา “การเรียนรูตองเร่ิมตนที่ตนเอง” และ 
ศักยภาพอันพรอมที่จะเจริญเติบโตดวยตนเองน้ัน ผูเรียนควรนําหัวใจนักปราชญ คือ สุ จิ ปุ ลิ หรือ 
ฟง คิด ถาม เขยีน มาใชในการสังเคราะหความรู นอกจากน้ี กระบวนการเรียนรูในบริบททางสังคม 
จะเปนพลงัอันหน่ึงในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนการเรียนรูในสภาพชีวิตประจําวันที่ตองอาศัย 
สภาพแวดลอมมสีวนรวมในกระบวนการ ทําใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยน พึ่งพากัน แตภายใต 
ความเปนอิสระในทางเลือกของผูเรียนดวยวิจารณญาณที่อาศัย เหตุผล ประสบการณ หรือคําชี้แนะ 
จากผูรู ครู และผูเรียนจึงเปนความรับผิดชอบรวมกันตอความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง 
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ลักษณะสําคัญในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน มีดังน้ี  

 1. การมีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมนิผลการเรียนรู ไดแก ผูเรียนมี 

สวนรวมวางแผนกิจกรรมการเรียนรูบนพื้นฐานความตองการของกลุมผูเรียน 

 2. การเรียนรูที่คํานึงถึงความสําคัญของผูเรียนเปนรายบุคคล ไดแก ความแตกตางในความสามารถ 

ความรูพื้นฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู จัดเน้ือหาและสือ่ใหเหมาะสม 

 3. การพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก การสืบคนขอมูล ฝกเทคนิคที่จําเปน เชน การสังเกต 

การอานอยางมีจุดประสงค การบันทึก เปนตน 

 4. การพัฒนาทักษะการเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดแก การกาํหนดใหผูเรียนแบงความรับผิดชอบใน

กระบวนการเรียนรู การทํางานเด่ียว และเปนกลุมที่มีทักษะการเรียนรูตางกัน 

 5. การพัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการรวมมือในการประเมินกับผูอ่ืน ไดแก การใหผูเรียน

เขาใจความตองการในการประเมนิ ยอมรับการประเมินจากผูอ่ืน เปดโอกาสใหประเมินหลายรูปแบบ 

กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการที่ผูเรียนตองจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง โดย

ดําเนินการ ดังน้ี  

 1. การวินิจฉัยความตองการในการเรียน 

 2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

 3. การออกแบบแผนการเรียน 

 4. การดําเนินการเรียนรูจากแหลงวิทยาการ 

 5. การประเมินผล 

 การตอบสนองของผูเรียนและครูตามกระบวนการในเรียนรูดวยตนเอง มีดังน้ี 
ข้ันตอน การตอบสนองของผูเรียน การตอบสนองของครู 

1. วินิจฉัยความตองการในการ

เรียนรูของผูเรียน  

1. ศึกษา ทําความเขาใจ คําอธิบาย

รายวิชา  

2. วินิจฉัยความตองการในการ

เรียนของตนเอง ทัง้รายวิชาและ

รายหัวขอการเรียน  

3. แบงกลุมอภิปรายเกีย่วกับความ

ตองการในการเรียนเพื่อใหผูเรียน

แตละคนมั ่นใจในการวินิจฉัย

ความตองการในการเรียนของ

ตนเอง  

 

1. กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึง

ความจําเปนในการเรียนรู ดวย

ตนเอง  

2. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมและ

การประเมินการเรียนรายวิชา  

3. อธิบายใหผู เ รียนเขาใจ

คําอธิบายรายวิชา  

4. ใหคําแนะนําแกผูเรียนในการ

วินิจฉัยความตองการในการเรียน  

5. อํานวยความสะดวกในการ

เรียนแบบรวมมือในกลุม  
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ข้ันตอน การตอบสนองของผูเรียน การตอบสนองของครู 

2. กาํหนดจุดมุงหมายใน 

การเรียน  

1. ผู เ รีย นแต ละ คนเขี ย น

จุดมุงหมาย การเรียนในแตละ

หัวขอกา รเ รีย น  ที่ วัดไ ด 

สอดคลองกับความตองการใน

การเรียนของผู เรียนและอธิบาย

รายวิชา  

1. ใหคําแนะนําแกผูเรียนในการ

เ ขี ย น จุ ด มุ ง ห ม า ย ก า ร เ รี ย น ที ่

ถูกตอง  

3. วางแผนการเรียนโดยเขียน

สญัญาการเรียน  

1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับความ

จําเปนและวิธีการวางแผนการ

เรียน  

2. เ ขียนสัญญาการเ รียนที ่

สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 

รวมทัง้ความตองการและความ

สนใจของตนเอง ในการเรียนแต

ละคร้ัง  

1. ใหคําแนะนําผู เรียนเกี ่ยวกับ

ค ว า ม จํ า เ ป น แ ล ะ วิ ธี ก า ร ว า ง

แผนการเรียน  

2. ใหคําแนะนําผูเรียนในการเขียน

สญัญาการเรียน  

 

4. เขยีนโครงการเรียนรู  

 

1. รวมกับผูสอนและเพื่อนเขียน

โครงการเรียนรูของทั้งชั้น โดย

พจิารณาจากโครงการเรียนรูที่

ผูสอนรางมาและสัญญาการเรียน

ของทุกคน  

1. ใหคาํแนะนําในการเขยีน

โครงการเรียนรูรายวิชา  

2. พจิารณาโครงการเรียนรู

รวมกับผูเรียนโดยกระตุนให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยาง

ทั่วถึง  

3. รวมกับผูเรียนสรุปโครงการ

เรียนรูใหเหมาะสม  

5. ดําเนินการเรียนรู 1. ทบทวนความรูเดิมของตนเองที่

จําเปนสําหรับการสรางความรู

ใหม โดยการตอบคําถามหรือทํา

แบบทดสอบ  

1. ทดสอบความรูเดิมของผูเรียน 

โดยใชเทคนิคการต้ังคําถามหรือ

ทดสอบ  

 

5. ดําเนินการเรียนรู (ตอ) 2. ผูเรียนแตละคน ดําเนินการ

เรียนตามสญัญาการเรียนอยาง

กระตือรือรน โดยการสืบคนและ

แสวงหาความรูเพื่อสนองตอบ

ความตองการในการเรียนดวย

2. ใหความรูเสริม เพือ่ใหแนใจวา

ผูเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู

เดิมกับ ความรูใหมได  

3. ต้ังคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียน

คนหา คําตอบและประมวล
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ข้ันตอน การตอบสนองของผูเรียน การตอบสนองของครู 

วิธีการที่หลากหลาย และใชแหลง

ทรัพยากรการเรียนที่เหมาะสม

ตามความตองการของตนเอง โดย

นําความรูและประสบการณเดิมที่

เกี่ยวของกันมาใชในการคนหา

คําตอบ  

3. แบงกลุมเรียนแบบรวมมือ เพื่อ

ศึกษาในประเด็นที่ตองตอบ

คําถาม โดยการปรับจุดมุงหมาย

ในการเรียนของ ผูเรียนแตละคน

เปนของกลุม แลวแบงบทบาท

หนาทีเ่พือ่แสวงหาความรู โดยใช

เทคนิคการต้ังคําถามเพื่อนําไปสู

การหาคําตอบ ทั้งน้ีกลุมผูเรียนแต

ละกลุมอาจมีรูปแบบในการทํา

กลุมที่แตกตางกัน  

4. ใชความคิดอยางเต็มที่ มี

ปฏิสัมพันธ โตตอบ คัดคาน 

สนับสนุน และ แลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและความรูสึกที่เปดกวาง

ในกลุม และรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืน เพื่อหาแนวทางการ

ไดมาซึ่งคําตอบที่ตองการของ

ตนเองและของกลุม 

คําตอบดวยตนเอง  

4. สรางบรรยากาศที่สงเสริมการ

เรียน  

5. ใหคําปรึกษา ใหขอมูล 

ชวยเหลอื และอํานวยความ

สะดวกในกิจกรรมการเรียนของ

ผูเรียนตามความจําเปนและความ

ตองการของผูเรียน  

6. กระตุนใหผูเรียนใชความรูและ 

ประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกัน

มาใชในการคนหาคําตอบ โดยให

ยกตัวอยางหรือเปรียบเทียบ

เหตุการณที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่

เรียน  

7. ติดตามในการเรียนของผูเรียน

ตามสญัญาการเรียนและให

คาํแนะนํา  

8. ติดตามเปนระยะๆ และให

ขอมูลปอนกลับแกผูเรียน  

9. บันทึกปญหาและขอขัดของ

ตางๆในการดําเนินกิจกรรมการ

เรียนเพื่อเสนอแนะการปรับปรุง

ใหดีขึ้น  
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ข้ันตอน การตอบสนองของผูเรียน การตอบสนองของครู 

5. ดําเนินการเรียนรู (ตอ) 5. แสดงความสามารถของตนเอง 

และยอมรับความสามารถของ

ผูอ่ืน 

6. ตัดสนิใจ และชวยแกปญหา

ตางๆที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการ

เรียน  

7. ฝกปฏิบัติทักษะที่ตองศึกษา

ตาม จุดมุงหมายการเรียน  

8. ขอความชวยเหลือจากผูสอน 

ตามความเหมาะสม  

9. ปรึกษาผูสอนเปนระยะๆ ตามที่

ระบุไวในสัญญาการเรียนเพื่อขอ

คาํแนะนํา ชวยเหลอื  

10. ปรับเปลี่ยนการดําเนินการ

เรียน ตามความเหมาะสม และ

บันทึกสิ่งที่ ปรับเปลี่ยนลงใน

สญัญาการเรียนใหชัดเจน และ

นําไปเปนขอมูลในการวินิจฉัย

ตนเองเพื่อต้ังจุดมุงหมายในการ

เรียนคร้ังตอไป 

11. อภิปรายและสรุปความรูที่ได

ในกลุม  

12. นําเสนอวิธกีารเรียนและ

ความรูที่ไดตอทั้งชั้น โดยใช

รูปแบบในการแสดงออกในสิ่งที่

ตนไดเรียนรูที่หลากหลาย  

10. ใหอิสระแกผูเรียนในการทํา

กจิกรรม  

และกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียนอยางเต็มที่ 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน 

และไมตัดสินวาความคิดเห็นของ

ผูเรียนไมถูกตอง  

11. กระตุนใหผูเรียนสื่อสาร

ความรูความ เขาใจและแนวคิด

ของตนเองใหผูอ่ืน เขาใจอยาง

ชดัเจน  

12. กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการอภิปรายแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นอยางกวางขวางทั้งในกลุม

และชั้นเรียน  

13. สังเกตการเรียนของผูเรียน 

บันทึก พฤติกรรมและ

กระบวนการเรียนของ ผูเรียน 

รวมทั้งเหตุการณที่สงผลตอการ

เรียน  

14. กระตุนใหผูเรียนสรุปความรู

ความเขาใจในบทเรียนดวยตนเอง  

15. กลั่นกรอง แกไข และเสริม

สาระสําคัญของบทเรียนใหชัดเจน

และครอบคลุมจุดมุงหมายการ

เรียน  

5. ดําเนินการเรียนรู (ตอ) 13. อภิปราย แสดงความคดิเห็น 

สะทอนความรูสกึและให

ขอเสนอแนะเกีย่วกบั วิธีการเรียน

ดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพ สิ่ง

สนับสนุนและสิง่ขดัขวาง 

16. รวมกับผูเรียนอภิปราย

เกี่ยวกับวิธีการเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ สิ่งที่สนับสนุนและ

สิ่งที่ขัดขวางการเรียน  
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ข้ันตอน การตอบสนองของผูเรียน การตอบสนองของครู 

การ เรียน  

14. รวมกันสรุปประเด็นความรูที่

ไดใน ชั้นเรียน  

15. เขียนรายงานผลการเรียน ทั้ง

ในดานเน้ือหาและวิธกีารเรียน 

รวมทั้งความรูสึกเกี่ยวกับ

ความสําเร็จหรือไมสําเร็จในการ

เรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม  

6. ประเมินผลการเรียนรู 1. ประเมนิผลการเรียนของตนเอง 

โดยเปรียบเทียบกับจุดมุงหมายใน

การเรียนของตนเอง 

2. ใหเพื่อนและครูชวยสะทอนผล

การเรียน 

3. ใหขอมูลปอนกลับแกเพื่อนใน

กลุม 

 

1. กระตุนใหผูเรียนตรวจสอบ

ความรูความเขาใจของตนเอง

ตลอดเวลา  

2. ประเมินการเรียนของผูเรียน

จากการสังเกตพฤติกรรมในการ

เรียน ความสามารถในการเรียน

ตามสัญญาการเรียน และผลงาน

ในแฟมสะสมงาน  

3. ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน

รายบุคคลและรายกลุมเกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนดวยตนเองและ

พฤติกรรมในการเรียนรวมทั้งให

ขอเสนอแนะตามความ เหมาะสม  
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 ลักษณะที่เปนการจัดการเรียนรูใหผู เรียนไดเรียนดวยตนเองตามกระบวนการในการเรียนรูดวย

ตนเอง โนลส ( kuowles 1975 ) เสนอใหใชสัญญาการเรียน ( Learning Contract ) ซึง่เปนการมอบหมาย

ภาระงานใหกับผูเรียนวาจะตองทําอะไรบาง เพือ่ใหไดรับความรูตามเปาประสงคและผูเรียนจะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขน้ัน 

การจัดทําสัญญาการเรียน (Learning Contract) 

 คําวา สัญญา  โดยทั่วไปหมายถึง ขอตกลงระหวางบุคคล 2 ฝาย หรือหลายฝายวาจะทําการหรืองด

เวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ความจริงนัน้ในระบบการจัดการเรียนรูก็มีการทําสัญญากันระหวางครูกับ

ผูเรียน แตสวนมากไมไดเปนลายลักษณอักษรวา ถาผูเรียนทําไดอยางนัน้แลว ผูเรียนจะไดรับอะไรบางตาม

ขอตกลง สัญญาการเรียน จะเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดแนวการเรียนของตัวเองไดดียิ่งขึ้น 

ทําใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและเปนเคร่ืองยืนยันที่เปนรูปธรรม 

 คําวา สัญญา แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา “ขอตกลงกัน” ดังนัน้ สัญญาการ

เรียน ก็คือขอตกลงที่ผูเรียนไดทําไวกับครูวาเขาจะปฏิบัติอยางไรบางในกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตรน่ันเอง 

 สัญญาการเรียนเปนรูปแบบของการเรียนรูที่แสดงหลักฐานของการเรียนรูโดยใชแฟมสะสมผลงาน

หรือ Portfolio  

 1. แนวคดิ 

 การจัดการเรียนรูในระะบบ เปนการเรียนรูที่ครูเปนผูกําหนดรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมเปนสวนใหญ 

ผูเรียนเปนแตเพียงผูปฏิบัติตาม ไมไดมีโอกาสในการมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน นักการศึกษาทัง้ใน

ตะวันตกและแอฟริกา มองเห็นวาระบบการศึกษาแบบนีเ้ปนระบบการศึกษาของพวกจักรพรรดินิยมหรือ

เปนการศึกษาของพวกชนชั้นสูงบาง เปนระบบการศึกษาของผูถูกกดขีบ่าง สรุปแลวก็คือระบบการศึกษา

แบบนี้ไมไดฝกคนใหเปนตัวของตัวเอง ไมไดฝกใหคนรูจักพึ่งตนเอง จึงมีผูพยายามที่จะเปลี่ยนแนวคิด

ทางการศึกษาใหม อยางเชนระบบการศึกษาที่เนนการฝกใหคนไดรูจักพึ่งตนเองในประเทศแทนซาเนีย 

การศึกษาทีใ่หคนคิดเปนในประเทศไทยเราเหลานีเ้ปนตน รูปแบบของการศึกษาในอนาคต ควรจะมุงไปสู

ตัวผูเรียนมากกวาตัวผูสอน เพราะวาในโลกปจจุบันวิทยาการใหม ๆ  ไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วมี

หลายสิ่งหลายอยางที่มนุษยจะตองเรียนรู ถาจะใหแตมาคอยบอกกันคงทําไมได ดังนั้นในการเรียนจะตองมี

การฝกฝนใหคิดใหรูจักการหาวิธีการทีไ่ดศึกษาสิ่งที่คนตองการ กลาวงาย ๆ ก็คือ ผูเรียนทีไ่ดรับการศึกษา

แบบที่เรียกวาเรียนรูเพื่อการเรียนในอนาคต 

 2. ทําไมจะตองมีการทําสัญญาการเรียน 

 ผลจากการวิจัยเกีย่วกับการเรียนรูของผูใหญ พบวาผูใหญจะเรียนไดดีทีสุ่ดก็ตอเมื่อการเรียนรูดวย

ตนเอง ไมใชการบอกหรือการสอนแบบที่เปนโรงเรียน และผลจากการวิจัยทางดานจิตวิทยายังพบอีกวา 

ผูใหญมีลักษณะทีเ่ดนชัดในเรือ่งความตองการที่จะทําอะไรดวยตนเองโดยไมตองมีการสอนหรือการชี้แนะ
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มากนัก อยางไรก็ดีเมือ่พูดถึงระบบการศึกษาก็ยอมจะตองมีการกลาวถึงคุณภาพของบุคคลทีเ่ขามาอยูใน

ระบบการศึกษา จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อเปนมาตรฐาน ดังน้ันถึงแมจะให 

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองก็ตามก็จําเปนจะตองสรางมาตรการขึ้นมาเพื่อการควบคุมคุณภาพของผูเรียนเพื่อให 

มีมาตรฐานตามทีส่ังคมยอมรับ  เหตุนีส้ัญญาการเรียนจึงเขามามีบทบาทในการเรียนการสอนเปนการวาง

แผนการเรียนที่เปนระบบ 

 ขอดีของสัญญาการเรียน คือเปนการประสานความคิดที่วาการเรียนรู ควรใหผูเรียนกําหนด 

และการศึกษาจะตองมีเกณฑมาตรฐานเขาดวยกันเพราะในสัญญาการเรียนจะบงระบุวาผูเรียนตองการเรียน 

เร่ืองอะไรและจะวัดวาไดบรรลุตามความมุงหมายแลวน้ันหรือไมอยางไร มีหลักฐานการเรียนรูอะไรบางที่ 

บงบอกวาผูเรียนมีผลการเรียนรูอยางไร 

 3. การเขยีนสญัญาการเรียน 

      การเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเร่ิมจากการจัดทําสัญญาการเรียนจะมีลําดับการดําเนินการ ดังน้ี 

      ข้ันท่ี 1  แจกหลักสูตรใหกับผูเรียนในหลักสูตรจะตองระบุ 

   จุดประสงคของรายวิชานี้ 

 รายชื่อหนังสืออางอิงหรือหนังสือสําหรับที่จะศึกษาคนควา 

 หนวยการเรียนยอย พรอมรายชื่อหนังสืออางอิง 

 ครูอธิบาย  และทําความเขาใจกับผูเรียนในเร่ืองหลักสูตร จุดมุงหมายและหนวยการ   

      เรียนยอย 

 

ข้ันท่ี 2  แจกแบบฟอรมของสัญญาการเรียน 

จุดมุงหมาย แหลงวิทยาการ/วิธีการ หลักฐาน การประเมินผล 
เปนสวนที่ระบุวาผูเรียน 
ตองการบรรลุผลสําเร็จ 
ในเร่ืองอะไร อยางไร 

เปนสวนที่ระบุวาผูเรียน

จะเรียนรูไดอยางไร 
จากแหลงความรูใด 

เปนสวนที่มีสิ่งอางอิง 
หรือยืนยันที่เปน

รูปธรรม 
ที่แสดงใหเห็นวาผูเรียน 
ไดเกิดการเรียนรูแลว 
โดยเกบ็รวบรวมเปน 
แฟมสะสมงาน 

เปนสวนที่ระบุวาผูเรียน 
สามารถเกดิการเรียนรู 
ในระดับใด 
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ข้ันท่ี 3  อธิบายวิธีการเขียนขอตกลงในแบบฟอรมแตละชองโดยเร่ิมจาก 
  จุดมุงหมาย 
  วิธีการเรียนรูหรือแหลงวิทยาการ 
  หลกัฐาน 
  การประเมนิผล 

ข้ันท่ี 4  ถามปญหาและขอสงสัย 
ข้ันท่ี 5  แจกตัวอยางสัญญาการเรียนใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 
ข้ันท่ี 6  อธิบายถึงการเขียนสัญญาการเรียน 
ผูเรียนลงมือเขียนขอตกลงโดยผูเรียนเอง โดยเขียนรายละเอียดทั้ง 4 ชองในแบบฟอรม 

สัญญาการเรียน นอกจากนี้ผู เรียนยังสามารถระบุระดับการเรียนทั้งในระดับดี ดีเยีย่ม หรือปานกลาง ซึ่ง

ผู เรียนมีความตั้งใจทีจ่ะบรรลุการเรียนในระดับดีเยีย่มหรือมีความตัง้ใจที่จะเรียนรูในระดับดี หรือพอใจ 

ผูเรียนก็ตองแสดงรายละเอียด ผูเรียนตองการแตระดับดี คือ ผูเรียนตองแสดงความสามารถตามวัตถุประสงค

ทีก่ลาวไวในหลักสูตรใหครบถวน การทําสัญญาระดับดีเยี ่ยม นอกจากผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคตาม

หลักสูตรแลว ผู เรียนจะตองแสดงความสามารถพิเศษเรื่องใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ อันมีสวนเกีย่วของกับ

หลักสูตร 
 ข้ันท่ี 7  ใหผูเรียนและเพื่อนพิจารณาสัญญาการเรียนใหเรียบรอย ตอไปใหผูเรียนเลือกเพื่อนในกลุม 
1 คน เพื่อจะไดชวยกันพิจารณาสัญญาการเรียนรูของทั้ง 2 คน 
 ในการพิจารณาสัญญาการเรียนใหพิจารณาตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. จุดมุงหมายมีความแจมชัดหรือไม เขาใจหรือไม เปนไปไดจริงหรือไมบอกพฤติกรรมที่จะใหเกิด 
จริง ๆ หรือไม 
 2. มีจุดประสงคอ่ืนที่พอจะนํามากลาวเพิ่มเติมไดอีกหรือไม 
 3. แหลงวิชาการและวิธีการหาขอมูลเหมาะสมเพียงใด มีประสิทธิภาพเพียงใด 
 4. มีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม ที่สามารถนํามาใชเพื่อการเรียนรู 
 5. หลักฐานการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายเพียงใด 
 6. มีหลักฐานอ่ืนที่พอจะนํามาแสดงไดอีกหรือไม 
 7. วิธีการประเมินผลหรือมาตรการที่ใชวัดมีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด 
 8. มีวิธีการประเมินผลหรือมาตรการอ่ืนอีกบางหรือไม ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

ข้ันท่ี 8  ใหผูเรียนนําสัญญาการเรียนไปปรับปรุงใหเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 
 ข้ันท่ี 9  ใหผูเรียนทําสัญญาการเรียนที่ปรับปรุงแลวใหครูและที่ปรึกษาตรวจดูอีกคร้ังหน่ึง 
ฉบับที่เรียบรอยใหดําเนินการไดตามที่เขียนไวในสัญญาการเรียน 
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 ข้ันท่ี 10  การเรียนกอนที่จะจบเทอม 2 อาทิตย ใหผูเรียนนําแฟมสะสมงาน (แฟมเก็บขอมูล 

Portfolio) ตามที่ระบุไวในสัญญาการเรียนมาแสดง 
 ข้ันท่ี 11  ครูและผูเรียนจะต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาแฟมสะสมงานที่ผูเรียนนํามาสงและ 
สงคืนผูเรียนกอนสิ้นภาคเรียน 
 
 

แบบฟอรมสัญญาการเรียน 
เขียนที่....................................................... 

วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ............. 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................เปนนักศกึษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...............................................ขอกําหนดเปาหมาย

การเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 คือ ขาพเจาจะทําใหผลการเรียนในรายวิชา...................................

ไดระดับคะแนน............โดยการปฏิบัติดังน้ี 
จุดมุงหมาย วิธีการเรียนรู/แหลง

วทิยาการ 
หลักฐาน การประเมินผล 
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ตารางการกําหนดเปาหมายการทํางานในแตละวัน 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................ 
วัน เดือน 

ป 
เวลา เปาหมายท่ีจะปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ 
หมายเหต ุ

สําเร็จ ไมสําเร็จ 
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เปาหมายการเรียนของขาพเจา ภาคเรียนท่ี 1/2553 

รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 
หนวยกิต 

ระดบัคะแนนท่ีคาดหวัง 

รหัสวชิา ชื่อวิชา A 
4 

B 
3 

C 
2 

D 
1 

 
1. ................ 

2. ................ 

3. ................ 

4. ................ 

5. ................ 

6. ................

. 

 

 

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

. 
รวม 

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

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

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

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

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

                      เกรดเฉลีย่ = …… 

โดยขาพเจาจะเร่ิมปฏิบัติต้ังแต วันที่......เดือน.............พ.ศ. ......... ถึง วันที่......เดือน.............พ.ศ. ......... 

ขาพเจาทาํสัญญาฉบับนี้ดวยความสมัครใจ    เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการเรียนรู 
จนสาํเร็จ 

ลงชื่อ....................................ผูทําสัญญา 
         (                                  ) 
ลงชื่อ....................................พยาน 
         (                                  ) 
ลงชื่อ....................................พยาน 
         (                                  ) 
ลงชื่อ....................................คูสญัญา 
         (                                  ) 
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(ตัวอยาง) 
การวางแผนการเรียนโดยใชสญัญาการเรียน 

 
จุดมุงหมาย วิธีการเรียนรู/แหลง

วทิยาการ 
หลักฐาน การประเมินผล 

เพื่อใหการเรียน 
รายวิชาทักษะการเรียนรู 
ไดเกรด B 
 

1. อานเอกสารอางอิงที่

เสนอแนะไวใน

หลักสูตร 

2. อานหนังสือที่

เกี่ยวของอ่ืนๆ 

3. สอบถามครู เมื่อพบ

ขอของใจในชั้นเรียน

หรือเมื่ออานหนังสือ

แลวเกดิความสงสยั 

อันเปนอุปสรรคตอ

การทําความเขาใจ

บทเรียน 

4. รวมกลุมรายงานและ

อภิปรายกับผูเรียนอ่ืน

หรือกลุมการเรียนอ่ืน 

1. ทํารายงานยอ 

ขอคิดเห็นจากหนังสือ

ที่อาน 

2. จดบันทึกการเรียน 

การอภปิราย 

3. ทํากิจกรรมที่กําหนด

ในหนังสอื 

ใหเพื่อน 2-5 คน 

ประเมินรายงานยอและ

บนัทกึการเรียน โดย

ประเมินตามหัวขอ

ตอไปน้ี 
1. รายงานยอครอบคลุม

เนื้อหามากพอที่จะใช

ในการสอบเพื่อให

ไดเกรดตามที่ไดมุง

หมายไว  

5  4  3  2  1 

2. ทําตารางการกําหนด

เปาหมายการทํางาน 

ในแตละวัน โดยใหมี 

ผลการปฏิบัติตาม

เปาหมายดวย 

5  4  3  2  1 

3. รายงานมีความ

ชดัเจนเพยีงใด 

5  4  3  2  1 

ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 

ทานไดเรียนรูเกี่ยวกับสัญญาการเรียนทีเ่นนความรับผิดชอบ 

ตองานที่ตนไดเปนผูกําหนดไวสําหรับการเรียนรูของตน... 
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การประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 
 การจัดทําแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนวิธีการสําคัญที่นํามาใชในการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรูที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยการจัดทําแฟมสะสมงานที่มีความเชื่อพื้นฐานที่สําคัญมาจากการ

ใหผูเรียนเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งมีสาระสําคัญที่พอสรุปไดดังน้ี 
1.  ความเชื่อพื้นฐานของการเรียนรูตามสภาพจริง  (Authentic Learning)   
 1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
    มนุษยมีสัญชาตญาณที่จะเรียนรู มีความสามารถและมีความกระหายที่จะเรียนรู 
    ภายใตบรรยากาศของสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและการสนับสนุนจะทําใหมนุษย 
สามารถที่จะริเร่ิมและเกิดการเรียนรูของตนเองได 
    มนุษยสามารถที่จะสรางองคความรูจากการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนและจากสื่อที่มี 
ความหมายตอชีวิต 
    มนุษยมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญาแตกตางกัน 
 1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู 
    การเรียนรูจะเร่ิมจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรมโดยผานกระบวนการการสาํรวจ 
ตนเอง การเสริมสรางบรรยากาศของการเรียนรูและการสรางบริบทของสังคมใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับ 
ผูเรียนอ่ืน 
    การเรียนรูมีองคประกอบทางดานปญญาหลายดานทั้งในดานภาษา คํานวณ พื้นที่ 

ดนตรี การเคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางบุคคลและอ่ืน ๆ  
    การแสวงหาความรูจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถาอยูในบริบทที่มีความหมายตอชีวิต 
    การแสวงหาความรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
 1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการสอน 
    การสอนจะตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
    การสอนจะเปนทั้งรายบุคคลและรายกลุม 
    การสอนจะยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางกันและวิธีการเรียนรูที่เปนเอกลักษณของ 
ผูเรียนแตละคน 
    การสอนกับการประเมินเปนกระบวนการตอเนื่องและเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 
    การสอนจะตองตอบสนองตอการขยายความรูที่ไมมีที่สิ้นสุดของหลักสูตรสาขาตาง ๆ  
  

1.4 ความเชื่อเกี่ยวกับการประเมิน 
    การประเมินแบบนําคะแนนของผูเรียนจํานวนมากมาเปรียบเทียบกัน มีคุณคานอยตอ 
การพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
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    การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ไมใชสิ่งสะทอน

ความสามารถที ่
มีอยูในตัวผูเรียน แตจะสะทอนถึงการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมและความสามารถที่แสดง 
ออกมา 

  การประเมินตามสภาพจริงจะใหขอมูลและขาวสารที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับผูเรียนและ 
กระบวนการทางการศึกษา 

2.  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)    
 การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการของการสังเกตการณบันทึก การจัดทําเอกสารที่ 
เกี่ยวกับงานหรือภารกิจที่ผูเรียนไดทํา รวมทั้งแสดงวิธีการวาไดทําอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน 
เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการศึกษาของผูเรียนนั้น การประเมินตามสภาพจริงมีความแตกตางจากการ 
ประเมินโครงการตรงที่การประเมินแบบน้ีไดใหความสําคัญกับผูเรียนมากกวาการใหความสําคัญกับผล 
อันที่จะเกิดขึ้นจากการดูคะแนนของกลุมผูเรียนและแตกตางจากการทดสอบเน่ืองจากเปนการวัดผลการ 
ปฏิบัติจริง (Authentic Assessment)   การประเมินตามสภาพจริงจะไดขอมูลสารสนเทศเชิง

คุณภาพอยาง 
ตอเน่ืองที่สามารถนํามาใชในการแนะแนวการเรียนสําหรับผูเรียนแตละคนไดเปนอยางดี 

3.  ลักษณะท่ีสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   
    ใหความสําคัญขอบการพัฒนาและการเรียนรู 
    เนนการคนหาศักยภาพนําเอามาเปดเผย 
    ใหความสําคัญกับจุดเดนของผูเรียน 
    ยืดถือเหตุการณในชีวิตจริง 
    เนนการปฏิบัติจริง 
    จะตองเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
    มุงเนนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย 
    เปนกระบวนการเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในทุกบริบท 
    ชวยใหมีความเขาใจในความสามารถของผูเรียนและวิธีการเรียนรู 
    ชวยใหเกิดความรวมมือทั้งผูปกครอง พอแม ครู ผูเรียนและบุคคลอ่ืน ๆ  
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4.  การประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 

 แฟมสะสมงาน เปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเปนวิธีการที่ครูไดนําวิธีการ 

มาจากศิลปน (artist) มาใชในทางการศึกษาเพือ่การประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน โดย 

แฟมสะสมงานมีประโยชนที่สําคัญคือ 

    ผูเรียนสามารถแสดงความสามารถในการทํางานโดยที่การสอบทําไมได 

    เปนการวัดความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน 

    ชวยใหผูเรียนสามารถแสดงใหเห็นกระบวนการเรียนรู (Process) และผลงาน (Product) 

    ชวยใหสามารถแสดงใหเห็นการเรียนรูที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม 

 แฟมสะสมงานไมใชแนวคิดใหม เปนเรื่องที่มีมานานแลวใชโดยกลุมเขียนภาพ ศิลปน สถาปนิก 

นักแสดง และนักออกแบบ โดยแฟมสะสมงานไดถกูนํามาใชในทางการศกึษาในการเรียนการสอนทาง 

ดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิชาอื่น ๆ ทั ้งนี้แฟมสะสมงานเปนวิธีการที ่สะทอนถึงวิธีการ

ประเมนิผลการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   ซึง่เปนกระบวนการของการรวบรวม 

หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดบางและเปนกระบวนการของการแปลความจาก

หลักฐานที่ไดและมีการตัดสินใจหรือใหคุณคาการประเมินผลตามสภาพจริงเปนกระบวนการที่ใชเพื่อ 

อธิบายถึงภาระงานที่แทจริงหรือ real  task ที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติหรือสรางความรู ไมใชสรางแตเพียงขอมูล

สารสนเทศ 

 การประเมินโดยใชแฟมสะสมงานเปนวิธีการของการประเมินที่มีองคประกอบสําคัญคือ 

    ใหผูเรียนไดแสดงการกระทํา -  ลงมือปฏิบัติ 

    สาธติหรือแสดงทกัษะออกมาใหเห็น 

    แสดงกระบวนการเรียนรู 

    ผลิตชิ้นงานหรือหลักฐานวาเขาไดรูและเขาทําได 

 ซึ่งการประเมินโดยใชแฟมสะสมงานหรือการประเมินตามสภาพจริง โดยวิธีการดังกลาวน้ีจะ 

มีลักษณะที่สําคัญ คือ 

  ชิ้นงานที่มีความหมาย (meaningful  tasks) 

  มีมาตรฐานที่ชัดเจน (clear standard) 

  มีการใหสะทอนความคิด ความรูสึก (reflections) 

  มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (transfer) 

  เปนการปรับปรุงและบูรณาการ (formative integrative) 

  เกี่ยวของกับการคิดในลําดับที่สูงขึ้นไป (high – order thinking) 

  เนนการปฏิบัติที่มีคุณภาพ (quality performance) 

  ไดผลงานที่มีคุณภาพ (quality product) 
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5.  ลักษณะของแฟมสะสมงาน 
 นักการศึกษาบางทานไดกลาววาแฟมสะสมงานมีลักษณะเหมือนกับจานผสมสี ซึ่งจะเห็นไดวา 
จานผสมสีเปนสวนที่รวมเร่ืองสีตาง ๆ ทั้งน้ีแฟมสะสมงานเปนสิ่งที่รวมการประเมินแบบตาง ๆ เพื่อการ 
วาดภาพใหเห็นวาผูเรียนเปนอยางไร แฟมสะสมงานไมใชถังบรรจุสิ่งของ (Container) ที่เปนที่รวม

ของสิ่งตาง ๆ ที่จะเอาอะไรมากองรวมไวหรือเอามาใสไวในที่เดียวกัน แตแฟมสะสมงานเปนการรวบรวม 
หลักฐานที่มีระบบและมีการจัดการโดยครูและผูเรียนเพื่อการตรวจสอบความกาวหนาหรือการเรียนรู 
ดานความรู ทักษะและเจตคติในเร่ืองเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 
 
 
 

6.  จุดมุงหมายของการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน มดีังน้ี 
  ชวยใหครูไดรวบรวมงานที่สะทอนถึงความสําคัญของนักเรียนในวัตถุประสงคใหญของการเรียนรู 
  ชวยกระตุนใหผูเรียนสามารถจัดการเรียนรูของตนเอง 
  ชวยใหครูไดเกิดความเขาใจอยางแจมแจงในความกาวหนาของผูเรียน 
   ชวยใหผูเรียนไดเขาใจตนเองมากยิ่งขึ้น 
  ชวยใหทราบการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา ตลอดชวงระหวางการเรียนรู 
  ชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงประวัติการเรียนรูของตนเอง 
  ชวยทําใหเกิดความสัมพันธระหวางการสอนกับการประเมิน 

7.  กระบวนการของการจัดทําแฟมสะสมงาน 
 การจัดทําแฟมสะสมงาน มีกระบวนการหรือขั้นตอนอยูหลายขั้นตอน แตทั้งน้ีก็สามารถปรับปรุง 

ไดอยางเหมาะสม Kay Burke (1994)  และคณะ ไดกาํหนดขั้นตอนของการทาํแฟมสะสมงานไว 10 ขั้นตอน  ดังน้ี 

 ขั้นการรวบรวมและจัดระบบของผลงาน 
 ขั้นการเลือกผลงานหลักตามเกณฑที่กําหนด 
 ขั้นการสรางสรรคแฟมสะสมผลงาน 
 ขั้นการสะทอนความคิด หรือความรูสึกตอผลงาน 
 ขัน้การตรวจสอบเพือ่ประเมนิตนเอง 
 ขั้นการประเมินผล ประเมินคาของผลงาน 
 ขั้นการแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคคลอ่ืน 
 ขั้นการคัดสรรคและปรับเปลี่ยนผลงานเพื่อใหทันสมัย 
 ขั้นการประชาสัมพันธ หรือจัดนิทรรศการแฟมสะสมงาน 

       กลาวโดยทั่วไป แฟมสะสมงานจะมีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการคือ 
     - เปนเหมือนสิ่งที่รวบรวมหลักฐานที่แสดงความรูและทักษะของผูเรียน 
     - เปนภาพที่แสดงพัฒนาการของผูเรียนในการเรียนรู ตลอดชวงเวลาของการเรียน 
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8.  รูปแบบ (Model)  ของการทําแฟมสะสมงาน สามารถดําเนินการไดดังน้ี 
  สําหรับผูเร่ิมทําไมมีประสบการณมากอนควรใช 3 ขั้นตอน 
  ขั้นที่ 1  การรวบรวมผลงาน 
  ขั้นที่ 2  การคัดเลือกผลงาน 
  ขั้นที่ 3  การสะทอนความคิด ความรูสึกในผลงาน 
  สําหรับผูที่มีประสบการณใหม ๆ ควรใช 6 ขั้นตอน 
  ขั้นที่ 1  กาํหนดจุดมุงหมาย 
  ขั้นที่ 2  การรวบรวม 
  ขั้นที่ 3  การคัดเลือกผลงาน 
  ขั้นที่ 4  การสะทอนความคิดในผลงาน 
  ขั้นที่ 5  การประเมินผลงาน 
  ขั้นที่ 6  การแลกเปลี่ยนกับผูเรียน 
  สําหรับผูที่มีประสบการณพอสมควร ควรใช 10 ขั้นตอนดังที่กลาวขางตน 

9.  การวางแผนทําแฟมสะสมงาน 
  การวางแผนและการกําหนดจุดมุงหมาย คําถามหลักที่จะตองทําใหชัดเจน 
     ทําไมจะตองใหผูเรียนรวบรวมผลงาน 
     ทําแฟมสะสมงานเพื่ออะไร 
     จุดมุงหมายที่แทจริงของการทําแฟมสะสมงาน คืออะไร 
     การใช แฟมสะสมงานในการประเมินมีขอดี ขอเสียอยางไร 
  แฟมสะสมงานไมใชเปนเพียงการเรียนการสอนหรือการประเมินผล แตเปนทั้งกระบวนการ

เรียนการสอนและการวัดผลประเมนิผล 
   แฟมสะสมงาน เปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนเปนผูที่ลงมือปฏิบัติเองและเรียนรูดวยตนเอง 
  การใชแฟมสะสมงานในการประเมินจะมีหลักสําคัญ 3 ประการ 
    เน้ือหา        ตองเกี่ยวกับเน้ือหาที่สําคัญในหลักสูตร 
    การเรียนรู  ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติเอง โดยมีการบูรณาการที่จะตองสะทอน  

          กระบวนการเรียนรู ทั้งในเร่ืองการอาน การเขียน การฟง การแกปญหา 
                                                และการคิดระดับที่สูงกวาปกติ 
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10.  การเก็บรวบรวมชิ้นงานและการจัดแฟมสะสมงาน 
  ความหมายของแฟมสะสมงานคือ การรวบรวมผลงานของผูเรียนอยางมีวัตถุประสงค 
เพื่อการแสดงใหเห็นความพยายาม ความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  วิธีการเก็บรวบรวม สามารถจัดใหอยูในรูปแบบของสิ่งตอไปนี้ 
    แฟมงาน สมุดบันทึก ตูเก็บเอกสาร กลอง อัลบั้ม แผนดิสก 
  วิธีการดําเนินการเพื่อการรวบรวม จัดทําไดโดยวิธีการ ดังน้ี 
    รวบรวมผลงานทุกชิ้นที่จัดทําเปนแฟมสะสมงาน 
    คัดเร่ืองผลงานเพื่อใชในแฟมสะสมงาน 
    สะทอนความคิดในผลงานที่คัดเร่ืองไว 
  รูปแบบของแฟมสะสมงาน อาจมีองคประกอบดังนี้ 
    สารบัญและแสดงประวัติผูทําแฟมสะสมงาน 
    สวนทีแ่สดงวัตถปุระสงค/จุดมุงหมาย 
    สวนที่แสดงชิ้นงานหรือผลงาน 
    สวนที่สะทอนความคิดเห็นหรือความรูสึก 
    สวนทีแ่สดงการประเมนิผลงานดวยตนเอง 
    สวนทีแ่สดงการประเมนิผล 
    สวนที่เปนภาคผนวก ขอมูลประกอบอ่ืน ๆ  
 
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง 

ผูเรียนสามารถเลือกใชรูปแบบตางๆในการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหการเรียนบรรลุจุดมุงหมาย

ที่ต้ังไว ไดดังน้ี   

1. การใชโครงการเรียน (Learning project) ซึ่งเปนตัวบงชีข้องการมีสวนรวมในการเรียนดวย

ตนเอง ตามแนวคิดโครงการเรียนแบบผูใหญของ Tough (1971) โดยการนําขอมูลทีไ่ดจากการสํารวจความ

ตองการมาขยายเปนโครงการหรือแผนการเรียนทีร่ะบุเกีย่วกับการจะเรียนรูอยางไร ที่ไหน เวลาใดที่

เหมาะสม และนานเทาใด จะใชแหลงทรัพยากรการเรียนใด จะมีใครชวยเหลือไดบาง เลือกวิธีการเรียน

อยางไร มีคุณคาแคไหน ใชเวลา แรงงาน และใชงบประมาณเทาใด ประหยัดหรือไม จะรูไดอยางไรวาบรรลุ

เปาหมาย ควรแสดงผลงานของความสําเร็จในการเรียนอยางไร ตองการเรียนมากแคไหน สัมพันธกับ

เปาหมายชีวิต อยางไร ความรูท่ีเราจะแสวงหานั้นชวยใหบรรลุวัตถุประสงคทีตั่ง้ไวหรือไม ทําใหเกิดเจตคติ

และความสนุกสนานที่จะเรียนหรือไม โดยการเขียนโครงการเรียนนัน้ผูเรียนตองสามารถปฏิบัติงานที่

กําหนด วินิจฉัยความชวยเหลือที่ตนตองการ และทําใหไดมาซึ่งความชวยเหลือทีต่องการ สามารถเลือก

แหลงทรัพยากรการเรียน วิเคราะหและวางแผนโครงการเรียนทัง้หมด รวมทัง้สามารถประเมิน

ความกาวหนาของการเรียนได โดยการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่งความรูและทักษะโดยละเอียด กิจกรรม สื่อ
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การเรียน แหลงทรัพยากรการเรียน และอุปกรณที่ใชในการเรียน สถานที่ทีใ่ชในการเรียน เวลาและเปาหมาย

ทีแ่นนอน ระยะเวลาในการเรียน ขั้นตอนการเรียน ประมาณระดับของโปรแกรมการเรียน รวมทัง้การกําจัด

อุปสรรคและสิ่งที่จะทําใหการเรียนขาด ประสิทธิภาพ การที่จะไดสื่ออุปกรณมา หรือไปถึงแหลงขอมูล การ

เตรียมหองที่เหมาะสมหรือเงื่อนไขทาง กายภาพอืน่ๆ งบประมาณทีใ่ช และการสรางแรงจูงใจในการเรียน

และการฝาอุปสรรคตางๆ  

2. การทําสัญญาการเรียน (Learning contracts) ซึ่งเปนเครื่องมือในการเรียนดวยตนเองตาม

แนวคิดการเรียนเปนกลุมของ Knowles (1975) โดยเปนขอตกลงระหวางผูเรียนและผูสอน ในลักษณะการ

สอนรายบุคคลที่ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเอง เปนตัวของตัวเองใหมาก โดยการให

สํารวจและคนหาความสนใจทีแ่ทจริงของตนเอง แลวใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยสัญญาการ

เรียนจะชวยใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองมากขึน้เพราะไดเปดเผยตัวเองอยางเต็มที่ และพึง่พาตนเองไดมาก

ที่สุด ซึ่งสัญญาการเรียนเปนเครื่องมือที่มีการลงนามระหวางผูเรียนและผูสอน โดยมีขั้นตอนในการทํา

สัญญาการเรียน ไดแก วินิจฉัยความตองการในการเรียน กําหนดจุดมุงหมายการเรียน กําหนดวิธีการเรียน

และแหลงทรัพยากรการเรียน ระบุผลลัพธที่จะไดหลังการเรียน ระบุเกณฑการประเมินการเรียน กําหนด

วันทีจ่ะทํางานสําเร็จ โดยมีการทบทวนสัญญาการเรียนกับอาจารยทีป่รึกษา ปรับปรุงสัญญาการเรียน และ

ประเมนิผลการเรียน ผูเรียนที่ใชสัญญาการเรียนในการเรียนดวยตนเองจะไดรับประโยชน ดังน้ี  

(1) ผูเรียนจะมีความเขาใจถึงความแตกตางของบุคคลดานความคิด และทักษะที ่จําเปนใน

การเรียน ไดแก รูความแตกตางระหวางการเรียนโดยมีผูสอนเปนผูชี้นํา และการเรียนดวยตนเอง  

(2) ผูเรียนจะมีความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับเพือ่น เพื่อที่จะใหบุคคล

เหลานัน้เปนผูสะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียน การวางแผนการเรียนของตนเองรวมทัง้การ

ชวยเหลือผูอ่ืน  

(3) ผูเรียนจะมีความสามารถในการวินิจฉัยความตองการในการเรียนอยางแทจริงโดย

รวมมือกับผูอ่ืน  

(4) ผูเรียนจะมีความสามารถในการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนจากความตองการในการ

เรียนของตนเองโดยเปนจุดมุงหมายที่สามารถประเมินได  

(5) ผูเรียนจะมีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธกับผูสอนเพือ่ขอความ ชวยเหลือ

หรือปรึกษา  

(6) ผู เรียนจะมีความสามารถในการแสวงหาบุคคลและแหลงทรัพยากรการเรียนที ่

เหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายการเรียนที่แตกตางกัน  

(7) ผูเรียนจะมีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ โดยใชแหลง

ประโยชนจากแหลงทรัพยากรการเรียนตางๆ มีความคิดริเร่ิม และมีทักษะในการวางแผนอยางดี  

(8) ผูเรียนจะมีความสามารถในการเก็บขอมูล และนําผลจากขอมูลทีค่นพบไปใชไดอยาง

เหมาะสม  
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3. การเรียนแบบตัวตอตัว (One-to-one learning) การเรียนดวยรูปแบบนีผู้เรียนจะทํางานเปนคู 

เพื่อชวยอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกันในการทํางาน  

4. การเรียนแบบรวมมือในกลุม (Collaborative learning) เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ

ที่ตางคนตางนํามาแลกเปลีย่นกัน ซึง่ประสบการณของตัวเองอาจชวยชีนํ้าเพื่อนได และในทาง ตรงกันขาม 

ประสบการณจากเพื่อนก็อาจชวยชีนํ้าตนเองได พรอมกันนีก้็จะเปนการเรียนการสอนทีม่ีการ แลกเปลี่ยน

ประสบการณความคิดเห็นระหวางผูสอนหรือผูอํานวยความสะดวกกับผูเรียนในกลุมดวย สิง่ทีจ่ะไดจากการ

เรียนแบบรวมมือในกลุม คือการพัฒนาความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา ทักษะทางสังคม ความรูสึกเห็น

คุณคาในตนเอง การรูจักตนเอง และเกดิแรงจูงใจในการเรียน  

5. การทําบันทึกการเรียน (Learning log) เพือ่บันทึกขอมูล ความคิด ความรูสึก ความ คาดหวัง 

เรือ่งราวตางๆที่ไดเรียนรู ไดพัฒนา หรือเกิดขึ้นในสมองของผูเรียน บันทึกนีจ้ะเปนธนาคารความคิดทีช่วย

เก็บสะสมเร่ืองที่ไดอาน ปฏิบัติ การไดใชความคิดทีละนอยในชีวิตประจําวันเขาไวดวยกัน ซึง่จะทําใหทราบ

แนวทางและวิธีการเรียนเพิ่มเติมใหกวางไกลออกไป บันทึกการเรียนเปนสิ่งที่มีประโยชนมากในการ

ประเมินการเรียนดวยตนเอง ที่มีลักษณะเปนแฟมหรือสมุดบันทึกขอมูลรายบุคคลเกีย่วกับกิจกรรมที่ทําซึง่

จะเปนขอมูลบงชี้เกี่ยวกับความคาดหวังของผูเรียนแตละบุคคล รวมทัง้ความรับผิดชอบของผูเรียนดวย 

ผูสอนสามารถใชบันทึกการเรียนเปนแรงเสริมจากผูสอนโดยการเขียนขอความสั้น ๆงาย ๆเพื่อใหขอคิดเห็น

หรือคําแนะนําแกผูเรียน  

6. การจัดชวงเวลาสําหรับสรุปสิง่ที่เรียนรู เนื่องจากในการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนไดเรียนรูและ

เผชิญกับปญหาตางๆดวยตนเอง จึงตองมีชวงเวลาสําหรับสรุปสิ่งที่ไดเรียนโดยผูสอนเปนผูนํา  

7. การสรางหองสมุดของตนเอง หมายถึงการรวบรวมรายชือ่ ขอมูล แหลงทรัพยากรการเรียน

ตางๆ อาทิ รายชือ่บุคคล สถาบัน หนังสือ รายงานการประชุมฝกอบรม สือ่การเรียนตางๆ สถานที ่ หรือ

ประวัติบุคคลที่คิดวาจะเปนประโยชนตรงกับความสนใจเพื่อใชในการศึกษาคนควาตอไป  

8. การหาแหลงทรัพยากรการเรียนในชุมชน เชน การสนทนากับผูรู ผูชํานาญในอาชีพตางๆ หรือ

ปายประกาศตามสถานที่ตางๆ เปนตน แหลงทรัพยากรการเรียนเหลานีจ้ะเปนแหลงสําคัญในการ คนควาซึง่

มีผลตอการเรียนดวยตนเองเปนอยางมาก  

 สรุปไดวาการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีการเรียนดวยตนเอง สามารถเลือกใชรูปแบบในการเรียนได

หลายอยาง โดยเฉพาะการทําสัญญาการเรียนและการเขียนโครงการเรียน ทั้งนี้ครูควรแนะนําวิธีการและ

ขั้นตอนในการเรียนใหผูเรียนเขาใจกอนดําเนินการเรียนดวยตนเอง สนับสนุนใหผูเรียนมีการเรียนแบบ 

รวมมือ และควรจัดชวงเวลาสําหรับพบผูสอนเพื่อประเมินการเรียนเปนระยะๆ ทัง้นีผู้เรียนอาจวางแผนการ

เรียนดวยตนเองโดยการเรียนเปนรายบุคคล เรียนกับคูทีม่ีความสามารถเทากัน เรียนเปนกลุม หรือเรียนกับผู

ที่มีความรูและประสบการณในเร่ืองน้ันมากกวาก็ได 

Knowles (1975) ไดเสนอใหผูเรียนพิจารณาสิ่งตางๆประกอบในการวางแผนการเรียน ดังน้ี  
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(1) การเรียนดวยตนเองควรเริ่มจากการที่ผูเรียนมีความตองการทีจ่ะเรียนในสิง่หนึง่สิง่ใด เพื่อการ

พัฒนาทักษะความรู สําหรับการพัฒนาชีวิตและอาชีพของตนเอง  

(2) การเตรียมตัวของผูเรียนคือผูเรียนจะตองศึกษาหลักการ จุดมุงหมายและ โครงสรางของ

หลักสูตรรายวิชาและจุดมุงหมายของรายวิชากอน  

(3) ผูเรียนควรเลือกและจัดเนื้อหาวิชาดวยตนเอง ตามจํานวนคาบที่กําหนดไวในโครงสรางและ

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมลงไปใหชัดเจนวาจะใหบรรลุผลในดานใด เพือ่แสดงใหเห็นวาผูเรียนได

เกิดการเรียนในเร่ืองน้ันๆแลว และมีความคิดเห็นหรือเจตคติในการนําไปใชกับชีวิต สังคมและ สิง่แวดลอม

ดวย  

(4) ผูเรียนเปนผูวางโครงการเรียนการสอน และดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นดวยตนเอง 

โดยอาจจะขอคําแนะนําชวยเหลือจากผูสอนหรือเพื่อน ในลักษณะของการรวมมือกันทํางานได เชนกัน  

(5) การประเมินผลการเรียนดวยตนเอง ควรเปนการประเมินรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน โดย

รวมกันต้ังเกณฑการประเมินผลรวมกัน  

คําถามในการถามตนเองของผูเรียนเพื่อใหไดคําตอบสําหรับการวางแผนการเรียน ดังน้ี  

(1) จะเรียนรูอยางไร และเมื่อใดจึงจะเรียนรูไดเร็วที่สุด  

(2) จะมีวิธีการอะไรในการศึกษาเร่ืองน้ันๆ  

(3) จะใชหนังสือหรือแหลงขอมูลอะไรบาง  

(4) จะกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะในการศึกษาของตนอยางไร  

(5) จะคาดหวังความรู ทักษะ เจตคติอะไร  

(6) จะประเมินผลการเรียนของตนเองอยางไร  

(7) จะใชเกณฑอะไรตัดสินวาประสบความสําเร็จ  

ในการเรียนดวยตนเองผูเรียนสามารถเรียนไดหลายวิธีขึ้นอยูกับความรูเดิมและทักษะของผูเรียน 

โดยใชสญัญาการเรียนเปนเคร่ืองมอืสนับสนุน เพื่อบันทึก และจัดการเรียนที่ ทั้งน้ี ผูที่เรียนดวยตนเองควรมี

ทักษะในการตั้งคําถาม การสืบคน การใชเทคโนโลยี การทํางานเปนทีม การแกปญหา การคิดอยางมี

วิจารณญาณ การคิดสรางสรรค การวิจัย และการเปนผูนํา โดยผูเรียนมบีทบาทในการเรียนดวยตนเองดังน้ี  

1. วินจิฉัยความตองการในการเรียนของตนเอง  

2. ต้ังคําถามตามความอยากรูอยากเห็น ซึ่งจะนําไปสูความตองการคนหาคําตอบ  

3. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการเรียนของตนเอง  

4. รับรู จุดมุ งหมายของตนเองและการยอมรับการสะทอนกลับจากผู อืน่เกีย่วกับ 

คุณลักษณะที่ตองปรับปรุงของตนเอง  

5. วางแผนการเรียนของตนเอง  

6. เลือกแหลงทรัพยากรการเรียนที่เปนบุคคล สิง่ของ หรือประสบการณทีจ่ะชวยใหบรรลุ

จุดมุงหมายในการเรียนและสอดคลองกับขอมูลที่ตองการ  
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7. เลือกและรับขอมูลขาวสารในการตอบคําถาม  

8. เลือกและใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตรวจสอบขอมูลจากแหลงการเรียน

ตางๆ  

9. จัดการ วิเคราะห และประเมินขอมูลที่จะทําใหไดคําตอบที่ถูกตอง  

10. ออกแบบแผนเกี่ยวกับวิธีการประยุกตใชแหลงทรัพยากรการเรียนที่สามารถตอบคําถาม

หรือบรรลุความตองการในการเรียน  

11. ดําเนินการเรียนตามแผนอยางเปนระบบและเปนลําดับขั้นตอน  

12. ตรวจสอบความสําเร็จตามจุดมุงหมายในการเรียน  

13. ประเมนิผลการเรียนของตนเอง 
สรุปไดวาการเรียนดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่สามารถจัดไดทั้งในสภาพการเรียนรูในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยมีหลักการคือ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดวิเคราะหและแสดงความ

ตองการที่แทจริงในการเรียนของตนเอง ใหอิสระแกผูเรียนในการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน วิเคราะห

ปญหา วางแผนการเรียน กําหนดและแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียนทีจ่ะใชในการเรียน กําหนดขั้นตอน

และวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง ไดดําเนินกิจกรรมการเรียน และการประเมินกระบวนการและผลการ

เรียนดวย ตนเอง โดยมีอิสระจากการถูกขมขูบังคับ การใหรางวัลหรือการลงโทษ ซึง่ผูสอนจะเปนผูชวยให

ผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนในการเรียน ตระหนักวาตนตองเปนผูเรียนรูและจัดการเรื่องการเรียนดวย

ตัวเอง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนและควบคุมกระบวนการเรียนของตนเองเพือ่ใหบรรลุ

เปาหมายตามความตองการของตนเอง และมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน สรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียน สอนวิธีการเรียนหลายๆวิธี ฝกทักษะ

การเรียนดวยตนเองใหกับผูเรียน รวมทัง้สังเกตกิจกรรมการเรียน เปนผูชวยเหลือและอํานวยความสะดวก 
รวมทั้งประเมินผลการเรียนของผูเรียนแตละคน โดยใชสัญญาการเรียนเปนเครื่องมือในการใหผูเรียนได

เรียนดวยตนเอง โดยตระหนักวาระดับของการเรียนดวยตนเองของผูเรียนอาจมีตั้งแตการเรียนดวยตนเองใน

ระดับตํ่าคือมีครูเปนผูนําไปจนถึงการที่ผูเรียนไดเรียนดวยตนเองในระดับสูงโดยไมตองพึ่งพาครู 
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กิจกรรมท่ี 5  ใหผูเรียนศึกษาสัญญาการเรียนรู (รายบุคคล)  และปรึกษาครู แลวจัดทํารางกรอบ 

         แนวคิดสัญญาการเรียนรูรายวิชาทักษะการเรียนรู 
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เร่ืองท่ี 2  ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา 

               และเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง 

 คําถามธรรมดา ๆ  ที่เราเคยไดยินไดฟงกันอยูบอย ๆ ก็คือ ทําอยางไรเราจึงจะสามารถฟงอยางรูเร่ือง 

และคิดไดอยางปราดเปร่ือง อานไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเขียนไดอยางมืออาชีพ ทั้งน้ี  ก็เพราะเราเขาใจกันดี

วา ทั้งหมดนี้เปนทักษะพื้นฐาน (basic skills) ที่สําคัญ และเปนความสามารถ (competencies) ที่จําเปน

สําหรับการดํารงชีวิตทั้งในโลกแหงการทํางาน และในโลกแหงการเรียนรู 

     การฟง เปนการรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยิน เปนการรับสารทางหูการไดยินเปนการเริม่ตนของ

การฟงและเปนเพียงการกระทบกันของเสียงกับประสาทตามปกติ จึงเปนการใชความสามารถทางรางกาย

โดยตรง  สวนการฟงเปนกระบวนการทํางานของสมองอีกหลายขัน้ตอนตอเนือ่งจากการไดยินเปน

ความสามารถที ่จะไดรับรูสิ ่งที ่ไดยิน ตีความและจับความสิ ่งที ่รับรูนั ้นเขาใจและจดจําไว ซึ ่งเปน

ความสามารถทางสติปญญา 

การพูด เปนพฤติกรรมการสื่อสารที่ใชกันแพรหลายทัว่ไป ผูพูดสามารถใชทัง้วจนะภาษาและอวัจ

นะภาษาในการสงสารติดตอไปยังผูฟงไดชัดเจนและรวดเร็วการพูด หมายถึง การสือ่ความหมายของมนุษย

โดยการใชเสียง และกิริยาทาทางเปนเคร่ืองถายทอดความรูความคิด และความรูสึกจากผูพูดไปสูผูฟง 

 การอาน เปนพฤติกรรมการรับสารทีส่ําคัญไมยิง่หยอนไปกวาการฟง ปจจุบันมีผูรูนักวิชาการและ

นักเขียนนําเสนอความรู ขอมูล ขาวสารและงานสรางสรรค ตีพิมพ ในหนังสือและสิง่พิมพอื่น ๆ มาก 

นอกจากนี้แลวขาวสารสําคัญ ๆ หลังจากนําเสนอดวยการพูด หรืออานใหฟงผานสื่อตาง ๆ สวนใหญจะ

ตีพิมพรักษาไวเปนหลักฐานแกผูอานในชั้นหลัง ๆความสามารถในการอานจึงสําคัญและจําเปนยิง่ตอการ

เปนพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมปจจุบัน  

 การเขียน เปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณ คือ 

ตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอืน่เขาใจจากความขางตน ทําใหมองเห็นความหมายของการเขียนวา มี

ความจําเปนอยางยิง่ตอการสือ่สารในชีวิตประจําวัน เชน นักเรียน ใชการเขียนบันทึกความรู ทําแบบฝกหัด

และตอบขอสอบบุคคลทัว่ไป ใชการเขียนจดหมาย ทําสัญญา พินัยกรรมและค้ําประกัน เปนตน พอคา ใช

การเขียนเพื่อโฆษณาสินคา ทําบัญชี ใบสัง่ของ ทําใบเสร็จรับเงิน แพทย ใชบันทึกประวัติคนไขเขียนใบสัง่

ยาและอ่ืนๆ เปนตน  
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กิจกรรมท่ี  1   คุณเปนผูฟงที่ดีหรือเปลา 

 ใหตอบแบบทดสอบตอไปนี้ ดวยการทําเคร่ืองหมาย  ในชองคําตอบทางดานขวา เพือ่ประเมินวา

คุณเปนผูฟงไดดีแคไหน 

ลักษณะของการฟง 
 

ความบอยคร้ัง 
เสมอ สวน

ใหญ 
บางคร้ั

ง 
นาน 

ๆ 

คร้ัง 

ไม

เคย 

1. ปลอยใหผูพูดแสดงความคิดของเขาจนจบโดยไม

ขดัจังหวะ 
     

2. ในการประชุม หรือระหวางโทรศัพท มีการจดโนต

สาระสําคัญของสิ่งที่ไดยิน 
     

3. กลาวทวนรายละเอียดที่สําคัญของการสนทนากับผูพูด 

เพื่อใหแนใจวาเราเขาใจถูกตอง 
     

4. พยายามต้ังใจฟง ไมวอกแวกไปคิดเร่ืองอ่ืน      
5. พยายามแสดงทาทีวาสนใจในคําพูดของผูอ่ืน      
6. รูดีวาตนเองไมใชนักสื่อสารที่ดี ถาผูกขาดการพูดแตผู

เดียว 
     

7. แมวากําลังฟงก็แสดงอาการตาง ๆ เชน ถาม จดสรุปสิ่งที่

ไดฟง กลาวทวนประเด็นสาํคญั ฯลฯ 
     

8. ทําทาตาง ๆ เหมือนกําลังฟงอยูในที่ประชุม เชน ผงก

ศีรษะเห็นดวยมองตาผูพูด ฯลฯ 
     

9. จดโนตเกี่ยวกับรูปแบบของการสื่อสารที่ไมใชคําพูด

ของคูสนทนา เชน ภาษากาย นํ้าเสียง เปนตน 
     

10

. 
พยายามที่จะไมแสดงอาการกาวราว หรือต่ืนเตนเกินไป 

ถามีความคิดเห็นไมตรงกับผูพูด 
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คําตอบทั้ง 5 คําตอบ (ในแตละชอง) มคีะแนนดังน้ี 
 เสมอ  = 5 คะแนน 

 นาน ๆ คร้ัง = 2 คะแนน 
 สวนใหญ = 4 คะแนน 

 ไมเคย  = 1 คะแนน 
 บางคร้ัง  = 3 คะแนน  
 นําคะแนนจากทั้ง 10 ขอ มารวมกัน เพื่อดูวา คุณจัด

อยูในกลุมนักฟงประเภทไหนใน 3 กลุม ตอไปน้ี 
 40 คะแนนข้ึนไป  จัดวาคุณเปนนักฟงชั้นยอด                

25-39  คะแนน  คุณเปนนักฟงท่ีดีกวาผูฟงท่ัว ๆ ไป 
 ต่ําวา 25 คะแนน คุณเปนผูฟงท่ีตองพัฒนาทักษะ

การฟงเปนพิเศษ 
 แตไมวาจะอยูในกลุมไหนก็ตาม คุณก็ควรจะพัฒนา

ทักษะในการฟงของคุณอยูเสมอ เพราะวาผูสงสาร (ทั้งคน

และอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ ) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมี

ความซับซอนมากขึ้นอยูตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
การฟงนั้นสําคัญไฉน 
 การฟงเปนประตูสําคัญที่เปดไปสู

การเรียนรู การเรียนรูกอใหเกิดพัฒนาการ 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การที่เราเปนอยาง

ทกุวันนี ้สวนหนึง่เปนผลมาจาก    การฟง ไม

วาจะเปนการฟงในครอบครัว ในโรงเรียน 

สถานศกึษา สถานทีท่าํงาน ในทีป่ระชุม                    

การปรกึษาหารอื การพูดคยุ ฯลฯ แตพวกเรา

ก็ไมคอยสนใจที่จะพัฒนาการฟง ทั้ง ๆ ที่การ

ฟงเปนทักษะในการส่ือสารที่สําคัญขนาดนี้ 

มีใครเคยถามตัวเองบางไหมวา เราฟงไดดีแค

ไหน หลาย ๆ คน อาจคดิวาการฟงเปนเรือ่ง

งาย แครูวาเขาพูดอะไรกันบางก็ถือวาเปน

การฟงแลว ซ่ึงเปนความเขาใจผดิอยางย่ิง 

เพราะการฟงท่ีแทจริง หมายถงึการใหความ

สนใจคําพูดอยางเตม็ท่ี จนเกดิความเขาใจ

ความหมายทุกนัยของคําพดูเหลานั้น 

 
 
 

 

“การพูดเปนทักษะหนึ่ง 
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของคนเรา 
กอนท่ีเราจะพูดอะไรออกไปนั้น 
เราจะเปนนายของคําพูด 
แตเมื่อเราไดพูดออกไปแลว 
คําพูดเหลานั้นก็จะกลับมาเปนนายเรา” 
เขยีนคําอธบิายของทาน 
.............................................................. 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... 

กิจกรรมท่ี 2 

ทานคิดอยางไรกับ

คํากลาวขางลางนี้                            

โปรดอธิบาย 

แนวการตอบ    
การพูดทุกครั้ง จําเปนตองคดิและเปนการคดิกอนพูด      
เราจึงจะเปนนายของคําพูดไดทุกครั้ง 

 การพูดเปนวิธีการสื่อสารที่มนุษยใชกันมานาน      นับพันป และ

ในโลกนี้คงไมมีเครื่องมือสือ่สารใดทีส่ามารถถายทอดความคิด ความรูสึก

และ สิ่งตาง ๆ ในใจเราไดดีกวาคําพูด ถึงแมวาปจจุบันนี้เทคโนโลยีในการ

สื่อสารจะไดรับการพัฒนาไปถึงไหน ๆ แลวก็ตาม สาเหตุที ่เปนเชนนี้ ก็

เพราะวาการพูดไมใชแตเพียงเสียงที ่เปลงออกไปเปนคํา ๆ แตการพูดยัง

ประกอบไปดวย น้ําเสียงสูง-ตํ่า  จังหวะชา-เรว็  และทาทางของผูพูด ที่ทําให

การพูดมีความซับซอน และมีประสิทธิภาพยิ่งกวาเครื่องมือสื่อสารใด ๆ 

การพูดนัน้เปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถใหทัง้คุณ

และโทษแกตัวผูพูดได นอกจากนี้การพูดยังเปนอาวุธในการสือ่สารที่คน

สวนใหญชอบใชมากกวาการฟงและการเขียน เพราะคิดวาการพูดไดมากกวา

คนอื่นนะนจะทําใหตนเองไดเปรียบ ไดประโยชน แตทั้ง ๆที่คิดอยางนี้หลาย

คนก็ยังพาตัวเองไปสูความหายนะไดดวยปากเขาทํานองปากพาจน ซึ่งเหตุที่

เปนเชนนี้ก็เพราะรูกันแตเพียงวาฉันอยากจะพูด โดยไม คิดกอนพูด ไมรูวา

การพูดที่จะใหคุณแกตนเองไดนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 
  ถูกจังหวะเวลา   ภาษาเหมาะสม 
  เนื้อหาชวนติดตาม   น้ําเสียงชวนฟง 
  กิริยาทาทางดี   มีอารมณขัน 
  ใหผูฟงมีสวนรวม 
 

  เปนธรรมชาติและเปน   
       ตัวของตัวเอง 

แว 

คร้ัง 
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กิจกรรม ใหอานเร่ือง “การมองโลกในแงดี” และสรุปเร่ืองที่อาน ใหไดประมาณ 15 บรรทัด 

เร่ือง “การมองโลกในแงดี” 
ความหมายและความสําคัญของการมองโลกในแงดี 

การดําเนินชีวิตของมนุษยเรานั้นไดใชความคิดมาชวยในการตัดสินใจเรื่องราวตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา

ไดอยางเหมาะสม ซึ่งในบางคร้ังการมองโลกโดยใชความคิดนี้ ก็อาจจะมีมุมมองไดหลายดาน เชน ทางดาน

บวกและทางดานลบ การมองโลกในลักษณะเชนนี ้สามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดออกมาทางจิตใจ เปน

ตนวา ถามองโลกในแงดีก็จะสงผลตอความรูสึกนึกคิดในดานดีโดยทําใหการแสดงออกของคน ๆ น้ันมี

ความสุขตอการดําเนินชีวิตได แตในทางกลับกันถามองโลกในแงรายก็จะสงผลมายังความรูสึกนึกคิดทําให

จิตใจเกดิความวิตกกงัวล ขาดความสุขและอาจจะทําใหมองคนรอบขางอยางไมเปนมิตรได ฉะนัน้ การมอง

โลกในแงดีเพื่อใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตควรมีหลักอยางไร ลองฟงความคิดเห็นของบุคคลทัว่ไป

วาเขามีความเขาใจกันอยางไรดูบาง 

การมองโลกในแงดี หมายถึงมองสิง่ตาง ๆ หรือมองปญหาตางๆ ทีเ่ขามาในทางทีดี่ ในทางบวก

ไมใชในทางลบ มีผลตอสุขภาพจิตของเราดวย มองสิ่งรอบขาง รอบตัวเรา และมองดูคนรอบขางดวย รวมทั้ง

มองตัวเราเองดวย  

 สําหรับการมองโลกในแงดี คิดวาถาเรามองคนรอบตัวหรือมองเหตุการณที่ผานมา ถาเราคิดในสิ่งที่

ดี คือ ไมคิดมาก คิดวาคงจะไมมีเหตุการณอะไรเขามาสูตัวเรา จะทําใหจิตใจเราเปนสุข ซึ่งจะสงผลถึง

ประสิทธิภาพในการทํางานและครอบครัวของเราดวย 

หลักการมองโลกในแงดี 

คําวา การมองโลกในแงดี โดยในแงของภาษาสามารถแยกออกเปน 3 คําแตกตางจากกัน คําทีห่นึง่

คือ การมอง คําที่สองคือ โลก คําที่สาม คือ ในแงดี 

เปาหมายของการมอง คือ เพื่อใหเห็นการจะเห็นสิ่งใดเรามีวิธีเห็น 2 วิธี 

1. ใชตามอง เรียกวามองเห็น เราเห็นหองนํ้า กาแฟ เห็นสรรพสิ่งในโลกเราใชตามอง 

2. คิดเห็น เรากับคุณแมอยูหางกันแตพอเราหลับตาเรายังนึกถึงคุณแมได เราไมไดไปเมืองนอกมา

นานหลับตายังนึกถึงสมัยเราเรียนๆ ที่ตรงน้ัน อยางนีเ้รียกวาคิดเห็น เพราะฉะนัน้การทีจ่ะเห็นสิง่ใดสามารถ

ทําไดทั้งตากับคิด 

การมองโลกบางคร้ังอาจมองดูเห็นปบคิดเลย หรือบางทีไมตองเห็นแตจินตนาการ ทานคิดและเห็น 

คําวาโลก เราสามารถแยกเปน 2 อยาง คือ โลกที่เปนธรรมชาติ ปาไม แมนํ้า ภูเขา อยางนีเ้รียกวาเปน

ธรรมชาติโลกอีกความหมายหนึง่ คือ โลกของมนุษย พวกที่มนุษยอยูเรียกวาสังคมมนุษย เพราะฉะนัน้เวลา

มองโลกอาจมองธรรมชาติ บางคนบอกวามอง ภูเขาสวย เห็นทิวไมแลวชอบ เรียกวามองธรรมชาติ แต

บางครัง้มองมนุษยดวยกัน มองเห็นบุคคลอืน่แลวสบายใจ เรียกวาการมองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโลกจึง

แยกออกเปน 2 สวน คือธรรมชาติกับมนุษย 
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คําวาดี เปนคําที่มีความหมายกวางมาก ในทางปรัชญาถือวาดี หมายถึงสิ่งที่จะนําไปสู ตัวอยางเชน 

ยาดี หมายถึงยาที่นําไปสู คือยารักษาโรคน่ันเอง มีดดี คือมีดที่นําไปสู คือสามารถตัดอะไรได หรืออาหารดี 

หมายความวาอาหารนําไปสูใหเรามีสุขภาพดีขึ้น เพราะฉะน้ันอะไรที่นําไปสูสักอยางหน่ึงเราเรียกวาดี ดีใน

ที่น้ีดูได 2 ทางคือ นําไปทําใหเราเกิดความสุข หรือนําไปเพื่อใหเราทํางานประสบความสําเร็จ ชวีติเราหนี

การทํางานไมได หนีชีวิตสวนตัวไมได เพราะฉะน้ันดูวามองคนแลวทาํใหเราเกดิความสขุ ทําใหทํางาน

ประสบความสําเร็จ 

ถารวม 3 ตัวคือเราเห็น หรือเราคิดเกี่ยวกับคน แลวทําใหเรามีความสุข เรามอง เราคิดกับคน ทําให

เราประสบความสําเร็จ นี่คือความหมาย 

สรุปความสําคัญของคําวา การมองโลกในแงดี คือ 3 อยางน้ีตองผูกพันกันเสมอคือ การคิด การทํา 

และผลการกระทาํ ถาเราคิดดีเราก็ทําดี ผลจะไดดีดวย ตัวอยางเชน เราคิดถึงเร่ืองอาหาร ถาเราคดิวาอาหารน้ี

ดี เราซื้ออาหารน้ี และผลจะมีตอรางกายเรา ถาเราคิดถึงสุขภาพ เร่ืองการออกกําลัง เราก็ไปออกกําลังกาย ผล

ที่ตามมาคือ รางกายเราแข็งแรง เพราะฉะนั้นถาเราคิดอยางหนึ่ง ทําอยางหน่ึง และผลการกระทําออกมาอยาง

หน่ึงเสมอ 

 ถาการมองโลกจะมีความสําคัญคือ จะชวยทําใหชีวิตเรามีความสุข เพราะเราคิดคนๆ นี้ในแงดี เรา

จะพูดดีกับเขา ผลตามมาก็คือเขาจะมีปฏิกิริยาในทางดีกับเรา ถาเราคิดในทางรายตอเขา เชน สมมติคุณกําลัง

ยืนอยู มีคนๆ หน่ึงมาเหยียบเทาคุณ ถาคิดวาคนที่มาเหยียบเทาคุณ    เขาไมสบายจะเปนลม แสดงวาคณุคดิวา

เขาสุขภาพไมดี คุณจะชวยพยุงเขา แตถาคุณคิดวาคนน้ีแกลงคุณ แสดงวาคุณมองในแงไมดี คุณจะมีปฏิกิริยา

คือผลักเขา เมื่อคุณผลักเขาๆ อาจจะผลักคุณและเกิดการตอสูกันได เพราะฉะนัน้คิดที่ดีจะชวยทําใหชีวิตเรามี

ความสุข ถาคิดรายหรือคิดทางลบชีวิตเราเปนทุกข ถาคิดในทางที่ดีเราทํางานประสบความสําเร็จ ถาคดิในแง

ลบงานของเราก็มีทุกขตามไปดวย (ที่มา: http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-

4-46.html) 

สุขหรือทุกขข้ึนอยูกับอะไร? 

ขาวที่มีผูถูกหวยรัฐบาลไดรางวัลเปนจํานวนหลายลานบาท เรียกวาเปนเศรษฐีภายใน   ชั่วขามคืน 

คงเปนขาวที่ทุกทานผานตามาแลว และก็ดูเหมือนจะเปนทุกขลาภอยูไมนอยที่ตองหลบเลี่ยงผูที่มาหยิบยืม

เงนิทอง รวมทั้ง โจร-ขโมย จองจะแบงปนเงินเอาไปใช  

ในตางประเทศ ก็เคยมีการศึกษาถึงชีวิตคนที่ถูกหวยในลักษณะของกรณีศึกษาก็คนพบวาหลายตอ

หลายคน ประสบความทุกขยากแสนสาหัสกวาเดิม หลายรายตองสูญเสียเงินทองจํานวนมาก มีอยูรายหน่ึงที่

สุดทายกลับไปทํางานเปนพนักงานทําความสะอาด ความเปนจริงแลว พบวา วิธีคิด หรือโลกทัศนของเรา

ตางหากที่บงบอกถึงความสามารถในการมีความสุขหรือความทุกข 

 

 

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html�
http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html�
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วิธีคิดอยางไร นํามาซึ่งความสุข? 

คงไมใชวิธีคิดแบบเดียวอยางแนนอน แตวิธีคิดซึ่งมีอยูหลายแบบและนํามาซึง่ความสุขนัน้ มักมี

พื้นฐานคลายๆกัน คือ การมองดานบวกหรือคาดหวังดานบวกรวมทัง้มองเห็นประโยชนจากสิง่ตางๆ (แมวา

จะเปนเหตุการณที่เลวรายก็ตาม) 

 

แตกวาที่คนเราจะ "บรรลุ" ความเขาใจได ก็อาจใชเวลาเปนสิบๆ ป เลยทีเดียว คริสโตเฟอร รีฟ 

อดีตดาราในบทบาทของซุปเปอรแมน ไดประสบอุบัติเหตุตกจากหลังมา เขาเคยใหสัมภาษณในรายการหนึง่

วา เขาตองปรับตัวอยางมากในชวงแรกๆ แลวในทีสุ่ด เขาก็สามารถมีความสุขได แมวาจะไมสามารถขยับ

แขนขยับขาไดดังใจนึกก็ตาม 

ผูบริหารคนหนึ่งของบริษัทในเครือเยือ่กระดาษสยาม เลาวา เขาโชคดีทีถู่กลูกคาดาเมือ่สิบกวาปที่

แลวในเวลานั้น ลูกคาซึง่เปนผูจัดการบริษัทแถวถนนสาธุประดิษฐ ไมพอใจเซลลขายกระดาษคนกอนเปน

อยางยิ่งที่ปรับราคากระดาษโดยกระทันหัน จนทําใหบริษัทของเขาตองสูญเสียเงินจํานวนมากเขา (เซลลขาย

กระดาษ) ทานนี้ไดใชความพยายามเอาชนะใจลูกคาคนน้ีอยู 6 เดือนเต็มๆ อันเปนเวลาที่ออเดอรลอตปรากฎ

ขึ้น “ผมขอบคุณวิกฤติการณในครัง้นัน้มาก มันทําใหผมเขาใจในอาชีพนักขายและสอนบทเรียนทีส่ําคัญมา

จนถึงปจจุบัน” 

จากตัวอยางดังกลาว สามารถสรุปไดวา 

1. ผูประสบความสําเร็จมักผานวิกฤติการณและไดบทเรียนมาแลวทั้งสิ้น 

2. ผูท่ีจะมีความสุขในการทํางานและใชชีวิตได ยอมตองใชวิธีคิดที่เปนดานบวกซึง่ไดรับการพิสูจน

มาแลว 

หากอยากมีความสุขตองเร่ิมจากการสรางความคิดดานบวก มองเหตุการณอยางไดประโยชน  

(ที่มา: http://drterd.com/news/view.asp?id=4) 

 

 

 

 

ทานไดพัฒนาทักษะการอาน เขียน ใหมีประสิทธิภาพ ซึง่เปนทักษะใน

การแสวงหาความรู 
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เร่ืองท่ี 3 การทําแผนผังความคิด 

แผนผังความคิด (Mind Map) 

การเขียนแผนผังความคิดคืออะไร 

 การเขียนแผนผังความคิด คือ การเอาความรูมาสรุปรวมเปนหมวดหมูเพิ่มการใชสี และใชรูปภาพ

มาประกอบ ชวยใหเรามองเห็นภาพรวมไดชัดเจน 

 

 

 

 

 

การทําแผนผังความคิด  (Mind Map) 

 กฎของการทําแผนผังความคิด 

1. เริ่มตนดวยภาพสีตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีคากวาคําพันคํา ซ้าํยังชวยให

เกิดความคิดสรางสรรค และเพิ่มความจํามากขึ้นดวย ใหวางกระดาษตามแนวนอน 

2. ใชภาพใหมากที่สุดใน แผนผังความคิดของคุณ ตรงไหนที่ใชภาพไดใหใชกอนคําหรือรหัส

เปนการชวยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและชวยจํา 

3. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญ ๆ ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญ เพื่อที่วาเมือ่ยอนกลับมา

อานใหมจะใหภาพที่ชัดเจน สะดุดตาอานงาย และกอผลกระทบตอความคิดมากกวา การใชเวลาเพิ่มอีก

เล็กนอยในการเขียนตัวใหใหญอานงายชัดเจน จะชวยใหเราสามารถประหยัดเวลาไดเมือ่ยอนกลับมาอาน

ใหมอีกคร้ัง 

4. เขียนคําเหนือเสนและแตละเสนตองเชือ่มตอกับเสนอืน่ ๆ เพื่อใหแผนผังความคิดมีโครงสราง

พื้นฐานรองรับ 

5. คําควรมีลักษณะเปน “หนวย” เชน  คําละเสน เพราะจะชวยใหแตละคําเชื่อมโยงกับคําอ่ืน ๆ ได

อยางอิสระเปดทางใหแผนผังความคิดคลองตัวและยืดหยุนมากขึ้น 

6. ใชสี ใหทั่วแผนผังความคิด เพราะสีชวยยกระดับความจําเพลินตา กระตุนสมองซีกขวา 

7. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ ควรปลอยใหหัวคิดมีอิสระมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

อยามัวแตคิดวาจะเขียนลงตรงไหนดี หรือวาจะใสหรือไมใสอะไรลงไป เพราะลวนแตจะทําใหงานลาชาไป

อยางนาเสียดาย 

 

แผนผังความคิด (Mind Map) จะชวยใหเราฝกคิดเปนรปูภาพ 
จาํเปนภาพ เปนสี  ซ่ึงก็ตรงกับลักษณะการจาํตามธรรมชาตขิองสมอง 
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หลักของแผนผังความคิด (Mind Map) คือ การฟนความจําในทุกเรื่องที่หัวคิดนึกออกจากอบ

ศูนยกลางความคิด สมองของคุณสามารถจะจุดประกายความคิดตาง ๆ ไดเร็วกวาที่มือคุณเขียนทัน คุณจึง

ตองเขียนแบบไมหยุดเลย เพราะถาคุณหยุด คุณจะสังเกตไดวาปากกาหรือดินสอของคุณยังคงขยุกขยิกตอไป

บนหนากระดาษ ในชวงที่คุณสังเกตเห็นนี้ก็อยาปลอยใหผานไป จงรีบเขียนตออยากังวลถึงลําดับ หรือการ

จัดองคประกอบใหดูดี เพราะในที่สุดมันก็จะลงตัวไปเอง หรือไมอยางนั้นคอยมาจัดอีกครัง้ในตอนทายเปน

คร้ังสุดทายก็ยอมได 

กิจกรรม “ตัวของฉัน” 

 ใหผูเรียนใชกฎของแผนผังความคิด (Mind Map) โดยใหเขียนแผนผังความคิด (Mind Map) 

ในหัวขอ “ตัวของฉัน” 
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กิจกรรม “สาระทักษะการเรียนรู” 
 ใหผู เรียนใชกฎของแผนผังความคิด (Mind Map) โดยใหเขียนแผนผังความคิด (Mind 
Map) ในหัวขอ “สาระทักษะการเรียนรู” โดยสรุปใหไดเน้ือหาครอบคลุมรายวิชาสาระทักษะการ

เรียนรูตามความเขาใจของทาน 
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เร่ืองท่ี 4  ปจจัยท่ีทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

 ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness : SDLR) เปนสิง่สําคัญ 

และจําเปนอยางมากสําหรับผูทีม่ีความสนใจ มีความรักจะเรียนรูดวยตนเอง วัดไดจากความรูสึก และความ

คิดเห็นทีผู่เรียนมีตอการแสวงหาความรู  การทีบุ่คคลจะเรียนรูดวยตนเองไดนั้นตองมีลักษณะความพรอม

ของการเรียนรูดวยตนเอง  8 ประการ ดังน้ี   

 1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู ไดแก การมีความสนใจในการเรียนรูมากกวาผูอืน่ มีความพึงพอใจ

กับความคิดริเร่ิมของบุคคล มีความรักในการเรียนรูและความคาดหวังวาจะเรียนรูอยางตอเนือ่ง แหลงความรู

มีความดึงดูดใจ มีความอดทนตอการคนหาคําตอบในสิ่งที่สงสัย มีความสามารถในการยอมรับและใช

ประโยชนจากคําวิจารณได การนําความสามารถดานสติปญญามาใชได มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ

ตนเอง 

 2. มีอัตมโนทัศนในดานของการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การมีความมัน่ใจในการเรียนรู

ดวยตนเอง ความสามารถจัดเวลาในการเรียนรูได มีระเบียบวินัยตอตนเองมีความรูในดานความจําเปนใน

การเรียนรู และแหลงทรัพยากรการเรียนรู มีความคิดเห็นตอตนเองวาเปนผูที่มีความอยากรูอยากเห็น 

 3. การมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง ไดแก ความสามารถติดตามปญหายาก ๆ ไดอยาง

คลองแคลว ความปรารถนาตอการเรียนรูอยู เสมอ ชืน่ชอบตอการมีสวนรวมในการจัดประสบการณการ

เรียนรู มีความเชื่อมัน่ในความสามารถที่จะทํางานดวยตนเองไดดี ชื่นชอบในการเรียนรู มีความพอใจกับ

ทักษะการอาน การทําความเขาใจ มีความรูเกีย่วกับแหลงความรูตาง ๆ มีความสามารถในการวางแผนการ

ทํางานของตนเองได และมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองการเร่ิมตนโครงการใหม ๆ  

 4. การมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ไดแก การมีทัศนะตอตนเองในดานสติปญญาอยูใน

ระดับปานกลางหรือสูงกวา ยินดีตอการศึกษาในเรื่องที่ยาก ๆ ในขอบเขตที่ตนสนใจ มีความเชื่อมั่นตอ

หนาทีใ่นการสํารวจตรวจสอบเกีย่วกับการศึกษา ชืน่ชอบทีจ่ะมีบทบาทในการจัดประสบการณการเรียนรู

ดวยตนเอง มีความเชื่อมั่นตอหนาที่ในการสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา ชื่นชอบที่จะมีบทบาทในการ

จัดประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง และมีความสามารถในการ

ตัดสนิความกาวหนาในการเรียนรูของตนเองได 

 5. รักการเรียนรู ไดแก มีความชื่นชมในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีความปรารถนาอยางแรงกลา

ในการเรียนรู มีความสนุกสนานกับการสืบสวนหาความจริง 

 6. ความคิดสรางสรรค ไดแก มีความคิดที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดดี สามารถคิดคนวิธีการ   แปลก ๆ ใหม 

ๆ  และความสามารถที่จะคิดวิธีตาง ๆ ไดมากมายหลายวิธีสําหรับเร่ืองน้ัน ๆ 

7. การมองอนาคตในแงดี ไดแก การมีความเขาใจตนเองวาเปนผูทีม่ีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีความ

สนุกสนานในการคิดถึงเรือ่งในอนาคต มีแนวโนมในการมองปญหาวาเปนสิง่ทาทายไมใชสัญญาณใหหยุด

กระทํา 
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 8. ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา คือ มีความสามารถ

ใชทักษะพื้นฐานในการศึกษา ไดแก ทักษะการฟง อาน เขียนและจํา มีทักษะในการแกปญหา 
 
กิจกรรมท่ี 1   ใหอธิบายลักษณะของ  “ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง”  มาพอสังเขป 

 

กิจกรรมท่ี 2 “รูเขา รูเรา” 

วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเรียนแสดงความคิด และความรูสึกที่มีตอตนเอง และผูอ่ืน                     

แนวคดิ  สิ่งแวดลอมของการมีเพื่อนใหม คือ การทําความรูจักคุนเคยกัน บรรยากาศที่เปนกันเองมารยาททาง

สังคมจะเปนแนวทางการนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในกลุมซึ่งจะนําไปสูการแสดงความคิดเห็น 

การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ  และความรวมมือในการทํางาน 

คําชี้แจง  

1. ใหทานคิดสัญลักษณแทนตัวเองซึง่บงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ จํานวน  1 ขอ วาด/เขียนลงใน  

ชองวางที่กําหนดใหขางลาง หลังจากน้ัน ใหทานเขียนอุดมการณ แนวคิด หรือคําขวัญ ประจําตัวลงใตภาพ  

2. ใหทานไปสัมภาษณ พูด คุยกับเพื ่อนหรือคนใกลชิด โดยการใหเพื ่อนหรือคนใกลชิดคิด

สัญลักษณแทนตัวเองซึง่บงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ จํานวน  1 ขอ วาด/เขียนลงในชองวางทีก่ําหนดให

ขางลาง หลังจากน้ัน ใหเขียนอุดมการณ แนวคิด หรือคําขวัญ ประจําตัวลงใตภาพ  

 3. ทานไดขอคิดอะไรบางจากกิจกรรมนี้ 

 
 
กิจกรรม  “คุณคาของตน” 

วัตถุประสงค    

 1.  เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และสรางความภูมิใจในตนเอง 

         2. เพื ่อใหผู เรียนสามารถระบุปจจัยที ่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ และความตองการ

ความสําเร็จ รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับความสําเร็จอีกในอนาคต      

แนวคดิ   

ทุกคนยอมมีความสามารถอยูในตนเอง การมองเห็นถึงความสําคัญของตน จะนําไปสูการรูจักคุณคา

แหงตน และถามีโอกาสนําเสนอถึงความสามารถและผลสําเร็จในชีวิตใหผู อื่นไดรับทราบในโอกาสที่

เหมาะสม จะทําใหคนเราเกิดความภาคภูมิใจยิ่งขึ้น การทบทวนความสําเร็จในอดีตจะชวยสรางเสริมความ

ภูมิใจ กําลังใจ เจตคติที่ดี เกิดความเชื่อมั่นวาตนเองจะเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเองได และความตองการ

ประสบความสําเร็จตอไปอีกในอนาคตความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองอยางแทจริงเปนการเห็นคุณคา 

คุณประโยชนในตนเอง เขาใจ   ตนเอง รับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ตนเปนเจาของ ยอมรับความแตกตางของ

บุคคล เห็นคุณคาการยอมรับของผูอื่น สามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานสวนตัว ยอมรับ ยกยอง ศรัทธาใน
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ตัวเองและผู อืน่ ทําใหเกิดความเชือ่มัน่ในตนเองเปนความรู สึกไววางใจตนเอง สามารถยอมรับใน

จุดบกพรอง จุดออนแอของตนและพยายามแกไข รวมทั้งยอมรับความสามารถของตนเองในบางครั้ง และ

พัฒนาใหดีขึน้เรื ่อยไป เมื ่อทําอะไรผิดแลวก็สามารถยอมรับไดอยางแทจริง และแกปญหาไดอยาง

สรางสรรค 

คําชี้แจง 

 1. ใหผูเรียนเขียนความสําเร็จที่ภาคภูมิใจในชีวิตในชวง 5 ป ทีผ่านมา จํานวน 1 เรื่อง   และตอบ

คําถามในประเด็น  1) ความรูสึกเมื่อประสบความสําเร็จ 

  2) ปจจัยที่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ 

 2.  ใหผูเรียนเขียนเร่ืองที่มีความมุงหวัง ที่จะใหสําเร็จในอนาคตและซึ่งคาดวาทําไดจริง  

จํานวน  1 เรื่อง  และตอบคําถามในประเด็น  ปจจัยอะไรบางที่จะทําใหความคาดหวังไดรับความสําเร็จใน

อนาคต” 

แนวการตอบ 

ไดเกิดความมั่นใจในตนเองวาจะเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเองได 

ความรูสึกเห็นคุณคาในตัวเองของบุคคลทีม่ีตอตนเองวามีคุณคา มีความสามารถในการกระทําสิ่ง

ตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จ มีความเชื่อมั่นและนับถือตัวเอง สวนการมีอัตมโนทัศนในดานของการเปน

ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การมีความมัน่ใจในการเรียนรูดวยตนเอง ความสามารถจัดเวลาในการ

เรียนรูได มีระเบียบวินัยตอตนเอง มีความรูในดานความจําเปนในการเรียนรูและแหลงทรัพยากรการเรียนรู 

มคีวามคดิเห็นตอตนเองวาเปนผูที่มีความอยากรูอยากเห็น 

 

กิจกรรม “เวลาของชีวิต” 

วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงการใชเวลาอยางคุมคะ 

แนวคดิ   

เวลาเปนสิง่มีคาทุกคนมีเวลาในแตละวันคือ 24 ชัว่โมงเทา ๆ กันเพียงแตวา แตละคนจะบริหารจัด

เวลาของตนเองใหมีคาไดอยางไร 

คําชี้แจง  

1. ในแตละวันทานไดใชเวลาของทานอยางไรบาง 

2. ใหทานอานเร่ือง “อาคารขยายเวลา” แลวใหเขียนถึงความรูสึกของตนตอการใชเวลาที่ผาน

มาในอดีต และแผนการใชเวลาของตนนับแตนีไ้ป 
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อาคารขยายเวลา 

แด...ทุกคนท่ีมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเทากัน 

 ในตอนค่ํา ฉันโยนหนังสือสองสามเลมบนโตะอยางเบื่อหนาย เวลาอีกไมกี่เดือนก็จะถึงฤดูสอบที่

เขาจะคัดเลือกพวกเราหน่ึงในจํานวนผูสมัครเปนแสน ๆ คน ใหเขาไปเรียนในที่โก ๆ ที่ชื่อมหาวิทยาลัย ไมรู

เหมือนกันวาเรือ่งราวอยางนีม้ันเริม่ตนขึน้ที่ไหน ฉันเพียงแตรูสึกเหมือนวา คนเอารัว้ยาว ๆ สองแถวมากั้น

ทุงกวางใหเปนทางเดินแคบ ๆ แลวก็ตอนพวกเราใหเขาไปเบียดเสียดกันเดินตามทางแคบ ๆ นั้น และเมือ่ถึง

ปลายทาง เขาก็เปดประตูรับเราไปหมดทุกคน คนที่ไดมีโอกาสเขาไปก็เปนเร่ืองดี สวนคนที่ไมไดผานไปแน

หละ...มันก็คงจะแยมากทีเดียว จริงอยูแมจะมีทางเลือกอ่ืนสําหรับบางคนที่จะตัดสินใจมุดหรือปนร้ัวออกไป

ขางนอกเพื่อหาทางเดินที่ดีกวา ฉันเองก็อยากเปนอยางน้ันบาง แตฉันไมกลาพอ 

 ฉันเอาคางเกยขอบโตะ ไลปลายนิ้วไปตามสันหนังสือที่ต้ังเรียงรายเปนแถวยาวรอใหอานตองลองสู

ดูสิ...สักคร้ัง แตอีกใจหน่ึงมันคอยบอกวาเด๋ียว...ยังขี้เกียจอยู ขอนอนกอน ขอดูทีวีกอน ขอไปเที่ยวกอน ฯลฯ 

เวลาเปนปที่เขามีไวใหเราเตรียมตัวจึงผานไปอยางไมเปนชิ้นเปนอัน เพราะ ความเฉื่อยชาของฉันเอง 

 อากาศกําลังดี ฉันทิ ้งตัวลงบนเตียงนอนที่คลุมดวยผาหมขนหนูลายฝูงนกนางนวลสีเขียวเห็น

หนังสือกองโตที่ยังคางคาคอยใหฉันไปอาน พัดลมคอยาวสงเสียงครางเบา ๆ แลวฉันก็หลับไป 

 พบตัวเองอีกทีที่หนาอาคารหลังใหญ ดูเหมือนจะสรางดวยหินออน ลักษณะคลายธนาคารมีบันไดสี

เขียวเปนมันวับเรียงรายเปนชั้น ๆ สุดบันไดขั้นสุดทายมีประตูกระจกติดฟลมกรองแสงสีเขมมีปายแผนหนึง่

แขวนไวตรงประตูมีขอความวา “มีเวลาขาย” 

 ฉันไมแนใจวาเปนเพราะความอยากรูอยากเห็น หรือเพราะอะไรกันแนทีท่ําใหเทาทั้งสองขางกาว

ขึ้นไปบนอาคารแหงนี้ เมื่อเอ้ือมมือผลักประตูกระจกเขาไป ไอเย็นของเคร่ืองปรับอากาศก็ปะทะรางกาย 

 สถานทีนั่้นดูโอโถงและสวยงาม ดูราวกับหองรับรองชั้นดี มีโตะสีเขียวตัวยาวซึง่กองแฟมเอกสาร

เรียงรายอยูทั่วไปบนนั้น ชายหนุมคนที่น่ังประจําโตะเอยทักทายฉัน ทาทางเขาอบอุนและเปนมิตร 

 “สวัสดีครับ” 

 “ครับผม” ฉันตอบรับคําเขาเบา ๆ  

 “ผมคิดวา คุณคงจะไมไดมาซื้อเวลา ทาทางคุณยังเปนเด็กอยูเลย อายุยังไมเกินยี่สิบ” 

 “ผมไมไดมาซือ้เวลาหรอกครับ” ฉันตอบไปทั้ง ๆ ที่ยังไมแนใจวาสินคาหรือบริการอะไรกันแนที่

เขากําลังขายอยู “เพียงแตวาผมอยากดู...ผูคน แลวก็การซื้อขายของคุณเทาน้ัน” 

 “ตามสบายเลยครับ” เขายิม้อยางมีไมตรี “เชิญนั่ง” เขาผายมือไปทางโซฟาชุดทีตั่ง้อยูชิดผนังดาน

หน่ึง ฉันจึงถอยไปทรุดตัวลงน่ัง 

 ลูกคาคนแรกที่ฉันพบในอาคารขายเวลาคือชายชรารายกายผอมเกร็งผมขาวโพลน ใบหนาซีดเหลือง เขา

พยุงตัวใหกาวผานบันไดทีละขั้น ๆ อยางลําบากยากเย็น จนกระทั่งผลักประตูมาหยุดยืนตรงหนาชายขายเวลา 
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 “ผมมาขอซือ้เวลาทีผ่านไป...หาป” น้ําเสียงเขาแหลมแหง และสั่นพราอยางคนที่ปวยหนัก “หมอ

บอกวาผมมาหาหมอชาไปหาป ไมอยางนั้นแลวโรคนี้ก็พอจะมีทางรักษาหายและผมก็จะไมตาย” 

 คนตอมาเปนชายหนุม หนาตาดี แตงตัวสะอาดสะอาน เพยีงแตดูวาหมนหมองและหมดหวัง... 

 “ขอซื้อเวลาสามเดือน” เขาพูดกับชายขายเวลา “คุณรูไหม ผูหญิงที่ผมรัก เธอไปเมืองนอกเมื่อสาม

เดือนกอน เราคบกันมาเปนป แตผมก็ยังไมเคยบอกรักเธอทั้ง ๆ ที่รักเธอมาก เธอไปโดยไมรูอะไรเลย 

 ชายขายเวลามีทีทาวาเห็นใจ ฉันคิดวาเขาเปนนักขายที่มีความอดทนมากทีเดียว ทีจ่ะตองพบลูกคาที่

ลวนแตมีปญหาตาง ๆ กันไป พรอม ๆ กับนึกเสียดายแทนผูชายคนน้ีที่เขาผานเวลารวมปโดยเปลาประโยชน 

แลวเพิ่งจะเห็นคุณคาของเวลาเหลาน้ัน...เมื่อมันไดผานไปแลว 

 ยังไมทันทีช่ายหนุมคนนั้นจะกาวพนประตูออกไป หญิงคนหนึ่งก็เดินสวนเขามา หลอนสวมชุดไว

ทุกขสีดํา ใบหนายังเปอนคราบน้ําตา ดวงตายังมีรอยบอบช้ํา 

  “อยากไดเวลาคะ สักสองป ปเดียวหรือเพียงคร่ึงปก็ได” หลอนพูดดวยนํ้าเสียงที่โศกเศรา 

 “ผมคิดวา คุณคงมีปญหาเกี่ยวกับเวลาในอดีตเหมือนคนอ่ืน ๆ” ชายขายเวลากลาวขึ้น 

 “คะ” หลอนรับคําเสียงแผว “คุณแมของดิฉันเพิง่เสียเมือ่สองวันกอน ทานดีกับฉันมาก เลีย้งดูอยาง

เอาอกเอาใจ แตดิฉันยังไมทันที่จะทําอะไรใหแมชื่นใจเลย มีแตต้ังแงต้ังงอน ทานก็มาดวนจากไป”  

“คุณเลยอยากซื้อเวลาที่ผานไปเพื่อทําดีกับคุณแมของคุณ” 

“คะ” หลอนปายนํ้าตา 

ฉันนึกเวทนาหลอน เวทนาที่หลอนมาคิดอะไร ๆ ไดก็เมื่อสายไป ถาหากหลอนไดทําอะไรไปตั้ง

นานแลว ก็คงไมตองมานึกเสียดายตอนน้ี วูบหน่ึงฉันจึงนึกยอนกลับมาที่ตัวเอง 

คนตอมาเปนเด็กหนุม ใบหนาเขายังออนเยาว แตพกริ้วรอยความกังวลไวเต็มเปยม “ตองการเวลา

เทาไรดีครับ” ชายขายเวลาถามขึน้กอน “สองป” เขายิม้อยางออนเพลีย “ผมอยากกลับไปตอนเลือกแผนการ

เรียนใหม ผมพลาดไปตอนนั้น บางทีผมอาจจะไดเริ่มตนใหมดวยดีจะไดเรียนวิชาที่ชอบแทนวิชาที่นาเบื่อ

ตอนน้ี” 

แลวเขาก็จากไป เมือ่ไดสิง่ทีต่องการแลว ฉันเห็นชายขายเวลาหลับลงในขณะที่กําลังเวนวางลูกคา 

ตอเมื่อฉันขยับตัวเขาก็ลืมตาขึ้น แลวหันมายิ้มใหฉัน ดวงตาเขาอบอุน... 

เปนเวลานานเทาไรก็ไมทราบที่ฉันนั่งมองดูผูคนเดินผานมา ลวนแลวแตมีทาทีวิตก กังวล ผิดหวัง 

เสียใจ แลวก็มาซื้อเวลาไป เพราะวาพวกเขาไดพลาดสิ่งที่นาจะไดในอดีต 

แลวชายขายเวลาก็เปดแฟมพรอมกับเงยหนาขึน้มาทางฉัน สักครูจึงเดินมาทรุดตัวลงนั่งเกาอีโ้ซฟา

ขาง ๆ 

“จะปดรานแลวหรือครับ” ฉันถาม 

“ครับ...ไดเวลาแลว” 

“ขอบคุณมากนะครับ สําหรับวันน้ี ผมเห็นจะกลับเสียที” ฉนัวา แมจะไมแนใจวาฉันจะกลับไปไหน

อยางไร 



~ 60 ~ 

 

“เชญิครับ...ขอใหคุณโชคดี จงใชเวลาของคุณใหมีคา จงเห็นความสําคัญของทุกวินาทีทีผ่านไป ผม

หวังวา...คงจะไมไดเห็นคุณมาที่น่ีเพื่อซื้อเวลา” เขากลาวในที่สุด 

“ขอบคุณมากครับ ผมจะไมลืมคุณ...และที่น่ี” ฉันลุกขึ้นยืน ทันใดไฟก็ดับวูบ 

ฉันตื่นขึ้นมาดวยความรูสึกที่แปลกใหม เอื้อมมือไปรูดผามานหนาตางสีครีม พบวาทองฟายังไม

สวางดี และไกก็ยังไมขัน ฉันลุกขึน้มาเก็บที่นอนและกระโดดเขาหองน้าํอยางสดชืน่แลวถึงกลับเขามานั่งที่

โตะเขียนหนังสือตัวเดิมที่ฉันไมเคยจริงจังดวยมานานแลว คิดอยากจะฮัมเพลงไปดวยซ้ําถาไมติดวาจะ

ทําลายสมาธิในการอานหนังสือ 

วูบหน่ึง...ฉันรูสึกดีใจที่ฉันยังมีเวลาเหลืออยู ยังไมสายเกินไปทีจ่ะเริ่มลงมือทําอะไร ๆ อยางมี

ความหวัง ไมเหมือนกับผูคนเหลาน้ัน...ที่ฉันพบที่...อาคารขายเวลา 

มหาวิทยาลัย คือดินแดนที่ใครใครตางใฝฝน 

แมเหน่ือยยาก..จะกาวไปใหถึงมัน ดวยถือเปนสิ่งสําคัญในชีวิต 

ในสนามของการแขงขัน ตางมุงมั่นชิงชัยใหไดสิทธิ์ 

ใชศรัทธาอันคมเขมเปนเข็มทิศ ถูกหรือผิดยังคงตองลองทําดู 

หวังเบื้องหนามีรุงทองงามผองใส ชอดอกไมไมตรีคงมีอยู 

มีความรัก ความเริงร่ืนใหชื่นชู ทุกสิ่งสวยเลิศหรูดังวาดไว 

แลวเมื่อการแขงขันถึงจุดจบ ยอมไดพบคนยิ้มชื่น คนรองไห 

ตางมีความมุงหวังความต้ังใจ หากไมไดดังหมายมาดอาจทอแท 

แตจะมีใครบางไหมที่ไดรู ความหมายของชีวิตอยูที่ใดแน 

เทาน้ีหรือเรียกไดวาชนะ-แพ อันเกิดแตมายาคานิยม 

ตอเมื่อถึงพรุงน้ีของชีวิต อาจไดคิดเห็นจริงทุกสิ่งสม 

การแขงขันคร้ังใหมในสังคม ไดชมผูชนะอยางแทจริง 



~ 61 ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คนเรามี 24 ชั่วโมง ใน 1 วันเทากัน การใชเวลาใหเกิดประโยชน จึงเกิดจากการที่มนุษยบริหาร

จัดการเวลาทุกวินาทีใหเกินประโยชนสูงสุด 
ตัวอยาง การบริหารเวลา โดยใชสูตร 24 ชั่วโมง ใน 1 วัน มงีานหลกั 4 อยาง สามารถทําไดดังน้ี 
เน่ืองจากมนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองปฏิสัมพันธกับบุคคลขาง พรอมกันไปกับการปฏิบัติหนาที่

ตามวัยของตน นักเรียนจึงควรมีการใชเวลาใหครบทั้ง 4 สวนอยางสมดุล ซึ่งเวลาทั้ง 4 สวน ดังกลาว 

สามารถยืดหยุนสัดสวนไดขึ้นกับความจําเปนในแตละชวงวัยและความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ๆ  

 
กิจกรรม  “บัณฑิตสูงวัย” 

วัตถุประสงค   

 1.  เพื่อใหผูเรียนทราบและเขาใจในแนวคิดการเรียนรูดวยตนเอง และความพรอมในการ เรียนรูดวย

ตนเอง 

 2.  เพื่อนําไปสูลักษณะการเรียนรูดวยตนเองที่ใฝเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรู ความสามารถที่จะ

เรียนรูดวยตนเองความรับผิดชอบในการเรียนรู การมองอนาคตในแงดี ของสมาชิก รวมทั้งสมาชิกเห็น

ความสําคัญ และตระหนักในความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

แนวคดิ 

 คุณลักษณะพิเศษในการที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยมิจําเปนตองรอคอยจาก

การศึกษาหรือการเรียนรูอยางเปนทางการเพียงอยางเดียว คุณลักษณะพิเศษ ดังกลาวคือ “ความพรอมในการ

เรียนรูโดยการชีนํ้าตนเอง” ซึง่เปนความคิดเห็น วา ตนเองมีเจตคติ ความรู ความสามารถที่จะเรียนรูโดยมิ

ตองใหคนอื่นกําหนดหรือสั่งการ พรอมที่จะเรียนรูวิธีการเรียนรูและประเมินการเรียนรู ทั้งอาจดวยความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ตาม การที่บุคคลสามารถชี้นําตนเองที่จะเรียนรู ยอมเปนโอกาสที่บุคคลจะเรียนรู

ที ่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่งและเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาการเรียนรูโดยการชีนํ้าตนเอง ยอมเปน

หนทางที่ทําใหบุคคลเรียนรูอยางไมสิ้นสุด   

เรียน 
6 สวน 

พักผอน 
6 สวน 

ครอบครัว 
6 สวน 

สวนตัว/เพื่อน 
(3+3) = 6 สวน 
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คําชี้แจง  ใหผูเรียนศึกษาภาพขาว การสําเร็จการศึกษาจากภาพ ของ บัณฑิตสูงวัย พรอมอธิบาย         

ในประเด็น  

 
   

  (1) “ความรูสึกของทานตอภาพที่ไดเห็น” 

  (2) “ทําไมบุคคลในภาพ ถึงประสบความสําเร็จในการเรียนรู” 

แนวการตอบ  

 ไดเห็นคุณคาและความสําเร็จที่จะมีตอผูมีใจใฝเรียนรู 

 

กิจกรรม  “ทางแหงความสําเร็จ” 

คําชี้แจง 

 ใหผูเรียนอานเร่ือง “ทางแหงความสําเร็จ” แจงใหสรุปเร่ืองที่อานตามความเขาใจ ผลไมลูกหนึ่งกวา

จะสุกมีกลิน่หอม ใหเราไดลิ้มรสฉ่าํหวานก็ผานกาลเวลาเพาะบมคนเราก็เชนกันกวาจะประสบผลสําเร็จให

ไดก็ผานกาลเวลาแหงการพิสูจน มิใชฉับพลันทันใดความสําเร็จนั้นอาศัยหลายสิ่งหลายอยาง เฉพาะความ

มุงหวังต้ังใจอยางเดียวยังไมเพียงพอตองมีความรูจริง รูวิธีทีดํ่าเนินไป รูเหตุปจจัยที่มาสัมพันธเกีย่วของและ

สําคัญคือตองปฏิบัติใหถูกวิธี มีปญหาคอยตรวจสอบอยูเสมอ ถาประสบผลสําเร็จเพียงเพราะตั้งความหวัง 

โดยไมตองทําอะไร ในโลกนี้คงไมตองมีใครผิดดังต้ังความหวังสักวันคงตองไดสมหวังต้ังใจ 

แหลงที่มา : http://watsunmamout.i.getweb.com 

       ลักษณะชีวิตและลักษณะนิสัยภายในของคนเปนฐานของความสําเร็จเปนเหตุใหคนสรางฐานชีวิตปรับ

ความสําเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตได 

 
 

http://watsunmamout.i.getweb.com/�
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กิจกรรม  “ แปรงสฟีนมหัศจรรย ” 

วัตถุประสงค   

เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการมองโลกในแงดี ความคิดสรางสรรคและพัฒนาทั้ง

ความคิดในดานบวก และความคิดสรางสรรคที่มีในตนเอง 

 คําชี้แจง  

 1. ใหผูเรียนเขียนประโยชนของแปรงสีฟน ใหไดมากที่สุด ในเวลา  5 นาที 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ทานไดเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตนเอง 
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กิจกรรม  “ บทสะทอนจากการเรียนรู ” 
วัตถุประสงค 
 ใหผูเรียนสรุปความรูที่ไดจากการเรียนรูเกี่ยวกับ “ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง”  
มีความสําคัญที่ผูเรียนสามารถนําไปปรับใชในการเรียนรูของตนเองใหมีคุณภาพไดอยางไร 
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ชื่อ........................................................นามสกุล................................................ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามที่วัดความชอบและเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรูของทาน 

    ใหทานอานขอความตาง ๆ ตอไปน้ี ซึ่งมีดวยกัน 58 ขอ หลังจากนั้น โปรดทําเคร่ืองหมาย   

   ลงในชองที่ตรงกับ ความเปนจริง

ระดับความคิดเห็น 

 ของตัวทานมากที่สุด  

มากที่สุด หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความน้ันสวนใหญเปนเชนน้ีหรือมีนอยคร้ังที่ไมใช 

มาก หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความเกินคร่ึงมักเปนเชนน้ี 

ปานกลาง หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความจริงบางไมจริงบางคร่ึงตอคร่ึง  

นอย หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความเปนจริงบางไมบอยนัก 

นอยที่สุด หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความไมจริง  ไมเคยเปนเชนน้ี  

รายการคาํถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบชั่วชีวิต      

2. ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนอะไร      

3. เมื่อประสบกับบางสิ่งบางอยางที่ไมเจาใจ ขาพเจาจะหลีกเลี่ยงไปจาก

สิ่งน้ัน 

     

4. ถาขาพเจาตองการเรียนรูสิ่งใด ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

5. ขาพเจารักที่จะเรียนรูอยูเสมอ      

6. ขาพเจาตองการใชเวลาพอสมควรในการเร่ิมศึกษาเร่ืองใหม ๆ      

7. ในชั้นเรียนขาพเจาหวังที่จะใหผูสอนบอกผูเรียนทัง้หมดอยางชดัเจนวา

ตองทําอะไรบางอยูตลอดเวลา 

     

8. ขาพเจาเชื่อวา การคิดเสมอวาตัวเราเปนใครและอยูที่ไหน และจะทํา

อะไร เปน หลักสําคัญของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองไดไมดีนัก      

10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดที่

ไหน 

     

11. ขาพเจาสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองไดดีกวาคนสวนมาก      

แบบสอบถาม  เร่ือง ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 
 

แบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
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รายการคําถาม 

ความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตดูเหมือนไมสามารถนํามาใชปฏิบัติได      

13. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร และจะ

เรียนอยางไร 

     

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนสิ่งที่ยาก ถาเปนเร่ืองที่ขาพเจาสนใจ      

15. ไมมีใครอ่ืนนอกจากตัวขาพเจาที่จะตองรับผิดชอบในสิ่งที่ขาพเจา

เลอืกเรียน 

     

16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดีหรือไม      

17. สิ่งที่ขาพเจาตองการเรียนรูไดมากมาย จนขาพเจาอยากใหแตละวันมี

มากกวา  

24 ชั่วโมง 

     

18. ถาตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะจัดเวลาที่จะ

เรียนรูสิ่งน้ันได ไมวาจะมีภารกิจมากมายเพียงใดกต็าม 

     

19. ขาพเจามีปญหาในการทําความเขาใจเร่ืองที่อาน      

20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา      

21. ขาพเจาทราบดีวา เมื่อไรที่ขาพเจาตองการจะเรียนรูในเร่ืองใดเร่ืองห

น่ีงให 

มากขึ้น 

     

22. ขอมีความเขาใจพอที่จะทําขอสอบใหไดคะแนนสงู ๆ กพ็อใจแลว 

ถึงแมวา 

ขาพเจายังไมเขาใจเร่ืองนั้นอยางถองแทก็ตามที 

     

23. ขาพเจาคิดวา หองสมุดเปนสถานที่ที่นาเบื่อ      

24. ขาพเจาชื่นชอบผูที่เรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ      

25. ขาพเจาสามารถคิดคนวิธีการตาง ๆ ไดหลายแบบสาํหรับการเรียนรู

หัวขอใหม ๆ 

     

26. ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาว ที่ต้ังไว      

27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรู ในเกือบทุกเร่ือง ที่ขาพเจาตองการ จะรู      

28. ขาพเจาสนุกสนานในการคนหาคําตอบสําหรับคําถามตาง ๆ      

29. ขาพเจาไมชอบคําถามที่มีคําตอบถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ      

30. ขาพเจามีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ มากมาย      
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รายการคําถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

31. ขาพเจาจะดีใจมาก หากการเรียนรูของขาพเจาไดสิ้นสดุลง      

32. ขาพเจาไมไดสนใจการเรียนรู เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ่ืน      

33. ขาพเจาไมมีปญหา เกี่ยวกับทักษะเบื้องตนในการศึกษาคนควา ไดแก                     

ทักษะการฟง อาน เขยีน และจํา 

     

34. ขาพเจาชอบทดลองสิ่งใหมๆ แมไมแนใจ วา ผลน้ันจะออกมา 

อยางไร 

     

35. ขาพเจาไมชอบ เมื่อมีคนชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาด ในสิ่งที่ขาพเจากําลัง

ทําอยู 

     

36. ขาพเจามีความสามารถในการคิดคน หาวิธแีปลกๆ ที่จะทําสิ่งตาง ๆ      

37. ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคต      

38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในสิ่งที่ตองการรูไดดี เมื่อเทียบ

กับผูอ่ืน 

     

39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา      

40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเอง ใหกระทําสิ่งที่ คิดวา ควรกระทํา      

41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจา ในการสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ      

42. ขาพเจามักเปนผูนํากลุม ในการเรียนรู      

43. ขาพเจาสนุกที่ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน      

55. ในแตละปขาพเจาไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ หลายๆ อยางดวยตนเอง      

56. การเรียนรูไมไดทําใหชีวิตของขาพเจา แตกตางไปจากเดิม      

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียน และการเรียนรูดวย

ตนเอง 

     

58 ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดที่วา “ผูเรียนคือ ผูนํา”      
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1. สิ่งที่ทานประทับใจในการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูดวยตนเองตนเอง 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
2. ปญหา / อุปสรรค ที่พบในการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูดวยตนเอง 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
3. ขอเสนอแนะเพิม่เติม 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 

แบบประเมินตนเองหลงัเรียนเรยีน 

บทสะทอนท่ีไดจากการเรียนรู 
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คําชี้แจง  แบบวัดน้ีเปนแบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน มจํีานวน 7  ขอ   

โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความสามารถในการเรียนดวยตนเองตาม 

ความเปนจริงของทาน  

1. การวินิจฉัยความตองการ

 นักศึกษาไดเรียนเน้ือหา ตามคําอธิบายรายวิชา

เทาน้ัน  

เน้ือหาในการเรียน  

 ครู นําเสนอเน้ือหาอ่ืน นอกเหนือจาก

คําอธิบายรายวิชา แลวใหนักศึกษาเลือกเรียน

เพิ่มเติม  

 นักศึกษาไดเสนอเน้ือหาอ่ืนเพื่อเรียนเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากคําอธิบายรายวิชาดวย   

 นักศึกษาเปนผูกําหนดเน้ือหาในการเรียนเอง 

  

2. การวินิจฉัยความตองการ

 ครูเปนผูกําหนดวาจะจัดการเรียนการสอนวิธี

ใด  

วิธกีารเรียน  

 ครูนําเสนอวิธีการเรียนการสอน แลวใหนกัศกึษา

เลอืก  

 นักศึกษารวมกับครูกําหนดวิธีการเรียนรู 

 นักศึกษาเปนผูกําหนดวิธีการเรียนรูเอง  

 

3. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  

 ครูเปนผูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  

 ครูนําเสนอจุดมุงหมายในการเรียน แลวใหนกัศกึษา

เลอืก  

 นักศึกษารวมกับครูกําหนดจุดมุงหมายในการ

เรียน  

 นักศึกษาเปนผูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน

เอง  

 

5. การดําเนินการเรียน  

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามแนวทางทีค่ รูกาํหนด  

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามแนวทางที่ครู

นําเสนอ แลวใหนกัศกึษาปรับ  

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามแนวทางที่

นักศกึษารวมกนักาํหนดกบัครู 

 นักศึกษาดําเนินการเรียน ตามการกําหนดของ

ตนเอง 

 

6. การแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียน  

 ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนให

นักศึกษา  

 ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียน แลว

ใหนักศึกษาเลือก  

 นักศึกษารวมกับครูหาแหลงทรัพยากรการ

เรียน รวมกัน  

 นักศึกษาเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียน

เอง  

 

7. การประเมนิการเรียน  

 ครู เปนผูประเมินการเรียนของนักศึกษา  

 ครู เปนผูประเมินการเรียนของนักศึกษาเปน

สวนใหญ และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมิน

การเรียนของตนเองดวย  

 มกีารประเมนิการเรียนโดยครู ตัวนักศึกษาเอง 

และเพื่อนนักศึกษา  

 นักศึกษาเปนผูประเมินการเรียนของตนเอง  

แบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน  
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4. การวางแผนการเรียน  

 นักศึกษาไมไดเขียนแผนการเรียน  

 ครูนาํเสนอแผนการเรียนแลวใหนกัศึกษานําไป

ปรับแก  

 นักศึกษารวมกับครูวางแผนการเรียน  

 นักศกึษาวางแผนการเรียนเอง โดยการเขียน

สัญญาการเรียนที่ระบุจุดมุงหมายการเรียน  วิธีการ

เรียน แหลงทรัพยากรการเรียน วิธีการประเมินการ

เรียน และวันที่จะทํางานเสร็จ  

 

 
 

กระบวนการเรียนรูที่เปนการเรียนรูดวยตนเอง          

มีความจําเปนทีจ่ะตองอาศัยทักษะและความรู

บางอยาง ผูเรียนควรไดมีการตรวจสอบพฤติกรรม        

ที่จําเปนสําหรบัผูเรียนทีจ่ะเรียนรูดวยตนเอง 
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การใชแหลงการเรียนรู 
บทที ่2 

 

 

สาระสําคัญ 

 

 แหลงเรียนรูมีความสําคัญในการพัฒนาความรูของมนุษยใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 นอกเหนือการเรียนในชั้นเรียน  และเปนแหลงที่อยูใหสังคมมนุษยลอมรอบตัว 

 ผูเรียน  ที่สามารถเขาไปศึกษาคนควาเพื่อการเรียนรูไดตลอดชีวิต 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 

  1. ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  เห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู 

   และหองสมุดประชาชน 

  2.  ผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรู  หองสมุดประชาชนได 

 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 

  เร่ืองที่  1 ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่  2 แหลงเรียนรูประเภทหองสมุด 

  เร่ืองที่  3 ทักษะการเขาถึงสารสนเทศของหองสมุดประชาชน 

  เร่ืองที่  4 การใชแหลงเรียนรูสําคัญๆ ภายในประเทศ 

    เร่ืองที่  5 การใชแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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เร่ืองท่ี 1 : ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของแหลงเรียนรู 

 

 ความรูหรือขอมูลสารสนเทศเกิดขึ้นและพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา  และมีการเผยแพร ถึงกัน

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในไมกีวิ่นาที  ทําใหมนุษยตองเรียนรูกับสิง่ที่เปลีย่นแปลงใหมๆ เพื่อให

สามารถรูเทาทันเหตุการณ  และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  ความรูหรือ

ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  ดังกลาวมีอยูในแหลงเรียนรูลอมรอบตัวเรา  ดังนัน้การเรียนรูที่ เกิดขึน้ภายใน

หองเรียนยอมเปนการไมเพียงพอในความรูที่ไดรับ 

 

ความหมายของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรู  หมายถึง  บริเวณ  ศนูยรวม  บอเกดิ  แหง  หรือที่  ที่มีสาระเน้ือหาเปนขอมูล ความรู   

 

ความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ดังน้ี 

 1. เปนแหลงทีม่ีขอมูล/  ความรู  ตามวัตถุประสงคของแหลงเรียนรูนัน้  เชน  สวนสัตว ให

ความรูเร่ืองสัตว  พิพิธภัณฑใหความรูเร่ืองโบราณวัตถุสมัยตาง ๆ 

 2. เปนสื่อการเรียนรูสมัยใหมทีค่วามรูกอใหเกิดทักษะ  และชวยการเรียนรูสะดวกรวดเร็ว  เชน  

อินเทอรเน็ต 

 3. เปนแหลงชวยเสริมการเรียนรูของการศึกษาประเภทตาง ๆ  ทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 4. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทีม่นุษยเขาไปหาความรูไดดวยตนเองตามความสนใจ  และ

ความสามารถ 

 5. เปนแหลงทีม่นุษยสามารถเขาไปปฏิบัติไดจริง  เชน  การประดิษฐเครือ่งใชตาง ๆ  การ ซอม

เคร่ืองยนต  เปนตน  ชวยกระตุนใหเกดิความสนใจ  ความใฝรู 

 6. เปนแหลงทีม่นุษยสามารถเขาไปเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ  ยังไมมีของจริงใหเห็น 

หรือไมสามารถเขาไปดูจากของจริงไดโดยเรียนรู  การดูภาพยนตร  วีดิทศัน  หรือสื่ออ่ืน ๆ  

 7. เปนแหลงสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคนในทองถิน่ใหเกิดความตระหนักและ เห็น

คุณคาของแหลงเรียนรู 

 8. เปนสิ่งทีช่วยเปลีย่นแปลงทัศนคติ  คานิยมใหเกิดการยอมรับสิ่งใหม  แนวคิดใหม  เกิด 

จินตนาการ  และความคิดสรางสรรคกับผูเรียน 

 9. เปนการประหยัดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหแหลงเรียนรูของชุมชน 
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ประเภทของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูมีการแบงแยกตามลักษณะได  6  ประเภท  ดังน้ี 

 1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคล  ไดแก  บุคคลทีม่ีความรู  ความสามารถดานตาง ๆ  ทีส่ามารถ

ถายทอดความรูดวยรูปแบบวิธีตาง ๆ  ที่ตนมีอยูใหผูสนใจหรือผูตองการเรียนรู  เชน  ผูเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาการตาง ๆ  ผูอาวุโสที่มีประสบการณมามาก  หรืออาจจะเปนบุคคลที่ ไดรับแตงตั้งเปนทางการ มี

บทบาทสถานะทางสังคม  หรืออาจเปนบุคคลที่เปนโดยการงานอาชีพ  หรือบุคคลที่เปนโดยความสามารถ

เฉพาะตัว  หรือบุคคลที่ไดรับแตงต้ังเปนภูมิปญญา 

 2. แหลงเรียนรูประเภทธรรมชาติ  ไดแก  สิ่งตาง ๆ  ทีเ่กิดขึน้โดยธรรมชาติ  และให ประโยชน

ตอมนุษย  เชน  ดิน  นํ้า  อากาศ  พืช  สัตว  ตนไม  แรธาตุ  ทรัพยากรธรรมชาติ เหลานี้อาจถูกจัดใหเปน

อุทยาน  วนอุทยาน  เขตรักษาพันธุสัตวปา  สวนพฤกษศาสตร  ศนูย ศึกษาธรรมชาติ  เปนตน 

 3. แหลงเรียนรูประเภทวัสดุและสถานท่ี  ไดแก  อาคาร  สิ่งกอสราง  วัสดุ  อุปกรณ  และสิง่ตาง 

ๆ  ที่ประชาชนสามารถศึกษาหาความรูใหไดมาซึ่งคําตอบ  หรือสิง่ทีต่องการจากการเห็น  ไดยิน  สัมผัส  

เชน  หองสมุด  ศาสนสถาน  ศูนยการเรียน  พิพิธภัณฑ  สถานประกอบการ  ตลาด  นิทรรศการ  สถานทีท่าง

ประวัติศาสตร  ชุมชนแหงการเรียนรูตาง ๆ 

 4. แหลงเรียนรูประเภทสื่อ  ไดแก  สิง่ที่ทําหนาทีเ่ปนสือ่กลางในการถายทอดเนือ้หา ความรู

สารสนเทศ  ใหถึงกันโดยผานประสาทสัมผัส  ไดแก  หู  ตา  จมกู  ลิ้น  กาย  และใจ  แหลงเรียนรู ประเภทน้ี  

ทําใหกระบวนการเรียนรูเปนไปไดอยางรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพสูง  ทัง้สือ่อิเล็กทรอนิกส  สื่อสิง่พิมพ  สื่อ

โสตทัศน 

 5. แหลงเรียนรูประเภทเทคนิค  สิง่ประดิษฐคิดคน  ไดแก  สิ่งที่แสดงถึงความกาวหนาทาง 

นวัตกรรม  เทคโนโลยีดานตาง ๆ  ที่ไดมีการประดิษฐคิดคนหรือพัฒนาปรับปรุงขึน้มาใหมนุษยได เรียนรู

ถึงความกาวหนา  เกดิจินตนาการ  แรงบนัดาลใจ 

 6. แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรม  ไดแก  การปฏิบัติการดานประเพณีวัฒนธรรม  ตลอดจน 

การปฏิบัติการความเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหา  และปรับปรุงพัฒนาสภาพตาง ๆ  ในทองถิ่น  การที่ มนุษยเขา

ไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  เชน  การรณรงคปองกันยาเสพติด  การสงเสริมการเลือกตัง้ ตามระบบ

ประชาธิปไตย  การรณรงคความปลอดภัยของเด็กและสตรีในทองถิ่น 
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เร่ืองท่ี 2 : แหลงเรียนรูประเภทหองสมุด 

 

 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูทีส่ําคัญประเภทหน่ึง  ทีจั่ดหา  รวบรวมสรรพวิชาการตาง ๆ  ที่เกิด ขึ้น

จากทั่วโลกมาจัดระบบ  และใหบริการแกกลุมเปาหมายศึกษาคนควาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ปจจุบันมีคําอ่ืน ๆ  ทีห่นวยงานตาง ๆ  ใชในความหมายของคําวา  หองสมุด  เชน  หองสมุด และ

ศูนยสารสนเทศ  สํานักบรรณาสารการพฒันา  สํานักบรรณสารสนเทศ  สํานักหอสมุด  สํานัก วิทยบริการ  

เปนตน 

 หองสมุดโดยทั่วไปแบงออกเปน  5  ประเภท  ดังน้ี 

1. หอสมุดแหงชาติ 

 
  นับเปนหองสมุดที่ใหญที่สุดในประเทศ  ดําเนินการโดยรัฐบาล  ทําหนาที่หลัก  คือ  รวบรวม

หนังสอื  สิ่งพิมพ  และสื่อความรู  ทุกอยางที่ผลิดขึ้นในประเทศ  และ ทุกอยางที่เกี่ยวกับประเทศ  ไมวาจะ

จัดพิมพในประเทศใด ภาษาใด  ทั้งน้ีเปนการอนุรักษสื่อความรู  ซึ่งเปนทรัพยสินทาง ปญญาของชาติมิให

สญูไป  และใหมไีวใชในอนาคต  นอกจากรวบรวมสิ่งพิมพในประเทศแลว  ก็มี หนาทีร่วบรวมหนังสือที่มี

คุณคา  ซึ่งพิมพในประเทศอ่ืนไวเพื่อการคนควาอางอิง  ตลอดจนทาํหนาที่ เปนศูนยรวบรวมบรรณานุกรม

ตาง ๆ  และจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติออกเผยแพรใหทราบทั่ว กันวามีหนังสืออะไรบางที่ผลิตขึ้นใน

ประเทศ  หอสมุดแหงชาติจึงเปนแหลงใหบริการทางความรูแก คนทั้งประเทศ   ชวยเหลอืการคนควา  วิจัย  

ตอบคําถาม  และใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับหนังสือ 

2.หองสมุดประชาชน 

 
  หองสมุดประชาชนดําเนินการโดยรัฐ  อาจจะ เปนรัฐบาลกลาง  รัฐบาลทองถิน่  หรือเทศบาล  

แลวแตระบบ การปกครอง  ตามความหมายเดิม  หองสมุดประชาชนเปน หองสมุดทีป่ระชาชนตองการใหมี

ในชุมชนหรือเมืองที่เขา  อาศัยอยู  ประชาชนจะสนับสนุนโดยยินยอมใหรัฐบาลจายเงิน รายไดจากภาษีตาง 

ๆ  ในการจัดตัง้และดําเนินการหองสมุด ประเภทนี้ใหเปนบริการของรัฐ  จึงมิไดเรียกคาตอบแทน  เชน  คา

บํารุงหองสมุด  หรือคาเชาหนังสือ  ทัง้นีเ้พราะถือวาประชาชนไดบํารุงแลว  โดยการเสียภาษีรายไดใหแก
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ประเทศ  หนาที่ของหองสมุด ประชาชนก็คือ  ใหบริการหนังสือและสือ่อืน่ ๆ  เพือ่การศึกษาตลอดชีวิต  

บริการขาวและเหตุการณ        ตาง ๆ  ที่ประชาชนควรทราบ  สงเสริมนิสัยรักการอานและการรูจักใชเวลา

วางใหเปนประโยชน  ให ขาวสาร ขอมูลที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานและการพัฒนาดานตาง ๆ 

3.หองสมุดของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

 
 

  เปนหองสมุดที่ต้ังอยูในสถานศึกษาระดับ       อุดมศึกษา  ทําหนาที่สงเสริมการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร  โดยการจัดรวบรวมหนังสือและสื่อความรูอืน่ ๆ  ในหมวดวิชา       ตาง  ๆ  ตามหลักสูตร  

ชวยเหลือในการคนควาวิจัยของอาจารย และนักศึกษา  สงเสริมพัฒนาการทางวิชาการของอาจารย และ

นักศึกษา  และชวยจัดทําบรรณานุกรมและดรรชนีสําหรับคนหาเร่ืองราวที่ตองการ  แนะนํา นักศึกษาในการ

ใชหนังสืออางอิงบัตรรายการและคูมือสําหรับการคนเร่ือง 

 4. หองสมดุโรงเรียน 

 
  เปนหองสมุดที่ต้ังอยูในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมศึกษา  มีหนาที่สงเสริมการ เรียน

การสอนตามหลักสูตร  โดยการรวบรวมหนังสือและสื่อ ความรูอืน่ ๆ  ตามรายวิชา  แนะนํา  สอนการใช

หองสมุดแก นักเรียน  จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน  แนะนําใหรูจัก หนังสือที่ควรอาน  ใหรูจักวิธี

ศึกษาคนควาหาความรูดวย   ตนเอง  ใหรูจักรักและถนอมหนังสือ  และเคารพสิทธิของผูอืน่ ในการใช

หองสมุดและยืมหนังสือซึง่เปนสมบัติของทุกคน รวมกัน  รวมมือกับครูอาจารยในการจัดชัว่โมงใช

หองสมุด  จัด หนังสอื  และสื่อการสอนอ่ืน ๆ  ตามรายวิชาใหแกครูอาจารย 

 5. หองสมุดเฉพาะ 

  เปนหองสมุดซึง่รวบรวมหนังสือในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ  มักเปนสวนหนึ่งของ 

หนวยราชการ  องคการ  บริษัทเอกชน  หรือธนาคาร  ทําหนาที่จัดหาหนังสือและใหบริการความรู           

ขอมูล  และขาวสารเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วของกับการดําเนินงานของหนวยงานนัน้ ๆ  หองสมุดเฉพาะจะเนน 
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การรวบรวมรายงานการคนควาวิจัย  วารสารทางวิชาการ  และเอกสารเฉพาะเรือ่งทีผ่ลิตเพื่อการใชใน กลุม

นักวิชาการบริการของหองสมุดเฉพาะจัดพิมพขาวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพเฉพาะเรื่องสงใหถึงผูใช  จัดสง

เอกสารและเร่ืองยอของเอกสารเฉพาะเร่ืองใหถึงผูใชตามความสนใจเปนรายบุคคล 

 

 ในปจจุบันนี ้  เนื่องจากการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพอื่น ๆ  โดยเฉพาะวารสารทางวิชาการ  

รายงานการวิจัย  และรายงานการประชุมทางวิชาการมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากมาย  แตละสาขาวิชา แยกยอยเปน

รายละเอียดลึกซึ้ง  จึงยากที่หองสมุดแหงใดแหงหนึ่งจะรวบรวมเอกสารเหลานี้ไดหมด ทุกอยาง  และ

ใหบริการไดทุกอยางครบถวน  จึงเกดิมหีนวยงานดําเนินการเฉพาะเร่ือง  เชน  รวบรวม หนังสือและสิง่พิมพ

อ่ืน ๆ  เฉพาะสาขาวิชายอย  วิเคราะหเนือ้หา  จัดทําเรือ่งยอ  และดรรชนีคนเรือ่ง น้ัน ๆ  แลวพิมพออก

เผยแพรใหถึงตัวผูตองการเรือ่งราวขาวสารและขอมูล  ตลอดจนเอกสารในเรื่องนั้น  หนวยงานทีท่ําหนาที่

ประเภทนี ้  จะมีชื่อเรียกวา  ศูนยเอกสาร  ศูนยสารสนเทศ  ศูนยขาวสาร  หรือ ศูนยสารนิเทศ  เชน  ศูนย

เอกสารการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ศูนยขาวสารการประมง  เปนตน  ศูนยเหลานีบ้างศูนยเปนเอกเทศ  บาง

ศูนยก็เปนสวนหน่ึงของหองสมุด  บางศูนยก็เปนสวนหน่ึงของ หนวยงานเชนเดียวกบัหองสมดุเฉพาะ 

 

หองสมุดประชาชน 

 ในที่นีจ้ะกลาวถึงหองสมุดประชาชนเปนหลัก  เนือ่งจากเปนหองสมุดที่ใหบริการในทุกอําเภอ 

และใน  กทม.บางเขต  หรือใหบริการประชาชนทั่วไป  และอยูในชุมชนใกลตัวนักศึกษามากที่สุด 

 หองสมุดประชาชน  หมายถึง  สถานทีจั่ดหา  รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ  เพือ่การอาน และ

การศึกษาคนควาทุกชนิด  ทุกประเภท  มีการจัดระบบหมวดหมูตามหลักสากล  เพื่อการบริการ และ

จัดบริการอยางกวางขวางแกประชาชนในชุมชน  สังคม  โดยไมจํากัดเพศ  วัย  ความรู  เชื้อชาติ ศาสนา  

รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยมีบรรณารักษศาสตรเปนผูอํานวยความสะดวก 

 หองสมดุประชาชนดําเนินการโดยหนวยงานตาง ๆ  ไดแก  สํานักงาน กศน.  (หองสมุด ประชาชน

ทั่วประเทศ)  กรุงเทพมหานคร  (หองสมุดประชาชนในเขต กทม.)  เทศบาล  (หองสมุด ประชาชนเทศบาล)  

เปนตน 

 

ประเภทของหองสมุดประชาชน  (สังกัดสํานักงาน  กศน.)  

 หองสมุดประชาชน  แบงตามขนาดไดเปน  ๓  ประเภทใหญ ๆ  ดังน้ี 

 1. หองสมุดประชาชนขนาดใหญ  ไดแก  หองสมุดประชาชนจังหวัด  สวนใหญตัง้อยูใน เขต

อําเภอเมอืง  และหอสมุดรัชมังคลาภิเษกพระราชวังไกลกังวล  หัวหิน  ซึ่งมีลักษณะอาคารสวนใหญ เปน  2  

ชั้น  ชั้นบนจัดบริการหนังสือ  เอกสาร  และสื่อเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรระดับตาง ๆ  โดยจัดเปนหอง

การศึกษานอกโรงเรียนและหองโสตทัศนศึกษา  หองหรือมุมหนังสือมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และหองหรือมุมศูนยขอมูลชุมชนทองถิน่  เปนตน    สวนชั้นลางจัดเปนชั้น
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หนังสือและบริการหนังสือ  เอกสาร  สือ่ความรูทางงวิชาการ  สารคดีโดยทัว่ไป  และจัดบริการหนังสือ

สําหรับเด็ก  สื่อสําหรับเด็ก  เยาวชน  มุมจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก 

 2. หองสมุดประชาชนขนาดกลาง  ไดแก  หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ลักษณะ 

อาคารเปน  2  ชั้น  มีรูปแบบอาคารเหมือนกันเกือบทุกแหง  ชัน้บนจัดเปนหองศูนยขอมูลทองถิน่บริการ 

เกี่ยวกับขอมูลชุมชน  หองการศึกษานอกโรงเรียน  บริการสือ่ความรูหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  ทุก

หลักสูตร  ทุกประเภท  ตลอดจนหองโสตทัศนศึกษาและหองการศึกษาดาวเทียมไทยคม  และหอง สําคัญ

ที่สุดหองหนึ่งคือหองเฉลิมพระเกียรติฯ  จัดบริการขอมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ  

โครงการในพระราชดําริหนังสือพระราชนิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

และพระราชวงศที่เกี่ยวของ  เปนตน  ชั้นลางจัดบริการมุมเด็กซึง่ประกอบดวยสื่อความรูสําหรับเด็ก  เครื่อง

เลนพัฒนาความพรอม  สือ่ความรูทุกประเภท  รวมทัง้เปนทีจั่ดกิจกรรมสําหรับเด็ก  และจัดสื่อ เอกสาร

หนังสือวิชาการ  สารคดี  ความรูทั่วไปสําหรับผูใหญ  ประชาชนทั่วไป 

 หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  เปนหองสมุดที่ไดพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสทีท่รงมีพระชนมายุครบ  36  พรรษา  และพระองค

ทรงเสด็จเปดหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ทกุแหงดวยพระองคเอง 

 3. หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก  ไดแก  หองสมุดประชาชนอําเภอทั่วไป  จัดบริการหนังสือ 

และสื่อความรูประเภทตาง ๆ  จัดมุมเด็กและครอบครัว  มุมวารสารหนังสือพิมพ  มุมการศึกษานอก 

โรงเรียนและหนังสอืวิชาการ  สารคดีทั่วไป  รวมทั้งหนังสืออางอิง   เปนตน 

 

ความสําคัญของหองสมุดประชาชน 

 หองสมุดประชาชนมีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาคนในชุมชน  และของประเทศ ในทุก

ดาน  ดังน้ี 

 1. เปนแหลงกลางในการจัดหารวบรวม  และบริการขอมูลขาวสารสําคัญทีท่ันเหตุการณ และ

ความเคลื่อนไหวของโลกที่ปรากฏในรูปลักษณตาง ๆ  มาไวบริการแกประชาชน 

 2. เปนแหลงเรียนรูการศึกษาตามอัธยาศัยที่ใหพื้นฐานความคิดของประชาชนโดย  สวนรวม

และเปนพื้นฐานความเติบโตทางสติปญญาและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 3 เปนศูนยขอมูลชุมชนในการสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 4. เปนแหลงกลางทีจ่ะปลูกฝงใหประชาชนมีนิสัยรักการอาน  การศึกษาคนควาหาความรู  การ

ศึกษาวิจัย 

 5. เปนแหลงทีป่ระชาชนสามารถใชหนังสือ  สือ่ความรูตาง ๆ  ใหเปนประโยชนอยางเต็มที ่ 

ตามความตองการและสภาพแวดลอมของประชาชน 

 6. เปนแหลงสนับสนุนการเผยแพรความรู  ความคิด  ทัศนคติ  ประสบการณในรูปแบบ ของสือ่

ตางๆ   
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 7. เปนแหลงการเรียนรูที่เชื่อมโยงการศึกษานอกระบบ  การศึกษาในระบบ  และเชือ่มโยง 

แหลงเรียนรูตาง ๆ 

 

 1. การบริการภายในหองสมุด 

 หองสมุดประชาชนทุกประเภทจะจัดบริการภายในหองสมุดตามความเหมาะสมของแตละ 

หองสมุด  และการสนองตอบความตองการของผูรับบริการ  ดังน้ี 

 1.1 บริการการอาน  การศึกษาคนควา  จัดสื่อตาง ๆ  ในพื้นที่ที่ถูกจัดเปนสัดสวน  และ  สิง่อํานวย

ความสะดวกตาง ๆ 

 1.2 บริการสืบคนดวยคอมพิวเตอร  เพือ่การเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็ว  ดวย 

โปรแกรม  PLS  (Public  Library  Service)  โดยจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและ แนะนําการ

ใช 

 1.3 บริการสืบคนดวยตูบัตรรายการ  โดยสารสนเทศทุกประเทภ  ทุกชนิด  จะถูกจัดทํารายการ 

คนเปนบัตรรายการ  จัดเรียงไวในตูบัตรรายการ  แยกประเภทเปนบัตรผูแตง  บัตรชือ่หนังสือ  และ     บัตร

เร่ือง  รวมทั้งบัตรดรรชนีตาง ๆ  ไวบริการ 

 1.4 บริการยืม-คืน  หนังสือ-สือ่ความรูตาง ๆ  ใหผูใชบริการยืมอานนอกหองสมุด  โดยแตละ 

แหงจะกําหนด  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ฯลฯ  ตามความเหมาะสมของแตละหองสมุด  และมีการใช ระบบ

เทคโนโลยใีนการบริการทีร่วดเร็ว 

 1.5 การบริการแนะแนวการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแกนักศึกษา  และ 

ประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 1.6 บริการสื่อเอกสารของสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

 1.7 บริการขอมูลสารสนเทศและเอกสารงานวิจัยตาง ๆ  รวมทั้งหนังสืออางอิง 

 1.8 บริการการเรียนรูการใชคอมพวิเตอรโปรแกรมตาง ๆ  อินเทอรเน็ต  สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

 1.9 บริการสถานที่จัดกิจกรรมเสริมความรูตาง ๆ 

 1.10 บริการแนะนําใหความรูแกนักเรียน  นักศึกษา  สถาบันตาง ๆ  รวมทัง้ประชาชนในการ รูจัก

ใชหองสมุดประชาชน 

 1.11 บริการแนะนําทางบรรณารักษศาสตรแกบุคลากรเครือขายในการจัด  ปรับปรุง  พัฒนา แหลง

เรียนรูหองสมุดของทองถิ่น 

 1.12 บริการฝกประสบการณการปฏิบัติงานหองสมุดแกนักเรียน  นักศึกษา  สถาบันตาง ๆ 
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 2. การบริการภายนอกหองสมุด 

 2.1 บริการหองสมุดเคลื่อนที่กับหนวยงานองคกรทองถิ่น 

 2.2 บริการหมุนเวียนสื่อในรูปแบบตาง ๆ  ไปยังศูนยการเรียน  แหลงความรู  ครอบครัว  ฯลฯ  ที่

อยูหางไกลหองสมุด  ในรูปแบบตาง ๆ  เชน  เป  ยาม  หีบ  กระเปา  ฯลฯ 

 2.3 บริการความรูทางสถานีวิทยุ  โทรทศัน  หอกระจายขาว  เสียงตามสาย  แผนพับ  แผนปลิว 

ฯลฯ 

 2.4 บริการสื่อตาง ๆ  แกบุคลากร  กศน.  ทั้งครู  วิทยากร  นักศึกษากลุมการเรียนรูตาง ๆ 
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เรื่องที่ 3 : ทักษะการเขาถึงสารเทศของหองสมุดประชาชน 

 

 ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยี  ชวยลดขั้นตอนการหาขอมูลของหองสมุดประชาชน  

ผูเรียนสามารถคนหาไดจากอินเทอรเน็ต  วามีหองสมุดประชาชนที่ใดบาง  สถานที่ต้ัง  เวลาเปด-ปด  

หมายเลขโทรศัพท  กิจกรรมที่ใหบริการ  ชวยใหผูใชสะดวกและสามารถเขาถึงหองสมุดไดงาย 

 หองสมุดทุกประเภททุกชนิดจะมีการจัดระบบหมวดหมูของสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค 

สําคัญเพื่อใหประชาชนเขาถึงสิง่ทีต่องการสนใจไดงาย  สะดวกรวดเร็ว  และสะดวกในการบริหาร จัดการ

หองสมุดเพื่อการบริการกลุมเปาหมายในระยะยาว 

 ระบบหมวดหมูทีห่องสมุดนํามาใชจะเปนระบบสากลทีท่ัว่โลกใช  และเหมาะกับกลุม  เปาหมาย

เขาถึงไดงาย  ระบบที่นิยมใชในประเทศไทยเปนสวนใหญ  มี  2  ระบบ  ไดแก  ระบบทศนิยม ของดิวอี้  ซึ่ง

ใชตัวเลขอารบิกเปนสัญลักษณ  แทนหมวดหมูสารสนเทศ  นิยมใชในหองสมุดประชาชน  กับอีกระบบหน่ึง  

ไดแกระบบรัฐสภาอเมริกัน  ใชอกัษรโรมนั  (A-Z)  เปนสัญลักษณ  นิยมใชในหอง สมุดมหาวิทยาลัย 

 ระบบทศนิยมของดิวอ้ี  แบงความรูในโลกออกเปนหมวดหมูจากหมวดใหญไปหาหมวดยอย  จาก

หมวดยอยแบงเปนหมูยอย  และหมูยอยๆ  โดยใชเลขอารบิก  0-9  เปนสัญลักษณ  ดังน้ี 

 000  สารวิทยาความรูเบ็ดเตล็ดทั่วไป 

 100  ปรัชญาและวิชาที่เกี่ยวของ  

 200  ศาสนา 

 300  สังคมศาสตร 

 400  ภาษาศาสตร 

 500  วิทยาศาสตร  (วิทยาศาสตรบริสุทธิ์) 

 600  เทคโนโลยี  (วิทยาศาสตรประยุกต) 

 700  ศิลปกรรมและการบันเทิง 

 800  วรรณคดี 

 900  ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร 

 

 ระบบรัฐสภาอเมริกา  (Library of Congress Classification) 

 หองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสวนใหญใชระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  ซึ่งปรับปรุง 

และพฒันาโดย  เฮอรเบริด  พัทนัม  (Herbirt  Putnum)  เมือ่ป พ.ศ. 2445 

 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันแบงหมวดหมูวิชาออกเปน  20  หมวด  ใชอักษรโรมันตัวใหญ  A-Z  

ยกเวนตัวอักษร  I, O, W, X, Y  เพื่อสําหรับการขยายหมวดหมูวิชาการใหม ๆ  ในอนาคต  

 ตารางการแบงหมวดหมูหนังสือระบบหอสมุดอเมริกัน  แบงหมวดหมูวิชาการเปน  20  หมวด

ใหญ  ดังน้ี 
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 1. หมวด A : ความรูทั่วไป 

 2. หมวด B : ปรัชญา  ศาสนา 

 3. หมวด C : ประวัติศาสตร 

 4. หมวด D : ประวัติศาสตรสากล 

 5. หมวด E-F : ประวัติศาสตรอเมริกา 

 6. หมวด G : ภูมิศาสตร  มานุษยวิทยา  คติชนวิทยา 

 7. หมวด H : สังคมศาสตร 

 8. หมวด J : รัฐศาสตร 

 9. หมวด K : กฎหมาย 

 10. หมวด L : การศึกษา 

 11. หมวด M : ดนตรี 

 12. หมวด N : ศลิปกรรม 

 13. หมวด P : ภาษาและวรรณคดี 

 14. หมวด Q : วิทยาศาสตร 

 15. หมวด R : แพทยศาสตร 

 16. หมวด S : เกษตรศาสตร 

 17. หมวด T : เทคโนโลยี 

 18. หมวด U : วิชาการทหาร 

 19. หมวด V : นาวิกศาสตร 

 20. หมวด Z : บรรณารักษศาสตร 

 

 สําหรับหองสมุดประชาชนซึ่งผูใชบริการเปนประชาชนทั่วไป  การจัดหมวดหมูหนังสือ  นอกจาก 

ระบบดังกลาวแลว  ยังมีชื่อหมวดหนังสือและสื่อเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคนหา  เชน  นวนิยาย  เรือ่งสั้น  

สารคดี  ประวัติศาสตร  วิทยาศาสตร  กีฬา  นันทนาการ  เปนตน   

 

 การเขาถึงสารสนเทศหองสมุดประชาชน 

 หองสมุดประชาชนมีหลากหลายสังกัด  เชน  สังกัดสํานักงาน  กศน.  สังกัดกรุงเทพมหานคร  

สังกัดเทศบาล  การจัดระบบการสืบคนหองสมุดประชาชนไดอํานวยความสะดวกในการสืบคนสาร   

สนเทศ  ดังน้ี 

 1. การใชโปรแกรมเพื่อการสืบคน  ในยุคปจจุบัน  สํานักงาน  กศน.  ไดพัฒนาโปรแกรม เพื่อ

บริหารจัดการงานหองสมุดใหครบวงจร  เชน  ขอมูลหนังสือ  สื่อ  ขอมูล  สมาชิก  ขอมูลอืน่ ๆ   ดังน้ัน  

หากผูใชบริการตองการรูวามีหนังสือหรือสื่อที่ตองการในหองสมุดแหงน้ันหรือไม  ก็สามารถคนหา ไดดวย
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โปรแกรมดังกลาว  ซึง่หองสมุดจะมีคอมพิวเตอรใหสืบคนไดดวยตนเอง  โดยพิมพคําที่ เกี่ยวของกับ

หนังสือ  เชน  ประวัติศาสตร  สัตวเลีย้งลูกดวยนม  การศึกษา  โลกรอน  ฯลฯ  สวน รายละเอียดวิธีการใช

โปรแกรม  สามารถศึกษาไดจากหองสมุดประชาชนแหงนั้น 

 2. การสืบคนขอมูลสารสนเทศดวยบัตรรายการ 

  หองสมุดประชาชนบางแหงอาจยังจัดบริการสืบคนดวยบัตรรายการ  ซึง่มีลักษณะเปน บัตร

แขง็  เก็บไวในลิ้นชักในตูบัตรรายการ 

 

ตัวอยางลกัษณะของบัตรรายการ 

 
บัตรรายการหนังสือที่ปรากฏขางบน  จะมีชื่อผูแตงอยูบรรทัดบนสุด  มีชื่อเรียกวา  บัตรผูแตง 

กิจกรรม 

 ใหครู  กศน.  รวมกลุมผูเรียนแบงกลุมละประมาณ  10  คน  ไปหอง สมุดประชาชน  โดย

ประสานงานกับบรรณารักษใหแนะนําหองสมุด  การ ใชหองสมุดแหลงสารสนเทศ  และใหผูเรียนแขงขัน

การหาหนังสือจาก โปรแกรมหองสมุด  หรือจากตูบัตรรายการ  ใหผูแขงขันหยิบหนังสือตาม รายการที่คน

ใหไดจากชั้นหนังสืออยางรวดเร็ว  และใหแตละกลุมจัดทํา รายงานสงครู 
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เรื่องที่ 4 : การใชแหลงเรียนรูสําคัญๆ  ภายในประเทศ 

 

หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” 

 ในโอกาสมิง่มงคลสมัยทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระ ชน

มายุ  36  พรรษา  เมือ่ปพุทธศักราช  2534  กระทรวงศึกษาธิการไดรับพระราชทานพระราชานุญาต ให

ดําเนินโครงการจัดตัง้หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  และเพื่อสนอง แนวทาง

พระราชดําริในการสงเสริมการศึกษาสําหรับประชาชนที่ไดทรงแสดงในโอกาสตาง ๆ  เชน 

 ในโอกาสทีท่รงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเปนองคประธานในการประชุมสมัชชาสากล  วาดวย

การศึกษาผูใหญ  เมื่อวันที่  12  มกราคม  2533  ไดทรงพระราชทานลายพระหัตถเชิญชวนให 

 “รวมกนัทาํใหชาวโลกอานออกเขยีนได” 

 และในบทพระราชนิพนธเร่ือง  “หองสมุดในทัศนะของขาพเจา”  ไดทรงกลาววา 

 “...ความรูของมนุษยเปนมรดกทีต่กทอดกันมาแตโบราณ  เมือ่มีการประดิษฐคิดคนอักษรขึน้  ผูมี

ความรูก็ไดบันทึกความรูของตน  สิง่ทีต่นคนพบเปนการจารึก  หรือเปนหนังสือทําใหบุคคลอืน่ใน  สมัย

เดียวกนั  หรืออนุชนรุนหลังไดมีโอกาสศึกษาทราบถึงเร่ืองน้ันนๆ  และไดใชความรูเกาๆ  เปนพื้นฐาน ที่จะ

หาประสบการณคิดคนสิ่งใหมๆ  ที่เปนความกาวหนาเปนความเจริญสบืตอไป... 

 หองสมุดเปนสถานทีเ่ก็บเอกสารตาง ๆ  อันเปนแหลงความรูดังกลาว  แลวจึงเรียกไดวา  เปนครู  

เปนผูชี้นําใหเรามีปญญาวิเคราะหวิจารณใหรูสิ่งควรรูอันชอบดวยเหตุผลได 

 ขาพเจาอยากใหเรามีหองสมุดที่ดี  มีหนังสือครบทุกประเภทสําหรับประชาชน...” 

 ดวยความจงรักภักดีและความมุงมัน่ศรัทธาที่จะรวมสนองแนวทางพระราชดําริในการ  สงเสริม

โอกาสทางการศึกษา  ภายในป  2533  และ  2534  ไดมีประชาชนในแตละพืน้ที่  หนวยงาน ภาครัฐและ

ภาคเอกชนใหความสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  จํานวน  59  

แหง  ในพื้นที่  47  จังหวัด  เกินเปาหมายที่กําหนดไวเดิม  37  แหง  และนับเนือ่งจากนั้น ยังมีขอเสนอจาก

จังหวัดตางๆ  ขอเขารวมโครงการเพิม่เติมจวบจนปจจุบันมีหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  จํานวน  

82  แหง  (ขอมูลจากสถาบันพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู  สํานักงาน  กศน.  พฤศจิกายน  2553) 

 

บทบาทหนาท่ี 

 1. ศูนยขาวสารขอมูลของชุมชน  หมายถึง  การจัดหองสมุดใหเปนแหลงศึกษาหาความรู 

คนควา  วิจัย  โดยมีการจัดบริการหนังสือ  เอกสารสิง่พิมพ  สื่อโสตทัศน  ตลอดจนการจัดทําทําเนียบ และ

การแนะแนวแหลงความรูอ่ืนๆ  ที่ผูใชบริการสามารถไปศึกษาเพิ่มเติม 

 2. ศูนยสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  หมายถึง  การเปนแหลงสงเสริม  สนับสนุน  และจัด 

กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  โดยหองสมดุอาจดําเนินการเอง  หรือประสานงานอํานวยความสะดวก ให

ชุมชน  หรือหนวยงานภายนอกมาจัดดําเนินการ 
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 กิจกรรมการเรียนรูทีจั่ดขึ้นจะใหความสําคัญแก  การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  การแนะแนว  

การศึกษา  และการพัฒนาอาชีพ  การสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  สาย

สามัญ  การจัดกลุมสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ  การสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปของ นิทรรศการ  

การอภิปรายการเรียนรูระหวางสมาชิกในครอบครัว  การถายทอดความรูจากผูรูในชุมชน  และการแสดง

ภาพยนตรและสื่อโสตทัศน 

 3. ศูนยกลางจัดกิจกรรมของชุมชน  หมายถึง  การใหบริการแกชุมชนในการจัดกิจกรรม 

การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  เชน  การประชุมขององคกรทองถิน่และชมรมตางๆ  การจัดนิทรรศการ การ

แสดงผลิตภัณฑ  การจัดกิจกรรมวันสําคัญตามประเพณี  การจัดสวนสุขภาพ  สนามเด็กเลน  และ 

สวนสาธารณะ  เปนตน 

 4. ศูนยกลางสนับสนุนเครือขายการเรียนรูในชุมชน  หมายถึง  การจัดใหเกิดกระบวน การที่จะ

เชือ่มประสานระหวางหองสมดุและแหลงความรูในชุมชนอ่ืนๆ  เชนที่อานหนังสือประจําหมูบาน  สถานศึกษา  

แหลงประกอบการ  ภูมิปญญาทองถิน่  ดวยการผลิตและเผยแพรเอกสารสิ่งพิมพไป สนับสนุนเวียนหนังสือ

จัดทําทําเนียบผูรูในชุมชน  จัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง ชมุชน  เปนตน 

 

 

อาคารหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” 

 หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ที่จัดสรางขึน้ในรุนแรกจะเปนอาคาร  2  ชั้น  มีเน้ือที่ ใช

สอยประมาณ  320  ตารางเมตร  และมีรูปทรงทีค่ลายคลึงกัน  จะตางกันเฉพาะบริเวณหลังคาและ จ่ัว  ทั้งน้ี

เปนไปตามมติของคณะกรรมการอํานวยการโครงการทีก่ําหนดใหหองสมุดมีทัง้เอกลักษณะ เฉพาะของ

หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  และในขณะเดียวกนั  ใหมีเอกลักษณเฉพาะภาค 
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หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 
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หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  นครราชสีมา 

 

 

 

 
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ราชบุรี 
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หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สมุทรสาคร 

 
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สกลนคร 
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หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ดอนเจดีย จ.สพุรรณบุรี  

 

  
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
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 หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  จ.นครปฐม 

 

 
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”        อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
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หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  

อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อางทอง 

 

 
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  

อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส 
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การบริการของหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี” 

 บริการหนังสือท่ัวไป 

 หนังสือที่จัดบริการประกอบดวย  หนังสืออางอิง  นวนิยาย  สารคดี  และแบบเรียนในระดับ  

ตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนักศึกษานอกโรงเรียนที่จะสามารถยืมหนังสือเรียนไปใช  นอกจากนี้  ยังมี

หนังสอืพมิพและวารสารจัดบริการ  พรอมกับกฤตภาค  จุลสาร  และสิ่งพิมพอ่ืนๆ 

 บริการพิเศษที่เปนเอกลักษณเฉพาะสําหรับหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ไดแก 

 บริการศูนยขอมูลทองถิ่น  หองสมุดแตละแหงจะจัดศูนยขอมูลทองถิน่ตามพระราโชบายของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่มีพระราชประสงคใหหองสมุดประชาชน  “เฉลิม ราช

กุมารี”  จัดรวบรวมขอมูลเกีย่วกับ  อําเภอ  และจังหวัดทีตั่ง้ในรูปของสถิติ  เอกสารสิง่พิมพ  บทสัมภาษณ  

แผนที่  ตลอดจนภาพถาย 

 ในปจจุบัน  ศูนยขอมูลภายในหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ยังมีความแตกตางกันใน 

ความสมบูรณและวิธีการนําเสนอ  แตสวนใหญจะมีขอมูลในเร่ืองดังตอไปน้ี 

 1. ขอมูลสภาพทั่วไป 

 2. ขอมูลทางสังคม 

 3. ขอมูลทางการเมืองการปกครอง 

 4. ขอมูลทางการศึกษา 

 5. ขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม 

 6. ขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 7. ขอมูลทางการเกษตร 

 8. ขอมูลทางอุตสาหกรรม 

 9. ขอมูลทางเศรษฐกิจ 

  

 มุมนักเขียนทองถิ่น  ไดมีความพยายามทีจ่ะประกาศเกียรติคุณและรวบรวมผลงานนักเขียน 

ทองถิ่นที่มีผลงานมีชื่อเสียงระดับชาติ  และเปนที่รูจักภายในทองถิน่  ทัง้นี้เพือ่ใหประชาชนในแตละ  พื้นที่

เกิดความภาคภูมิใจในพลังความสรางสรรคในทองถิน่ของตนและเยาวชนรุนหลังเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะ

เจริญรอยตาม 

 มุมวรรณกรรมพื้นบาน  นอกจากมุมนักเขียนทองถิ่นแลว  หองสมุดยังมุงเพือ่จะรวบรวม  

วรรณกรรมพื้นบานทั้งที่อยูในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ  และเปนตํานานเลาสืบตอกนัมา  
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 มุมธรรมะ  หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  หลายแหงไดริเริ่มหองธรรมะหรือมุมธรรมะ 

ซึง่นอกจากจะนําเสนอประวัติและผลงานของพระสงฆที่เปนที่เคารพในพื้นที่แลว  ยังจัดหนังสือ พระ

ไตรปฏก และรวบรวมหนังสอืธรรมะ  ตลอดจนเทปธรรมะเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาอีกดวย 

     มุมหนังสือท่ัวไป 

 มุมศิลปนทองถ่ิน 
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 บริการแนะแนว  เนือ่งจากผูใชบริการหองสมุดจํานวนไมนอยเปนประชาชนนอกระบบโรงเรียน 

จึงมีการจัดมุมแนะแนวขึ้นในหลายแหง  เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษานอกระบบโรงเรียน  

ประโยชนที่จะไดรับและขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่จัดสอน  คาเลาเรียน  และรายละเอียดพืน้ฐานอ่ืนๆ 

 

 

หองเด็กและครอบครัว 

 หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  แตละแหงไดจัดบริเวณเฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชน  ให

มาใชบริการรวมกันดวยการจัดหนังสือและสือ่นานาชนิดซึง่มีทัง้สือ่ทดลองทีผู่ ใชสามารถทดลองดวย 

ตนเองหรือเปนกลุม  เคร่ืองเลน  และสื่อสาธิต 

 

 
  

 ในบริเวณดังกลาว  จะจัดบรรยากาศใหดึงดูดใจ  โดยอาจจําลองภาพจากตํานานพื้นฐาน  เทพนิยาย  

หรือสภาพภูมิประเทศทั้งใกลและไกลตัวมาตกแตง  พรอมกับจัดที่น่ังอาน  ที่น่ังเลนที่เหมาะสม  มีบริเวณจัด

กิจกรรมทีเ่ด็กและครอบครัวสามารถมีสวนรวมและแสดงออก  เชน  การเลานิทาน  การแสดง ละครหุน  

การวาดภาพ  การแขงขันอานเขียน  เปนตน  หองสมุดบางแหง  เชน  ทีอํ่าเภอไพธิท์อง  ได สอดแทรกการ

ปลูกฝงระเบียบวินัยใหกับเด็ก  ดวยการจัดระบบใหเด็ก  ไมวาจะเล็กเพียงใดไดฝกหัด เบิกและเก็บของเลน

ใหเปนระเบียบ 

 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่หลากหลายและตอเนื่อง  การรักษาระเบียบวินัยภายใน 

หองสมุด  การสงเสริมใหครอบครัวมาใชบริการรวมกัน  การดูแลสภาพเครือ่งเลนใหใชการได  ตลอดจน 

การเสริมหนังสือและสื่อใหมีพอเพียง  จึงเปนประเด็นทีท่าทายผูมีสวนรวมในการจัดหองสมุดประชาชน 

“เฉลิมราชกุมารี”  ทุกคน 
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หองโสตทัศนศึกษา 

 หองโสตทัศนศึกษา  เปนหองที่มุงพัฒนาใหเปนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาของอําเภอ  โดยมี

วัตถุประสงคที่จะจัดบริการสื่อเพื่อการศึกษาคนควา  เพื่อสงเสริมการศึกษาดวยตนเอง  เพื่อ ประกอบการ

เรียนการสอน  ทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน  และเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และการ นันทนาการ 

 
  

 ในแตละหองสมุดจะมีสื่อพื้นฐาน  ซึ่งไดแก  สไลด  CD  C.A.I  CD-ROM  และคูมือประกอบ การ

ฟงและการชมซึ่งจะมีเน้ือหา  ดังน้ี 

 1. สือ่การศึกษาสําหรับศึกษาดวยตนเอง  หรือเสริมหลักสูตรการศึกษาสายสามัญทัง้ใน และ

นอกระบบโรงเรียน  ต้ังแตระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และในบางแหงมีถึงระดับอุดมศึกษา  ทัง้นีโ้ดย

ไดรับการสนับสนุนจากศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  และมหาวิทยาลัยเปด 

 2. สื่อการศึกษาสายอาชีพ  สาํหรับศกึษาดวยตนเอง  หรือประกอบการเรียนตามหลักสูตร 

 3. สื่อที่ใหความรูทั่วไปเชิงสารคดี  เชนเร่ืองศิลปวัฒนธรรม  การทองเที่ยว  เปนตน 

 4. สื่อที่ใหความรูในเร่ืองธรรมะ  และศาสนา 

 5. สื่อดนตรีประเภทตางๆ  ทั้งดนตรีพื้นบาน  ดนตรีไทย  และดนตรีสากล 

 6. สื่อบันเทิง 
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หองอเนกประสงค 

 หองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  มีบทบาทในการเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูของประชาชน  

ในการวางแผนเบื้องตน  จึงกําหนดใหมีหองอเนกประสงคที่จะสามารถจัดกิจกรรมการศึกษาทีห่ลาก หลาย

ทั้งในรูปของพิพิธภัณฑทองถิน่  นิทรรศการ  การอภิปราย  การพบกลุมของนักศึกษา  หรือการ เรียนการ

สอนกลุมสนใจ  ซึ่งมีเน้ือหาดังตอไปน้ี 

 1. ประวัติศาสตร  โบราณคดีของพื้นทีนั่้นๆ  ทั้งในภาพรวม  และเจาะลึกในบางประเด็น  เชน

หองสมุดอาวลึกแสดงนิทรรศการถ้ําหัวกะโหลกและลูกปดโบราณ  หองสมุดปตตานีจัดหองพิเศษ เพื่อ

นําเสนอเรื่องเมืองโบราณ  หองสมุดพัฒนานิคมจัดนิทรรศการตามรอยสมเด็จพระนารายณ  และ หองสมุด

ทองผาภูม ิ เสนอเสนทางเดินทพั  เปนตน 

 2. ภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม  หองสมดุแตละแหงจะนําเสนอแผนที่แสดงอาณาเขต  และ สภาพ

ทางภูมิประเทศ  พรอมกับเสนอประเด็นปญหา  เชน  หองสมุดน้ําพองเสนอนิทรรศการลําน้ํา แหงชีวิต  

หองสมุดบางปะกงจัดนิทรรศการปาชายเลน  หองสมุดวิเศษชัยชาญแสดงเรือ่งแมน้าํนอย  หองสมุดสิง

หนครเนนการสรางความตระหนักในเร่ืองทะเลสาปสงขลา  เปนตน 

 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  หองสมุดหลายแหงใหความสนใจตอการนําเสนอนิทรรศการ ที่

เกี่ยวกับความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของประชาชน  เชน

หองสมุดแมสะเรียงเสนอเรือ่งไทยใหญและชาวเขาเผาตางๆ  หองสมุดทีจั่ตุรัสแสดงวัฒนธรรมชาว ชัยภูมิ  

ที่มีพืน้ฐานไทยโคราช  และลาว  หองสมุดลาดหลุมแกวจัดนิทรรศการวัฒนธรรมมอญ  หองสมุด ศีขรภูมิ

เนนเร่ืองสวย  ในขณะที่หองสมุดกาบเชิงเนนเร่ืองวัฒนธรรมเขมร  เปนตน 

 4. อาชีพ  เปนหัวขอที่มีการนําเสนออยางกวางขวางทัง้ในแงของการแสดงวิวัฒนาการของ 

อาชีพในพืน้ที่  เชนการทําเครือ่งปนดินเผาทีห่องสมุดชุมพวง  ผายกดอกที่ลําพูน  ผาไหม  ผาขิต  ผาแพรวา  

ในหองสมุดเขตอีสาน  จนถึงการทําขนมเคกที่ขึน้ชือ่ของจังหวัดตรัง  การประกาศเกียรติคุณครูชาวบาน ที่มี

ความรู  และประสบการณที่มีคุณคาแกการสนับสนุนใหถายทอดไปสูประชาชน  การปรับปรุงอาชีพ ใน

พื้นที่และการนําเสนอทางเลือกใหมตลอดจนขั้นตอนในการประกอบอาชีพ 

 5. การสงเสริมคุณภาพชีวิต  หองสมุดหลายแหงไดรับความรวมมือในการจัดนิทรรศการ 

เกีย่วกับการสงเสริมคุณภาพชีวิต  เชน  นิทรรศการเรือ่งคุณคาทางโภชนาการของพืชผักพืน้เมืองที ่

หนองบัวลําภู  นิทรรศการเรือ่งการขาดวิตามินเอ  ทีป่ตตานี  เรือ่งอุบัติภัยทีศ่ีขรภูมิ  การพัฒนาชายแดน ที่

หองสมดุนาดี  เปนตน 

 6. คนดีมีฝมือ  นอกเหนือการจัดมุนนักเขียนทองถิน่ในหองอานหนังสือทัว่ไปแลว  ยังมี ความ

พยายามที่จะรวบรวมประวัติและผลงานของคนดีมีฝมือที่เกิดในอําเภอ  และจังหวัด  เพื่อเผยแพร ในหองน้ี

ดวย 
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 7. ภูมิปญญาทองถิ่น  สอดแทรกภายในนิทรรศการแตละหัวขอ  มีความพยายามที่จะ เสนอ

ผลงานและประสบการณจากผูรูในชุมชน  เชน  หมอยาสมุนไพร  ชางทอผา  ชางตีเหล็ก  เกษตรกร ทีท่ําไร

ทํานาสวนผสม  ทัง้นีเ้พือ่ใหหองสมุดไดเปนสื่อกลางระหวางเทคโนโลยีจากภายนอก  และ  ภูมิปญญาทีไ่ด

สั่งสมไวในแตละพื้นที่ 
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หองเฉลิมพระเกียรติ 

 หัวใจของหองสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  คือหองเฉลิมพระเกียรติซึง่มีวัตถุประสงค ที่จะ

นําเสนอพระราชประวัติ  พระปรีชาญาณ  และพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริยมีตอ ประชาชน

ชาวไทย  หองเฉลิมพระเกียรติจึงแบงเปน  4  สวน  กลาวคือ 

 
 1. นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 2. พระราชนิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พระราชนิพนธ ของ

พระบรมวงศานุวงศ  ในราชวงศจักรี  หนังสือเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยและราชวงศจักรรี 

 3. นิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

ในดานตางๆ  เชน  ศลิปกรรม  วรรณกรรม  การดนตรี 

 4. พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดําริในรัชกาลปจจุบันของสมเด็จพระเทพรัตน ราช

สดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 การนําเสนอนั้น  จะแตกตางในแตละหองสมุด  สวนใหญจะประกอบดวย  ภาพซึ่งสวนหนึ่ง   

ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน  และอีกสวนหนึง่ไดจากประชาชนใน 

พื้นที่ที่เก็บรักษาไวดวยความเทิดทูนบูชา  หลายภาพมีอายุกวา  20  ป  หนังสอื  กฤตภาค  สิ่งที่จําลอง ผลงาน  

ฝพระหัตถ  และสื่อโสตทัศน 
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หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

 

 หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  เปนแหลงเรียนรูหลักในสถาบันอุดมศึกษา  มีบทบาท หนาที่

สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทีเ่ปดในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  เปนสําคัญ  โดยการจัด

รวบรวมหนังสือและสือ่ความรูอื่น ๆ  ในสาขาวิชาตามหลักสูตร  สงเสริมชวยเหลือการ คนควาวิจัยของ

อาจารยและนักศึกษา  สงเสริมพัฒนาการทางวิชาการของอาจารยและนักศึกษาโดย จัดใหมีแหลงความรู  

และชวยเหลือจัดทําบรรณานุกรมและดรรชนีสําหรับคนหาเรือ่งราวทีต่องการ แนะนํานักศึกษาในการใช

หนังสืออางอิงบัตรรายการและคูมือสําหรับการคนเร่ือง 

 หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  เนนการใหบริการกับนิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยนัน้ ๆ  แตก็มี

หลายแหงที ่เปดใหประชาชนเขาไปใชบริการไดตามขอกําหนดของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนั ้น              

(ใหคนควาขอมูลเพิ่มเติมในอินเทอรเน็ต) 

 ตัวอยางหองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เปนหองสมุดมหาวิทยาลัยเปด  มีชื่อ เรียกวา  

“สํานักบรรณสารสนเทศ”  มีบริการทั้งในมหาวิทยาลัยสวนกลาง  (กทม.)  ระดับภาค  ที่ ประชาชนมีโอกาส

เขาใชบริการได  โดยเสียคาบํารุงรายวัน  จังหวัดทีเ่ปดใหบริการ  ไดแก  นครศรีธรรมราช  เพชรบุรี  

นครสวรรค  สุโขทัย  อุดรธานี  อุบลราชธานี  ลําปาง  จันทบุรี  ยะลา  และ นครนายก  เนนเพื่อการเรียนของ  

มสธ.  ตามหลกัสตูรตาง ๆ  และหนังสอืทั่วไป  เชน  นวนิยาย  เร่ืองสั้น  หนังสอืเยาวชน 


 กิจกรรม 

 ใหผูเรียนยกตัวอยางหองสมุดในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย  1  แหง พรอมทั้งบอกลักษณะการ

ใหบริการของหองสมุด  ไดแก  สถานที่ต้ัง  การ    เปด-ปด  บริการ  คาบริการ  สําหรับประชาชนทั่วไป  

ฯลฯ 

 

 หอสมุดแหงชาติของไทย  สถาปนาขึ้นดวยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหากษัตราธิราช ใน

พระบรมราชจักรีวงศ โดยการรวบรวมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ  และหอพุทธสาสน 

สังคหะ เขาดวยกัน  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕  ทรงพระกรุณา โปรด

เกลาฯ  ใหมีพระบรมราชโองการประกาศจัดการหอพระสมุดวชิรญาณ  ใหเปนหอสมุดสําหรับ พระนคร  

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2448 และไดวิวัฒนาการเปนสํานักหอสมุดแหงชาติปจจุบัน  
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บทบาทและหนาท่ี 

 1. ดําเนินการจัดหา  รวบรวม  และสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา  วิทยาการ  ศิลปกรรม และ

วัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือตัวเขียน  เอกสารโบราณและจารึก  หนังสือตัวพิมพ  สือ่สิง่พิมพ  สื่อ

โสตทศันวัสดุ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  ที่ผลิตจากในประเทศและตางประเทศ 

 2. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ดําเนินงานดานเทคนิควิชาการบรรณารักษศาสตร  สารนิเทศศาสตร  

และเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล  ตลอดจนใหการฝกอบรมแก บุคลากรของหนวยงาน  

และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 3. ใหบริการการอาน  ศึกษาคนควา  และวิจัยแกประชาชนเพือ่ใหเปนแหลงการเรียนรู  ตลอด

ชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 4. เปนศูนยประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ 

 5. เปนศูนยขอมูลวารสารระหวางชาติแหงประเทศไทย  และภูมิภาคเอเซียตะวันออก เฉียงใต  

ศูนยกําหนดเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือและวารสาร  ศูนยกําหนดรายละเอียดทาง บรรณานุกรมของ

หนังสือที่จัดพิมพในประเทศ  และเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพในระดับ ชาติและนานาชาติ 

 

หอสมุดแหงชาติสาขาตาง ๆ 

 หอสมดุแหงชาติ  นอกจากจะต้ังอยูที่ทาวาสุกรี  เทเวศน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ยังมีหอสมุด 

แหงชาติสาขาในภูมิภาคตาง ๆ  อีก  17  แหง  ดังน้ี 

 

ภาคกลาง 

 

 

 

 
      หอสมุดแหงชาติเขตลาดกระบัง  เฉลิมพระเกียรติ 

      280/8  หมู 2  ถนนหลวงพรตพทิยพยตั  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

      10520  โทรศัพท  0-2739 - 2297 - 8  โทรสาร  0 - 2739 - 2297 - 8 

      ตอ 206  เวลาเปด - ปดทําการ/บริการ : 08.30 - 16.30 น. 

      วันจันทร - วันศกุร  หยุดวันเสาร - วันอาทติย  และวันนักขตัฤกษ 
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      หอสมุดแหงชาติอินทรบุรี  สิงหบุรี 

      109  หมู 1  ตําบลอินทรบุรี  อําเภอินทรบุรี  จังหวัดสงิหบุรี  16110 

      โทรศัพท  036 - 581 - 520 

      เวลาเปด - ปดทําการ/ บริการ :  09.00 - 17.00 น. วันอังคาร - วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร – และวันนักขตัฤกษ 

 

 

 

 

 
 

      หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก  กาญจนบุรี 

      ถนนแสงชโูต  ตําบลบานเหนือ  อําเภอเมือง   

      จังหวัดกาญจนบุรี  71000  โทรศัพท  034 - 513 924 - 6,  516 - 755  

      โทรสาร  034 - 513 -924   

      เวลาเปด - ปดทําการ / บริการ : 09.00 - 17.00  น.   

      วันอังคาร - วันเสาร  หยดุวันอาทติย - วันจันทร  และวันนักขตัฤกษ 
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      หอสมุดแหงชาติจังหวัดสุพรรณบุรี  เฉลิมพระเกียรติ 

      ถนนสพุรรณบุรี-ชัยนาท  ตําบลสนามชัย  อําเภอเมือง 

      จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

      โทรศัพท  035 - 535 - 343, 535 - 244  โทรสาร  035 - 535 -343 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น. วันอังคาร - วันพธุ 

      และวันนักขตัฤกษ 

 

 

 

ภาคเหนือ      

 
 

      หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก  เชยีงใหม 

      ถนนบุญเรืองฤทธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดเชยีงใหม  50200 

      โทรศัพท 053 - 278 - 3223,  053 - 808 - 550   

      โทรสาร 053 - 808 - 550   

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร - วันเสาร   

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร  และวันนักขัตฤกษ 
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      หอสมุดแหงชาติลําพูน 

      ถนนอินทรยงยศ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมอืง  จังหวัดลําพูน  5100 

      โทรศัพท 053 - 511 - 911  โทรสาร  053 - 560 - 801 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บรกิาร : 09.11 - 17.00 น.  วันอังคาร - วันเสาร 

      หยุดวันอาทิตย - วันจันทร  และวันนักขัตฤกษ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
 

      หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9  นครราชสีมา 

      ถนนราชดําเนิน  ตําบลในเมือง  อําเภอเมอืง  จังหวัดนครราชสีมา 

      30000  โทรศัพท  044 - 256 - 029 - 30  โทรสาร 044 - 256 - 030 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร - วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร – และวันนักขตัฤกษ 
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      หอสมุดแหงชาติประโคนชัย  บุรีรัมย 

      ถนนโชคชัย - เดชอุดม  ตําบลประโคนชัย  อําเภอประโคนชยั 

      จังหวัดบุรีรัมย  31140   

      โทรศพัท  044 - 671 - 239  โทรสาร 044 - 671 - 239 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร-วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร - และวันนักขตัฤกษ 

 

 

 

 
 

      หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

      พระบรมราชินีนาถ  นครพนม 

      ถนนอภิบาลบัญชา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000 

      โทรศัพท 144 - 512 - 200, 042 - 512 - 204   

      โทรสาร 042 - 516 - 246 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น. วันอังคาร-วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร - และวันนักขัตฤกษ 
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ภาคตะวันออก 

 

 
 

      หอสมุดแหงชาติชลบุรี 

      ถนนวชริปราการ  ตําบลบางปลาสรอย  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบรีุ 

      20000  โทรศัพท  038 - 286 - 339  โทรสาร  038 - 273 - 231 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ : 09.00 - 17.00  น.  วันอังคาร - วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร - และวันนักขตัฤกษ 

 

 
 

      หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก  จนัทบรุี 

      ถนนเทศบาล 3  อําเภอเมอืง  จังหวัดจันทบรีุ  22000 

      โทรศัพท  039 - 321 - 333,  039 - 331 - 211,  322 - 168 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ  : 09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร-วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร  และวันนักขตัฤกษ 
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ภาคใต 

 

 

 
 

      หอสมดุแหงชาตนิครศรีธรรมราช 

      ถนนราชดําเนิน  ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      80000  โทรศัพท  075 - 324 - 137, 075 - 324 - 138 

      โทรสาร  075 - 341 - 056 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ  : 09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร - วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร  และวันนักขตัฤกษ 

 

 

 

 

 
 

      หอสมุดแหงชาติกาญจนาภิเษก  สงขลา 

      ซอยบานศรัทธา  ถนนนํ้ากระจาย-อางทอง  ตําบลพะวง  อําเภอเมือง 

      จังหวัดสงขลา  90100 

      โทรศัพท  074 - 333 - 063 -5  โทรสาร  074 - 333 - 065 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร - วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร  และวันนักขตัฤกษ 
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      หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 

      พระบรมราชินีนาถ  สงขลา 

      สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ  ถนนกาญจนวานิช 

      ตําบลคอหงส  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110 

      โทรศัพท  074 - 212 - 211, 212 - 250  โทรสาร  074 - 212 - 211, 

      212 - 250  ตอ 201 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร - วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร  และวันนักขตัฤกษ 

 

 

 
 

      หอสมุดแหงชาติ  วัดดอนรัก  สงขลา 

      ถนนไทรบรุี  ตําบลยอบาง  อําเภอเมอืง  จังหวัดสงขลา  90000 

      โทรศัพท  074 - 313 - 730  โทรสาร  074 - 212 - 211 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ  : 09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร-วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร  และวันนักขตัฤกษ 
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      หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

      พระบรมราชินีนาถ  ตรัง 

      วัดมัชฌิมภูมิ  ถนนหยองหวน  ตําบลทับเที่ยง  อําเภอเมอืง 

      จังหวัดตรัง  92000 

      โทรศัพท  075 - 215 - 450  โทรสาร  075 - 215 - 450 

      เวลาเปด-ปดทําการ/บริการ  :  09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร - วันเสาร 

      หยดุวันอาทิตย - วันจันทร  และวันนักขตัฤกษ 

 

 

 

 

 
 

      หอสมุดแหงชาติวัดเจริยสมณกิจ  ภูเก็ต 

      วัดหลงัศาล  ตําบลเขาโตะแซะ  อําเภอเมอืง  จังหวัดภูเก็ต  83000 

      โทรศัพท  076 - 217 -780 - 1  โทรสาร  076 - 217 - 781 

      เปดเปด-ปดทําการ/บริการ :  09.00 - 17.00 น.  วันอังคาร - วันเสาร 

     หยดุวันอาทิตย - วันจันทร  และวันนักขตัฤกษ 
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หองสมุดเฉพาะ 

 

 หองสมุดเฉพาะคือหองสมุดซึง่รวบรวมหนังสือในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ  มักเปน สวน

หนึ่งของหนวยราชการ  องคการ  บริษัทเอกชน  หรือธนาคาร  ทําหนาทีจั่ดหาหนังสือและให บริการความรู  

ขอมูล  และขาวสารเฉพาะเรื่องที่เกีย่วของกับการดําเนินงานของหนวยงานนัน้ ๆ  หองสมุด เฉพาะจะเนน

การรวบรวมรายงานการคนควาวิจัย  วารสารทางวิชาการ  และเอกสารเฉพาะเรือ่งทีผ่ลิต เพือ่การใชในกลุม

วิชาการบริการของหองสมุดเฉพาะจะเนนการชวยคนเรือ่งราว  ตอบคําถาม  แปล บทความทางวิชาการ  

จัดทําสําเนาเอกสาร  คนหาเอกสาร  จัดทําบรรณานุกรมและดรรชนีคนเรื่อง ใหตามตองการ  จัดพิมพ

ขาวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพเฉพาะเรื่องสงใหถึงผูใช  จัดสงเอกสารและเรือ่งยอ ของเอกสารเฉพาะเรือ่งใหถึง

ผูใชตามความสนใจเปนรายบุคคล 

 ในปจจุบันน้ีเน่ืองจากการผลิตหนังสือและสิง่พิมพอืน่ ๆ  โดยเฉพาะวารสารทางวิชาการ  รายงาน

การวิจัย  และรายงานการประชุมทางวิชาการมีปริมาณเพิ่มขึน้มากมาย  แตละสาขาวิชามีสาขา แยกยอยเปน

รายละเอียดลึกซึง้  จึงยากที่หองสมุดแหงใดแหงหนึง่จะรวบรวมเอกสารเหลานีไ้ดหมด ทุกอยางและ

ใหบริการไดทุกอยางครบถวน  จึงเกดิมหีนวยงานดําเนินการเฉพาะเร่ือง  เชน  รวบรวม หนังสือและสิ่งพิมพ

อ่ืน ๆ  เฉพาะสาขาวิชายอย  วิเคราะหเนือ้หา  จัดทําเรือ่งยอ  และดรรชนีคนเรือ่ง น้ัน  ๆ  แลวพิมพออก

เผยแพรใหถึงตัวผูตองการขอมูล  ตลอดจนเอกสารในเร่ืองน้ัน 

 

ตัวอยางหองสมุดเฉพาะ 

 หองสมุดมารวย  เติมความรู  เติมความสนุก  ทกุอรรถรสแหงการเรียนรู 

 

ความเปนมา 

 จัดตั้งขึน้เมือ่ป พ.ศ. 2518  ในนาม  “หองสมุดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”  เพื่อเปน แหลง

สารสนเทศดานตลาดเงิน  ตลาดทุน  และสาขาวิชาที่เกีย่วของ  กอนจะปรับปรุงรูปลักษณใหม  และเปลีย่น

ชื่อเปน  “หองสมุดมารวย”  ในป พ.ศ. 2547  เพื่อเปนเกียรติแก  ดร.มารวย  ผดุงสิทธิ์  กรรมการ ผูจัดการ

ตลาดทรัพยทรัพยฯ  คนที่  5 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหบริการเผยแพรขอมูล  ความรูดานการเงิน  การออม  และการลงทุน 

 2. เพื่อใหประชาชนผูสนใจมีชองทางในการเขาถึงแหลงความรูผานศูนยการคาชั้นนํา 

  ไดสะดวกยิ่งขึ้น 

 3. เพื่อขยายฐานและสรางผูลงทุนหนาใหม 
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การดําเนินการ 

 หองสมุดมารวยไดจัดมุมบริการสําหรับกลุมเปาหมายในการใชบริการ  ดังน้ี 

 1. Library Zone 

  รวบรวมขอมูลสื่อสิ่งพิมพที่ผลิตโดย  ตลท. บจ. บลจ. กลต.  สมาคมฯ  ที่เกี่ยวของ เผยแพร

ความรูดานการวางแผนทางการเงิน  การออม  และการลงุทน  ตลอดจนเอกสารตาง ๆ  ที่  เกี่ยวของใหเปนที่

รูจักอยางกวางขวาง  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ 

  - SET  Corner 

  - Magazine & Nespaper 

  - Listed  Company : Annual  Report 

  - Personal  Finance 

  - Business & Management 

  - Literature & Best Seller : หนังสอืจาก  MOU  ระหวางตลาดหลกัทรัพยฯ  และ  

   สํานักพิมพชั้นนํ้า 

  - อ่ืน ๆ  ประกอบดวยหนังสือที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมการออม  การลงทุน  และ จริยธรรม 

   เปนตน 

 2. E - Learing  &  Internet  Zone 

  จัดคอมพิวเตอรนําเสนอขอมูลทางอินเทอรเน็ตในการติดตามหุนรวมทั้งสงคําสั่งซื้อ-ขาย ได

อยางสะดวกรวดเร็ว  เพื่อดึงดูดลูกคาที่เปนนักลงทุนน่ังผอนคลายโดยที่ไมพลาดความเคลื่อนไหว สําคัญที่

เกี่ยวกับการซื้อ-ขาย  หลักทรัพย  ตลอดจนความรูในรูปแบบ e-learing,  e-book  รวมทั้งการ สืบคนขอมูล

จากอินเทอรเน็ต 

 3. Coffee  Zone 

  เพือ่ใหสอดคลองกบั  Lifestyle  ของผูใชบริการ  โดยจําหนายเคร่ืองด่ืม  ชา  กาแฟ  จาก 

  Settrade.com 

 4. Activity  Zone 

  เปนการจัดกจิกรรมและการประชาสัมพันธตาง ๆ  อาท ิ การเชิญผูที่มีชื่อเสียงมา สัมภาษณใน

เร่ืองนาสนใจและเชื่อมโยงเนื้อหาเกี่ยวของกับวิธีการบริหารเงิน และการลงทุน  หรือเปน กิจกรรมและนํา

หนังสอืขายดี  หรือการจัดเสวนาใหความรูดานการออม  การเงิน  การลงทุนจากตัวแทน  บล. บลจ.  เปนตน 

 

 กิจกรรม 

 ใหผูเรียนคนควาหองสมุดเฉพาะจากอินเทอรเน็ต  แลวทํารายงานสงครู 
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วัด โบสถ และมัสยิด 

 

1.วัด 

 วัดเปนศานสถานทีเ่ปนรากฐานของวัฒนธรรมในดานตาง ๆ  และเปนสวนประกอบสาํคญั ของ

ทองถิ่น  และเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมการศึกษาที่หลากหลายของชุมชนในทองถิ่น  วัดในประเทศ

ไทยสามารถแบงได  2  ประเภท  คือ 

 ก. พระอารามหลวง  หมายถึงวัดที่พระเจาแผนดินทรงสรางหรือบูรณะปฏิสังขรณขึ้นใหม  หรือ

เปนวัดที่เจานายหรือขนุนางสรางแลวถวายเปนวัดหลวงพระอารามหลวง  แบงออกเปน  3  ชั้น  ไดแก  พระ

อารามหลวงชั้นเอก  ชั้นโท  และชัน้ตรี 

 ข. พระอารามราษฎร  เปนวัดที่ผูสรางไมไดยกถวายเปนวัดหลวง  ซึ่งมีจํานวนมาก  กระจายอยู

ตามทองถิ่นตาง ๆ  ทั่วไป 

 อน่ึง  นอกเหนือจากการแบงวัดออกเปน  2  ประเภทแลว  ยังมีวัดประจํารัชกาลซึ่งตาม โบราณราช

ประเพณี  จะตองมกีารแตงต้ังวัดประจํารัชกาลของพระเจาแผนดินแตละพระองค 

 

 ความสําคัญของวัด  วัดมีความสําคัญนานัปการตอสังคม  เปนแหลงความรูของคนในชุมชน ที่มี

คามากในทุกดาน  ไมวาจะเปนดานการอบรมสั่งสอนโดยตรงแกประชาชนทั่วไป  และการอบรม สั่งสอน

โดยเฉพาะแกกุลบุตรเพื่อใหเตรียมตัวออกไปเปนผูนําครอบครัวและทองถิ่นที่ดีในอนาคต  หรือ การให

การศึกษาในดานศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรมตางๆ  นอกจากน้ีบริการ ตาง ๆ  ที่วัด

ใหแกคนในทองถิ่นในรูปของกิจกรรมทางศาสนาตาง ๆ  น้ัน  นับเปนการใหการศึกษาทาง ออม  ประชาชน

สามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง  จากการสังเกตพูดคุย  ปรึกษาหารือ  หรือเขารวม กจิกรรมตาง ๆ  ที่วัดจัด

ใหบริการ  ในสวนที่เปนสถานที่พักผอนหยอนใจน้ัน  เมื่อประชาชนเขาไปในวัด เพื่อพักผอนหยอนใจ  กจ็ะ

เกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ  ไปดวยในตัว  เชน  เรียนรูวิธีปฏิบัติใหจิตใจผองใส  สงบเยอืกเยน็  ตามหลกัธรรม

คําสั่งสอนของพุทธศาสนา  ซึ่งพระจะเปนผูถายทอดความรูและวิธีปฏิบัติ ให  นอกจากน้ีหากวัดบางวัดจัด

บริเวณสถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง  เชน  ปลกูตนไมนานา พรรณ  และเขยีนชือ่ตนไมติดไว  ผูที่

เขาวัดก็มีโอกาสจะศึกษาหความรูในเร่ืองชนิดของพรรณไม    เหลาน้ันไดดวยตัวเอง 

 

 วัดกับการจัดกิจกรรมการศึกษา  กิจกรรมการศึกษาที่พบในวัด  ไดแก 

 ก. ศึกษาและฝกอบรมศีลธรรม  สั่งสอนวิชาการตาง ๆ  ทัง้โดยตรง  คือแกผูมาบวชตาม 

ประเพณี  และแกเด็กที่มาอยูวัด  และโดยออมคือแกผูมาทํากิจกรรมตาง ๆ  ในวัด   หรือมารวมกจิกรรม ใน

วัด  ทั้งวิชาหนังสือและวิชาชางตาง ๆ 

 ข. กอกําเนิดและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  สืบทอดวัฒนธรรม  รวบรวมศิลปกรรมเสมือน เปน

พิพิธภัณฑ 
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 ค. สงเคราะหชวยใหบุตรหลานชาวบานที่ยากจนไดมาอาศัย  เลี้ยงชีพพรอมไปกับไดศึกษา เลา

เรียนรับเลี้ยงและฝกอบรมเด็กที่มีปญหา  เด็กอนาถา  ตลอดจนผูใหญซึ่งไดที่พักพิง 

 ง. ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับปญหาชีวิต  ความทุกข  ความเดือดรอน  ความรูสึกคับแคน ของ

ใจตาง ๆ  และปรึกษาหารือใหคําแนะนําสั่งสอนเกี่ยวกับวิธีแกปญหา 

 จ. ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท  โดยอาศัยความเคารพนับถือ  เชื่อฟง  พระสงฆทําหนาที่ประดุจ 

ศาลตัดสินความที่มุงในทางสมัครสมานสามัคคี  เปนสําคัญ 

 ฉ. ใหความบันเทิงจัดงานเทศกาล  งานสนุกสนานราเริง  และมหรสพตาง ๆ  ของชุมชน  รวมทั้ง

เปนทีเ่ลนสนุกสนานของเด็ก ๆ 

 ช. เปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่ใหความรมร่ืนสดชื่นของธรรมชาติ  พรอมไปกับให 

บรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทางจิตใจของพระศาสนา 

 ซ. เปนสถานที่พบปะประดุจสโมสรที่ชาวบานนัดพบ  เปนที่ชุมนุมสังสรรค  สนทนาปรึกษา 

หารือกันในกิจกรรมที่เหมาะสม  และผอนคลาย 

 ฌ. เปนสถานทีแ่จงขาว  แพรขาว  และสื่อสัมพันธเกี่ยวกับกิจการของทองถิ่น  ขาวภายใน 

ทองถิ่น  ขาวจากภายนอกทองถิ่น  เชนขาวเกี่ยวกับเหตุการณของประเทศชาติบานเมือง  อาศัยวัด เปนศนูย

เผยแพรที่สําคัญที่สุด  และวัดหรือศาลาวัดเปนที่สําหรับกํานันหรือผูใหญบาน  ตลอดจน นายอําเภอเรียก

ชาวบาน  หรือลูกบานมาประชุม  หรือถือโอกาสที่มีชุมชนในงานวัด  แจงขาวคราว กจิกรรมตาง ๆ 

 ญ. เปนสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน  ตลอดจนดําเนินการบางอยางของบานเมือง  เชน เปนที่

กลาวปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง  ที่จัดลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

 ฎ. เปนสถานพยาบาล  และเปนที่ที่รวบรวมสืบทอดตํารายาแผนโบราณ  ยากลางบาน  ที่รักษา

ผูปวยเจ็บตามภูมิรูซึ่งถายทอดสืบ ๆ มา 

 ฏ. ใหบริการที่พักคนเดินทาง  ทําหนาที่ดุจโรงแรม  สําหรับผูเดินทางไกล  โดยเฉพาะจาก ตาง

ถิ่นและไมมีญาติเพื่อนพอง 

 ฐ. เปนคลังพัสดุ  สําหรับเก็บอุปกรณและเคร่ืองใชตาง ๆ  ซึง่ชาวบานจะไดใชรวมกันเมื่อ มีงาน

ที่วัดหรือยืมไปใชเมื่อตนมีงาน 

 ฑ. เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม  หรือใหบริการดานพิธีกรรม  ซึ่งผูกพันกับชีวิตของทุกคน ใน

ระยะเวลาและเหตุการณตาง ๆ  ของชีวิตตามวัฒนธรรมประเพณีชุมชนไทยแตละชุมชน  เชน  แตละหมูบาน  

มีวัดประจําชุมชนของตน  และตางกย็ดึถอืวาวัดน้ีเปนวัดของตน  เปนสมบัติรวมกันของ คนทั้งหมดใน

ชุมชน  วัดแตละวัดจึงเปนเคร่ืองผนึกชมุชนใหรวมเปนหนวยหน่ึง ๆ  ของสังคม  วัดที่ สําคัญที่ปูชนีย

สถานที่ประชาชนเคารพอยางกวางขวาง  ก็เปนเคร่ืองรวมใจประชานทั้งเมือง  ทั้งจังหวัด  ทั้งภาค  หรือทั้ง

ประเทศ  พระสงฆซึ่งเปนที่เคารพนับถือ  ก็ไดกลายเปนสวนประกอบสําคัญในระบบ การรวมพลังและ

ควบคุมทางสังคม 
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รูป : การนวดแผนโบราณเพื่อรักษาโรค  ที่วัดพระเชตุพนฯ 

 

โบสถ  (คริสตศาสนา) 

 

 ในทางคริสตศาสนา  โบสถ  หมายถึง  อาคารหรือสถานทีท่ี่ผูนับถือศาสนาคริสตมารวมกัน เพื่อ

ประกอบพิธีหรือทําศาสนกิจรวมกัน  เปนเอกลักษณประการหนึง่ของวิถีชีวิตของคริสตชน  และ คริสตชน

สํานึกตนเองวาเปนประชากรของพระเจา  และพวกเขาก็มารวมตัวกันถวายนมัสการในฐานะ ที่เปน

ประชากร 
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สวนประกอบของโบสถ 

 คําวา  “โบสถ”  (Church)  มาจากภาษากรีกวา  “ekklesia”  ตรงกับคําภาษาลาตินวา  “ecclesai”  

ความหมายตามอักษร  “ekklesia”  คือผูไดรับเรียก  (จากพระจิตเจา)  ใหเรารวมตัวกัน หมายถึง  ตัวอาคาร

โบสถ  ซึง่เปนสถานทีใ่หการตอนรับผูทีม่าชุมชนกันน้ี  ความหมายของคําวา  “โบสถ”  มีพัฒนาการอัน

ยาวนาน  ตลอดประวัติศาสตรของพระศาสนจักร  โบสถมีสวนประกอบคราว ๆ  ดังน้ี 

 ลานหนาโบสถ  (Church  Courtyard) 

 ลานหนาโบสถถือวามีความสําคัญมากทีจ่ะตองมีเผือ่ไว  เพราะลานนี้จะแสดงออกซึ่งคุณคา ของ

การใหการตอนรับเปนดานแรก  ดังนัน้  อาจออกแบบเปนรูปลานหนาโบสถทีม่ีเสาเรียงรายรองรับ ซุมโคง

อยูโดยรอบ ๆ ดาน  หรือรูปแบบอยางอ่ืนที่จะสงผลคลายคลึงกัน  บางครัง้ก็ใชลานดังกลาวใน การประกอบ

พิธีดวย  หรือบางทีก็ใชเปนทางผานเขา  เปน  “ตัวเชื่อมโยง”  ระหวาง  “ภายนอกโบสถ”  และ  “ภายใน

โบสถ”  โดยจะตองไมใหสงผลกระทบที่กลายเปนการปดกัน้  แตมีวัตถุประสงคเพื่อการ ปรับสภาพจิตใจ

จากความสับสนวุนวายของชีวิตภายนอก  เตรียมจิตใจเขาสูความสงบภายในโบสถ 

 ระเบียงทางเขาสูอาคารโบสถ  (Atrium  หรือ  Nathex)  และประตูโบสถ 

 การสรางโบสถในคติเดิมเพือ่จะผานเขาสูโถงภายในอาคารโบสถ  จะตองผานระเบียงทาง เขาสู

อาคารโบสถทีเ่รียกกันวา  Atrium  หรือ  Nathex  กอน  และบริเวณนัน้จะมีประตูอยูดวย  ระเบียง นี้คือ

บริเวณที่ใหการตอนรับบรรดาสัตบุรุษผูมารวมพิธีซึ่งเปรียบเสมือนพระศาสนจักรเหมือน  “มารดา ผูใหการ

ตอนรับลูก ๆ  ของพวกเธอ”  และประตูทางเขาอาคารโบสถก็เปรียบเสมือน  “พระคริสตเจา  ผูทรงเปน

ประตูของบรรดาแกะทั้งหลาย”  (เทียบ  ยน : 10:7)  ดังนั้น  หากจะมีภาพตกแตงที่ประตูกลาง  ก็ใหคํานึงถึง

ความหมายดังกลาวขนาดของประตูและทางเขานี้  นอกจากจะตองคํานึงถึงสัดสวนให เหมาะสมกับขนาด

ความจุของโถง  ภายในโบสถแลว  ยังจะตองคํานึงถึงความจําเปนของขบวนแห อยางสงาที่จะตองผานเขา-

ออกดวย 

 

 หอระฆัง  (Bell Tower) และระฆังโบสถ  (Bell) 

 ในการออกแบบกอสรางโบสถ  ควรจะคํานึงถึงบริเวณการกอสรางหอระฆัง  และกําหนดให มี

การใชระฆัง  เพื่อประโยชนใชสอยแบบดัง้เดิม  นัน่คือ  การเรียกสัตบุรุษใหมารวมชุมนุมกันในวัน พระเจา

หรือเปนการแสดงออกถึงวันฉลองและสมโภช  รวมทั้งเปนการสือ่สารใหทราบกันดวยสัญญาณ การเคาะ

ระฆัง  เชน  ระฆังเขาโบสถวันธรรมดา  ระฆังพรหมถือสาร  ระฆังวันสมโภช  ระฆังผูตาย ฯลฯ  ควรละเวน

การใชเสียงระฆังจากเคร่ืองเสียงและลําโพง 
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รูปพระ 

 สอดคลองกับธรรมเนียมประเพณีดัง้เดิมของพระศาสนจักร  พระรูปของคริสตเจา,  พระแม มารี  

และนักบุญไดรับการเคารพในโบสถตาง ๆ  แตรูปพระเหลาน้ีจะตองจัดวางในลักษณะที่จะไมทํา ใหสัตบุรุษ

วอกแวกไปจากการประกอบพิธีทีก่ําลังดําเนินอยูและไมควรมีจํานวนมาก  และจะตองไมมี รูปนักบุญองค

เดียวกันมากกวาหนึง่รูป  รวมทัง้จัดขนาดใหเหมาะสมดวย  โดยปกติแลวควรจะคํานึง ถึงความศรัทธาของ

หมูคณะทั้งหมดในการตกแตงและการจัดสรางโบสถ  (I.G.278) 

 

 อางนํ้าเสก  (Holy  water Font) 

 อางน้ําเสกเตือนใหระลึกถึงอางลางบาป  และนํ้าเสกที่สัตบุรุษใชทําเคร่ืองหมายกางเขนบน ตนเอง

น้ัน  เปนการเตือนใจใหระลึกถึงศีลลางบาปที่เราไดรับ  ดวยเหตุนีเ้องทีน้่าํเสกจึงตั้งไวตรงทาง เขาโบสถ  

นอกจากน้ียังกํากับใหใชวัสดุเดียวกัน  มีรูปแบบและรูปทรงสอดคลองกับอางลางบาปดวย 

 

 รูปสิบสี่ภาค  (Stations of the Cross) 

 ไมวารูปสิบสี่ภาคจะประกอบดวยพระรูปพรอมทัง้ไมกางเขน  หรือมีเฉพาะไมกางเขนเพียง อยาง

เดียว  กใ็หประดิษฐานไวในโบสถ  หรือ  ณ  สถานทีเ่หมาะสมสําหรับติดตัง้รูปสิบสี่ภาค  เพื่อ ความสะดวก

ของสัตบุรุษ  (หนังสอืเสก  และอวยพร  บทที่ 34 ขอ 1098) 

 

 เคร่ืองเรือนศักดิ์สิทธิ์  (Sacred  Futnishings) 

 การประกอบพิธีกรรมของคริสตชนตองใชอุปกรณหลายอยางทั้งที่เปนโครงสรางถาวรและที ่  

เปนแบบเคลื่อนยายได  มีทั้งเปนเครือ่งเรือนหรือภาชนะ  เราใชชือ่รวมเรียกอุปกรณเหลานีว้า  “เครื่อง เรือน

ศักด์ิสิทธิ์”  หรือ  “เครื่องเรือนพิธีกรรม”  ซึ่งหมายถึงอุปกรณเหลานั้นซึง่มีไวใชสอยในระหวางการ 

ประกอบพิธีการ  ปฏิรูปพิธีกรรมสังคายนาก็ไดกลาวถึงเรือ่งนีด้วย  “พระศาสนจักรเอาใจใสกวดขันเปน 

พิเศษ  ใหเครื่องเรือนทีใ่ชในศาสนาสวยงามสมทีจ่ะใหคารวกิจมีความสงางาม  พระศาสนจักรจึงยอมให มี

การเปลี่ยนแปลงรูปทรงการตกแตงที่เกิดจากความกาวหนาทางวิชาการตามยุคสมัย  (S.C.122) 

 คริสตศาสนาในประเทศไทย  มีหลายนิกาย  แตละนิกายจะมีจารีตและการใชคํา  สัญลักษณ ที่

แตกตางกัน  นิกายทีม่ีประชาชนรูจักและนับถือกันมากมีอยู  2  นิกาย  คือนิกายโรมันคอทอลิก   (คริสตัง)  

และนิกายโปรเตสแตนต  (คริสเตียน)  แตละนิกายจะมีวิธีเรียกทีแ่ตกตางกัน  เชนนิกาย โรมันคาทอลิก  จะ

เรียกโบสถของตนเองวา  โบสถพระแมมารี  โบสถในนิกายนี้จะแตกตางดาน สถาปตยกรรมยุโรป  ประดับ

ประดาดวยรูปปนตาง ๆ  แตนิกายโปรแตสแตนสและเรียกโบถสของ     ตนเองวา  คริสตจักร  เชน 

คริสตจักรพระสัญญา  อาคารของโบสถจะเนนความเรียบงายเหมือนอาคาร ทั่วไป  ไมเนนรูปเคารพ หรือ

รูปปน  อาจจะมีไมกางเขนเล็กพอเปนเครือ่งหมายแสดงถึงอาคารทางดาน ศาสนกิจเทานัน้  อางจาก  http: 

www.panyathai.or.th 

http://www.panyathai.or.th/�
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มัสยิด 

 

 มัสยิด  หรือสุเหรา  หรือสะกดวา  มัสฺด  เปนศาสนสถานของชาวมุสลิม  คําวา  มัสญิด  เปนคํา

ภาษาอาหรับ  แปลวา  สถานที่กราบ  ชาวมุสลิมในแตละชุมชนจะสรางมัสยิดขึน้เพือ่เปน สถานทีป่ฏิบัติ

พิธีกรรมทางศาสนา  อันไดแก  การนมาซ  และการวิงวอน  การปลีกตนเพื่อบําเพ็ญตบะ  หาความสันโดษ  

(อิอฺติกาฟ  และคอลวะหฺ)  นอกจากนีม้ัสยิดยังเปนโรงเรียนสอนอัลกุรอาน  และ ศาสนา  สถานที่ชุมนุม

พบปะ  ประชุม  เฉลิมฉลอง  ทําบุญเลีย้ง  สถานทีท่ําพิธีสมรส  และสถานทีพ่ักพิงของ ผูสัญจรผูไรที่พํานัก  

โดยทีจ่ะตองรักษามารยาทของมัสยิด  เชนการไมคละเคลาระหวางเพศชายและ หญิง  การกระทําทีข่ัดกับ

บทบัญญัติหามของอิสลาม  (ฮะรอม)  ทั้งมวล 

 คําวา  มัสยิด   หรือมัสญิด  เปนคําที่ยืมมาจากภาษาอาหรับ  แปลวา  สถานที่กราบ 

 คําวา  สุเหรา  เปนคําที่ยืมมาจากภาษามลายู  Surau 

 

 ศาสนสถานของศาสนาอิสลามที่สําคัญที่สุด  คือ 

 อัลมัสญิด  อัลฮะรอม  (มัสญิดตองหาม)  ในนครมักกะหฺ  อันเปนทีตั่้งของกะอุบะหฺ  มะ

กอมอิบรอฮีม  (รอยเทาของศาสดาอิบรอฮีม)  ขาง ๆ  นั้นเปนเนินเขา  อัศศอฟา  และอัลมัรวะหฺ  อัลมัสญิด  

อัลฮะรอม  เปนสถานทีน่มาซประจําวัน  และสถานทีบ่ําเพ็ญฮัจน  เพราะยามทีมุ่สลิม ประกอบพิธีฮัจญ

ตองฏอวาฟรอบกะอฺบะหฺ  นมาซหลังมะกอมอิบรอฮีม  และเดิน  (สะอฺย)ุ  ระหวาง อัศศอฟา  และอัลมรัวะหฺ 

 รองลงมาคือ  อัลมัสญิด  อัลนะบะวีย  คือมัสญิดของศาสนทูตมุฮัมมัด  ซึ่งมีรางของทาน           ฝง

อยู 

 อัลมัสญิด  อัลอักศอ  เปนมัสญิดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรอิสลาม  เพราะศาสนทูต มุฮัม

มัด  ไดขึ้นสูฟากฟา  (มอิรฺอจญ)  จากที่น่ัน 

 

htt://www.wikipedia.org/wike 

 

 

 กิจกรรม 

 ใหผูเรียนแตละคนไปสํารวจวัด  โบสถ  และมัสยิดทีอ่ยูในชุมชน /   ตําบล  เขียนเปนประวัติความ

เปนมา  ความสําคัญ  สิ่งที่จะเรียนรูไดจากวัด  โบสถ  มัสยิด  จัดทํา เปนรายงานสงครู 
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พิพิธภัณฑ 

 

 พิพิธภัณฑ  เปนทีร่วบรวม  รักษา  คนควา  วิจัย  และจัดแสดงหลกัฐานวัตถสุิง่ของที่        สัมพันธ

กับมนุษยและสิ่งแวดลอม  เปนบริการการศึกษาที่ใหทั้งความรูและความเพลิดเพลินแก ประชาชนทั่วไป  

เนนการจัดกิจกรรมการศึกษาที่เอ้ือใหประชาชนสามารถเรียนรูดวยตัวเอง  พิพิธภัณฑ มีหลากหลายรูปแบบ  

มีการจัดแบงประเภทแตกตางกันไป  ซึ่งกลาวโดยสรุป  แบงออกได  6  ประเภท  ดังน้ี 

 1. พิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป  (Encyclopedia  Museum)  เปนสถาบันที่รวมวิชาการ ทุก

สาขาเขาดวยกัน  โดยจัดเปนแผนก ๆ 

 2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ  (Museum  of Arts)  เปนสถาบันที่จัดแสดงงานศิลปะทุกแขนง  

 3. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Museum of Science and                

Technology)  เปนสถาบันที่จัดแสดงวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ  เชน  เคร่ืองจักรกล  

โทรคมนาคม  ยานอวกาศ  และวิวัฒนาการเกี่ยวกับเคร่ืองมอืการเกษตร  เปนตน 

 4. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา  (Natural Science Museum)  เปนสถาบนัทีจ่ดัแสดง 

เร่ืองราวของธรรมชาติเกี่ยวกับเร่ืองของโลก  ดิน  หิน แร  สตัว   พืช  รวมทัง้สวนสตัว  สวนพฤกษชาติ วน

อุทยาน  และพิพิธภัณฑสัตวนํ้าและสัตวบกดวย 

 5. พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร  (Historical Museum)  เปนสถาบนัทีจ่ดัแสดงหลกัฐาน ทาง

ประวัติศาสตร  แสดงถึงชีวิตความเปนอยู  วัฒนธรรมและประเพณี  พิพิธภัณฑประเภทน้ีอาจแยก เฉพาะ

เร่ืองกไ็ด  เชนพิพิธภัณฑที่รวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตรซึ่งเกี่ยวกับการเมอืง การทหาร  

เศรษฐกิจ  สังคม  หรือการแสดงบานและเมืองประวัติศาสตร  ทั้งน้ีรวมถึงโบราณสถาน  อนุสาวรีย  และ

สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรม 

 6. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยาและประเพณีพื้นเมือง  (Museum of Ethnology)  และ การ

จําแนกชาติพันธุ  และอาจจัดเฉพาะเร่ืองของทองถิ่นใดทองถิ่นหน่ึง  ซึ่งเรียกวาพิพิธภัณฑสถาน พื้นฐาน  

และถาจัดแสดงกลางแจงโดยปลูกโรงเรียน  จัดสภาพแวดลอมใหเหมือนสภาพจริง  ก็เรียกวา 

พิพิธภัณฑสถานกลางแจง  (Open-air  Museum) 

 อน่ึง  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติน้ัน  เปนพิพิธภัณฑที่อยูภายใตการดูแลของรัฐ  สามารถ แบง

ประเภทได  3  ประเภท  คือ 

 ก. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่เปนสถานสะสมศิลปโบราณวัตถุของวัด  และประกาศเปน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ขณะน้ีมีจํานวน  10  แหง  ไดแก 

 1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  กรุงเทพมหานคร 

 2. พิพธภัณฑสถานแหงชาติ  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 

 3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  วัดมหาธาตุ  อําเภอไชยา  จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  มหาวีรวงศ  วัดสทุธจิินดา  จังหวัดนครราชสีมา 
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 5. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  อินทบุรี  วัดโบสถ  อําเภออินทบรีุ  จังหวัดสงิหบรุี 

 6. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 

 7. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  วัดพระมหาธาตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 8. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  วัดพระธาตุหริภุญชัย  จังหวัดลําพูน 

 9. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  วัดมัชฌิมาวาส  จังหวัดสงขลา 

 10. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ชัยนาทมุนี  วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดชยันาท 

 

 ข. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  แหลงอนุสรณสถาน  (Site  Museum)  พิพิธภัณฑสถาน ประเภทนี ้ 

เกิดขึน้เมือ่กรมศิลปากรดําเนินการสํารวจขุดคนและขุดแตงบูรณะโบราณสถานในจังหวัด  ตาง ๆ  เปนตน  

เหตุใหพบศิลปวัตถุโบราณเปนจํานวนมาก  กรมศิลปากรจึงดําเนินนโยบายจัดสราง พิพิธภัณฑสถานขึน้ตรง

แหลงที่พบศิลปะโบราณวัตถุใหเปนสถานทีร่วบรวม  สงวนรักษา  และจัด แสดงสิง่ที่คนพบจากแหลง

โบราณสถาน  เพือ่ใหประชาชนทีไ่ดมาชมโบราณสถานไดชมโบราณวัตถุ  ศิลปะวัตถุทีขุ่ดคนพบดวย  ทํา

ใหเกิดความรู  ความเขาใจในเรือ่งศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  โบราณคดีของแตละแหง  ไดเขาใจเห็น

คุณคาและเกิดความภาคภูมิใจ  ชวยกันหวงแหนรักษาสมบัติ วัฒนธรรมใหเปนมรดกของชาติสืบไป  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในแหลงอนุสรณสถานที่สรางขึ้นแลว  ไดแก 

 1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 

 2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

 3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง  จังหวัดสุโขทัย 

 4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 5. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร  จังหวัดกาํแพงเพชร 

 6. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเลา  จังหวัดกาญจบรีุ 

 7. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  จังหวัดนครปฐม 

 8. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง  จังหวัดอุดรธานี 

 9. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติวังจันทรเกษม  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

 10. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ  จังหวัดลพบรีุ 
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 ค. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวนภูมิภาค  (Regional   Museun) เ ป น ก า ร ดํ า เ นิ น น โ ย บ า ย 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร  และโบราณคดีแกประชาชนในภาคตาง ๆ  โดยใช พิพิธภัณฑสถาน

เปนศูนยกลางวัฒนธรรมใหการศึกษาแกประชาชนแตละภาค  ไดแก 

 1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

 2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม  จังหวัดเชยีงใหม 

 3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบรีุ 

 5. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 

 6. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา  จังหวัดสงขลา 

 

 พิพิธภัณฑกับการจัดกิจกรรมการศึกษา  พิพิธภัณฑไดมีการจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบ ที่

หลากหลาย  ดังน้ี  คือ 

 ก. งานบริการใหการศึกษา  ไดแก 

  1. จัดบริการบรรยายและนําชมแกนักเรียน  นักศึกษาซึ่งติดตอนัดหมายวันเวลากับฝาย 

การศึกษา  เจาหนาทีก่ารศึกษาจะบรรยายและนําชมตามระดับความรู  ความสนใจของนักเรียน  และ เนน

พิเศษในเร่ืองที่สัมพันธกับหลักสูตรวิชาเรียนของนักเรียนแตละระดับชั้นการศึกษา 

  2. จัดบรรยายและนําชมแกประชาชนในวันอาทิตย  เจาหนาที่การศึกษาจะบรรยาย  และ นํา

ชมซึ่งเปนบริการสําหรับประชาชน  มีทัง้การนําชมทั่วไป  (Guided  Tour)  และการบรรยายแตละหอง  

(Gallery  Talk) 

  3. เปดชัน้สอนศิลปะแกเด็กระหวางปดภาคฤดูรอน  ฝายการศึกษาไดทําการเปดสอน ศิลปะ

แกเด็กทั้งไทยและตางประเทศ 

 ข. งานเผยแพรศิละวัฒนธรรมแกชาวตางประเทศ  ฝายการศึกษามีเจาหนาทีจํ่ากัด  ไมสามารถ

บรรยายและนําชมแกชาวตางประเทศเปนภาษาตาง ๆ  ได  จึงไดจัดอาสาสมัครและทําการ อบรมมัคคุเทศก

อาสาสมัครทีเ่ปนชาวตางประเทศทีอ่ยูในไทยมาชวยงานพิพิธภัณฑสถาน  เรียกชือ่ คณะชาวตางประเทศวา  

“The  National  Museum  Volunteer  Group”  คณะอาสาสมัครทํากิจกรรม ตาง ๆ  ไดแก 

 1. จัดมัคคุเทศนชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เปนภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรัง่เศส  ภาษา เยอรมัน  

และภาษาญ่ีปุน 

 2. จัดอบรมวิชาศิลปในประเทศไทยระยะเวลาคร้ังละ  10-12  สปัดาห  เปนภาษาอังกฤษ 

 3. จัดรายการนําชมโบราณสถาน  โดยมีเจาหนาที่การศึกษารวมไปดวย 

 4. จัดรายการบรรยายทางวิชาการเปนประจํา  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ  เปน 

ผูบรรยาย 

 5. คณะอาสาสมัครชวยงานหองสมุด  งานหองสมุดภาพน่ิง  และงานวิชาการอ่ืน ๆ 
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 ค. งานวิชาการ  ไดแก 

 1. จัดต้ังหองสมุดศิลปโบราณคดี  ฝายการศึกษาไดปรับปรุงหองสมุดกองกลางโบราณคดี  ซึ่ง

เดิมมีหนังสือสวนใหญเปนหนังสือที่พิมพในงานฌาปนกิจ  จึงไดติดตอขอรับหนังสือจากมูลนิธิ          ตาง ๆ  

และไดจัดหาเงินจัดซื้อหนังสือประเภทศิลปะและโบราณคดีเขาหองสมุด  และจัดหาบรรณารักษ อาสามัคร

ทําบัตรหองสมุดและดูแลงานหองสมุด 

 2. จัดต้ังหองสมุดภาพน่ิง  (Slide  Library)  มีภาพนิ่งศิลปะ  โบราณวัตถุและโบราณสถาน 

 3. จัดทํา  Catalogue  ศิลปะวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เปนภาษาอังกฤษ 

 4. จดัพมิพเอกสารทางวิชาการ 

  

 อนึ่ง  ในทองถ่ินที่อยูหางไกลจากแหลงวิทยาการ  จะมีการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑเคลื่อนท่ี ซึ่งเปน

รถเคลื่อนท่ีไปตามสถานที่ตาง ๆ  มีการจัดกิจกรรมหลากหลายในรถ  อาทิ  จัดนิทรรศการ   บรรยาย  

สาธติ  และศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ 

 

 
 

พิพิธภัณฑพยาธิวิทยาเอลลิส 
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พิพิธภัณฑสัตวนํ้าราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง 

 

 
 

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน 
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อุทยานการศึกษา 

 

 อุทยานการศึกษา  (Educational)  หมายถึง  การออกแบบระบบการศึกษาเพื่ออํานวยความ สะดวก

และบริการแกประชาชนในทองถิน่ในเขตเมือง  เปนการบริการทีผ่สมผสานระหวางการพักผอน หยอนใจ

กับการศึกษาตามอัธยาศัย  เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน  แตอยางไรก็ตาม  ไดมีความ เห็นแตกตางกันใน

เร่ืองของนิยามของ  “อุทยานการศึกษา”  ซึ่งสามารถสรุปไดเปน  2  กลุม  คือ 

ก. กลุมพัฒนาการนิยม  จัดอุทยานการศึกษาเพือ่ปญหาการขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ  อาคาร

สถานที ่ สิง่แวดลอมและบคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญหายากไวในที่เดียวกัน  โดยจัดเปนสถาน 

ศึกษาขนาดใหญทีส่ามารถใหการศึกษาในหลักสูตรที่จัดไมไดในโรงเรียนปกติ  เพราะขาด

ทรัพยากร การศึกษาเพื่อเอือ้อํานวยโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษา  นักเรียนทุกระดับชัน้  

ประชาชนทั่วไปทั้งใน และนอกเวลาเรียนปกติ  เปนการตอบสนองตอการใหการศึกษาทัง้ใน

ระบบ  นอกระบบ  และการศึกษา ตลอดชวีติ 
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 ข. กลุมมนุษยนิยม  มีการจัดอุทยานการศึกษาเพือ่แกปญหาการขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ อาคาร

สถานที ่ สิ่งแวดลอมและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  หายากไวในทีเ่ดียวกันคลายกับกลุม พิพัฒนาการนิยม  

แตในอุทยานการศึกษาของกลุมมนุษยนิยม  เนนใหมีสวนบริเวณที่รมรืน่เปนที่ พักผอนแกผูใชอุทยาน

การศึกษาเพิ่มขึ้นอีกสวนหน่ึง 

 

ความสําคัญของอุทยานการศึกษา   

 อุทยานการศึกษามีความสําคัญ  ดังน้ี 

 ก. ชวยสรางความคิดรวบยอด  การทีผู่เรียนมีโอกาสไดเห็น  ไดสัมผัส  ไดรับคําแนะนํา   สาธิต 

และไดทดลองดวยตนเอง  ทําใหผูเรียนสามารถสรางมโนภาพทีถู่กตองไดทันทีที่เห็น  เชน การไดทดลอง

ทอผาดวยกีก่ระตุก  ทําใหผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดไดรวดเร็ว  และถูกตอง กวาการอานจาก

เอกสาร  เปนตน 

 ข. ใหประสบการณที่เปนรูปธรรม  การเรียนรูประสบการณตรงหรือประสบการณจําลองใน 

อุทยาน  การศึกษาทําใหสามารถเขาใจสภาพทีจ่ริงแทขององคความรู  เชน  การศึกษาสถาปตยกรรม ของ

บานทรงไทย  และเพนียดคลองชางสมัยโบราณ  เปนตน 

 ค. ชวยสรางความใฝรูในเร่ืองอ่ืน ๆ  เพิ่มขึ้น  จากการที่ผูเรียนสามารถสัมผัสและเห็นสภาพ จริง

ของสิ่งที่ตองการศึกษา  ทําใหเขาใจงาย  และไปเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูเร่ืองอ่ืน ๆ  ตอไป 

 ง. เปนแหลงทีใ่หการศึกษาตอเนื่อง  อุทยานการศึกษาสามารถใหบริการแกคนทุกเพศ  ทุกวัย  

ทุกอาชีพ  ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งทางดานการพักผอนหยอนใจ  และการทํากิจกรรมการ เรียนรูสิง่ตาง ๆ  

ที่มีอยูจํานวนมากมาย  ซึง่ลวนแตสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งสิน้  จึงเปนแหลง ที่ทุกคนสามารถ

แสวงหาไดทุกอยางที่ตนตองการอยางอิสระและตอเน่ือง 

 

 
 

รูป อุทยานการศึกษารชักาลท่ี 2 

 



~ 123 ~ 

 
 

รูป แสดงผูเรียนรอนทองในอุทยานการศึกษา 

 

 จ. เปนแหลงที่ใหความเสมอภาคแกประชาชนทุก ๆ คนมีสิทธิเทาเทียมกันในการใหบริการ ของ

อุทยานการศึกษา  ไมวาจะเปนดานการทํากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ  การทํากิจกรรมสุขภาพ  ตาม เวลาที่

ตองการจะเรียน 

 อุทยานการศึกษากับการจัดกิจกรรมการศึกษา  อุทยานการศึกษามีลักษณะเปนสวน สาธารณะที่

จัดสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการพักผอนหยอนใจของประชาชนกิจกรรมของ

การศึกษาที่สําคัญของอุทยานการศึกษามี  2  สวน  คือ 

 สวนที่  1  เปนสวนของอุทยานที่มีภูมิทัศนเขียว  สะอาด  สงบ  รมร่ืน  สวยงามตามธรรมชาติ  มี

สระนํ้า  ลําธารตนไมใบหญาเขียวชอุมตลอดป  และมีอาคารสถานที่พรอมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก ในการ

จัดกจิกรรม  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการพักผอนหยอนใจของประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  พื้นที่สวนที่เปน

พฤกษชาติ  มีการปลูกและแสดงไมดอกและไมประดับของไทยไวใหสมบูรณครบถวน  มีสวนนํ้าซึ่งจัดปลูก

บัวทุกชนิด  อาคารสัญลักษณ  ศาลาพุมขาวบิณฑ  และอาคารตรีศร  เปนศนูย กลางของอุทยาน  มีอาคาร

ไทยสมัยปจจุบันสําหรับจัดพิพิธภัณฑ  นิทรรศการ  การสาธิต  และการ จัดแสดงเร่ืองตางๆ  ดวยเทคโนโลยี

สมัยใหม  สวนสขุภาพทัง้สวนกายและสวนจิต  มีศาลาสําหรับการ น่ังพักผอนกระจายอยูในบริเวณอุทยาน

และมีสื่อไทย  4  ภาค  คอืภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ภาคกลาง  และภาคใต  สรางขึ้นตามรูปแบบ

ของสถาปตยกรรมในภาคนั้น ๆ  รวมทั้งจัดแสดงสิ่งของ เคร่ืองใชที่มีลักษณะเฉพาะของภาคนัน้ ๆ  ในเรือน

ไทย  ดังกลาวดวย 
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 สวนที่ 2  เปนสวนของกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งประกอบดวย 

 1) กิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับชีวิตไทย  เอกลักษณไทย  ศิลปวัฒนธรรมไทย  วิทยาการ

กาวหนาและประยกุตวทิยาที่มผีลตอการดําเนินชวีติของคนไทยโดยสวนรวมดวย  มีการผลิต และพฒันา

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมเสนอไวในอุทยานการศึกษา  เชนภาพยนตร  ภาพทัศน  คอมพวิเตอร  มลัติ

วิชั่น  และสื่อโสตทัศนอ่ืน ๆ  ทีแ่สดงใหเห็นถงึวิวัฒนาการและการประยกุตเทคโนโลยี การสือ่สารใน

ประเทศไทยมีการจัดแสดงมหกรรม  นิทรรศการ  และการสาธิต  ทั้งที่จัดประจําและจัด เปนคร้ังคราว  ทั้งที่

เกี่ยวของกับการศึกษาและเร่ืองทั่วไป  เชนแสดงใหเห็นถึงวิวฒันาการดานวิทยุ กระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  

โทรศัพท  โทรพมิพ  และการสื่อสารผานดาวเทียม  เปนตน  ตลอดจนมี การจัดพิพิธภัณฑเฉพาะเร่ือง  

เฉพาะอยางทีไ่มซ้ําซอนกับพิพิธภัณฑที่จัดกันอยูแลว  เชนพิพิธภัณฑ ชีวิตไทย  และจัดสรางเรือนไทย  4  

ภาค  เปนตน 

 2) กิจกรรมสงเสริมการพักผอนและนันทนาการเพื่อใหประชาชนไดใชเวลาวางใหเปน 

ประโยชน  ไดมีสถานที่พักผอนหยอนใจที่มีบรรยากาศรมร่ืน  สงบ  สะอาด  และปลอดภัย  มีงาน อดิเรกที่

เหมาะสม  รวมทั้งไดพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณแข็งแรง  โดยการจัดสรางศาลาที่พัก กระจายไวใน

บริเวณใหมากพอเพื่อใชเปนที่พักผอนหยอนในวันหยุดของประชาชน  จัดต้ังชมรมกลุม ผูสนใจงานอดิเรก

ตาง ๆ  และเปนศูนยนัดพบเพื่อการทํางานอดิเรกรวมกัน  โดยอุทยานการศึกษา เปนผูประสานสงเสริมและ

อํานวยความสะดวก  นอกจากน้ี  มีการจัดสวนสุขภาพ  ทัง้สวนกายและ สวนจิต  เพื่อใหผูมาใชประโยชน

ไดมาใชออกกําลังกายโดยสภาพธรรมชาติ  และการพัฒนาสุขภาพจิต 

 3) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน  การ ละเลน

พื้นบาน  และงานประเพณีในเทศกาลตาง ๆ  ของไทย  โดยการเลือกสรรเร่ืองทีห่าดูไดยาก  หรือ กําลังจะ

สูญหายมาแสดงเปนคร้ังคราว  จัดทําภาพยนตรและภาพวีดิทัศน  บันทึกเร่ืองตางๆ  ลวน เสนอผาน

เทคโนโลยีการสื่อสารที่จัดไวในอุทยานการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการรวมกับชุมชนจัดงาน ประเพณีใน

เทศกาลตาง ๆ  โดยมุงธํารงรักษารูปแบบและวิธีการจัดที่ถูกตองเหมาะสมไวเปนตัวอยาง 

 อุทยานแหงชาติ  หมายถึง  พื้นที่อันกวางใหญไพศาล  ที่ประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติ ที่

สวยงาม  เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ  เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาหายาก  หรือมีปรากฏ การณ

ธรรมชาติที่อัศจรรย  อุทยานแหงชาติที่สําคัญไดแก  อุทธยานแหงชาติเขาใหญ  อุทยานแหงชาติ ภูกระดึง  

อุทยานแหงชาติตะรุเตา  อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล  เปนตน 

 อุทยานแหงชาติกับการจัดกิจกรรมการศึกษา  มีดังน้ี 

 ก. เปนสถานที่ศึกษาดานธรรมชาติวิทยา  มีการรักษาและอนุรักษสายพันธุธรรมชาติ ของพืช

และสัตวปา  ซึ่งเอ้ือประโยชนอยางมหาศาลตอการจัดกิจกรรมการศึกษาดานเกษตรศาสตร  และชวีวิทยา 

 ข. การรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของอุทยานแหงชาติเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพกาย และ

สุขภาพจิตของมนุษยชาติ 

 ค. ใชเปนแหลงนันทนาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย 
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 กิจกรรม 

 ใหผูเรียน  แบงกลุม ๆ  ละ 8-10  คน  แตละกลุมวางแผนการคนควา  เกี่ยวกับ  “ศลิปวัฒนธรรม

ไทย”  เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  โดยใชขอบขายเนื้อหา จากบทที ่ 2  วาทานสามารถใชแหลงเรียนรูใดในการคนควา

เรียงลําดับ  อยางนอย  3  แหลง  รวมทั้งบอกเหตุผลวา  ทําไมจึงใชแหลงเรียนรูลําดับที่ 1,2 และ 3  แลว

รายงานหนาชั้น  รวมทั้งจัดทําเปนรายการการคนควาสงครู 
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เรื่องที่ 5 : การใชแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
มารูจักอินเทอรเน็ตกันเถอะ 

 1. อินเทอรเน็ต  (Internet)  คืออะไร1 

  ถาจะถามวาอินเทอรเน็ต  (Internet)  คอือะไร  ก็คงจะตอบไดไมชัดเจน  คงตอบได  กวางๆ  

วา  คือ  1)  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (Computer  Network)  ขนาดใหญซึง่เกิดจากนํา เอาคอมพิวเตอร

และเครือขายคอมพิวเตอรจากทั่วโลกมาเชื่อมตอกันเปนเครือขายเดียวกันโดยใชขอ ตกลงในการสือ่สาร

ระหวางคอมพิวเตอรในเครือขายหรือใชภาษาสือ่สารหลัก  (Protocol)  เดียวกัน  คือ  TCP/IP  (Transmission  

Control  Protocol/Internet  Protocol)  2)  เปนแหลงขอมูลขนาดใหญ  ใชเปนเครือ่งมือในการคนหาขอมูลที่

ตองการไดเกือบทุกประเภท  เปนเครือ่งมือสือ่สารของคนทุกชาติ ทุกภาษาทัว่โลก  และ  3)  เปนเสื่อ  

(Media)  เผยแพรขอมูลไดหลายประเภท  เชน  สื่อสิ่งพิมพ,  สื่อ โทรทัศน  สื่อวิทยุ  สื่อโทรศัพท เปนตน 

 2. อินเทอรเน็ตสําคัญอยางไร 

 เทคโนโลยีสนเทศ  (Information  Technology)  หลายประเทศทั่วโลกกําลังใหความสําคัญ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือเรียกโดยยอวา  “ไอที  (IT)  ซึง่หมายถึงความรูในวิธีการประมวลผล  จัดเก็บ 

รวบรวม  เรียกใช  และนําเสนอขอมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เครือ่งมือทีจํ่าเปนตองใชสําหรับ งาน

ไอที  คือคอมพิวเตอร  อุปกรณสือ่สาร  โทรคมนาคม  โครงสรางพืน้ฐานดานการสื่อสาร  ไมวา จะเปน

สายโทรศัพท  ดาวเทียม  หรือเคเบิ้ลใยแกวนําแสง  อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึง่ ในการ

ประยุกตใชไอที  หากเราจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารในการทํางานประจําวัน  อินเทอรเน็ตจะ เปน

ชองทางทีท่ําใหเราเขาถึงขอมูลขาวสารหรือเหตุการณความเปนไปตางๆ  ทั่วโลกที่เกิดขึ้นไดในเวลา 

อันรวดเร็ว  ในปจจุบันสามารถสืบคนขอมูลไดงายๆ  กวาสื่ออื่นๆ  อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมขอมูล 

แหลงใหญที่สุดของโลก  และเปนทีร่วมทัง้บริการเครือ่งมือสืบคนขอมูลหลายประเภท  จนกระทั่งกลาว ได

วาอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึง่ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับ บุคคล

และองคกร 

1 http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/computer/Internet/whatinet.html  7 มีนาคม 2552 

 

 3. ความหมายของอนิเทอรเน็ต 

 อินเทอรเน็ต2  (อังกฤษ : Internet)  หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ  ที่มีการ เชื่อมตอ

ระหวางเครือขายหลายๆ เครือขายทั่วโลก  โดยใชภาษาที่ใชสือ่การกันระหวางคอมพิวเตอรที่  เรียกวา  โพร

โทรคอล  (Protocol)  ผูใชเครือขายน้ีสามารถสื่อสารถึงกันไดในหลายๆ ทาง  อาทิเชน  อีเมล  (E-mail),  เว็บ

บอรด  (Web bord),  แชทรูม  (Chat room)  การสืบคนขอมูลและขาวสารตางๆ  รวมทั้ง คัดลอกแฟมขอมูล

และโปรแกรมมาใชได 

อินเทอรเน็ตในลักษณะเปนแหลงเรียนรูสําคัญในโลกปจจุบัน 



~ 127 ~ 

   ถาจะพูดถึงวาอินเทอรเน็ตมีความจําเปนและเปนแหลงเรียนรูทีส่ําคัญทีสุ่ดคงจะไมผิดนัก  เพราะ

เราสามารถใชชองทางนีท้ําอะไรไดมากมายโดยทีเ่ราก็คาดไมถึง  ถาอยางนัน้ลองมาดูวิวา  อินเทอรเน็ตมี

ความสําคัญอยางไรกับเราในโลกปจจุบัน 

 

1. เหตุผลสําคัญท่ีทําใหแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมแพรหลาย  คือ 

  1. การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรูที ่ไมจํากัดระบบปฏิบัติการของเครือ่งคอมพิวเตอร  

คอมพิวเตอรที่ตางระบบปฏิบัติการก็สามารถติดตอสื่อสารกันได 

  2. แหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตไมมีขอจํากัดในเรื่องของระยะทาง  ไมวาจะอยูภายใน 

อาคารเดียวกันหางกันคนละมุมโลก  ขอมูลก็สามารถสงผานถึงกันไดดวยเวลารวดเร็ว 

  3. อินเทอรเน็ตไมจํากัดรูปแบบของขอมูล  ซึง่มีไดทัง้มูลมูลทีเ่ปนขอความอยางเดียว  หรืออาจมี 

ภาพประกอบ  รวมไปถึงขอมูลชนิดมัลติมีเดีย  คือมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบดวยได 

2. หนาท่ีและความสําคัญของแหลงเรียนรูอินเทอรเน็ต3 

   การสื่อสารในยุคปจจุบันที่กลาวขานกันวาเปนยุคไรพรมแดนน้ัน  การเขาถึงกลุมเปาหมาย 

จํานวนมากๆ  ไดในเวลาอันรวดเร็ว  และใชตนทุนในการลงทุนต่ํา  เปนสิง่ทีพ่ึงปรารถนาของทุกหนวยงาน  

และอินเทอรเน็ตเปนสือ่ทีส่ามารถตอบสนองตอความตองการดังกลาวได  จึงเปนความจําเปนทีทุ่กคน ตอง

ใหความสนใจและปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหมนี้  เพื่อจะไดใชประโยชนจากเทคโนโลยี ดังกลาวอยาง

เต็มที่ 

 

2  จากวิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี  http://th.wikipedai.org/wiki/ 

3 http://www.srang-fun.net/web/Knowlage/BasicCom/09.htm 

อินเทอรเน็ตในลักษณะเปนแหลงเรียนรูสําคัญในโลกปจจุบัน 

 

   ถาจะพูดถึงวาอินเทอรเน็ตมีความจําเปนและเปนแหลงเรียนรูทีส่ําคัญที่สุดคงจะไมผิดนัก  เพราะ

เราสามารถใชชองทางนีท้ําอะไรไดมากมายโดยทีเ่ราก็คาดไมถึง  ถาอยางนัน้ลองมาดูวิวา  อินเทอรเน็ตมี

ความสําคัญอยางไรกับเราในโลกปจจุบัน 

1. เหตุผลสําคัญท่ีทําใหแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมแพรหลาย  คือ 

  1. การสือ่สารบนอินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรูทีไ่มจํากัดระบบปฏิบัติการของเครือ่งคอมพิวเตอร  

คอมพิวเตอรที่ตางระบบปฏิบัติการก็สามารถติดตอสื่อสารกันได 

  2. แหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตไมมีขอจํากัดในเรื่องของระยะทาง  ไมวาจะอยูภายใน 

อาคารเดียวกนัหางกันคนละมุมโลก  ขอมูลก็สามารถสงผานถึงกันไดดวยเวลารวดเร็ว 
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  3. อินเทอรเน็ตไมจํากัดรูปแบบของขอมูล  ซึง่มีไดทัง้มูลมูลทีเ่ปนขอความอยางเดียว  หรืออาจมี 

ภาพประกอบ  รวมไปถึงขอมูลชนิดมัลติมีเดีย  คือมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบดวยได 

2. หนาท่ีและความสําคัญของแหลงเรียนรูอินเทอรเน็ต3 

   การสื่อสารในยุคปจจุบันที่กลาวขานกันวาเปนยุคไรพรมแดนน้ัน  การเขาถึงกลุมเปาหมาย จํานวน

มากๆ  ไดในเวลาอันรวดเร็ว  และใชตนทุนในการลงทุนต่าํ  เปนสิง่ทีพ่ึงปรารถนาของทุกหนวยงาน  และ

อินเทอรเน็ตเปนสื่อที่สามารถตอบสนองตอความตองการดังกลาวได  จึงเปนความจําเปนทีทุ่กคน ตองให

ความสนใจและปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหมนี้  เพือ่จะไดใชประโยชนจากเทคโนโลยี ดังกลาวอยาง

เต็มที่ 

   อินเทอรเน็ตถือเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรสากลที่เชื่อมตอเขาดวยกัน  ภายใตมาตรฐาน การ

สือ่สารเดียวกัน  เพื่อใชเปนเครือ่งมือสื่อสารและสืบคนสารสนเทศจากเครือขายตางๆ  ทัว่โลก  ดังน้ัน  

อินเทอรเน็ตจึงเปนแหลงรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก  ทุกสาขาวิชา  ทุกดาน  ทัง้บันเทิงและวิชาการ  

ตลอดจนการประกอบธุรกิจตางๆ 

3. ความสําคัญของแหลงเรียนรูอินเทอรเน็ตกับงานดานตางๆ4 

 ดานการศึกษา 

 1. สามารถใชเปนแหลงคนควาหาขอมูล  ไมวาจะเปนขอมูลทางวิชาการ  ขอมูลดานการเมือง  ดาน

การแพทย  และอ่ืนๆ  ที่นาสนใจ 

 2. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะทําหนาที่เสมือนเปนหองสมุดขนาดใหญ 

 3. ผูใชสามารถใชอินเทอรเน็ตติดตอกับแหลงเรียนรูอืน่ๆ  เพื่อคนหาขอมูลที่กําลังศึกษาอยูได ทั้งที่

ขอมูลที่เปนขอความ  เสยีง  ภาพเคลื่อนไหวตางๆ  เปนตน 

 ดานธุรกิจและการพาณิชย 

 1. ในการดําเนินงานทางธุรกิจ  สามารถคนหาขอมูลตางๆ  เพื่อชวยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 2. สามารถซื้อขายสินคาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 3. บริษัทหรือองคกรตาางๆ  ก็สามารถเปดใหบริการและสนับสนุนลูกคาของตนผานระบบเครือ ขาย

อินเทอรเน็ตได  เชน  การใหคาํแนะนํา  สอบถามปญหาตางๆ  ใหแกลูกคา  แจกจายตัวโปรแกรม ทดลองใช  

(Shareware)  หรือโปรแกรมแจกฟรี  (Freeware)  เปนตน 

 ดานการบันเทิง 

 1. การพักผอนหยอนใจ  สันทนาการ  เชน  การคนหาวารสารตางๆ  ผานระบเครือขายอินเทอรเน็ต  ที่

เรียกวา  Magazine  Online  รวมทัง้หนังสือพิมพและขาวสารอืน่ๆ  โดยมีภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอร  

เหมือนกับวารสารตามรานหนังสือทั่วๆ ไป 

 2. สามารถฟงวิทยุผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

 3. สามารถดึงขอมูล  (Download)  ภาพยนตรตัวอยางทั้งภาพยนตรใหมและเกามาดูไดจาก เหตุผล

ดังกลาว  พอจะสรุปไดว  อินเทอรเน็ต  มีความสําคัญในรูปแบบ  ดังน้ี 
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   3.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

   3.2 การติดตอสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว 

   3.3 แหลงรวบรวมขอมูลแหลงใหญที่สุดของโลก  โดยสรุปอินเทอรเน็ตไดนํามาใชเคร่ืองมือ 

ทีจํ่าเปนสําหรับงานไอที  ทําใหเกิดชองทางในการเขาถึงขอมูลทีร่วดเร็ว  ชวยในการตัดสินใจและ

บริหารงาน ทั้งระดับบุคคลและองคกร 

4 http://www.geocities.com/edtecthno251/nuntiya/6thml 

3. ความสําคัญของแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต5 

  ความสําคัญของขอมูลแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนสิ่งที่ตระหนักกันอยูเสมอ 

  1. การจัดเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ไดงายและสือ่สารได     รวดเร็ว  การ

จัดเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ซึง่อยูในรูปแบบของสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส  

ผูเรียนสามารถจัดเก็บไวในแผนบันทึกขอมูล  สามารถบันทึกไดมากกว  ๑  ลานตัวอักษร  สําหรับการ

สือ่สารขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตนัน้  ขอมูลสามารถสงผานสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส 

ไดดวยอัตรา  120  ตัวอักษรตอวินาที  และสามารถสงขอมูล  200  หนา  ไดในเวลาเพียง  40  นาที  โดยที่

ผูเรียนไมตองเสียเวลาน่ังปอนขอมูลเหลาน้ันชาใหมอีก 

  2. ความถูกตองของขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยปกติมีการ สงขอมูลดวย

สัญญาณอิเล็กทรอนิกสจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึง่ดวยระบบดิจิตอล  วิธีการรับสงขอมูล จะมีการตรวจสอบ

สภาพของขอมูล  หากขอมูลผิดพลาดก็มีการรับรูและพยายามหาวิธีแกไขใหขอมูล ที่ไดรับมีความถูกตอง  

โดยอาจใหทําการสงใหม  กรณีทีผ่ิดพลาดไมมาก  ผูรับอาจใชโปรแกรมของตนแกไข ขอมูลใหถูกตองได

ดวยตนเอง 

  3. ความรวดเร็วของการทํางานจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยปกติ สัญญาณทาง

ไฟฟาจะเดินทางดวยความเร็วเทาแสง  ทําใหการสงผานขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขาย อินเทอรเน็ต

จากซีกโลกหนึง่สามารถทําไดรวดเร็ว  ถึงแมวาขอมูลจากฐานขอมูลของแหลงเรียนรูนั้น จะมีขนาดใหญ ก็

ตาม  ความรวดเร็วของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะทําใหผูเรียนสะดวกสบายอยางยิ่ง  เชน  การทําบัตร

ประจําตัวประชาชน  ผูรับบริการสามารถทําทีใ่ดก็ได  เพราะระบบฐานขอมูลจะเชื่อมตอ ถึงกันไดทุกที่ทัว่

ประเทศ  ทําใหเกิดความสะดวกกับประชาชนผูรับบริการ 

  4. แหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีตนทุนประหยัด  การเชื่อมตอคอมพิวเตอร เขาหากันเปน

เครือขายเพือ่รับและสงหรือสําเนาขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ทําให ราคาตนทุนของ

การใชขอมูลประหยัดมาก  เมือ่เปรียบเทียบกับการจัดสงแบบอืน่  ซึง่ผูเรียนสามารถรับ และสง ขอมูลจาก

แหลงเรียนรูใหระหวางกันผานทางสัญญาณอิเล็กทรอนิกสไดสะดวก  รวดเร็ว  และถูกตอง 

 

 

 

http://www.geocities.com/edtecthno251/nuntiya/6thml�
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7 สํานักงานคณะกรรมการ  (2549)  องคการคา. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานเทคโนโลยี ชวงชั้นที่ 4  

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4-6  ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

คุรุสภาลาดพราว, หนา 201. 

3. ความสําคัญของแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต5 

  ความสําคัญของขอมูลแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนสิ่งที่ตระหนักกันอยูเสมอ 

  1. การจัดเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ไดงายและสือ่สารได     รวดเร็ว  การ

จัดเก็บขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ซึง่อยูในรูปแบบของสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส  

ผูเรียนสามารถจัดเก็บไวในแผนบันทึกขอมูล  สามารถบันทึกไดมากกว  ๑  ลานตัวอักษร  สําหรับการ

สือ่สารขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตนัน้  ขอมูลสามารถสงผานสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส 

ไดดวยอัตรา  120  ตัวอักษรตอวินาที  และสามารถสงขอมูล  200  หนา  ไดในเวลาเพียง  40  นาที  โดยที่

ผูเรียนไมตองเสียเวลาน่ังปอนขอมูลเหลาน้ันชาใหมอีก 

  2. ความถูกตองของขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยปกติมีการ สงขอมูลดวย

สัญญาณอิเล็กทรอนิกสจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึง่ดวยระบบดิจิตอล  วิธีการรับสงขอมูล จะมีการตรวจสอบ

สภาพของขอมูล  หากขอมูลผิดพลาดก็มีการรับรูและพยายามหาวิธีแกไขใหขอมูล ที่ไดรับมีความถูกตอง  

โดยอาจใหทําการสงใหม  กรณีทีผ่ิดพลาดไมมาก  ผูรับอาจใชโปรแกรมของตนแกไข ขอมูลใหถูกตองได

ดวยตนเอง 

  3. ความรวดเร็วของการทํางานจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยปกติ สัญญาณทาง

ไฟฟาจะเดินทางดวยความเร็วเทาแสง  ทําใหการสงผานขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขาย อินเทอรเน็ต

จากซีกโลกหนึง่สามารถทําไดรวดเร็ว  ถึงแมวาขอมูลจากฐานขอมูลของแหลงเรียนรูนั้น จะมีขนาดใหญ ก็

ตาม  ความรวดเร็วของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะทําใหผูเรียนสะดวกสบายอยางยิ่ง  เชน  การทําบัตร

ประจําตัวประชาชน  ผูรับบริการสามารถทําทีใ่ดก็ได  เพราะระบบฐานขอมูลจะเชื่อมตอ ถึงกันไดทุกที่ทัว่

ประเทศ  ทําใหเกิดความสะดวกกับประชาชนผูรับบริการ 

  4. แหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีตนทุนประหยัด  การเชื่อมตอคอมพิวเตอร เขาหากันเปน

เครือขายเพือ่รับและสงหรือสําเนาขอมูลจากแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ทําให ราคาตนทุนของ

การใชขอมูลประหยัดมาก  เมือ่เปรียบเทียบกับการจัดสงแบบอืน่  ซึง่ผูเรียนสามารถรับ และสง ขอมูลจาก

แหลงเรียนรูใหระหวางกันผานทางสัญญาณอิเล็กทรอนิกสไดสะดวก  รวดเร็ว  และถูกตอง 

  5. ชื่อและเลขท่ีอยูไอพีของแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

   คอมพิวเตอรทุกเคร่ืองที่ตออยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตจะมีเลขที่อยูไอพี  (IP address)  และ แตละ

เครื่องทั่วโลกจะตองมีเลขทีอ่ยูไอพีไมซ้ํากัน  เลขทีอ่ยูไอพีนีจ้ะไดรับการกําหนดเปนกฎเกณฑให แตละ

องคกรนําไปปฏิบัติเพือ่ใหระบบปฏิบัติการเรียกชือ่งายและการบริหารจัดการเครือขายทําไดดี  จึง กําหนด

ชื่อแทนเลขที่อยูไอพี  เรียกวา  โดเมน  โดยจะมีการตัง้ชื่อสําหรับเครือ่งคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ที่อยูบน
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เครือขาย  เชน  nfe.go.th  ซึ่งใชแทนเลขที่อยูไอพี  203.172.142.0  การกําหนดใหมีการใช ระบบชือ่โดเมนมี

การกําหนดรูปแบบเปนลําดับชั้น  คือ 

http: // www.nfe.go.th 
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บริการจากอินเทอรเน็ต   

 1. การสืบคนขอมูลความรูจากเว็บไซตตาง ๆ  เพียงแตพิมพคําสําคัญจากเน้ือหา  หรือเร่ือง ที่

ตองการคนควาก็จะไดชื่อเว็บไซตจํานวนมาก  ผูเรียนสามารถเลือกหาอานไดตามความตองการ   เชน 

กลวยไม  สตัวสงวน  ขาวดวนวันน้ี  ราคาทองคํา  อุณหภูมิวันน้ี  อัตราแลกเปลี่ยนเงนิ  ฯลฯ  (ผูเรียน 

สามารถฝกการใชอินเทอรเน็ต  จากหองสมุดประชาชน  หรือเรียนรูดวยตนเองจากหนังสอื) 

 2. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E-mail)  หรือที่เรียกกันวา  อีเมล  เปนการติดตอสื่อสารดวย 

ตัวหนังสอืแบบใหม  แทนจดหมายบนกระดาษ  สามารถรับสงขอมูลระหวางกันไดอยางรวดเร็ว  เปน ที่

นิยมในปจจุบัน 

 3. การสนทนาหรือหองสนทนา  (Chat room)  เปนการสนทนาผานอินเทอรเน็ต  สามารถ 

โตตอบกนัไดทันที  แลกเปลี่ยนเรียนรู  ถามตอบปญหาไดหลาย ๆ คน  ในเวลาเดียวกนั 

 4. กระดานขาว (Web Board)  ผูใชสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ  การใหขอ เสนอ

ขอคิดเห็น  อภิปรายโตตอบ  ทุกคนสามารถเขาไปใหขอคิดเห็นไดโดยมีผูใหบริการเปนผูตรวจสอบ เน้ือหา  

และสามารถลบออกจากขอมูลได  

 5. การโฆษณาประชาสัมพันธ  หนวยงานตาง ๆ  จะมีเว็บไซตใหบริการขอมูลและ  

ประชาสัมพันธองคกรหรือหนวยงาน  เราสามารถเขาไปใชบริการ  เชน สถานที่ต้ังของหองสมุด  บทบาท 

ภารกิจของพิพิธภัณฑ  สวนสัตวอยูที่ใดบาง  แหลงเรียนรูมีที่ใดบาง  ตารางสอบของนักศึกษา กศน.  เปนตน 

 6. การอานขาว  มีเว็บไซตบริการขาว  เชน  CNN  New York Time  ตลอดจนขาวจาก 

หนังสือพิมพตาง ๆ  ในประเทศไทย 

 7. การอานหนังสือ  วารสาร  และนิตยสาร  มีบริษัทที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพจํานวนมากจัดทํา เปน

นิตยสารออนไลน  เชน นิตยสาร  MaxPC  นิตยสาร Interment  ToDay  นิตยสารดิฉัน  เปนตน 

 8. การสงการดอวยพร  สามารถสงการดอวยพรอิเล็กทรอนิกส  หรือ  E-Card  ผาน อินเทอรเน็ต  

โดยไมเสียคาใชจาย  สะดวก  รวดเร็ว 

 9. การซื้อสินคาและบริการ  เปนการซื้อสินคาออนไลน  โดยสามารถเลือกดูสินคาพรอมทั้ง 

คุณสมบัติของสินคา  และสั่งซื้อสินคาพรอมชําระเงินดวยบัตรเครดิตในทันที  บริษัทตาง ๆ  จึงมีการ 

โฆษณาขายสินคาผานอินเทอรเน็ต  เปนการใชอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย  ซึ่งไดรับความนิยมในตาง ประเทศ

มาก 

 10. สถานีวิทยุและโทรทัศนบนเคร่ือขาย  ปจจุบันสถานีวิทยุบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีหลายรอย

สถานี  ผูใชสามารถเลือกสถานีที่..และไดยนิเสยีงเหมอืนการเปดฟงวิทยุ  ขณะเดียวกัน ก็มีการสงกระจาย

ภาพวิดีโอบนเครือขายดวย  แตยังมีปญหาตรงที่ความเร็วของเครือขายที่ยัง ไมสามารถรองรับการสงขอมูล

จํานวนมาก  ทําใหคุณภาพของภาพไมตอเน่ือง 
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กจิกรรม 

 ใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตในเรื่องท่ีผูเรียนสนใจ  1  เรื่อง  และบันทึกผลการ ปฏบิติั 

ชื่อเว็บไซต

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

สรุปเน้ือหาที่ได

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

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

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

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

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

  ใหผูเรียนศึกษาสื่อในรูปเว็บเพจเรื่องไปษณียอิเล็กทรอนิกสจากแฟมชื่อ  Index.htm  ในโฟลเดอร  

Inchat  แลวชวยกันตอบคําถามตอไปนี้ 

 1. E-mail  คืออะไร  มีประโยชนอยางไร 

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

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

 2. ในการสง E-mail  มีสวนกรอกขอมูลตอไปนี้ 

  ชอง  To  มีไวสําหรับ

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

  ชอง  Subject  มีไวสําหรับ

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

  ชอง  CC  และชอง  BCC  มีขอแตกตางในการใชงานอยางไร 

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

 3. ถาตองการสงแฟมขอมูลไปพรอมกับ  E-mail  จะตองทําอยางไร? 

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

 4. เมื่อเราไดรับไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและตองการทําสําเนาสงตอ  ทาํอยางไร 

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

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

 5. ใหผูเรียนสมัครเปนสมาชิก  เพื่อขอ  E-mail  Address  จากเว็บไซต  E-mail  ใดก็ได  เชน 

  http:www.hotmail.com,  yahoo.com  thaimail.com  gmail.com  แลวเขียนชื่อ  E-mail  

 ของตน 
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ประโยชน โทษ และมารยาทในการใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรู 

1. ประโยชนของแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนชุมชนเมืองแหงใหมของโลก  เปนชุมชนของคนทั่วมุมโลก  จึงมี 

บริการตาง ๆ  เกดิขึน้ใหมตลอดเวลา  ในที่น้ีจะกลาวถึงประโยชนของอินเทอรเน็ตหลัก ๆ  ดังน้ี 

 1.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ( Electronic mail=E=mail)  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  หรือ  E-mail  

เปนการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยผูสงจะตองสงขอความไปยัง ที่อยูของผูรับ  

ซึง่เปนทีอ่ยูในรูปแบบของอีเมล  เมือ่ผูสงเขียนจดหมาย  1  ฉบับ  แลวสงไปยังทีอ่ยูนัน้  ผูรับจะไดรับ

จดหมายภายในเวลาไมกี่วินาที  แมจะอยูหางกันคนละซีกโลกก็ตาม  นอกจากนีย้ังสามารถ สงแฟมขอมูล

หรือไฟลแนบไปกับอีเมลไดดวย 

 1.2 การขอเขาระบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต  (Telnet)  เปนการบริการอินเทอรเน็ตรูปแบบ 

หนึ่งโดยทีเ่ราสามารถเขาไปใชงานคอมพิวเตอรอีกเครือ่งหนึ่งที่อยูไกล ๆ  ไดดวยตนเอง  เชน ถาเราอยู ที่

โรงเรียนทํางานโดยใชอินเทอรเน็ตของโรงเรียนแลวกลับไปที่บาน  เรามีคอมพิวเตอรที่บานและตอ 

อินเทอรเน็ตไวเราสามารถเรียกขอมูลจากที่โรงเรียนมาทําที่บานได  เสมือนกับเราทํางานที่โรงเรียนนั่นเอง 

 1.3 การโอนถายขอมูล  (File  Transfer  Protocol  หรือ  FTP)  เปนการบริการอีกรูปแบบหนึ่ง 

ของระบบอินเทอรเน็ต  เราสามารถคนหาและเรียกขอมูลจากแหลงตางๆ  มาเก็บไวในเครื่องของเราได ทั้ง

ขอมูลประเภทตัวหนังสือ  รูปภาพ  และเสียง 

 1.4 การสืบคนขอมูล  (Gopher,  Archie,  World  wide  Web)  หมายถึงการใชเครือขาย 

อินเทอรเน็ต  ในการคนหาขาวสารที่มีอยูมากมายแลวชวยจัดเรียงขอมูลขาวสารหัวขออยางมีระบบ เปนเมนู

ทําใหเราหาขอมูลไดงายหรือสะดวกมากขึ้น 

 1.5 การแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น  (Usenet)  เปนการใหบริการแลกเปลี่ยน ขาวสาร

และแสดงความคดิเห็นที่ผูใชบริการอินเทอรเน็ตทั่วโลกสามารถพบปะกัน  แสดงความคิดเห็น ของตน  โดย

มีการจัดการผูใชเปนกลุมหรือนิวกรุป  (New  Group)  แลกเปลีย่นความคิดเห็นกันเปน หัวขอตาง ๆ  เชน

เรือ่งหนังสือ  เรือ่งการเลีย้งสัตว  ตนไม  คอมพิวเตอร  และการเมือง  เปนตน  ปจจุบัน มี  Usenet  มากกวา  

15,000 กลุม  นับเปนเวทีขนาดใหญใหทุกคนจากทั่วมุมโลกแสดงความคิดเห็น อยางกวางขวาง 

 1.6 การสื่อสารดวยขอความ  (Chat,  IRC-Internet  Relay  Chat)  เปนการพูดคุยระหวาง ผูใช

อินเทอรเน็ตโดยพิมพขอความตอบกัน  ซึ่งเปนวิธีการสือ่สารทีไ่ดรับความนิยมมากอีกวิธีหนึง่  การ สนทนา

กันผานอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนเรานัง่อยูในหองสนทนาเดียวกัน  แตละคนก็พิมพขอความ โตตอบกันไป

มาไดในเวลาเดียวกนั  แมจะอยูคนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม 

http://www.geocities.com/useng_9/33.htm  9 มีนาคม 2522 

 1.7 การซื้อขายสินคาและบริการ  (E-Commerce = Electronic  Commerce)  เปนการ จับจายซือ้

สินคาและบริการ  เชนขายหนังสือ  คอมพิวเตอร  การทองเทีย่ว  เปนตน  ปจจุบันมีบริษัทใช อินเทอรเน็ต  

ในการทําธุรกิจและใหบริการลูกคาตลอด  24  ชั่วโมง  ในป 2540  การคาขายบน อินเทอรเน็ตมีมูลคาสูงถึง  
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1  แสนลานบาท  และจะเพิม่เปน  1  ลานลานบาท  ในอีก  5  ปขางหนา  ซึง่เปนโอกาสธุรกิจแบบใหม  ที่

นาสนใจและเปดทางใหทุกคนเขามาทําธุรกรรมไมมากนัก 

 1.8 การใหความบันเทิง  (Entertain)  ในอินเทอรเน็ตมีบริการดานความบันเทิงในทุก     รูปแบบ

ตาง ๆ  เชน  เกม  เพลง  รายการโทรทัศน  รายการวิทยุ  เปนตน  เราสามารถเลือกใช บริการเพือ่ความบันเทิง

ไดตลอด  24  ชั่วโมง  และจากแหลงตาง ๆ  ทั่วทุกมุมโลก  ทัง้ประเทศไทย  อเมริกา  ยุโรป  และ 

ออสเตรเลยี  เปนตน 

 

2. โทษของแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 ทุกสรรพสิ่งในโลกยอมมีทัง้ดานทีเ่ปนคุณประโยชนและดานทีเ่ปนโทษ  เปรียบเสมือน เหรียญที่

มี  2  ดานเสมอ  ขึน้อยูกับวาเราจะเลือกใชอยางไรใหเกิดผลดีตอเรา  ขอยกตัวอยางโทษที่ อาจจะเกิดขึ้นได

จากการใชงานอินเทอรเน็ต  ดังน้ี 

 2.1 โรคติดอินเทอรเน็ต  (Webaholic)  ถาจะถามวาอินเทอรเน็ตก็เปนสิ่งเสพติดหรือ?  ก็คง 

      ไมใช  แตถาเปรียบเทียบกันแลวก็คงไมแตกตาง  หากการ 

      เลนอินเทอรเน็ตทําใหคุณเสียงานหรือแมแตทําลาย 

      สุขภาพ 

 
 

 

www.kbyala.ca.th/web-subject/web-tec/pen/my%20web/mywebit7/pan8/word/tot.doc  

10  มีนาคม  2552 

 

 2.2 อินเทอรเน็ตทําใหรูสึกหมกมุน  มีความตองการใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานขึ้น  ไมสามารถ

ควบคุมการใชอินเทอรเน็ตได  รูสึกหงุดหงิดเมื่อตองใชอินเทอรเน็ตนอยลงหรือหยุดใช  อินเทอรเน็ตเปนวิธี

ในการหลีกเลีย่งปญหาหรือคิดวาการใชอินเทอรเน็ตทําใหตนเองรูสึกดีขึ้น  หลอก คนในครอบครัวหรือ

เพือ่นเร่ืองการใชอนิเทอรเน็ตของตัวเอง  การใชอินเทอรเน็ตทําใหเกิดการ เสีย่งตอการสูญเสียงาน  การเรียน  

และความสัมพันธ  ยังใชอินเทอรเน็ตถึงแมวาตองเสียคาใชจายมาก  มีอาการผิดปกติ  อยางเชน  หดหู  

กระวนกระวายเมือ่เลกิใชอนิเทอรเน็ต  ใชเวลาในการใชอนิเทอรเน็ต นานกวาที่ตัวเองไดต้ังใจไว 



~ 136 ~ 

 2.3 เรือ่งอนาจารผิดศีลธรรม  เรือ่งของขอมูลตาง ๆ  ที่มีเนื้อหาไปในทางขัดตอศีลธรรม  ลามก

อนาจาร  หรือรวมถึงภาพโปเปลือยตาง ๆ  นัน้เปนเรื่องทีม่ีมานานพอสมควรแลวบนโลกอินเทอร เน็ต  แต

ไมโจงแจง  เนือ่งจากสมัยกอนเปนยุคที่  www  ยังไมพัฒนามากนัก  ทําใหไมมีภาพออกมา  แตในปจจุบัน

ภาพเหลาน้ีเปนที่โจงแจงบนอินเทอรเน็ต  และสิ่งเหลาน้ีสามารถเขาสูเด็กและเยาวชน ไดงาย  โดยผูปกครอง

ไมสามารถทีจ่ะใหความดูแลไดเต็มที่  เพราะวาอินเทอรเน็ตนัน้เปนโลกที่ไร พรมแดน  และเปดกวางทําให

สื่อเหลาน้ีสามารถเผยแพรไปไดรวดเร็ว  จนเราไมสามารถจับกุมหรือเอาผิดผูที่ทํา สิ่งเหลาน้ีขึ้นมาได 

 

 
 

 2.4 ไวรัส  มาโทรจัน  หนอนอินเทอรเน็ต  และระเบดิเวลา  ทําใหขอมูลที่เก็บไวถูกทําลายหมด 

     ไวรัส  เปนโปรแกรมอิสระซึ่งจะสืบพันธุโดยการจําลองตัวเอง  

     ใหมากขึ้นเร่ือย ๆ  เพื่อที่จะทําลายขอมูล  หรืออาจทําใหเคร่ือง 

     คอมพิวเตอรทํางานชาลง  โดยการแอบใชสอยหนวยความจํา  

     หรือพื้นที่วางบนดิสกโดยพลการ 

 หนอนอินเทอรเน็ต  ถูกสรางขึน้โดย  Robert  Morris,  Jr.  จนดังกระฉอนไปทัว่โลก  มันคือ 

โปรแกรมที่จะสืบพันธุโดยการจําลองตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ  จากระบบหนึ่ง  ครอบครองทรัพยากร และ ทํา

ใหระบบชาลง 

 ระเบดิเวลา  คือ  รหัสซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวกระตุนรูปแบบเฉพาะของการโจมตีนั้น ๆ  ทํางาน เมื่อ

สภาพการโจมตีน้ัน ๆ  มาถึง  เชน  ระเบิดเวลาจะทําลายไฟลทั้งหมดในวันที่  31  กรกฎาคม  2542   

สวนโทษเฉพาะท่ีเปนภัยตอเด็กมีอยู  7  ประการ  บนอินเทอรเน็ตสามารถจําแนกออกได  ดังน้ี 

 1. การแพรสื่อลามก  มีทั้งที่เผยแพรภาพลามกอนาจาร  ภาพการสมสู  ภาพตัดตอลามก 

 2. การลอลวง  โดยปลอยใหเด็กและเยาวชนเขาไปพูดคุยกันใน  Chat  จนเกิดการลอลวง นัด

หมายไปขมขืนหรือทําในสิ่งที่เลวราย 

 3. การคาประเวณี  มีการโฆษณาเพื่อขายบริการ  รวมทั้งชักชวนใหเขามาสมัครขายบริการ 

 4. การขายสินคาอันตราย  มีต้ังแตยาสลบ  ยาปลุกเซ็กซ  ปน  เคร่ืองช็อตไฟฟา 

 5. การเผยแพรการทําระเบิด  โดยอธิบายขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด 

 6. การพนัน  มีใหเขาไปเลนไดในหลายรูปแบบ 

 7. การเลมเกม  มีทั้งเกมที่รุนแรงไลฆาฟน  และเกมละเมิดทางเพศ 
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3. มารยาทในการใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรู 

 ทุกวันนีอิ้นเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทและสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยในแทบ

ทุกดาน  รวมทั้งไดกอใหเกิดประเด็นปญหาขึน้ในสังคม  ไมวาในเรื่องความเปนสวนตัว  ความ ปลอดภัย  

เสรีภาพของการพูดอานเขียน  ความซื่อสัตย  รวมถึงความตระหนักในเร่ืองพฤติกรรมที่เรา ปฏิบัติตอกันและ

กันในสังคมอินเทอรเน็ต  ในเร่ืองมารยาท  หรือจรรยามารยาทบนเน็ต  ซึ่งเปนพืน้ที่ ทีเ่ปดโอกาสใหผูคนเขา

มาแลกเปลีย่น  สือ่สาร  และทํากิจกรรมรวมกัน  ชุมชนใหญบางเล็กบางบน อินเทอรเน็ตนั้นก็ไมตางจาก

สังคมบนโลกแหงความเปนจริงทีจํ่าเปนตองมีกฎกติกา  (Codes of Conducr)  เพือ่ใชเปนกลไกสําหรับการ

กํากับดูแลพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธของสมาชิก 

 

 กิจกรรม 

 ในความคิดเห็นของผูเรียนคิดวาจะมีวิธีการจัดการอยางไรที่จะรู เทาทันถึงโทษของแหลงเรียนรู

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

 

http://th.answers.yahoo.com/question/indexMqid=20071130091130A4hQlq  10  มีนาคม  2552 

ขนิษฐา  รุจิโรจน  อางถึงใน  http://cc.swu.ac.th/ccnews/content/e1624/e1950/e3918/e3949/indez-th.html   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  9  มีนาคม  2552 
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แบบทดสอบ เร่ือง การใชแหลงเรียนรู 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

  

 

1. ขอใดเปนแหลงรวบรวมขอมูลสารสนเทศ มากที่สุด 

  ก. หองสมุด 

  ข. สวนสาธารณะ 

  ค. อินเทอรเน็ต 

  ง. อุทยานแหงชาติ 

 

 2. หองสมุดประเภทใดที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเฉพาะวิชา 

  ก. หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

  ข. หองสมดุโรงเรียนสวนกหุลาบ 

  ค. หองสมุดมารวย 

  ง. หองสมุดอําเภอ 

 

 3. แหลงเรียนรู หมายถึงขอใด 

  ก. สถานที่ใหความรูตามอัธยาศัย 

  ข. แหลงคนควาเพื่อประโยชนในการพฒันาตนเอง 

  ค. แหลงรวบรวมความรูและขอมลูเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

  ง. แหลงขอมูลและประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเอง 

 

 4. ถานักศึกษาตองการรูเกี่ยวกับโลกและดวงดาว ควรไปใชบริการแหลงเรียนรูใด 

  ก. ทองฟาจําลอง 

  ข. เมืองโบราณ 

  ค. พิพิธภัณฑ 

  ง. หองสมุด 
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 5. หนังสือประเภทใดที่หามยืมออกนอกหองสมุด 

  ก. เร่ืองแปล 

  ข. หนังสืออางอิง 

  ค. นวนิยาย เร่ืองสั้น 

  ง. วรรณกรรมสําหรับเด็ก 

 

 6. เหตุใดหองสมุดจึงตองกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติในการเขาใชบริการ 

  ก. เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ 

  ข. เพือ่สนองความตองการแกผูใชบริการ 

  ค. เพื่อใหการบริหารงานหองสมุดเปนไปอยางเรียบรอย 

  ง. เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเสมอภาคแกผูใชบริการ 

 

 7. การจัดทําคูมือการใชหองสมุดเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับหองสมุด เปนบริการประเภทใด 

  ก. บริการขาวสารขอมูล 

  ข. บริการสอนการใชหองสมุด   

  ค. บริการแนะนําการใชหองสมุด 

  ง. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

 

 8. ความสําคัญของหองสมุดขอใดที่ชวยใหผูใชบริการมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม 

  ก. ชวยใหรูจักแบงเวลาในการศึกษาหาความรู 

  ข. ชวยใหมีความรูเทาทันโลกยุคใหมตลอดเวลา 

  ค. ชวยใหมีนิสัยรักการคนควาหาความรูดวยตนเอง 

  ง. ชวยใหระวังรักษาทรัพยสิน สิ่งของของหองสมุด 

 

 9. หองสมุดประเภทใดใหบริการทุกเพศ วัย และความรู 

  ก. หองสมุดเฉพาะ 

  ข. หองสมุดโรงเรียน 

  ค. หองสมุดประชาชน 

  ง. หองสมุดมหาวิทยาลัย 
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 10. หองสมุดมารวยเปนหองสมุดประเภทใด 

  ก. หองสมุดเฉพาะ 

  ข. หองสมุดโรงเรียน 

  ค. หองสมุดประชาชน 

  ง. หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

 11. ขอใดเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญในการทํากิจกรรมทางศาสนาและสอนคนใหเปนคนดี 

  ก. วัด 

  ข. มัสยิด 

  ค. โบสถ 

  ง. ถูกทุกขอ 

 

 12. ขอใดตอไปน้ีคือประโยชนที่ไดรบัจากอินเทอรเน็ต 

  ก. สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

  ข. ใชคนหาขอมูลทํารายงาน 

  ค. ดาวนโหลดโปรแกรม 

  ง. ถูกทุกขอ 

  

 13. เว็บไซตคืออะไร 

  ก. แหลงรวบเว็บเพจ 

  ข. แหลงที่เก็บรวบรวมขอมูล 

  ค. สวนทีช่วยคนหาเว็บเพจ 

  ง. คอมพวิเตอรเกบ็เว็จเพจ 

 

 14. เว็บเพจเปรียบเทียบกับสิ่งใด 

  ก. ลิ้นชัก 

  ข. แฟมเอกสาร 

  ค. หนังสอื 

  ง. หนาหนังสอื 
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 15. ถาหากหนาเว็บเพจโหลดไมสมบูรณ  ตองแกไขอยางไร? 

  ก. กดปุมกากบาท 

  ข. กดปุม  Refresh 

  ค. คลิกเมาสที่ปุม 

  ง. กดปุม  Refresh  และคลิกเมาทที่ปุม 

 

 16. E-mail  ใดตอไปนี้ไดมาฟรี  ไมเสียคาใชจาย 

  ก. Supha@ksc.net.th 

  ข. Nattaya5001@hotmail.com 

  ค. Jan@inet.co.th 

  ง. เสียคาใชจายทั้งหมด 

 

 17. จดหมายฉบับใดตอไปนี้จะถูกนําไปเก็บไวในโฟเดอร  Junk mail 

  ก. จดหมายที่มีการแนบไฟลภาพ  และไฟลเอกสารมาพรอมกับจดหมาย 

  ข. จดหมายที่ผูรับไดเปดอานเรียบรอยแลว  และทําการลบทิ้งไปแลว 

  ค. จดหมายที่มีขอความอวยพรจากบุคคลที่เราไมรูจัก 

  ง. จดหมายโฆษณายาลดน้ําหนักจากบริษัทหรือรานขายยา 

 

 18. ในการใชงาน  Hotmail  เมื่อเราลืมรหัสผาน  เราสามารถเรียกคนรหัสผานของเราไดโดยอะไร 

  ก. Sign-out Name 

  ข. Sign-in Name 

  ค. Secret  Question 

  ง. ถูกทุกขอ  

 

 

แนวคําตอบ 

1.ค 2.ค  3.ง 4.ก 5.ข 6.ง 7.ค 8.ง 9.ค  

10.ก 11.ง  12.ง 13.ข 14.ง 15.ข 16.ข 17.ง 18.ค 
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การจัดการความรู 
บทที ่3 

 

 

สาระสําคัญ 

 

 การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือของการพัฒนาคุณภาพของงาน  หรือสรางนวัตกรรมใน การทํางาน

การจัดการความรูจึงเปนการจัดการกับความรูและประสบการณที่มีอยูในตัวคน  และ ความรูเดนชัด  นํามา

แบงปนใหเกดิประโยชนตอตนเองและองคกร  ดวยการผสมผสานความ สามารถของคนเขาดวยกันอยาง

เหมาะสม  มีเปาหมายเพื่อการพัฒนางาน  พัฒนาคน  และ พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 

  1. ออกแบบผลิตภัณฑ สรางสูตร สรุปองคความรูใหมของขอบเขตความรู 

  2. ประพฤติตนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

  3. สรางสรรคสังคมอุดมปญญา 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 

  เร่ืองที่  1 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ 

  เร่ืองที่  2 กระบวนการจัดการความรู  การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรู 

    และการจัดทําสารสนเทศเผยแพรความรู 

 เร่ืองที่  3 ทักษะกระบวนการจัดการความรู 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู 

 

  คําชี้แจง  จงกาบาท X  เลือกขอที่ทานคิดวาถูกตองที่สุด 

 

 1. การจัดการความรูเรียกสั้น ๆ วาอะไร 

   ก. MK 

   ข. KM 

   ค. LO 

   ง. QA 

 

 2. เปาหมายของการจัดการความรูคืออะไร 

   ก. พัฒนาคน 

   ข. พัฒนางาน 

   ค. พัฒนาองคกร 

   ง. ถูกทุกขอ 

 

 3. ขอใดถูกตองมากที่สุด 

   ก. การจัดการความรูหากไมทํา  จะไมรู 

   ข. การจัดการความรู  คือการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญ 

   ค. การจัดการความรู  ถือเปนเปาหมายของการทํางาน 

   ง. การจัดการความรู  คือการจัดการความรูที่มีในเอกสาร  ตํารา  มาจัดใหเปนระบบ 

 

 4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร 

   ก. ปญญา 

   ข. สารสนเทศ 

   ค. ขอมูล 

   ง. ความรู 
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 5. ชุมชนนักปฏิบัติ  (CoP)  คอือะไร 

   ก. การจัดการความรู 

   ข. เปาหมายของการจัดการความรู 

   ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู 

   ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู 

 6. รูปแบบของการจัดการความรูตามโมเดลปลาทู  สวน  “ทองปลา”  หมายถึงอะไร 

   ก. การกําหนดเปาหมาย 

   ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   ค. การจัดเก็บเปนคลังความรู 

   ง. ความรูที่ชัดแจง 

 7. ผูที่ทําหนาที่กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือใคร 

   ก. คุณเอ้ือ 

   ข. คุณอํานวย 

   ค. คุณกิจ 

   ง. คุณลิขิต 

 8. สารสนเทศเพื่อเผยแพรความรูในปจจุบันมีอะไรบาง 

   ก. เอกสาร 

   ข. วีซดีี 

   ค. เว็บไซด 

   ง. ถูกทุกขอ 

 9. การจัดการความรูดวยตนเองกับชุมชนแหงการเรียนรูมีความเกี่ยวของกันหรือไม  อยางไร 

   ก. เกี่ยวของกัน  เพราะการจัดการความรูในบุคคลหลาย ๆ คน  รวมกันเปนชุมชน 

    เรียกวาเปนชมุชนแหงการเรียนรู 

   ข. เกี่ยวของกัน  เพราะการจัดการความรูใหกับตนเองก็เหมือนกับจัดการความรูให 

    ชมุชนดวย 

   ค. ไมเกี่ยวของกัน  เพราะจัดการความรูดวยตนเองเปนปจเจกบุคคล สวนชุมชนแหง 

    การเรียนรูเปนเร่ืองของชุมชน 

   ง. ไมเกี่ยวของกัน  เพราะชุมชนแหงการเรียนรูเปนการเรียนรูเฉพาะกลุม 

 

เฉลย  : 1) ข    2) ง    3) ก    4) ก    5) ค    6) ข    7) ข    8) ง    9) ก    10) ง 

เร่ืองท่ี 1 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู 
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ความหมายของการจัดการความรู 

 การจัดการ  (Management)  หมายถึง  กระบวนการในการเขาถึงความรู  และการถายทอด ความรู

ที่ตองดําเนินการวมกันกับผูปฏิบัติงาน  ซึง่อาจเริม่ตนจากการบงชีค้วามรูทีต่องการใช  การ สรางและ

แสวงหาความรู  การประมวลเพือ่กลั่นกรองความรู  การจัดการความรูใหเปนระบบ  การ สรางชองทางเพือ่

การสื่อสารกับผูเกี่ยวของ  การแลกเปลี่ยนความรู  การจัดการสมัยใหมกระบวนการ ทางปญญาเปนสิง่สําคัญ

ในการคิด  ตัดสนิใจ  และสงผลใหเกิดการกระทํา  การจัดการจึงเนนไปที่  การปฏิบัติ 

 ความรู  (Knowledge)  หมายถึง  ความรูทีค่วบคูกับการปฏิบัติ  ซึง่ในการปฏิบัติจําเปน ตองใช

ความรูที่หลากหลายสาขาวิชามาเชือ่มโยงบูรณาการเพื่อการคิดและตัดสินใจ  และลงมือปฏิบัติ จุดกําเนิด

ของความรูคือสมองของคน  เปนความรูทีฝ่งลึกอยูในสมอง  ชีแ้จงออกมาเปนถอยคําหรือ ตัวอักษรไดยาก  

ความรูน้ันเมื่อนําไปใชจะไมหมดไป  แตจะยิ่งเกิดความรูเพิ่มพูนมากขึ้นอยูในสมอง  ของผูปฏิบัติ 

 ในยุคแรก ๆ  มองวา  ความรู  หรือทุนทางปญญา  มาจากการจัดกระบวนการตีความ สารสนเทศ  

ซึ่งสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอมูล  ขั้นของการเรียนรู  เปรียบดังประมิดตามรูป  แบบน้ี 

 
 

 

ความรูแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ 

 1. ความรูเดนชัด  (Explicit  Knowledge)  เปนความรูทีเ่ปนเอกสาร  ตํารา  คูมือปฏิบัติงาน  สื่อ

ตาง ๆ  กฎเกณฑ  กติกา  ขอตกลง  ตารางการทํางาน  บันทึกจากการทํางาน  ความรูเดนชัดจึงมี ชือ่เรียกอีก

อยางหน่ึงวา  “ความรูในกระดาษ” 
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 2. ความรูซอนเรน / ความรูฝงลึก  (Tacit  Knowledge)  เปนความรูทีแ่ฝงอยูในตัวคน  พัฒนา

เปนภูมิปญญา  ฝงอยูในความคิด  ความเชือ่  คานิยม  ทีค่นไดมาจากประสบการณสัง่สมมา นาน  หรือเปน

พรสวรรคอันเปนความสามารถพิเศษเฉพาะตัวทีม่ีมาแตกําเนิด  หรือเรียกอีกอยางหนึง่  วา  “ความรูในคน”  

แลกเปลีย่นความรูกันไดยาก  ไมสามารถแลกเปลี่ยนมาเปนความรูที่เปดเผยได  ทั้งหมด  ตองเกิดจากการ

เรียนรูรวมกัน  ผานการเปนชุมชน  เชนการสังเกต  การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางการทํางาน 

 หากเปรียบความรูเหมือนภูเขานํ้าแข็ง  จะมีลักษณะดังน้ี 

 

 
  

สวนของน้าํแข็งทีล่อยพนน้ํา  เปรียบเหมือนความรูที่เดนชัด  คือความรูทีอ่ยูในเอกสาร  ตํารา ซีดี  วีดีโอ  

หรือสื่ออ่ืน ๆ  ที่จับตองได  ความรูน้ีมีเพียง  20  เปอรเซน็ต 

 สวนของน้าํแข็งทีจ่มอยูในน้าํ  เปรียบเหมือนความรูที่ยังฝงลึกอยูในสมองคน  มีความรูจาก สิ่งที่

ตนเองไดปฏิบัติ  ไมสามารถถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือใหคนอ่ืนไดรับรูได  ความรูทีฝ่งลึกใน ตัวคนนีม้ี

ประมาณ  80  เปอรเซน็ต 
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ความรู  2  ยุค 

 ความรูยุคท่ี  1  เนนความรูในกระดาษ  เนนความรูของคนสวนนอย  ความรูที่สรางขึ้นโดย 

นักวิชาการที่มีความชํานาญเฉพาะดาน  เรามักเรียกคนเหลานัน้วา  “ผูมีปญญา”  ซึ่งเชือ่วาคนสวนใหญ ไมมี

ความรู  ไมมีปญญา  ไมสนในที่จะใชความรูของคนเหลานั้น  โลกทัศนในยุคที่ 1  เปนโลกทัศนที่ คับแคน 

 ความรูยุคท่ี 2  เปนความรูในคน  หรืออยูในความสมัพนัธระหวางคน  เปนการคนพบ  “ภูมิ

ปญญา”  ที่อยูในตัวคน  ทุกคนมีความรูเพราะทุกคนทํางาน  ทุกคนมีสัมพันธกับผูอ่ืน  จึงยอมมี ความรูที่ฝง

ลึกในตัวคนที่เกิดจากการทํางาน  และการมีความสัมพันธกันน้ัน  เรียกวา  “ความรูอันเกดิ จาก

ประสบการณ”  ซึ่งความรูยุคที่  2  น้ีมีคุณประโยชน  2  ประการ  คอืประการแรก  ทําใหเราเคารพ ซึ่งกัน

และกันตางก็มีความรู  ประการที่  2  ทําใหหนวยงานหรือองคกรที่มีความเชื่อเชนน้ี  สามารถใช ศักยภาพ

แฝงของทุกคนในองคกรมาสรางผลงาน สรางนวัตกรรมใหกับองคกร  ทําใหองคกรมีการ พัฒนามากขึ้น 

 

การจัดการความรู 

 การจัดการความรู  (Knowledge  Management)  หมายถึง  การจัดการกับความรูและ ประสบการณ

ที่มีอยูในตัวคนและความรูเดนชัด  นํามาแบงปนใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว ดวยการ

ผสมผสานความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  มีเปาหมายเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคน  และ

พัฒนาองคกรใหเปนองคืการแหงการเรียนรู 

 ในปจจุบนัและในอนาคต  โลกจะปรับตัวเขาสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่งความรูกลาย เปน

ปจจัยสําคัญในการพัฒนาคน  ทําใหคนจําเปนตองสามารถแสวงหาความรู  พฒันาและสราง องคกรความรู

อยางตอเน่ือง  เพื่อนําพาตนเองสูความสําเร็จ  และนําพาประเทศชาติไปสูการพัฒนา  มีความเจริญกาวหนา

และสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

 คนทุกคนมีการจัดการความรูในตนเอง  แตยังไมเปนระบบ  การจัดการความรูเกิดขึ้นไดใน 

ครอบครัวที่มีการเรียนรูตามอัธยาศัย  พอแมสอนลูก  ปูย  ตายาย  ถายทอดความรูและภูมิปญญา ใหแก

ลกูหลานในครอบครัว  ทํากันมาหลายชั่วอายุคน  โดยใชวิธีธรรมชาติ  เชนพูดคุย  สั่งสอน  จดจํา  ไมมี

กระบวนการที่เปนระบบแตอยางใด  วิธีการดังกลาวถือเปนการจัดการความรูรูปแบบหน่ึง  แต อยางใดก็ตาม

โลกในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานตาง ๆ  การใชวิธีการจัดการ ความรูแบบธรรมชาติ

อาจกาวตามโลกไมทัน  จึงจําเปนตองมีกระบวนการที่เปนระบบ  เพื่อชวยให องคกรสามารถทําใหบุคคลได

ใชความรูตามที่ตองการไดทันเวลา  ซึ่งเปนกระบวนการพฒันาคนใหมี ศักยภาพ  โดยการสรางและใช

ความรูในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม  การจัดการ ความรูหากไมปฏิบัติจะไมเขาใจเร่ือง

การจัดการความรู  น่ันคือ  “ไมทํา  ไมรู”  การจัดการความรูจึง เปนกิจกรรมของนักปฏิบัติ  กระบวนการ

จัดการความรูจึงมีลักษณะเปนวงจรเรียนรูที่ตอเน่ืองสม่ําเสมอ เปาหมายคือ  การพัฒนางานและพัฒนาคน 
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การจัดการความรูท่ีแทจริง  เปนการจัดการความรูโดยกลุมผูปฏิบัติงาน  เปนการดําเนิน กิจกรรม

รวมกันในกลุมผูทํางาน  เพื่อชวยกันดึง  “ความรูในคน”  และควาความรูภายนอกมาใชในการ ทํางาน  ทําให

ไดรับความรูมากขึ้น  ซึ่งถือเปนการยกระดับความรูและนําความรูที่ไดรับการยกระดับไป ใชในการทํางาน  

เปนวงจรตอเน่ืองไมจบสิ้น  การจัดการความรูจึงตองรวมมือกันทําหลายคน  ความ คดิเห็นที่แตกตางในแต

ละบุคคลจะกอใหเกิดการสรางสรรคดวยการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีปณิธานมุงมั่นที่จะทํางาน

ใหประสบผลสําเร็จ  ดีขึ้นกวาเดิม  เมือ่ดําเนินการจัดการความรูแลวจะเกิด นวัตกรรมในการทํางาน  น่ันคือ

การตอยอดความรู  และมีองคความรูเฉพาะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ของตนเอง  การจัดการความรูมิใชการ

เอาความรูที่มีอยูในตําราหรือจากผูที่เชี่ยวชาญมากองรวมกัน และจัดหมวดหมู  เผยแพร  แตเปนการดึงเอา

ความรูเฉพาะสวนที่ใชในงานมาจัดการใหเกิดประโยชน กบัตนเอง  กลุม  หรือชุมชม 

 

 

 “การจัดการความรูเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ  นําผลจากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู กัน  

เสริมพลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการชื่นชม  ทําใหเปนกระบวนการแหงความสุข  ความภูมิใจ  และ

การเคารพเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน  ทักษะเหลาน้ีนําไปสูการสรางนิสัยคิดบวกทําบวก  มองโลก ในแงดี  

และสรางวัฒนธรรมในองคกรที่ผูคนสัมพันธกันดวยเร่ืองราวดี ๆ  ดวยการแบงปนความรู  และ แลกเปลี่ยน

ความรูจากประสบการณซึ่งกันและกัน  โดยที่กิจกรรมเหลาน้ีสอดคลองแทรกอยูในการ  ทํางานประจําทุก

เร่ือง  ทกุเวลา” 

         ศ.นพ.วิจารณ  พานิช 

 

ความสําคัญของการจัดการความรู 

 

 หัวใจของการจัดการความรู  คือการจัดการความรูทีอ่ยู ในตัวบุคคล  โดยเฉพาะบุคคลที่มี 

ประสบการณในการปฏิบัติงานจนงานประสบผลสําเร็จ  กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูระหวาง  คนกับคน  

หรือกลุมกับกลุม  จะกอใหเกิดการยกระดับความรูที่สงผลตอเปาหมายของการทํางาน  นั่นคือเกิดการพัฒนา

ประสิทธิภาพของงาน  คนเกิดการพัฒนา  และสงผลตอเนือ่งไปถึงองคกรเปน องคกรแหงการเรียนรู  ผลที่

เกิดขึ้นกับการจัดการความรูจึงถือวามีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร ในองคกร  ซึ่งประโยชนที่จะ

เกิดขึ้นตอบุคคล  กลุม  หรือองคกร  มีอยางนอย  3  ประการ  คือ 

 1. ผลสัมฤทธิข์องงาน  หากมีการจัดการความรูในตนเอง  หรือในหนวยงาน  องคกร  จะเกิด 

ผลสําเร็จที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  เนื่องจากความรูเพื่อใชในการพัฒนางานนัน้เปนความรูทีไ่ดจากผูทีผ่านการ ปฏิบัติ

โดยตรง  จึงสามารถนํามาใชในการพัฒนางานไดทันที  จะเกิดนวัตกรรมใหมในการทํางาน  ทั้ง ผลงานที่

เกดิขึน้ใหม  และวัฒนธรรมการทํางานรวมกันของคนในองคกรที่มีความเอ้ืออาทรตอกัน 
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 2. บุคลากร  การจัดการความรูในตนเองจะสงผลใหคนในองคกรเกิดการพัฒนาตนเอง  และสง

ผลรวมถึงองคกร  กระบวนการเรียนรูจากการแลกเปลีย่นความรูรวมกัน  จะทําใหบุคลากรเกิด ความมั่นใจ

ในตนเอง  เกิดความเปนชุมชนในหมูเพือ่นรวมงาน  บุคลากรเปนบุคคลเรียนรูและสงผล ใหองคกรเปน

องคกรแหงการเรียนรูอีกดวย 

 3. ยกระดับความรูของบุคลากรและองคกร  การแลกเปลีย่นเรียนรู  จะทําใหบุคลากรมี ความรู

เพิ่มขึ้นจากเดิม  เห็นแนวทางในการพัมนางานที่ชัดเจนมากขึ้น  และเมือ่นําไปปฏิบัติจะทําให บุคลากรและ

องคกรมีองคความรูเพื่อใชในการปฏิบัติงานในเรือ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติได  มีองค ความรูที่จําเปนตอการ

ใชงาน  และจัดระบบใหอยูในสภาพพรอมใช 

 

“การทีเ่รามีการจัดการความรูในตัวเอง  จะพบวาความรูในตัวเราทีค่ิดวาเรามีเยอะแลว เปนจริง ๆ  แลวยัง

นอยมากเมือ่เทียบกับบุคคลอืน่  และหากเรามีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูกับ บุคคลอืน่  จะพบวา  มี

ความรูบางอยางเกิดขึ้นโดยที่เราคาดไมถึง  และหาเราเห็นแนวทางมีความรู แลว  ไมนําไปปฏิบัติ  ความรูนัน้

ก็จะไมมีคุณคาอะไรเลย  หากนําความรูนั้นไปแลกเปลี่ยน  และนําไปสูการ ปฏิบัติทีเ่ปนวงจรตอเนือ่งไมรู

จบ  จะเกิดความรูเพิ่มขึ้นอยางมาก  หรือที่เรียกวา  “ยิ่งให  ยิ่งไดรับ” ” 

 
หลักการของการจัดการความรู 
 
 การจัดการความรู  ไมมีสูตรสําเร็จในวิธีการของการจัดการเพือ่ใหบรรลุเปาหมายในเรือ่งใด เรื่อง

หน่ึง  แตขัน้อยูกับปณิธานความมุงมัน่ทีจ่ะทํางานของตนหรือกิจกรรมของกลุมตนใหดีขึน้กวาเดิม  แลวใช

วิธีการจัดการความรูเปนเครือ่งมือหนึ่งในการพัฒนางานหรือสรางนวัตกรรมในงาน  มีหลักการ สําคัญ  4  

ประการ  ดังน้ี 

 1. ใหคนหลากหลายทักษะ  หลากหลายวิธีคิด  ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค  การ จัดการ

ความรูที่มีพลังตองทําโดยคนทีม่ีพืน้ฐานแตกตางกัน  มีความเชือ่หรือวิธีคิดแตกตางกัน  (แตมีจุดรวม พลัง

คือมีเปาหมายอยูที่งานดวยกัน)  ถากลุมทีดํ่าเนินการจัดการความรูประกอบดวยคน ที่คิดเหมือน ๆ กัน  การ

จัดการความรูจะไมมีพลังในการจัดการความรู  ความแตกตางหลากหลาย  มีคุณคามากกวาความเหมือน 

 2. รวมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหม ๆ เพื ่อบรรลุประสิทธิผลที ่กําหนดไว  

ประสิทธิผลประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการ  คือ 

  2.1 การตอบสนองความตองการ  ซึ่งอาจเปนความตองการของตนเอง  ผูรับบริการ 

   ความตองการของสังคม  หรือความตองการที่กําหนดโดยผูนําองคกร 

  2.2 นวัตกรรม  ซึ่งอาจเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหม ๆ  หรือวิธกีารใหม ๆ  กไ็ด 

  2.3 ขีดความสามารถของบุคคล  และขององคกร 

  2.4 ประสิทธิภาพในการทํางาน 



~ 150 ~ 

 3. ทดลองและการเรียนรู  เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมที่สรางสรรค  จึงตอง

ทดลองทําเพียงนอย ๆ  ซึ่งถาลมเหลวก็กอผลเสียกายไมมากนัก  ถาไดผลไมดีก็ยกเลิกความคิด  น้ัน            

ถาไดผลดีจึงขยายการทดลอง  คือปฏิบัติมากขึ้น  จนในทีส่ดุขยายเปนวิธีทํางานแบบใหม  หรือที่ เรียกวา  ได

วิธีการปฏิบัติที่สงผลเปนเลิศ  (Best  Practice)  ใหมนัน่เอง 

 4. นําเขาความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม  โดยตองถือวาความรูจากภายนอกยังเปน ความรูที ่ 

“ดิบ”  อยู  ตองเอามาทําให  “สุก”  ใหพรอมใชตามสภาพของเรา  โดยการเติมความรูที่มีตาม สภาพของเรา

ลงไป  จึงจะเกิดความรูท่ีเหมาะสมกับที่เราตองการใช 

 หลักการของการจัดการความรู  จึงมุงเนนไปที่การจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ  เพราะการจัดการ 

ความรูเปนเครือ่งมือระดมความรูในคน  และความรูในกระดาษทัง้ทีเ่ปนความรูจากภายนอก  และ ความรู

ของกลุมผูรวมงาน  เอามาใชและยกระดับความรูของบุคคล  ของผูรวมงานและขององคกร  ทําใหงานมี

คุณภาพสูงขึน้  คนเปนบุคคลเรียนรูและองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู  การจัดการความรู จึงเปนทักษะ

สิบสวน  เปนความรูเชิงทฤษฏีเพียงสวนเดียว  การจัดการความรูจึงอยูในลักษณะ  “ไมทํา-ไมรู” 

 

 กจิกรรม 

 

กิจกรรมที่  1  ใหอธิบายความหมายของ  “การจัดการความรู”  มาพอสังเขป 
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.......................................................................................................................................................... 

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่  2  ใหอธิบายความสําคัญของ  “การจดัการความรู”  มาพอสังเขป 
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เร่ืองท่ี 2 : รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู 

 

1.  รูปแบบการจัดการความรู 

 การจัดการความรูน้ันมีหลายรูปแบบ  หรือที่เรียกกันวา  “โมเดล”  มีหลากหลายโมเดล  หัวใจ ของ

การจัดการความรู  คือการจัดการความรูที่อยูในตัวคนในฐานะผูปฏิบัติและเปนผูมีความรู  การ จัดการความรู

ที่ทําใหคนเคารพในศักดิศ์รีของคนอืน่  การจัดการความรูนอกจากการจัดการความรูใน ตนเองเพื่อใหเกิด

การพัฒนางานและพัฒนาตนเองแลว  ยังมองรวมถึงการจัดการความรูในกลุมหรือ องคกรดวยรูปแบบการ

จัดการความรูจึงอยูบนพืน้ฐานของความเชือ่ที่วา  ทุกคนมีความรู  ปฏิบัติใน ระดับความชํานาญที่ตางกัน   

เคารพความรูที่อยูในตัวคน 

 ดร.ประพนธ  ผาสุกยืด  ไดคิดคนรูปแบบการจัดการความรูไว  2  รูปแบบ  คือรูปแบบ ปลาทูหรือ

ที่เรียกวา  “โมเดลปลาทู”  และรูปแบบปลาตะเพียน  หรือทีเ่รียกวา  “โมเดลปลาตะเพียน”  แสดงใหเห็นถึง

รูปแบบการจัดการความรูในภาพรวมของการจัดการทีค่รอบคลุมทั้งความรูทีช่ัดแจง และความรูที่ฝงลึก  

ดังน้ี 

 

 โมเดลปลาทู 

 เพือ่ใหการจัดการความรู  หรือ  KM  เปนเรื่องที่เขาใจงาย  จึงกําหนดใหการจัดการความรู เปรียบ

เหมือนกับปลาทูตัวหนึง่  มีสิง่ทีต่องดําเนินการจัดการความรูอยู  3  สวน  โดยกําหนดวา  สวนหัว คือการ

กําหนดเปาหมายของการจัดการความรูทีช่ัดเจน  สวนตัวปลาคือการแลกเปลีย่นความรูซึง่กัน และกัน  และ

สวนปางปลาคือ  ความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 รูปแบบการจัดการความรู  ตาม  โมเดลปลาทู 
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สวนท่ี  1   “หัวปลา”  หมายถึง  “Knowledge  Vision”  KV  คือเปาหลายของการจัดการความรู  ผูใช 

ตองรูวาจะจัดการความรูเพือ่บรรลุเปาหมายอะไร  เกี่ยวของหรือสอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจ     และ

ยุทธศาสตรขององคกรอยางใด  เชน  จัดการความรูเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของงาน  จัดการความรู เพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิตดานยาเสพติด  จัดการความรูเพือ่พัฒนาทักษะชีวิตดานสิง่แวดลอม  จัดการ ความรูเพือ่พัฒนา

ทักษะชีวิตดานชีวิตและทรัพยสิน  จัดการความรูเพื่อฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ดัง้เดิมของคนในชุมชน  

เปนตน 

 สวนที ่ 2  “ตัวปลา”  หมายถึง  “Knowledge  Sharing”  หรือ  KS  เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ

การแบงปนความรูที่ฝงลึกในตัวคนผูปฏิบัติ  เนนการแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานทีป่ระสบผลสําเร็จ  ไมเนนที่

ปญหา  เคร่ืองมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีหลากหลายแบบ  อาทิ  การเลาเรื่อง  การสนทนา เชิงลึก  การชื่น

ชมหรือการสนทนาสนเชิงบวก  เพื่อนชวยเพื่อน  การทบทวนการปฏิบัติงาน  การถอด บทเรียน  การถอด

องคความรู 

 สวนที ่  3  “หางปลา”  หมายถึง  “Knowledge  Assets”  หรือ  KA  เปนขุมความรูที่ไดจาก การ

แลกเปลีย่นความรู  มีเครือ่งมือในการจัดเก็บความรูทีม่ีชีวิตไมหยุดนิง่  คือ  นอกจากจัดเก็บความรู แลวยัง

งายในการนําความรูออกมาใชจริง  งายในการนําความรูออกมาตอยอด  และงายในการปรับ  ขอมูลไมให

ลาสมัย  สวนน้ีจึงไมใชสวนที่มีหนาที่เก็บขอมูลไวเฉย ๆ  ไมใชหองสมุดสําหรับเก็บสะสม ขอมูลที่นําไปใช

จริงไดยาก  ดังน้ัน  เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  จึงเปนเครือ่งมือจัดเก็บความรู อันทรงพลังยิ่งใน

กระบสนการจัดการความรู 

 

ตัวอยางการจัดการความรูเร่ือง  “พัฒนากลุมวิสาหกินชุมชน  ในรูปแบบปลาทู 
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โมเดลปลาตะเพียน 

  
จากโมเดล  “ปลาทู”  ตัวเดียวมาสูโมเดล  “ปลาตะเพียน”  ทีเ่ปนฝูง  โดยเปรียบแมปลา  “ปลาตัวใหญ”  ได

กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ขององคกรใหญ  ในขณะที่ปลาตัวเล็กหลาย ๆ  ตัว  เปรียบ ไดกับเปาหมายของการ

จัดการความรูทีต่องไปตอบสนองเปาหมายใหญขององคกร  จึงเปนปลาทั้งฝูง เหมือน  “โมบายปลา

ตะเพียน”  ของเลนเด็กไทยสมัยโบราณทีผู่ใหญสานเอาไวแขวนเหนือเปลเด็ก  เปน ฝูงปลาที่หันหนาไปใน

ทิศทางเดียวกัน  และมีความเพียรพยายามที่จะวายไปในกระแสน้ําที่เปลี่ยนแปลง อยูตลอดเวลา 

 ปลาใหญอาจเปรียบเหมือนการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใน ชุมชนซึ่ง

การพัฒนาอาชีพดังกลาว  ตองมีการแกปญหาและพัฒนารวมกันไปทั้งระบบเกิดกลุมตาง ๆ  ขึ้นในชุมชน

เพื่อการเรียนรูรวมกัน  ทั้งการทําบัญชีครัวเรือน  การทําเกษตรอินทรีย  การทําปุยหมัก  การเลีย้งปลา  การ

เลี้ยงกบ  หากการแกปญหาที่ปลาตัวเล็กประสบผลสําเร็จ  จะสงผลใหปลาใหญหรือ เปาหมายในระดับ

ชุมชนประสบผลสําเร็จดวยเชน  นั่นคือปลาวายไปขางหนาอยางพรอมเพรียงกัน 

 ทีส่ําคัญ  ปลาแตละตัวไมจําเปนตองมีรูปรางและขนาดเหมือนกัน  เพราะการจัดการ ความรูของ

แตละเรื่อง  มีสภาพของความยากงายในการแกปญหาทีแ่ตกตางกัน  รูปแบบของการจัดการ ความรูของแต

ละหนวยยอยจึงสามารถสรางสรรค  ปรับใหเขากับแตละที่ไดอยางเหมาะสม  ปลา บางตัวอาจมีทองใหญ  

เพราะอาจมีสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาก  บางตัวอาจเปนปลาที่หางใหญ เดนในเรือ่งของการจัดระบบ

คลังความรูเพื่อใชในการปฏิบัติมา  แตทุกตัวตองมีหัวและตาที่มองเห็น เปาหมายที่จะไปอยางชัดเจน 
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 การจัดการความรูไดใหความสําคัญกับการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง  เปนการเรียนรู ในทุก

ขัน้ตอนของการทํางาน  เชนกอนเริ่มงานจะตองมีการศึกษาทําความเขาใจในสิ่งทีก่ําลังจะทํา  จะเปนการ

เรียนรูดวยตัวเองหรืออาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน  มีการศึกษาวิธีการและ เทคนิคตาง ๆ  ที่ใช

ไดผลพรอมทั้งคนหาเหตุผลดวยวาเปนเพราะอะไร  และจะสามารถนําสิ่งทีไ่ดเรียนรู นั้นมาใชงานที่กําลังจะ

ทํานี้ไดอยางไร  ในระหวางที่ทํางานอยูเชนกัน  จะตองมีการทบทวนการทํางาน อยูตลอดเวลา  เรียกไดวา

เปนการเรียนรูที่ไดจากการทบทวนกิจกกรรมยอยในทุก ๆ ขั้นตอน  หมั่น ตรวจสอบอยูเสมอวาจุดมุงหมาย

ของงานทีท่ําอยูนี้คืออะไร  กําลังเดินไปถูกทางหรือไม  เพราะเหตุใด  ปญหาคืออะไร  จะตองทําอะไรให

แตกตางไปจากเดิมหรือไม  และนอกจากนัน้เมือ่เสร็จสิน้การ ทํางานหรือเมือ่จบโครงการ  ก็จะตองมีการ

ทบทวนสิง่ตาง ๆ  ที่ไดมาแลววามีอะไรบางที่ทําไดดี  มี อะไรบางทีต่องปรับปรุงแกไขหรือรับไวเปน

บทเรียน  ซึ่งการเรียนรูตามรูปแบบปลาทูนี ้  ถือเปนหัวใจ สําคัญของกระบวนการเรียนรูที่เปนวงจรอยู

สวนกลางของรูปแบบการจัดการความรูน่ันเอง 
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2.  กระบวนการจัดการความรู 

 กระบวนการจัดการความรู  เปนกระบวนการแบบหนึ่งทีจ่ะชวยใหองคกรเขาถึงขั้นตอน ที่ทําให

เกิดการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร  มีขั้นตอน  7 ขั้นตอน  ดังน้ี 

 1. การบงชี้ความรู  เปนการพิจารณาวา  เปาหมายการทํางานของเราคืออะไร  และเพื่อให บรรลุ

เปาหมายเราจําตองรูอะไร  ขณะน้ีเรามีความรูอะไร  อยูในรูปแบบใด  อยูกับใคร 

 2. การสรางและแสวงหาความรู  เปนการจัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทํางานของคน ใน

องคกรเพื่อเอื้อใหคนมีความกระตือรือรนในการแลกเปลีย่นความรูซึง่กันและกัน  ซึ่งจะกอใหเกิด การสราง

ความรูใหมเพื่อใชในการพัฒนาอยูตลอดเวลา 

 3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  เปนการจัดทําสารบัญและจัดเก็บความรูประเภทตาง ๆ  

เพื่อใหการเก็บรวบรวมและการคนหาความรู  นํามาใชไดงายและรวดเร็วย 

 4. การประมวลและกลัน่กรองความรู  เปนการประมวลความรูใหอยูในรูปเอกสาร   หรือ 

รูปแบบอ่ืน ๆ  ที่มีมาตรฐาน  ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ  ใชภาษาที่เขาใจงายและใชไดงาย 

 5. การเขาถึงความรู  เปนการเผยแพรความรูเพื่อใหผูอื่นไดใชประโยชน  เขาถึงความรู ไดงาย

และสะดวก  เชนใชเทคโนโลยี  เว็บบอรด  หรือบอรดประชาสัมพันธ  เปนตน 

 6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู  ทําใหหลายวิธีการ  หากเปนความรูเดนชัด  อาจจัดทํา เปน

เอกสาร  ฐานความรูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หากเปนความรูฝงลึกทีอ่ยูในตัวคน  อาจจัดทําเปน ระบบ

แลกเปลีย่นความรูเปนทีมขามสายงาน  ชุมชนแหงการเรียนรู  พีเ่ลี้ยงสอนงาน  การสับเปลี่ยน งาน  การยืม

ตัวเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  เปนตน 

 7. การเรียนรู  การเรียนรูของบุคคลจะทําใหเกิดความรูใหมๆ  ขึ้นมากมาย  ซึ่งจะไปเพิ่มพูน องค

ความรูขององคกรทีม่ีอยูแลวใหมากขึ้นเรือ่ย ๆ  ความรูเหลานีจ้ะถูกนําไปใชเพือ่สรางความรูใหม ๆ  เปน

วงจรที่ไมสิ้นสุด  เรียกวาเปน  “วงจรแหงการเรียนรู 
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ตัวอยางของการะบวนการจัดการความรู  
“วิสาหกิจชุมชน”  บานทุงรวงทอง 

 
 

1.  การบงชี้ความรู 

 หมูบานทุงรวงทองเปนหมูบานหน่ึงที่อยูในอําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  จากการที่หนวยงาน    ตาง  

ๆ  ไดไปสงเสริมใหเกิดกลุมตาง ๆ  ขึ้นในชุมชน  และเห็นความสําคัญของการรวมตัวกัน  เพื่อเกื้อกูล คนใน

ชุมชนใหมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  จึงมีเปาหมายจะพัฒนาหมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  จึงตองมีการ

บงชี้ความรูที่จําเปนที่จะพัฒนาหมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  นั่นคือหาขอมูลชุมชนใน ประเทศไทยมี

ลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน  และเมื่อศึกษาขอมูลแลวทําใหรูวาความรูเร่ืองวิสาหกิจ ชุมชนอยูที่ไหน  น่ันคือ

อยูที่เจาหนาที่หนวยงานราชการที่มาสงเสริม  และอยูในชุมชนที่มีการทํา วิสาหกจิชมุชนแลวประสบ

ผลสําเร็จ 

2.  การสรางและแสวงหาความรู 

 จากการศึกษาหาขอมูลแลววา  หมูบานที่ทําเร่ืองวิสาหกิจชุมชนประสบผลสําเร็จอยูที่ไหน  ได

ประสานหนวยงานราชการ  และจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเตรียมการในการไปศึกษาดูงาน  เมือ่ไป

ศึกษาดูงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทําใหไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น  เขาใจรูปแบบ  กระบวนการ ของการทํา

วิสาหกิจชุมชน  และแยกกันเรียนรูเฉพาะกลุม  เพื่อนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการทํา วิสาหกิจชุมชนใน

หมูบานของตนเอง  เมื่อกลับมาแลว  มีการทําเวทีหลายคร้ัง  ทั้งเวทีใหญที่คนทั้ง หมูบานและหนวยงาน

หลายหนวยงานมาใหคําปรึกษา  ชุมชนรวมกันคิด  วางแผน  และตัดสนิใจ  รวมทั้งมีเวทียอยเฉพาะกลุม  

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีชาวบานหลายคร้ัง  ทําใหชุมชนเกิด การพฒันาในหลายดาน  เชน  

ความสัมพันธของคนในชุมชน  การมีสวนรวม  ทั้งรวมคิด  รวมวางแผน  รวมดําเนินการ  รวมประเมนิผล  

และรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นในชุมชน 

3.  การจัดการความรูใหเปนระบบ 

 การทําหมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  เปนความรูใหมของคนในชุมชน  ชาวบานไดเรียนรูไป 

พรอม ๆ กัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยมสีวนราชการและ 

องคกรเอกชนตาง ๆ  รวมกันหนุนเสริมการทํางานอยางบูรณาการ  และจากการถอดบทเรียนหลายคร้ัง  

ชาวบานมีความรูเพิ่มมากขึ้นและบันทึกความรูอยางเปนระบบนั่นคือ  มีความรูเฉพาะกลุม  สวนใหญ จะ

บันทึกในรูปเอกสาร  และมีการทําวิจัยจากบุคคลภายนอก 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู 

 มีการจัดทําขอมูล  ซึง่มาจากการถอดบทเรียน  และการจัดทําเปนเอกสารเผยแพรเฉพาะ    กลุม  

เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา  กศน.  และนักเรียนในระบบโรงเรียน  รวมทัง้มีนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อ

จัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นของ  กศน.  อําเภอจุน  ดวย 
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5.  การเขาถึงความรู 

 นอกจากการมีขอมูลในชุมชนแลว  หนวยงานตาง ๆ  โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล  ได

จัดทําขอมูลเพื่อใหคนเขาถึงความรูไดงาย  ไดนําขอมูลใสอินเตอรเน็ต  และในแตละตําบลจะมี อินเตอรเน็ต

ตําบลใหบริการ  ทําใหคนภายนอกเขาถึงขอมูลไดงาย  และมีการเขาถึงความรูจากการ แลกเปลี่ยนเรียน

รวมกันจากการมาศึกษาดูงานของคนภายนอก 

6.  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

 ในการดําเนินงานกลุม  ชุมชน  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหลายรูปแบบ  ทัง้การไป ศึกษาดู

งาน  การศึกษาเปนการสวนตัว  การรวมกลุมในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ  (CoP)  ที่แลกเปลี่ยน เรียนรวมกัน

ทัง้เปนทางกายและไมเปนทางการ  ทําใหกลุมไดรับความรูมากขึ้น  และบางกลุมเจอ ปญหาอุปสรรค

โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการกลุม  ทําใหกลุมตองมาทบทวนรวมกันใหม  สราง ความเขาใจรวมกัน  

และเรียนรูเร่ืองการบริหารจัดการจากกลุมอ่ืนเพิ่มเติม  ทําใหกลุมสามารถดํารง อยูไดโดยไมลมสลาย 

 

7.  การเรียนรู 

 กลุมไดเรียนรูหลายอยางจากการดําเนินการวิสาหกิจชุมชน  การทีก่ลุมมีการพัฒนาขึ้น  นั่นแสดง

วา  กลุมมีความรูมากขึน้จากการลงมือปฏิบัติและแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน  การพัฒนา นอกจากความรูที่

เพิ่มขึ้น  ซึ่งเปนการยกระดับความรูของคนในชุมชนแลว  ยังเปนการพัฒนาความคิด ของคนในชุมชน  

ชุมชนมีความคิดทีเ่ปลี่ยนไปจากเดิม  มีการทํากิจกรรมเพื่อเรียนรูรวมกันบอยขึน้  มีความคิดในการพึ่งพา

ตนเอง  และเกิดกลุมตาง ๆ  ขึ้นในชุมชน  โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
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เร่ืองท่ี 3 : การรวมกลุมเพื่อตอยอดองคความรู 

 

1. บุคคลและเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู 

 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู 

 ในการจัดการความรูดวยวิธีการรวมกลุมปฏิบัติการเพื่อตอยอดความรู  การแลกเปลีย่น เรียนรูเพือ่

ดึงความรูทีฝ่งลึกในตัวบุคคลออกมาแลวสกัดเปนขุมความรู  หรือองคความรูเพือ่ใชในการ ปฏิบัติงานนัน้  

จะตองมีบุคคลทีส่งเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ในบรรยากาศของการมีใจใน การแบงปนความรู  

รวมทั้งผูที่ทําหนาที่กระตุนใหคนอยากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  บุคคล ทีส่ําคัญและเกี่ยวของกับ

การจัดการความรู  มีดังตอไปน้ี 

 “คุณเอื้อ”  ชื่อเต็มคือ  “คุณเอื้อระบบ”  เปนผูนําระดับสูงขององคกร  หนาที่สําคัญคือ 

 1) ทําใหการจัดการความรู  เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติขององคกร 

 2) เปดโอกาสใหทุกคนในองคกรเปน  “ผูนํา”  ในการพัฒนาวิธีการทํางานที่ตนรับผิดชอบ 

  และนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน  สรางวัฒนธรรมการเอ้ืออาทร 

  และแบงปนความรู  และ 

 3) หากุศโลบายทําใหความสําเร็จของการใชเคร่ืองมือการจัดการความรูมีการนําไปใช 

  มากขึ้น 

 “คุณอํานวย”  หรือผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู  เปนผูกระตุนสงเสริมใหเกิดการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู  และอํานวยความสะดวกตอการแลกเปลีย่นเรียนรู  นําคนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ การ

ทํางานรวมกัน  ชวยใหคนเหลานั้นสื่อสารกันใหเกิดความเขาใจ  เห็นความสามารถของกันและกัน  เปนผู

เชือ่มโยงคนหรือหนวยงานเขามาหากัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื่อมระหวางคนทีม่ีความรูหรือ ประสบการณ

กับผูตองการเรียนรู  และนําความรูนั้นไปใชประโยชน  คุณอํานวยตองมีทักษะที่สําคัญ  คือทักษะการ

สื่อสารกับคนที่แตกตางหลากหลาย  รวมทั้งตองเห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลาย  และรูจักประสาน

ความแตกตางเหลานัน้ใหมีคุณคาในทางปฏิบัติ  ผลักดันใหเกิดการพัฒนางาน  และ ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน  คนหาความสําเร็จ  หรือการเปลี่ยนแปลงที่ตองการ 

 “คุณกิจ”  คือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  คนทํางานทีรั่บผิดชอบตามหนาทีข่องตนในองคกร  ถือเปน

ผูจัดการความรูตัวจริงเพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู  มีประมาณรอยละ  90  ของทัง้หมด  

เปนผูรวมกันกําหนดเปาหมายการใชการจัดการความรูของกลุมตน  เปนผูคนหาและ แลกเปลีย่นเรียนรู

ภายในกลุม  และดําเนินการเสาะหาและดูดซับความรูจากภายนอกเพือ่นํามาประยุกต ใชใหบรรลุเปาหมาย

รวมทีก่าํหนดไว  เปนผูดําเนินการจดบันทึกและจัดเก็บความรูใหหมุนเวียนตอยอด ความรูไปไมรูจบ 

 “คุณลิขิต”  คือคนที่ทําหนาที่จดบันทึกกิจกรรมจัดการความรูตาง ๆ  เพื่อจัดทําเปนคลัง ความรู

ขององคกร 
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 ในการจัดการความรูที่อยูในคน  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  จากการเลาเรื่องสูกันฟง  

บุคคลที่สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเพื่อเลาเรือ่งคือผูนําสูงสุด  หรือที่เรียกวา  “คุณเอือ้”  เมื่อ 

รวมตัวกันแลวแตละคนไดเลาเร่ืองที่ประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติของตนเองออกมาใหเพือ่นฟง  คน ที่เลา

เรือ่งแตละเรื่องนั้นเรียกวา  “คุณกิจ”  และในระหวางทีเ่ลาจะมีการซักถามความรู  เพื่อใหเห็น แนวทางของ

การปฏิบัติ  เทคนิค  เคล็ดลับในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ  ผูที่ทําหนาทีนี่เ้รียกวา  “คุณอํานวย”  และ

ในขณะที่เลาเร่ืองจะมีผูคอยจดบันทึก  โดยเฉพาะเคล็ดลับ  วิธีการทํางานให ประสบผลสําเร็จ  นัน่คือ  “คุณ

ลิขิต”  ซึง่ก็หมายถึง  คนทีค่อยจดบันทึกนัน่เอง  เมือ่ทุกคนเลาจบ  ไดฟงเรือ่งราว  วิธีการทํางานใหประสบ

ผลสําเร็จแลว  ทุกคนชวยกันสรุป  ความรูที่ไดจากการสรุปน้ี  เรียกวา  “แกนความรู”  น่ัเนอง 

 

เคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู 

 การจัดการความรู  หัวใจสําคัญคือการจัดการความรูที่อยูในตัวคน  เครื่องมือทีเ่กีย่วของ กับการจัด

งานความรูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงมีหลากหลายรูปแบบ  ดังน้ี 

 1. การประชุม  (สัมมนา  ปฏิบัติการ)  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เปนการ แลกเปลีย่น

เรียนรูรวมกัน  หนวยงานองคกรตางๆ  มีการใชเครื่องมือการจัดการความรูในรูปแบบนี้ กันมาก  โดยเฉพาะ

กลุมงานราชการ 

 2. การไปศึกษาดูงาน  น่ันคือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการไปศึกษาดูงาน  มีการซักถาม  หรือ จัดทํา

เวทีแสดงความคิดเห็นในระหวางไปศึกษาดูงาน  ก็ถือเปนการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน  คือ ความรูยายจาก

คนไปสูคน 

 3. การเลาเรื่อง  (Storytelling)  เปนการรวมกลุมกันของผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะคลายกัน 

ประมาณ  8-10  คน  แลกเปลีย่นเรียนรูโดยการเลาเรื่องสูกันฟง  การเลาเรื่องผูฟงจะตองนัง่ฟงอยาง มีสมาธิ  

หรือฟงอยางลึกซึง้จะทําใหเขาใจในบริบทหรือสภาพความเปนไปของเรื่องทีเ่ลา  เมือ่แตละคน เลาจบ  จะมี

การสกัดความรู  ทีเ่ปนเทคนิค  วิธีการทีใ่หงานประสบผลสําเร็จออกมา  งานที่ทําจน ประสบผลสําเร็จ

เรียกวา  best  practice  หรือการปฏิบัติงานที่เลิศ  ซึ่งแตละคนอาจมีวิธีการทีแ่ตกตาง กัน  ความรูที่ไดถือเปน

การยกระดับความรูใหกับคนทีย่ังไมเคยปฏิบัติ  และสามารถนําความรูที่ไดรับ ประยุกตใชเพื่อพัฒนางาน

ของตนเองได 

 4. ชุมชนนักปฏิบัติ  (Community  of  Practice : CoPS)  เปนการรวมตัวกันของคนที่สนใจ เรื่อง

เดียวกัน  รวมตัวกันเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรูทัง้เปนทางการแบะไมเปนทางการ  ผานการสื่อสาร     หลาย ๆ  

ชองทาง  อาจรวมตัวกนัในลกัษณะของการประชุม  สัมมนา  และแลกเปลี่ยนความรูกัน  หรือการรวมตัวใน

รูปแบบอืน่  เชน  การต้ังเปนชมรม  หรือใชเทคโนโลยีในการแลกเปลีย่นความรูกันใน ลักษณะของเว็บ

บล็อก  ซึง่สามารถแลกเปลีย่นเรียนรูกันไดทุกที  ทุกเวลา  และประหยัดคาใชจายอีกดวย  การแลกเปลีย่น

เรียนรูจะทําใหเกิดการพัฒนาความรู  และตอยอดความรู 
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 5. การสอนงาน  หมายถึงการถายทอดความรูหรือบอกวิธีการทํางาน  การชวยเหลือ  ให

คาํแนะนํา  ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน  รวมทั้งการสรางบรรยากาศเพื่อถายทอดและแลกเปลี่ยน ความรูจาก

คนที่รูมาก  ไปสูคนที่รูนอยในเร่ืองน้ัน ๆ 

 6. เพื่อนชวยเพื่อน  (Peer  Assist)  หมายถึง  การเชิญทีมอ่ืนมาแบงปนประสบการณดี ๆ  ที่เรียวา  

best  practice  มาแนะนํา  มาสอน  มาบอกตอ  หรือมาเลาใหเราฟง  เพือ่เราจะไดนําไป ประยุกตใชใน

องคกรของเราได  และเปรียบเทียมเปนระยะ  เพือ่ยกระดับความรูและพฒันางานใหดี  ยิ่งขึ้นตอไป 

 7. การทบทวนกอนการปฏิบัติงาน  (Before  Action  Review : BAR)  เปนการทบทวนการ 

ทํางานกอนการปฏิบัติงาน  เพื่อดูความพรอมกอนเริม่การอบรม  ใหความรู  หรือทํากิจกรรมอืน่ ๆ  โดยการ

เชิญคณะทํางานมาประชุมเพือ่ตรวจสอนความพรอม  แตละฝายนําเสนอถึงความพรอมของ ตนเองตาม

บทบาทหนาทีท่ี่ไดรับ  การทบทวนกอนการปฏิบัติงานจึงเปนการปองกันความผิดพลาดที่ จะเกิดขึ้นกอน

การทํางานนั้นเอง 

 8. การทบทวนขณะปฏิบัติงาน  (During  Action  Review : DAR)  เปนการทบทวนใน ระหวาง

ที่ทํางาน  หรือจัดอบรม  โดยการสังเกตและนําผลจากการสังเกตมาปรึกษาหารือและแก ปญหาในขณะ

ทํางานรวมกัน  ทําใหลดปญหา  หรืออุปสรรคในระหวางการทํางานได 

 9. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  (After  Action  Review :  AAR)  เปนการติดตามผล หรือ

ทบทวนการทํางานของผูเขารวมกิจกรรม  หรือคณะทํางานหลังเลิกกิจกรรมแลว  โดยการนัง่ทบทวน สิ่งที่

ไดปฏิบัติไปรวมกัน  ผานการเขียนและการพูด  ดวยการตอบคําถามงาย ๆ  วา  คาดหวังอะไรจาก การทํา

กจิกรรมน้ี  ไดตามที่คาดหวังหรือไม  ไดเพราะอะไร  ไมไดเพราะอะไร  และจะทําอยางไรตอไป 

 10. การจัดทําดัชนีผูรู  คือการรวบรวมผูทีเ่ชีย่วชาญ  เกงเฉพาะเรือ่ง  หรือภูมิปญญา  มา รวบรวม

จัดเก็บไวอยางเปนระบบ  ทั้งรูปแบบทีเ่ปนเอกสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส  เพือ่ใหคนไดเขาถึง แหลงเรยนรูได

งาย  และนําไปสูกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรูตอไป 

 

 เครื่องมือในการแลกเปลีย่นเรียนรูนีเ้ปนเพียงสวนหนึง่ของเครื่องมืออีกหลายชนิดทีนํ่าไปใช การ

จัดการความรู  เครือ่งมือที่มีผูนํามาใชมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับตนเองและระดับกลุม  คือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยเทคนิคการเลาเรือ่ง  การเลาเรือ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการทํางาน ของคนอืน่ที่

ประสบผลสําเร็จ  หรือทีเ่รียกวา  best  practice  เปนการเรียนรูทางลัด  นัน่คือเอาเทคนิค วิธีการทํางานที่คน

อื่นทําแลวประสบผลสําเร็จมาเปนบทเรียน  และนําวิธีการนั้นมาประยุกตใชกับ    ตนเอง  เกิดวิธีการปฏิบัติ

ใหมที่ดีขึ้นกวาเดิม  เปนวงจรเร่ือยไปไมสิ้นสุด  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก การเลาเร่ือง  มีลักษณะดังน้ี 
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การเลาเร่ือง 

 การเลาเร่ือง  หรือ  Storytelling  เปนเคร่ืองมืออยางงายในการจัดการความรู  ซึ่งมีวิธีการ ไมยุงยาก

ซับซอน  สามารถใชไดกับทุกกลุมเปาหมาย  เปนการเลาประสบการณในการทํางานของแต ละคนวา  มี

วิธีการทําอยางไรจึงจะประสบผลสําเร็จ 

 

กิจกรรมเลาเร่ือง  ตองทําอยางไรบาง 

 กจิกรรมจัดการความรู  โดยใชเทคนิคการเลาเร่ือง  ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ  ดังน้ี 

 1. ใหคุณกิจ  (สมาชิกทุกคน)  เขียนเร่ืองเลาประสบการณความสําเร็จในการทํางานของ 

  ตนเองเพื่อใหความรูฝงลึกในตัว  (Tacit  Knowledge)  ปรากฏออกมาเปนความรูชัดแจง 

  (Expicit  Knowledge) 

 2. เลาเร่ืองความสําเร็จของตนเอง  ใหสมาชิกในกลุมยอย  ฟง 

 3. คุณกิจ  (สมาชิก)  ในกลุม  ชวยกันสกัดขุมความรู  จากเร่ืองเลา  เขยีนบนกระดาษ 

  ลิปชารต 

 4. ชวยกันสรุปขุมความรูที่สกัดไดจากเร่ือง  ซึ่งมีจํานวนหลายขอ  ใหกลายเปนแกนความรู   

  ซึ่งเปนหัวใจที่ทําใหงานประสบผลสําเร็จ 

 5. ใหแตละกลุม  คัดเลือกเร่ืองเลาที่ดีที่สุด  เพือ่นําเสนอในที่ประชมุใหญ 

 6. รวมเร่ืองเลาของทุกคน  จัดทําเปนเอกสารคลังความรูของกองคกร  หรือเผยแพรผาน  

  ทางเว็บไซต  เพื่อแบงปน  แลกเปลี่ยนความรู  และนํามาใชประโยชนในการทํางาน 

 

 ขุมความรู คือวิธีการแกปญหา  หรือพัฒนางาน 

 แกนความรู คือบทสรุปของขุมความรู  (เรื่องนี้สอนใหรูวา) 
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ตัวอยางเร่ืองเลา ...ประสบการณความสําเร็จ 

 

เร่ือง “อดีตเด็กหลงผิด สูผูนําความคิดเยาวชน 

..อรรพผล  บุญเลี้ยง.. 

 

 “ตอนเด็ก ๆ  ชีวิตผลน่ีก็แบบสุด ๆ  เหมือนกันนะ  อยางตอนมัธยมตน  ผมเคยโดนคดี ธนบัตร

ปลอม  พอมาชวงมัธยมปลายก็มาโดนคดีคาอาวุธสงคราม  ซึ่งตอนน้ันจะวาไปจริง ๆ  มันไมใช ของผมนะ  

แตเปนของเพื่อน ๆ  ที่มาอยูกับเรามากกวา  ก็จะมีปนเอ็ม 16  สองกระบอก  ปน 11 มม. สองกระบอก  มีลูก

กระบอกสองวิถี  56  นัด  สวนคดียาเสพติดที่โดน  ผมจะมยีาบาในครอบครอง  800 เมด็  แลวก็กัญชา  2  กโิล 

 ชีวิตผมมันก็อยูในวงการนี้มาตลอด  การจะเขาไปสัมผัสกับสิ่งเหลานี้มันก็เลยไมใชเรื่องแปลก 

อะไร  แลวตอนน้ีโดนจับก็เปนการตกกระไดพลอยโจนมากกวา  เพราะตอนน้ันเปนชวงที่ผมหันหลังให กับ

ทุกอยาง  แลวก็ขึ้นจากบานที่สุราษฎรธานีมาเรียนรามคําแหง  วันหน่ึงคิดถึงบานและเพื่อน ๆ  ก็ เลยกลับไป

เยี่ยมเพื่อน  ตํารวจก็มาล็อคตัวพาเขาไปบานทันที  ผมเจอขอหาคดีสูญกัญชาและถูกคุม  ประพฤติ  3  ป 

 บางคร้ังเคยเจอเหตุการณหนัหลังชนกันกับเพื่อน  2  คน  แลวมีคนลอมรุมกระทืบกวา  20 คน  สวน

หน่ึงอาจจะดวยผมเปนคนมีเพื่อนเยอะ  พอใครมาขอความชวยเหลือผมก็ชวย  พอใครเกิด เร่ืองอะไรขึ้นก็ตอง

เขาไปชวยทุกที  แตอยางที่บอกครับ  ผมก็มีขีดจํากัดการชวยเหลือของผมอยู   มี  2 ขอ  ที่ผมจะไมเขาไปชวย  

นั่นคือการไปหาเร่ืองคนอ่ืนกอน  แลวก็ตองไมใชเรือ่งผูหญิง  เพราะถาเปน  2  กรณีน้ี  ผมจะไมชวยเหลือ

อยางเด็ดขาด 

 อยูหางบานอยูหางครอบครัว  เบื้องหลังผมจะเปนแบบนีต้ลอด  แตพอเขาบานปุบ!!  ผมก็ จะ

กลายเปนลูกชายที่นารัก  เปนหลานที่เรียบรอยในสายตายาไปในทันที  เพราะอะไรเหรอครับ  ก็ เพราะผมมี

รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ  ประจําป 2544  การันตีไงครับ  ผมเปนคนเรียนเกง  เคยเปน ตัวแทนของ

โรงเรียนไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตรไดที่  1  ของประเทศ  กอนจะไปแขงระดับนานาชาติ ที่ประเทศ

มาเลเซยี  ผลก็คือไดรับรางวัลชนะเลิศดานสิ่งแวดลอมกลับมาครับ 

 กระทั่งชวงที่ถูกคุมความประพฤตินั่นละครับ  ครอบครัวถึงรูถึงพฤติกรรมผมทั้งหมด  แตเมื่อ ทุก

อยางมันมาถึง  ทุกคนก็ตองยอมรับ ซึ่งในใจสวนลึกตอนนั้นผมแครความรูสึกของยามาก  ผมรักยา มาก  

เพราะทานเลี้ยงผมมาต้ัง  12  ป  ผมไมอยากใหทานเสียใจ  แตเมื่อเรือ่งมันแกไขไมไดเสียแลว  สิ่งที่ผมจะทํา

ได  คือการปรับปรุงตัวใหม  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหทุกคน  ใหคุณยากลับมาอีกคร้ัง 

 ผมตัดสินใจเดินทางเขากรุงเทพฯ  เพื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางที่ต้ังใจเอาไว  โดย

เลอืกคณะรัฐศาสตร  เอกการเมอืงการปกครอง  ผมอยากพสิจูนตัวเองใหทุกคนเห็น  ทั้งจะหาเงิน เรียนเองโดย

ไมขอทางบาน 



~ 165 ~ 

 ผมใชเวลาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราคําแหง  3  ปจบ  ที่สําคัญคะแนนเฉียดฉิววาจะ ได

เกียรตินิยมอันดับ 1  ดวยนะครับ  บางคนอาจสงสัยวา  เปนไปไดยังไง  เรียนไปดวยทํางานไปดวย  ที่สําคัญ

การทาํงานของผม  คือการหาเงินมาไดดวยความสุจริต  100%  ครับ 

 งานสุจริตที่ผมทําที่แรก็คือที่บริษัทซีพี  ผมทําในสวนงานประสานกิจการสัมพันธ  แลวก็ทํา ออร

แกไนซ  ซึ่งรายไดจะอยูทีวั่นละ  200  บาท เรียกไดวาตอนนั้นใครใชใหทําอะไรผมทําหมด  ขอแต วาอยาให

ผมทาํผดิกฎหมาย  ซึง่ผมทาํงานไดประมาณ  3  เดือน  ก็มีการขึน้เงินใหผมเปนวันละ  500  บาท  มันทําใหผม

ดีใจมาก  เพราะการไดทํางานที่น่ีก็เหมือนเปนการเปดโลกทัศนหลายอยางทาง ความคิดใหผมไดกาวมาถึงทุก

วันน้ี 

 หลายคนอาจจะสงสัยวา  แลวคดีควบคุมความประพฤติที่ติดตัวผมไมมีผลกับสังคม  ภายนอกเหรอ  

สําหรับผมไมมีครับ  เพราะความผิดมันไมไดติดไวที่หนาผาก  มันไมไดโชวใหคนอ่ืนเห็น  ในเมื่อมีคนให

โอกาสผมทํางาน  และทุกคนก็ใหการตอนรับผม  ผมก็ต้ังใจทํางานอยางถึงที่สุด  ไมมี ใครมานั่งพูดพลามถึง

อดีตที่ผานมาของผม  ทุกคนดูที่การทํางานการปฏิบัติตัวในวันน้ีของผมมากกวา 

 และจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตผมก็คือ  ชวงที่เกิดเหตุสินามิครับ  ตอนน้ันผมเปนตัวแทนของ บริษัท

ลงไปดูพื้นที่บานนํ้าเค็ม  จังหวัดพงังา  ดวยสภาพที่เห็นในตอนน้ันมันเปนสภาวะความสูญเสีย ยากจะบรรยาย

จริง ๆ  บานเรือน  ทรัพยสิน  ชีวิต  รวมไปถึงการสูญเสียดานจิตใจยากที่จะเยียวยา  มันเปนความรูสึกที่บอก

ไมถูกจริง ๆ  ยิ่งผมเห็นสภาพเด็ก ๆ  ที่ตองสูญเสียพอแมไมเหลือใคร  มัน สะทอนถึงกนบึ้งของหัวใจเลย

ทีเดียว 

 ผมลงพื้นที่สํารวจไดพักหน่ึง  ก็มานั่งคิดกับเพื่อนวาใกลถึงวันเด็กแลว  ก็นาจะมีการจัดงาน วันเด็ก

ใหเด็ก ๆ  ไดสนุกสนานกัน  จากนั้นเราก็เร่ิมออกไปประกาศทั่วพื้นที่วาจะมีการแจกของ  มีการ จัดกิจกรรม

วันเด็ก  ซึ่งตอนน้ันผมกับเพื่อนเราควักตังคของตัวเองเพื่อไปซื้อของขวัญมาใหเด็ก ๆ  กวา  70-80  คน 

 หลังจากกลับชวยสึนามิ  ผมก็เดินทางกลับเขากรุงเทพฯ  มาทํางานเหมือนเดิม  แตทิศทาง ความคิด

เร่ิมเปลี่ยน  ผมอยากทํางาน  อยากทํากิจกรรมในทางสรางสรรคสังคม  ผมไมอยากทิ้ง ความรูสึกวาอยาก

ชวยเหลือเด็ก ๆ  นอง ๆ  เยาวชน  ดีที่การไปทํากิจกรรมที่บานน้ําเค็มผมไดเพื่อน  2  คน  ซึ่งอุดมการณตรงกัน  

มีไอเดียตรงกัน  จนมาต้ังกลุม  Y-ACT.  ซึ่งเราจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก  และเยาวชน 

 กลุมของเราจะทําหนาที่อบรมนอง ๆ  ทั่วประเทศในเร่ืองตาง ๆ  อยางเชน  กิจกรรมสรางสรรค  จิต

สาธารณะ  การพัฒนาโครงการ  ทักษะผูนํา  รณรงคเร่ืองเหลา  บุหร่ี  เอดส  รวมไปถึงการอบรม ในสวนของ

หนวยงานตาง ๆ  ในที่สุดผมลาออกจากงานประจํามาทํางานนี้เต็มตัว  ผมมีความสุขกับ การทํางานทุกวันน้ี

มาก” 

 “คนเราทุกคนลวนยอมเคยทําผิดกันทั้งนั้น  ไมมีใครที่ไมเคยทําไมผิด  อยูที่วาเมื่อเราทําผิด แลวเรา

จะใชเวลานานแคไหนในการสํานึกผิด  และหันหลับมาใชบทเรียนที่ผานมา  กาวมาอยูกับ ปจจุบันและ

อนาคตทีด่กีวาเดิมได  เทาน้ีที่เคยทําผิดพลาดมาก็จะถูกลบเลือนหายไปดวย  คุณคาแหง ความดีทีจ่ะพิสูจนวา  

ความดียอมชนะความชั่วเสมอ” 
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2. ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแหงการเรียนรู  (CoPs) 

 ในชุมชนมีปญหาซับซอน  ที่คนในชุมชนตองรวมกันแกไข  การจัดการความรูจึงเปนเรือ่งที่ ทุก

คนตองใหความรวมมือ  และใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรค  การรวมกลุมเพือ่แกปญหาหรือรวม มือกัน

พัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  เรียกวา  ชุมชนนักปฏิบัติ  บุคคลในกลุมจึงตองมี เจตคติที่ดีในการ

แบงปนความรู  นําความรูที่มีอยูพัฒนากลุมจากการลงมือปฏิบัติ  และเคารพใน ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 

ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไร 

 ชุมชนนักปฏิบัติคือคนกลุมเล็ก ๆ  ซึ่งทํางานดวยกันมาระยะหนึง่  มีเปาหมายรวมกัน  และ 

ตองการทีจ่ะแบงปนแลกเปลีย่นความรู  ประสบการณจาการทํางานรวมกัน  กลุมดังกลาวมักจะไมได เกิด

จากการจัดตัง้โดยองคกร  หรือชุมชน  เปนกลุมทีเ่กิดจากความตองการแกปญหา  พัฒนาตนเอง  เปนความ

พยายามที่จะทําใหความฝนของตนเองบรรลุผลสําเร็จ  กลุมที่เกิดขึ้นไมมีอํานาจใด ๆ  ไมมี การกําหนดไวใน

แผนภูมิโครงสรางองคกร  ชุมชน  เปาหมายของการเรียนรูของคนมีหลายอยาง  ดังนัน้ ชุมชนนักปฏิบัติจึง

มิไดมีเพียงกลุมเดียว  แตเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  ทัง้นี้อยูทีป่ระเด็นเนือ้หาทีต่องการ จะเรียนรูรวมกันนั่นเอง  

และคนคนหนึ่งอาจจะเปนสมาชิกในหลายชุมชนก็ได 

 

ชุมชนนักปฏิบัติมีความสําคัญอยางไร 

 ชุมชนนักปฏิบัติเกิดจากลุมที่มีเครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการมารวมกัน  เกิด จากความ

ใกลชิด  ความพอใจจากการมีปฏิสัมพันธรวมกัน  การรวมตัวกันในลักษณะที่ไมเปนทางการ จะเอื้อตอการ

เรียนรู  และการสรางความรูใหม ๆ  มากกวาการรวมตัวกันเปนทางการ  มีจุดเนนคือ  ตองการเรียนรูรวมกัน

จากประสบการณการทํางานเปนหลัก  การทํางานในเชิงปฏิบัติ  หรือจากปญหา ในชีวิตประจําวัน  หรือ

เรียนรูเครือ่งมือใหม ๆ  เพือ่นํามาใชในการพัฒนางาน  หรือวิธีการทํางานทีไ่ดผล และไมไดผล  การมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ทําใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก  สราง ความรู  และความเขาใจได

มากกวาการเรียนรูจากหนังสือ  หรือการฝกอบรมตามปกติ  เครือขายที่ ไมเปนทางการ  ในเวทีชุมชนนัก

ปฏิบัติซึ่งมีสมาชิกจากตางหนวยงาน  ตางชุมชน  จะชวยใหองคการ หรือชุมชนประสบความสําเร็จไดดีกวา  

การสื่อสารตามโครงสรางที่เปนทางการ 

 

ชุมชนนักปฏิบัติเกิดข้ึนไดอยางไร 

 การรวมกลุมปฏิบัติการ  หรือการกอตัวขึ้นเปนชุมชนนักปฏิบัติได  ลวนเปนเรือ่งทีเ่กีย่วกับคน คน

ตองมี  3  สิ่งตอไปน้ีเปนเบื้องตน  คือ 

 1. ตองมีเวลา  คือมีเวลาที่จะมาแลกเปลีย่นเรียนรู  มารวมคิด  รวมทํา  รวมแกปญหา  ชวยกัน

พัฒนางาน  หรือสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  ใหเกิดขึ้น  หากคนที่มารวมกลุมไมมีเวลา  หรือไมจัด สรรเวลาไวเพือ่

การนี้ก็ไมมีทางบที่จะรวมกลุมปฏิบัติการได 
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 2. ตองมีเวทีหรือพืน้ที่  การมีเวทีหรือพื้นทีค่ือการจัดหาหรือกําหนดสถานทีท่ีจ่ะใชในการ พบ

กลุม  การชุมชน  พบปะพูดคุยสนทนาแลกเปลีย่นความคิด  แลกเปลีย่นประสบการณตามทีก่ลุม ไดชวยกัน

กําหนดขึ้น  เวทีดังกลาวอาจมีหลายรูปแบบ  เชนการจัดประชุม  การจัดสัมนา  การจัดเวที ประชาคม  เวที

ขางบาน  การจัดเปนมุมกาแฟ  มุมอานหนังสือ  เปนตน 

 การจัดใหมีเวทีหรือพื้นที่ดังกลาว  เปนการทําใหคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใน    บรรยากาศ

สบาย ๆ  เปดโอกาสใหคนทีส่นใจเรือ่งคลาย ๆ  กัน  หรือคนทีท่ํางานดานเดียวกันมีโอกาส จับกลุมปรึกษา  

หารือกันไดโดยสะดวก  ตามความสมัครใจ  ในภาษาอังกฤษเรียกการชุมนุมลักษณะ น้ีวา  Community  of  

Practices  หรือเรียกยอวา  CoPs  ในภาษาไทยเรียก  ชุมชนนักปฏิบัติ 

 ชุมชนนักปฏิบัติเปนคําทีใ่ชกันโดยทัว่ไป  และมีคําอื่น ๆ  ที่มีความหมายเดียวกันนี้  เชน  ชุมชน

แหงการเรียนรู  ชุมชนปฏิบัติการ  หรือเรียกคํายอในภาษาอังกฤษวา  CoPs  ก็เปนที่เขาใจกัน 

 3. ตองมีไมตรี  คนตองมีไมตรีตอกันเมือ่มาพบปะกัน  การมีไมตรีเปนเรือ่งของใจ  การมี น้ําใจ

ตอกัน  มีใจใหกันและกัน  เปนใจทีเ่ปดกวาง  รับฟงความคิดเห็นของผูอืน่  พรอมรับสิง่ใหม ๆ  ไมยึดติดอยู

กับสิ่งเดิม ๆ  มีความเอ้ืออาทร  พรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 การรวมกลุมปฏิบัติการ  จะดําเนินไปไดดวยดี  บรรลุตามเปาหมายทีตั่ง้ใจ  จะตองมีเวลา  เวที

ไมตรี  เปนองคประกอบที่ชวยสรางบรรยากาศทีเ่ปดกวาง  และเอื้ออํานวยตอการแสดงความคิดเห็น ที่

หลากหลายในกลุม  จะทําใหไดมุมมองที่กวางขวางยิ่งขึ้น 

 

รูปแบบของเวทีชุมชนนักปฏิบัติ 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเวทีชุมชนนักปฏิบัติมีหลากหลายรูปแบบ  เชนการมารวมกลุมกัน เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางกันในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การประชุม  การสัมมนา  การจัดเวทีประชาคม เวทีขาง

บาน  การจัดเปนมุมกาแฟ  มุมอานหนังสือ  แตในปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีมาใชในการสือ่สาร  ทําใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานทางอินเตอรเน็ต  ดังนัน้รูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่เรียกวา  “เวที

ชุมชนนักปฏิบัติ”  จึงมี  2  รูปแบบ  ดังน้ี 

1. เวทีจริง  เปนการรวมตัวกันเปนกลุมหรือชุมชน  และมาแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกันดวย การ

เห็นหนากัน  พูดคุย  แลกเปลีย่นความคิดเห็น  ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  แต

การ แลกเปลีย่นในลักษณะนี้จะมีขอจํากัดในเรื่องคาใชจายในการเดินทางมาพบกัน  แต

สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันไดในเชิงลึก 
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2. เวทีเสมือน  เปนการรวมตัวกันเชื่อมเปนเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานทาง 

อินเตอรเน็ต  ซึ่งในปจจุบันมีการใชอินเตอรเน็ตในการสื่อสารหรือคนควาขอมูลกันอยาง

แพรหลาย  ทัง้ในประเทศและตางประเทศ  การแลกเปลีย่นเรียนรูในลักษณะนีเ้ปนการ

แลกเปลีย่นเรียนรูแบบ ไมเปนทางการ  มีปฏิสัมพันธกันผานทางออนไลน  จะเห็นหนากัน

หรือไมเห็นหนากันก็ได  และจะมี ความรูสึกเหมือนอยูใกลกัน  จึงเรียกวา  เวทีเสมือน  น่ัน

คือเสมือนอยูใกลกันนั่นเอง  การแลกเปลี่ยน เรียนรูจะใชวิธีการบันทึกผานเว็บบล็อกซึ่ง

เหมือนสมุดบันทึกเลมหน่ึงที่อยูในอินเตอรเน็ต  สามารถ บันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสง

ขอมูลหากันไดทุกที  ทกุเวลา  และประหยัดคาใชจายเนื่องจาก ไมตองเดินทางมาพบกัน 

 

 
 

ชมุชนแหงการเรียนรู 

 ชุมชนแหงการเรียนรู  คือการทีค่นในชุมชนเขารวมในกระบวนการเรียนรู  พรอมทีจ่ะเปน ผูให

ความรูและรับความรู  จากการแบงปนความรูทัง้ในตนเองและความรูในเอกสารใหแกกันและกัน  ชุมชน

แหงการเรียนรูจึงมีทั้งระบบบุคคลและระดับกลุม  เชื่อมโยงกันเปนเครือขายเพื่อเรียนรูรวมกัน 

 การสงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูจึงตองเริ่มทีตั่วบุคคล  เริ่มตนจากการทํา ความ

เขาใจ  สรางความตระหนักใหกับคนในชุมชนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  เห็นความสําคัญของการ มีนิสัยใฝ
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เรียนรู  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมที่รัฐบาลหรือองคการชุมชนจัดให  จาการพบปะ  พูดคุย  

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสม่าํเสมอ  จนเกิดเปนความเคยชินและเห็นประโยชนจาก ความรูทีไ่ดรับ

เพิ่มขึ้น 

 การสรางนิสัยใฝเรียนรูของบุคคล  คือการใหประชาชนในชุมชนไดรับบริการตาง ๆ  ที่สนใจ 

อยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ  กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นเปนอันดับแรก  เกิดความตระหนักถึง 

ความสําคัญของการศึกษาหาความรู  เกิดการเรียนรูอยางตอเนือ่ง  เปนผูนําในการพัฒนาดานตาง ๆ  ทั้งการ

เรียนรูจากหนังสือ  เรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพและการพัมนาคุณภาพชีวิต 

 ดังนัน้  บุคคลถือเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม  การสงเสริมบุคคลเปนผูใฝเรียนรู  ยอม 

สงผลใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูดวย  การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู

รวมกันอยางสม่าํเสมอ  ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ  จะทําใหเกิดการหมุนเกลียวของ ความรู  หาก

บุคคลในชุมชนเกิดความคุนเคยและเห็นความสําคัญของการเรียนรูอยูเสมอ  จะเปนกาว ตอไปของการพัม

นาชุมชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 

ตัวชี้วัดระดับกลุม 

 1. มีเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูในหลายระดับ 

 2. มีกลุม  องคกร  เครือขายที่มีการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง 

 3. มีชุดความรู  องคความรู  ภูมิปญญา  ที่ปรากฏเดนชัดและเปนประสบการณเรียนรูของ 

  ชุมชน  ถูกบันทึกและจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ 

 

4. การจดัทําสารสนเทศเผยแพรความรู 

 

สารสนเทศ   

 คือขอมูลตาง ๆ  ที่ผานการกลั่นกรองและประมวลผลแลว  บวกกับประสบการณ  ความ เชีย่วชาญ

ที่สะสมมาแรมป  มีการจัดเก็บหรือบันทึกไว  พรอมในการนํามาใชงาน 

 

การจดัทําสารสนเทศ 

 ในการจัดการความรู  จะมีการรวบรวมและสรางองคความรูทีเ่กิดจากการปฏิบัติขึ ้นมากมาย      

การจัดทําการสนเทศจึงเปนการสรางชองทางใหคนทีต่องการใชความรูสามารถเขาถึง องคความรูได และ

กอใหเกิดการแบงปนความรูรวมกันอยางเปนระบบ  ในการจัดเก็บเพื่อใหคนหา ความรูคือไดงายขึน้  องคกร

ตองกําหนดสิง่สําคัญทีจ่ะเก็บไวเปนองคความรู  และตองพิจารณถึง วิธีการในการเก็บรักษา  และนํามาใช

ใหเกิดประโยชนตามตองการ  องคกรตองเก็บรักษาสิ่งที่องคกร เรียกวาเปนความรูไวใหดีที่สุด 
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 การจัดทําสารสนเทศ  ควรจัดทําอยางเปนระบบ  และควรเปนระบบทีส่ามารถคนหาและ สงมอบ

ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  ทันเวลาและเหมาะสมกับความตองการ  และจัดใหมีการจําแนก รายการตาง ๆ  

ที่อยูบนพื้นฐานตามความจําเปนในการเรียนรู  องคกรตองพิจารณาถึงความแตกตาง ของกลุมคนในการคน

คืนความรู  องคกรตองหาวิธีการใหพนักงานทราบถึงชองทางการคนหาความรู เชนการทําสมุดจัดเก็บรายชื่อ  

และทักษะของผูเชี่ยวชาญ  เครือขายการทํางานตามลําดับชั้น  การ ประชุม  การฝกอบรม  เปนตน  สิง่เหลานี้

จะนําไปสูการถายทอดความรูในองคกร 

 

วัตถุประสงคการจัดทําสารสนเทศ 

 1. เพื่อใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลและองคความรู  อยางเปนหมวดหมู  และเหมาะสมตอ การใช

งาน  และสามารถคนหาไดตลอดเวลา  สะดวก  งาย  และรวดเร็ว 

 2. เพือ่ใหเกิดระบบการสื่อสาร  การแลกเปลีย่น  แบงปน  และถายทอดองคความรูระหวาง กัน

ผานสื่อตาง ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพือ่ใหเกิดการเขาถึงและเชือ่มโยงองคความรู  ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

อยางเปนระบบ  สะดวกและรวดเร็ว 

 4. เพื่อรวบรวม  และจัดเก็บความรูจากผูมีประสบการณ  รวมถึงผูเชีย่วชาญในรูปแบบตาง ๆ  

ใหเปนรูปธรรม  เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูได 

 5. เพือ่นําเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใชเปนเครื่องมือในการถายทอดระหวางความรูฝงลึก กับ

ความรูชัดแจง  ที่สามารถเปลี่ยนสถานะระหวางกันตลอดเวลา  ทําใหเกิดความรูใหม ๆ 

 

การเผยแพรความรู 

 เปนการนําความรูที่ไดรับมาถายทอดใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบ  และใหมีความรู เพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน  การเผยแพรความรูจึงเปนองคประกอบหนึ่งของการจัดการความรู  การ เผยแพรความรูมี

การปฏิบัติกันมานานแลว  สามารถทําใหหลายทางคือ  การเขียนบันทึก  รายงาน  การฝกอบรม  การประชุม  

การสัมนา  จัดทําเปนบทเรียนทั้งในรูปแบบของหนังสือ  บทความ  วิดิทัศน  การอภิปรายของเพือ่นรวมงาน

ในระหวางการปฏิบัติงาน  การอบรมพนักงานใหมอยางเปนทางการ  หองสมุด  การฝกอบรมอาชีพและการ

เปนพี่เลีย้ง  การแลกเปลีย่นเรียนรูในรูปแบบอืน่ ๆ  เชน  ชุมชนนักปฏิบัติ  เรือ่งเลาแหงความสําเร็จ  การ

สัมภาษณ  การสอบถาม  เปนตน  การถวายทอดหรือ เผยแพรความรู  มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัย

เทคโนโลยีเพื่อการสือ่สาร  และเทโนโลยีมีการกระจาย ไปอยางกวางขวาง  ทําใหกระบวนการถายทอด

ความรูผานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตไดรับ ความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้น 

 การเผยแพรความรูและการใชประโยชน  มีความจําเปนสําหรับองคกร  เนือ่งจากองคกรจะ เรียนรูไดดี

ขึน้เมือ่มีความรู  มีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว  และเหมาะสมทัว่ทัง้องคกร  การเคลือ่นทีข่อง

สารสนเทศและความรูระหวางบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งนั้น  จึงเปนไปไดโดยต้ังใจ และไมต้ังใจ 
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เร่ืองท่ี 4 : การฝกทักษะกระบวนการจัดการความรู 

 

1. กระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง 

 

การจัดการความรูดวยตนเอง 

 การจัดการความรูดวยตนเอง  จะทําใหผูเรียนเรียนรูหลักการอันแทจริงในการพัฒนาตนเอง  และ

จูงใจตนเองใหกาวไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการทํางาน  เปนผูมีสัมฤทธิผ์ลสูงสุด โดยการ

นําองคความรูที่เปนประโยชนไปประยุกตใชในชีวิตจริง  และการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถปรับตัวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  มีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณชีวิตและ ประสบการณ

การทํางานรวมกัน  มีทัศนคติทีดี่ตอชีวิตนเองและผูอื่น  มีความกระตือรือรนและเสริมสราง ทัศนคติทีดี่ตอ

การทํางาน  นําไปสูการเห็นคุณคาของการอยูรวมกันแบบพึง่พาอาศัยกัน  ชวยเกือ้กูล เรียนรูซึง่กันและกัน  

กอใหเกิดการเปนชุมชนแหงการเรียนรู  ในลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ 

 การจัดการความรูเปนเรือ่งที่เริม่ตนที่คน  เพราะความรูเปนสิง่ที่เกิดมาจากคน  มาจาก 

กระบวนการเรียนรูการคิดของคน  คนจึงมีบทบาททัง้ในแงของผูสรางความรูและเปนผูทีใ่ชความรู  ซึ่ง ถา

จะมองภาพกวางออกไปเปนครอบครัว  ชุมชน  หรือแมแตในหนวยงาน  ก็จะเห็นไดวาทัง้ครอบครัว ชุมชน  

หนวยงาน  ลวนประกอบขึ้นมากจาคนหลาย ๆ คน  ดังนัน้ หากระดับปจเจกบุคคลมีความ สามารถในการ

จัดการความรู  ยอมสงผลตอความสามารถในการจัดการความรูของกลุมดวย 

 วิธีการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการจัดการความรูดวยตนเอง  คือใหผูเรียนไดเริม่กระบวน การ

เรียนรูตั้งแตการคิด  คิดแลวลงมือปฏิบัติ  และเมือ่ปฏิบัติแลวจะเกิดความรูจากการปฏิบัติ  ซึ่งผู ปฏิบัติจะ

จดจําทั้งสวนที่เปนความรูฝงลึกและความรูที่เปดเผย  มีการบันทึกความรูในระหวางเรียนรู กิจกรรมหรือ

โครงการลงในสมุดบันทึก  ความรูปฏิบัติทีบ่ันทึกไวในรูปแบบตางๆ  จะเปนประโยชน  สําหรับตนเองและ

ผูอืน่ในการนําไปปฏิบัติแกไขปญหาทีชุ่มชนประสบอยูใหบรรลุเปาหมาย  และขัน้ สุดทาย  ใหผูเรียนได

พัฒนาปรับปรุงสิ่งที่กําลังเรียนรูอยูตลอดเวลา  ยอนดูวาในกระบวนการเรียนรูนั้น มีความบกพรองใน

ขัน้ตอนใด  ก็ลงมือพัมนาตรงจุดน้ันใหดี 

 

ทักษะการเรียนรู  เพื่อจัดการความรูในตนเอง 

 ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเอง  ใหมีความสามารถและทักษะในการจัดการความรูดวยตนเอง ใหมี

ความรูที่สูงขึ้น  ซึ่งสามารถฝกทักษะเพื่อการเรียนรูไดดังน้ี 

 ฝกสังเกต  ใชสายตาและหูเปนเครือ่งมือ  การสังเกตจะชวยใหเขาใจในเหตุการณหรือ 

ปรากฏการณน้ัน ๆ 
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 ฝกการนําเสนอ  การเรียนรูจะกวางขึน้ไดอยางไร  หากรูอยูคนเดียว  ตองนําความรูไปสูการ 

แลกเปลีย่นเรียนรูกับคนอืน่  การนําเสนอใหคนอืน่รับทราบ จะทําใหเกิดการแลกเปลีย่นความรูกัน อยาง

กวางขวาง 

 ฝกตัง้คําถาม  คําถามจะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการเขาถึงความรูได  เปนการตั้งคําถาม ให

ตนเองตอบ  หรือจะใหใครตอบก็ได  ทําใหไดขยายขอบขายความคิด  ความรู  ทําใหรูสึก  และรูกวาง 

ยิง่ขึ้นไปอีก  อันเนือ่งมาจากการทีไ่ดศึกษาคนควาในคําถามที่สงสัยน้ัน  คําถามควรจะถามวา  ทําไม  

อยางไร  ซึ่งคําถามระดับสูง 

 แสวงหาคําตอบ  ตองรูวาความรู  หรือคําตอบที่ตองการนัน้มีแหลงขอมูลใหคนควาไดจาก ที่ไหน

บาง  เปนความรูทีอ่ยูในหองสมุด  ในอินเตอรเน็ต  หรือเปนความรูทีอ่ยูในตัวคน  ที่ตองไปสัมภาษณ ไป

สกัดความรูออกมา  เปนตน 

 ฝกบูรณาการเชื่อมโยงความรู  เนือ่งจากความรูเรือ่งหนึ่งเรื่องใดไมมีพรมแดนกั้น  ความรูนั้น 

สัมพันธเชื่อมโยงกันไปหมด  จึงจําเปนตองรูความเปนองครวมของเรือ่งนัน้ ๆ  อยางยกตัวอยางปุยหมัก  ไม

เฉพาะแตมีความรูเรื่องวิธีทําเทานั้น  แตเชือ่มโยงการกําหนดราคาไวเพื่อจะขาย  โยงไปที่วิธีใช ถาจะ

นําไปใชเอง  หรือแนะนําใหผูอ่ืนใช  โยงไปถึงบรรจุภัณฑวาจะบรรจุกระสอบแบบไหน  ทุกอยาง บูรณาการ

กนัหมด 

 ฝกบันทึก  จะบันทึกแบบจดลงสมุด  หรือเปนภาพ  หรือใชเครือ่งมือบันทึกใด ๆ  ก็ได  ตอง 

บนัทกึไว  บันทึกไวปรากฏรองรอยหลักฐานของการคิดการปฏิบัติ  เพื่อการเขาถึงและการเรียนรูของ บุคคล

อ่ืนดวย 

 การฝกเขียน  เขียนรายการของตนเองใหเปนประโยชนตอการเรียนรูของตนเองและผูอื่น งาน

เขียนหรือขอเขียนดังกลาวจะกระจายไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูคนในสังคมที่มาอานงานเขียน 

 

ข้ันตอนการจัดการความรูดวยตนเอง 

 ในการเรียนรูเพื่อจัดการความรูในตัวเอง  นอกจากวิเคราะหตนเองเพือ่กําหนดองคความรู ทีจํ่าเปน

ในการพัฒนาตนเองแลวนั้น  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพือ่ใหไดมาซึง่ความรู  เปนวิธีการคนหา และเขาถึง

ความรูที่งายเปนการเรียนรูทางลัด  นั่นคือ  ดูวาทีอื่น่ทําอยางไร  เลียนแบบ  best  practice  และทําใหดีกวา  

เมือ่ปฏิบัติแลวเกิดความสําเร็จแมเพียงเลกนอยก็ถือวาเปน  best  practice  ในขณะนัน้  กระบวนการเรียนรู

เพื่อพัฒนาตนเองสามารถดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ  ได  ดังน้ี 
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 1. ขั้นการบงชีค้วามรู  ผูเรียนวิเคราะหตนเอง  เพื่อรูจุดออน  จุดแข็งของตนเอง  กําหนด 

เปาหมายในชีวิต  กําหนดแนวทางเดินไปสูจุดหมาย  และรูวาความรูทีจ่ะแกปญหาและพัฒนาตนเอง  คือ

อะไร 

 2. ขัน้สรางและแสวงหาความรู  ผูเรียนจะตองตระหนักและเห็นความสําคัญของการ แสวงหา

ความรู  เขาถึงความรูทีต่องการดวยวิธีการที่หลากหลาย  แหลงเรียนรูทีใ่ชในการแสวงหาความรู  ไดแกการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การแสวงหาความรูจากผูเชีย่วชาญ  ภูมิปญญาทองถิน่  และเพื่อน  โดยยอมรับใน

ความรูความสามารถซึ่งกันและกัน  และตองใชทักษะตาง ๆ  เพือ่ใชในการสรางความรู  เชนฝกสังเกต  ฝก

การนําเสนอ  ฝกการต้ังคําถาม  ฝกการแสวงหาคําตอบ  ฝกบูรณาการเชื่อมโยง     ความรู  ฝกบันทึก  และฝก

การเขียน 

 3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  จัดท่าํสารบัญจัดเก็บความรูประเภทตาง ๆ  ทีจํ่าเปน ตองรู

และนําไปใชเพือ่การพัฒนาตนเอง  การจัดการความรูใหเปนระบบจะทําใหเก็บรวบรวม  คนหา  และนํามา

ใชไดงาย  รวดเร็ว 

 4. ขั้นการประมวลและกลั่นกรองความรู  ความรูที่จําเปนอาจตองมีการคนควา  และ แสวงหา

เพิ่มเติม  เพื่อใหความรูมีความทันสมัย  นําไปปฏิบัติไดจริง 

 5. การเขาถึงความรู  เมือ่มีความรูจากการปฏิบัติแลว  มีการเก็บความรูในรูปแบบตาง ๆ  เชน

สมุดบันทึกความรู  แฟมสะสมงาน  วารสาร  หรือใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บรูปแบบเว็บไซด      วิดีทัศน  

แถมบันทึกเสียง  และคอมพวิเตอร  เพือ่ใหตนเองและผูอ่ืนเขาถึงไดงายอยางเปนระบบ 

 6. ข้ันการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูกับ  เพื่อน ๆ  

หรือชุมชน  เพื่อเรียนรูรวมกัน  อาจเปนลักษณะของการสัมมนา  เวทีเรือ่งเลาแหงความสําเร็จ  การศึกษาดู

งาน  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทางอินเตอรเน็ต  เปนตน 

 7. ข้ันการเรียนรู  ผูเรียนจะตองนําเสนอความรูในโอกาสตาง ๆ  เชนการจัดนิทรรศการ  การพบ

กลุมการเขาคาย  หรือการประชุมสัมมา  รวมทัง้มีการเผยแพรความรูผานชองทางตาง ๆ   เชน วารสาร  เว็บ

ไซด  จดหมายขาว  เปนตน 

 

ความสําเร็จของการจัดการความรูดวยตนเอง 

 1. ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามแผนพัฒนาตนเองที่ไดกําหนดไว 

 2. ผูเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัมนาตนเองเพื่อเรียนรูวิชาตาง ๆ  อยางเขาใจ 

  และนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

 3. ผูเรียนมีความรูที่ทันสมัย  เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  สามารถปรับตัวใหอยูใน 

  สังคมได 
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ตัวอยางการจัดการความรูของ  “เอก 009” 

 

 คุณคงเคยไดยินคนพูดวา  “ไมมีเวลา”  นีเ่ปนคําพูดทีแ่ปลกมาก  เปนคําพูดทีบ่อกถึง  ความหมาย

ในตัวของมนัเอง  โดยไมตองการคําอธิบายใด ๆ  สาํหรับเวลาแลว  คนที่ไมมีเวลาแลว   คนทีไ่มมีเวลาคือคน

ตาย  ดังนัน้  ถาคุณยังหายใจ  แสดงวาเวลายังเดินอยู  แตไมตองเรงรีบเสียจนมาก เกินไป  และควรรูวาตอน

ไหนควรรีบ  และถารีบแลวก็ตองทําใหดี  เพราะเวลาทีค่นเราทําอะไรเร็ว ๆ  มักจะมากับความลวก  ซึ่ง

จะตองใชเวลาในการเขาแกไขปญหา  ผมวิเคราะหดูตนเอง  จึงพบวา  ทําไม  1  วัน  ผมจึงมีเวลาเพียงนอย

นิด  ปญหาหลกั ๆ  คือผมเสียเวลาไปกับการนอนตืน่สาย  เลมเกม  ดูทีวี  เลนเน็ต  และขี้เกียจนั่นเอง  ดังนัน้  

ผมจึงคิดวา  วิธีแกอยูที่ตัวเราเอง  ผมจึงรูวาเราควรทําในสิ่งที่ตรง กันขาม  น่ันคอื 

 1. ผมตื่นเชา  ตอนแรก ๆ  อาจจะยากนิดหนึง่  เริ่มจากนอนกอน  4  ทุมทุกวัน  รางกาย จะต่ืน

เอง  05.00 น.  และเราก็ไมนอนสัปหงก  แตใหตืน่เลย  หรือถาเราไมมีแรงใจ  หรือไมรูวา  ตืน่มาแลวจะทํา

อะไรดี  ใหเราสํารวจเน็ตวามีกิจกรรมอะไรดี ๆ  ทีเ่ราไปรวมตอนเชาได  และนัดกลุม ผูที่จะทํากิจกรรมใน

ตอนเชา  ทําใหเรามีแรงจูงใจในการตื่นนอนเชา  กิจกรรมที่ผมทําเปนประจํา  คือ  ปนจักรยาน  หรืออาจไป

วิ่งตอนเชา  เพื่อหากลุมเพื่อนใหม ๆ  กลุมเพื่อนใหม ๆ  คงนาจะไมใชรุนเดียว กัน  แตเปนผูใหญทีเ่ราจะ

สามารถคยุและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน  แลวเราก็จะไดความรู อะไรอีกเยอะ  เปรียบเหมือนการ

เรียนรูทีไ่มหยุดนิ่ง  ยิง่รูจักคนมากขึน้  เราก็จะไดประสบการณตาง ๆ  จากคนทีรู่จักมากมาย  วาเคาเคยเปน

อะไร  ทําอะไรมา  บางครัง้คนที่เราอยากไปรวมกิจกรรมดวย อาจจะสรางความเปลีย่นแปลงในชีวิตเราได  

เชนเคาอาจจะกําลังตามหาคนที่มีความสามารถ     บางอยาง  แลวบังเอิญไดมาเจอกันตอนออกกําลังกาย  ซึ่ง

ผมเองก็ไดประโยชนจากตรงนีเ้ยอะมาก  ซึง่การทีเ่ราไดทีป่รึกษาแบบความเปนเพื่อน  ทําใหมีความจริงใจ  

และไดรับคําปรึกษาฟรี  เร่ืองบางอยาง เราคนหาจากเอกสาร  จากอินเตอรเน็ต  ไมเจอ  แตกลับไปเจอเอางาย 

ๆ  ตอนออกกําลังกาย  นั่นเพราะ เราได เจอผูคนมากมายที่พรอมจะเปนมิตร  และแลกเปลีย่นประสบการณ

กัน  นําพาซึ่งโอกาส อันมากมายชักนําเราไปสูอนาคตที่ดี  และเราตองพาตัวเราไปออกไปหามันกอน 

 2. เลิกเลนเกม  เกมไมวาจะเปน  offline  หรือ  online  ก็ไมตางกัน  อาการติดเกมผมก็ เคยเปน  

วัน ๆ  นั่งคุยแตเรือ่งเกม  ซือ้หนังสือเกม  การตูน  จดจอแตเรื่องเกม  ผมสรุปออกมาวาเกม เปนกิจกรรมที่

สิน้เปลืองเวลามาก ๆ  และประโยชนทีไ่ดชางนอยนิดจนไมคุมคาทีจ่ะไปเสียเวลาเลน อาการติดเกมเหมือน

ติดยาเสพติด  อยากเลน  ตืน่มาก็เลน กินเสร็จเลนตอ  หมดแรงก็นอน  ตืน่มาก็ เลนอีก  ชีวิตแทบไมไดทํา

อะไรเลย  การเลิกเลนเกมของผมโดยการทํางานใหมากขึ้นจนไมมีเวลาเลนเกม  และยิ่งทํางานมากก็ยิ่งไดเงิน

มาก  ผมจึงไมมีเวลาหันหลังกลับไปเลนเกมอีก  มุงมั่นทํางาน  โลกจริง ๆ หาเงินจริง ๆ  ไมใชเงินในเกม  หา

เพื่อนจริง ๆ  ที่คุยกันแบบเห็นหนาเห็นตา  ทําอะไรทีม่ันเปนจริง  สัมผัสได  ไมใชโลกจอมปลอมทีเ่ด็ก ๆ  

หลงใหล  และถอนตัวไมขึ้น  นอกจากการทํางานคือการออก กําลังกาย  และไดไปเที่ยวดวยกัน  นัน่คือ  การ

ปนจักรยานทางไกล  เพราะเราตองซอมปนเพือ่ไป ออกทริปทางไกล  ตอนที่ผมเลิกเลนเกม  เปนชวงที่ผมไม

รูสึกตัววาผมเลิกเลน  แตผมมารูสึกตัวอีกคร้ัง ก็ตอนทีผ่มไมคิดจะกลับไปเลนมันอีกแลว  เพราะการที่ผมได
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ออกไปพบปะพูดคุยกับกลุมเพือ่นใหม ๆ  คนจริง ๆ  ไดทํากิจกรรมในโลกแหงความเปนจริงรวมกัน  มันดี

กวาโลกของเกมเยอะเลย  และผมคิดวา ถาเด็ก ๆ  ทุกคนถาไดมีโอกาสไปทํากิจกรรมทีส่นุกสนานกับเพื่อน

ตางวัย  กน็าจะชวยใหหางเหินจาก โลกของเกมได  และคนพบตัวเองวายังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะทีดี่กวาการ

น่ังเลนเกม 

 3. ดูทีวี  การติดทีวี  หรือละคร  หรือเกมโชวชวงดึก  เมือ่กอนผมก็ติดแบบตองดูใหได  แต 

ปจจุบันผมก็แทบไมไดดูทีวีเลย  1  อาทิตยดูไมเกิน  3  ชั่วโมง  เพราะกิจกรรมอื่น ๆ  นอกบานและ การ

ทํางานที่เราใสใจ  เราใสความรับผิดชอบในงาน  กลับถึงบานมีแรงเหลือ  การดูทีวี  เชนขาว  ก็อาจจะติดตาม

เฉพาะชวงสรุปขาว  และขาวไหนทีเ่จาะลกึหรือสนใจเปนพเิศษ  ผมก็จะคนเพิ่มเติมจาก  Internet 

 4. การเลนเน็ต  มีหลายเว็บไซดทีใ่หความรูทีดี่  การหาความรูเพิม่เติมใหกับตนเอง  ผานเน็ต  มี

เว็บบอรดอีกมากมายที่มีความรูใหเราเขาไปขุด  ดักจับเอามาใช  เพียงแตเราตองรูจักจํากัด เวลาในการเลน

เน็ต  และเลือกอานทีม่ีสาระ  และมีประโยชนกับเราจริง ๆ  สิ่งทีผ่มหาความรูจากเน็ตอยู ตลอด  คือ

การศึกษาภาษาอังกฤษ  โดยการฟงเพลงที่เราชอบ  เราแปลไมออกเราก็หาคําแปลในเน็ต  และฝกรองไปดวย  

การแปลเพลงตาง ๆ  และการฝกรองเพลง  ชวยพัฒนาทักษะดานภาษาไดดีเยี่ยม  ผมคิดวาเปนบทเรียนที่ดี  

สิ่งที่ผมไมทําในการเลนเน็ต คือ  เลิกเปดเว็บที่เกีย่วกับเกม  การตูน  ทุกชนิด  เลิกดูดวง  เลิกอานขาวซุบซิบ

นินทา 

 5. ความขีเ้กียจ  สิ่งน้ีมันฝงตัวอยูในมนุษยทุกตัวตนที่อับจน  แรนแคน  เฝาคิด  ภาวนา  ถึงแต

ความสุขสบาย  ความรํ่ารวย  แตกลับไมลงมืออะไรเลย  เฝาแตขอเงิน  หรือหวังจะทํานอยแต ไดเยอะ  ทําเร็ว 

ๆ  ลวก ๆ  แตไรซึ่งคุณภาพ  ความขีเ้กียจเมื่อกอนผมก็มีขี้เกียจนะ  จนผมคิดวา  ทําไมตองทําโนน  ทํานี่ดวย  

เราก็อยูแบบสกปรก ๆ  ของเราไป  ตัวเรารับได  คนอืน่จะรูสึกยังไงก็ชาง  ไมไดอยูกับเรานี่  ก็ปลอยใหทีอ่ยู

อาศัยสกปรกรุงรัง  และเมืผ่มเริม่ทํางานจริงจัง  เริม่ใชชีวิตในโลกแหง ความเปนจริง  เริม่พบเจอผูคนมาก

ขึ้นโดยเฉพาะคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต  สิ่ง ๆ หนึง่ที่เคา เหลานัน้มีเหมือนกันก็คือ  ความสะอาด  คน

ที่หาเงินไดเยอะ ๆ  จะใชเวลาสวนหน่ึงของชีวิตเพื่อรักษา ความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ  ตัวเอง  โดยคนเหลานัน้

จะไมชอบความสกปรก  ความไมเปนระเบียบ  แต ถาตองใหเขาอยูกับคนสกปรก  หรือไมมีระเบียบ  เคาจะ

ยอมรับไมได  หากเราจะทํางานกับเขา  เรา ก็ตองทําตัวเองใหสะอาด  เปนระเบียบ  การปฏิบัติตัวงาย ๆ  ถา

หากขีเ้กียจ  ก็กําจัดความสกปรกออกไป  แบงเวลาวันละ  30  นาที  หรืออาจจะเริม่จากวันละ  10  นาทีกอน  

โดยตัง้ใจวา  เวลา  10  นาทีนี ้ จะเปนเวลาทีพ่ิเศษที่สุดในชีวิตของเราทุกวัน  คือเราจะทําใหบานเราสะอาด  

เริม่จาก  1  หองน้าํกอน  (ดูเหมือนวาจะงายและเห็นผลเร็ว)  เทน้าํยาขัดหองน้าํ  แลวขัด ๆๆๆ  ภายใน  10  

นาที  เราก็จะรูวา งายมาก  ทําทุกวันยังไดเลย  เมื่อขัดหองน้าํแลว  ก็เก็บกวนดบาน  เริม่จากการจํากัดพืน้ที่

กอน  เชน  10  นาทีตอไปน้ี  เราจะเก็บโตะทํางาน  ซึ่งเมือ่ทําจริง ๆ  แลวจะเกิน  10  นาที  แตผมก็มักจะเก็บ

ตอ จนเสร็จ  แตปญหาสําคัญของการเริม่ตนเขาสูการเปนคนรักสะอาด  คือเราตองรูจักการจัดการ  ตอง มี

เคร่ืองมือ  เชน  เพิ่มชั้นวางของ  ซื้อถังขยะมาไวใช  ถาอยากเก็บของก็หากลอง  หรือลังมาใส 
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 อยาปลอยเวลาใหผานไปกับกิจกรรมเดิม ๆ  เชนเลมเกม  ดูทีวี  เลนเน็ต  Chat  ดูดวง  เมื่อ อะไร  ๆ  

รอบตัวสะอาดขึ้นมา  จิตใจเราก็จะแจมใส  และสมองปลอดโปรง  มีกะจิตกะใจทํางานให ไดมากขึ้น งานที่

ออกมาก็เปยมไปดวยคุณภาพ  คุมกับเวลาที่เสียไป  ทีผ่มพูดมานี้  เพราะผมทําได มากกวา  500,000  บาทตอ

เดือน 

 

2.  การสรุปองคความรูและการจัดทําสารสนเทศการจัดการความรูดวยตนเอง 

การสรุปองคความรู 

 การจัดการความรู  เรามุงหา  “ความสําเร็จ”  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เรามุงหาความสําเร็จใน              

จุดเล็ก ๆ  จุดนอยตางจุดกัน  นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อใหเกิดการขยายผลไปสูความสําเร็จที่ ใหญขึ้น 

 องคความรูเปนความรูจากการปฏิบัติ  เรียกวา  “ปญญา”  กระบวนการเรียนรูเปดโอกาสให ผูเรียน

เปนผูสรางความรูดวยตนเอง  สังเกตสิ่งทีต่นอยากรู  ลงมือปฏิบัติจริง  คนควาและแสวงหาความรู เพิ่มจน

คนพบความจริง  สรางสรรคเกิดเปนองคความรูและเกิดประสบการณใหม  การเรียนรูแบบนี้ จะสงเสริมให

ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด  สูการปฏิบัติ  และเกิด  “ปญญา”  หรือองค ความรูเฉพาะของตนเอง 

 องคความรูมีอยูอยางมากมาย  การปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ  รวมทัง้การแกปญหาตาง ๆ  ที่

เกิดขึ้นในระหวางการทํางานที่สงผลใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาประสงค  ถือวาเปนองค ความรูทีเ่กิดขึ้น

ทั้งสิ้น  และเปนองคความรูท่ีมีคาตอการเรียนรูทั้งสิ้น 

 การสรุปองคความรูมีความสําคัญตอกระบวนการจัดการความรูเปนอยางยิง่  เพราะการสรุป องค

ความรูจะเปนการตอยอดความรูใหกับตนเองและผูอืน่  หากบุคคลอื่นตองการความชวยเหลือใน การ

แกปญหาบางเร่ือง  เราจะใชความรูที่มีอยูชวยเหลือเพื่อนไดอยางไร  และเมื่อเราจะเริม่ตนทําอะไร  เรารูบาง

ไหมวามีใครทําเรื่องนี้มาบาง  อยูทีไ่หนในชุมชนของเรา  เพือ่ที่เราจะทํางานใหสําเร็จไดงายขึน้  และไมทํา

ผิดซ้ําซอน  การดําเนินการจัดการองคความรู  อาจตองดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ  ดังน้ี 

 1. การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองาน  หรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 

 2. การเสาะหาความรูท่ีตองการ 

 3. การปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 

 4. การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน 

 5. การนําประสบการณจากการทํางาน  และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  

  และสกัดขุมความรู  ออกมาบันทึกไว 

 6. การจัดบันทึก  “ขุมความรู”  และ  “แกนความรู”  สําหรับไวใชงาน  และปรับปรุงเปนชุด 

  ความรูท่ีครบถวน  ลุมลึก  และเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะตอการใชงานมากขึ้น 
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 การจัดการความรูเพื่อใหเกิดองคความรูที่ตองการ  เร่ิมจากการกําหนด  “เปาหมายของงาน”  น่ัน

คือ  การบรรลุผลสัมฤทธิ ์ในการดําเนินการตามทีก่าํหนดไว  คือ 

 1. การตอบสนอง  คือการสนองตอบความตองการของทุกคนที่เกี่ยวของ 

 2. การมนีวัตกรรม  คือ  1) นวัตกรรมในการทํางาน 2) นวัตกรรมทางผลงาน 

 3. ขีดความสามารถ  คือการมีสมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรูของตนเอง 

 4. ประสิทธิภาพ  คือองคความรู  หรือคลังความรู 

 

การจัดทําสารสนเทศการจัดการความรูดวยตนเอง 

 การจัดการความรูดวยตนเอง องคความรูก็ยังอยู ในสมองคนในรูปของประสบการณจาก            

การทํางานทีป่ระสบผลสําเร็จนั้น  เราตองมีการถอดองคความรูซึง่อาจไหลเวียนองคความรูจาก คนสูคน  

หรือจากคนมาจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใหคนเขาถึงความรูไดงายและ นําไปสูการปฏิบัติ

ได 

 โดยการนําความรูที่ไดมาจัดเก็บเปนหมวดหมูของความรู  การชี้แหลงความรู  การสราง เครือ่งมือใน

การเขาถึงความรู  การกรองความรู  การเชื่อมโยมความรู  การจัดระบบองคความรูยัง หมายรวมถึงการทําให

ความรูละเอียดชัดเจนขึน้  องคความรูอาจจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ  เชน  บันทึกความรู  แฟมสะสมงาน  

เอกสารจากการถอดบทเรียน  แผนซดีี  เว็บไซด  เว็บบลอ็ก  เปนตน 

 

3. กระบวนการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 

 

กระบวนการจัดการความรูดวยกลุมปฏิบัติการ 

 ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วน้ัน  ปญหาจะมีความซับซอนมากขึ้น  เราจําเปนตอง มีความรู

ที่หลากหลาย  ความรูสวนหนึง่อยูในรูปของเอกสาร  ตํารา  หรืออยูในรูปของสือ่อิเล็กทรอนิกส  เชน  เทป  

วิดีโอ  แตความรูที่มีอยูมากทีสุ่ดคืออยูในสมองคน  ในรูปแบบของประสบการณ  ความจํา  การทํางานที่

ประสบผลสําเร็จ  การํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันจําเปนตองใชความรูอยางหลากหลาย  นําความรูหลายวิชา

มาเชื่อมโยง  บูรณาการใหเกิดการคิด  วิเคราะห  สรางความรูใหมจากการแก ปญหาและพัมนาตนเอง  

ความรูบางอยางเกิดขึน้จากการรวมกลุมเพื่อแกปญหา  หรือพัฒนาในระดับ กลุม  องคกร  หรือชุมชน  

ดังน้ันจึงตองมีการรวบกลุมเพื่อจัดการความรูรวมกัน 
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ปจจัยท่ีทําใหการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการประสบผลสําเร็จ 

 1. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในกลุม  คนในกลุมตองมีเจตคติที่ดีในการแบงปน ความรู

ซึ่งกันและกัน  มีความไวเน้ือเชื่อใจกัน  ใหเกียรติกัน  และเคารพความคิดเห็นของคนในกลุมทุกคน 

 2. ผูนํากลุม  ตองมองวาคนทุกคนมีคุณคา  มีความรูจากประสบการณ  ผูนํากลุมตอง เปน

ตนแบบในการแบงปนความรู  กําหนดเปาหมายของการจัดการความรูในกลุมใหชัดเจน  หาวิธีการ ใหคนใน

กลุมนําเรื่องทีต่นรูออกมาเลาสูกันฟง  การใหเกียรติกับทุกคนจะทําใหทุกคนกลาแสดงออก ในทาง

สรางสรรค 

 3. เทคโนโลยี  ความรูที่เกิดจากการรวมกลุมปฏิบัติการเพือ่ถอดองคความรู  ปจจุบันมี การใช

เทคโนโลยีมาใชเพือ่การจัดเก็บ  เผยแพรความรูกันอยางกวางขวาง  จัดเก็บในรูปของเอกสารใน เว็บไซด  

วิดีโอ  VCD  หรือจดหมายขาว  เปนตน 

 4. การนําไปใช  การติดตามประเมินผล  จะชวยใหทราบวา  ความรูทีไ่ดจากการรวมกลุม ปฏิบัติ

มีการนําไปใชหรือไม  การติดตามผลอาจใชวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  หรือถอดบทเรียนผู    เกี่ยวของ  

ประเมินผลจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้นในกลุม  เชนการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด ของคนในกลุม  

พฤติกรรมของคนในกลุม  ความสัมพันธ  ความเปนชุมชนทีร่วมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน ความรูกันอยาง

สม่ําเสมอ  รวมทั้งการพัฒนาดานอ่ืน ๆ  ที่สงผลใหกลุมเจริญเติบโตขึ้นดวย 

 

กระบวนการจัดการความรูดวยกลุมปฏิบัติการ  มีข้ันตอนดังน้ี 

 1. การบงชีค้วามรู  สํารวจปญหา  วิเคราะหปญหาภายในกลุม  แยกปญหาเปนขอ ๆ  เรียง 

ตามลําดับความสําคัญ  กําหนดความรูทีต่องใชในการแกปญหา  ความรูนัน้อาจอยูในรูปของเอกสาร  หรือ

อยูที่ตัวบุคคลผูที่เคยปฏิบัติในเร่ืองน้ันและสําเร็จมาแลว 

 2. การสรางและแสวงหาความรู  เมื่อกําหนดองคความรูที่จําเปนในการแกปญหาหรือ พัฒนา

แลว  ทําการสํารวจและแสวงหาความรูท่ีตองการจากหลาย ๆ แหลง 

 3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  นําขอมูลทีไ่ดจากการแสวงหาความรู  มาจัดใหเปน    ระบบ

เพือ่แยกเปนหมวดหมู  เพื่อใหงายตอการวิเคราะหและตัดสินใจในการนําไปใช 

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  ในยุคที่สังคมเปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว  และมี การนํา

เทคโนโลยีมาใชเพือ่การเรียนรูและการบริหารจัดการมากขึ้น  ความรูบางอยางอาจลาสมัย  ใช แกปญหา

ไมไดในสมัยนี้  ตองมีการประมวลและกลั่นกรองความรูกอนนํามาใช  ความรูทีผ่านการปฏิบัติ จนประสบ

ผลสําเร็จมาแลว  ถือเปนความรูทีส่ําคัญเนื่องจากมีบทเรียนจากการปฏิบัติ  และหาเปน ความรูตามทีเ่รา

ตองการก็สามารถนํามาประยุกตใชในกลุมได 

 5. การเขาถึงความรู  สมาชิกในกลุมทุกคนควรจะเขาถึงความรูไดทุกคน  เนือ่งจากทุกคน มี

ความสําคัญในการแกปญหา  พัฒนา  รวมทัง้เปนผูสรางพลังใหกับกลุม  การแกปญหาไมได หมายความวา  

ผูนํากลุมคนเดียวสามารถแกปญหาไดหมด  ทุกคนควรมีสวนรวมในการแกปญหา  ความรูที่จําเปนในการ
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แกปญหาหรือพัฒนากลุม  ตองมีการจัดการใหทุกคนสามารถเขาถึงความรู   ไดงาย  หากเปนกลุมปฏิบัติการ  

การเขาถึงความรูไดงาย  คือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในตัวคน  การศึกษาดูงานกลุมอ่ืน  การศึกษาหาความรูจาก

เว็บไซด  หรือการนําเอกสารมาใหสมาชิกไดอาน 

 6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ความรูสวนใหญจะอยูในสมองคนซึ่งเปนผูปฏิบัติ  ไม

สามารถถายทอดออกมาเปนความรูทีช่ัดแจง  ในรูปของเอกสาร  หรือสื่ออ่ืน ๆ  ที่จับตองได  การ 

แลกเปลีย่นเรียนรูจึงมีความสําคัญอยางมากในการดึงความรูที่อยูในตัวคนออกมา  เปนการตอยอด ความรู

ใหแกกนัและกนั  การแลกเปลี่ยนแบงปนความรูรวมกัน  ทาํไดหลายวิธี  เชนการประชุม  สัมมนา  การศึกษา

ดูงาน  การเปนพี่เลี้ยงสอนงาน  หรือการรวมกลุมชุมชนนักปฏิบัติเฉพาะเร่ืองที่สนใจ 

 7. การเรียนรู  สมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรูรวมกัน  การไดแลกเปลีย่นประสบการณก็ถือ เปนการ

เรียนรู  นั่นคือเกิดความเขาใจและมีแนวคิดในการนําไปปรับใช  หากมีการนําไปใชโดยการ ปฏิบัติจะสงผล

ใหผูปฏิบัติเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น  เพราะในระหวางการปฏิบัติจะมีปญหาเขามาให แกไขเปนระยะ ๆ  การ

ทําไปแกปญหาไป  เปนการเรียนรูทีดี่  และเมือ่ปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ  อาจเปน ผลสําเร็จที่ไมใหญโต  

สําเร็จในขัน้ทีห่น่ึง  หรือขัน้ทีส่อง  ก็ถือเปนผลสําเร็จจาการปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ  หรือ  best  practice  ของผู

ปฏิบัติน่ันเอง 

 

4. การสรุปองคความรูและการจัดการทําสารสนเทศการจัดการความรูดวยการ 

 รวมกลุมปฏิบัติการ 

 

การรวมกลุมปฏิบัติการ 

 ในการปฏิบัติงานแตละครั้ง  กลุมจะตองมีการสรุปองคความรูเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศ เผยแพร

ความรูใหกับสมาชิกกลุม  และกลุมอ่ืน ๆ  ที่สนใจในการเรียนรู  และเมือ่มีการดําเนินการจัดหา หรือสราง

ความรูใหมจากการพัฒนาขึ้นมา  ตองมีการกําหนดสิ่งสําคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรู  และตองพิจารณาถึง

วิธีการในการเก็บรักษาและนํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการ  ซึ่งกลุม ตองจัดเก็บองคความรูไวให

ดีที่สุด  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารสนเทศ  การวิจัย  การพัฒนา  โดยตอง คํานึงถึงโครงสรางและสถานที่

หรือฐานของการจัดเก็บ  ตองสามารถคนหาและสงมอบใหอยางถูกตอง  มีการจําแนกหมวดหมูของความรู

ไวอยางชัดเจน 

 

การสรุปองคความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 

 การจัดการความรูกลุมปฏิบัติการ  เปนการจัดการความรูของกลุมที่รวมตัวกัน  มีจุดมุงหมาย ของ

การทํางานรวมกันใหประสบผลสําเร็จ  ซึ่งมีกลุมปฏิบัติการ  หรือที่เรียกวา  “ชุมชนนักปฏิบัติ”  เกิดขึน้อยาง

มากมาย เชน  กลุมฮักเมืองนาน  กลุมเลีย้งหมู  กลุมเลีย้งกบ  กลุมเกษตรอินทรีย  กลุม สัจจะออมทรัพย  

หรือกลุมอาชีพตาง ๆ  ในชุมชน  กลุมเหลาน้ีพรอมที่จะเรียนรูและแลกเปลี่ยน ประสบการณซึ่งกันและกัน 
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 องคความรูจึงเปนความรูและปญญาที่แตกตางกันไปตามสภาพและบริบทของชุมชน  การสราง

องคความรูหรือชุดความรูของกลุมไดแลว จะทําใหสมาชิกกลุมมีองคความรูหรือชุดความรู  ไวเปนเครือ่งมือ

ในการพัมนางาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอ่ืน  หรือกลุมอ่ืนอยางภาคภูมิใจ  เปน การตอยอดความรูและ

การทํางานของตนตอไปอยางไมมีทีส่ิ ้นสุด อยางที่เรียกกวาเกิดการเรียนรู และพัฒนากลุมอยางตอเนือ่ง

ตลอดชวีติ 

 ในการสรุปองคความรูของกลุม  กลุมจะตองมีการถอดองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ  การถอด

องคความรูจึงมีลักษณะของการไหลเวียนความรู  จากคนสูคน  และจากคนสูกระดาษ  นัน่คือ การองค

ความรูมาบันทึกไวในกระดาษ  หรือคอมพิวเตอร  เพื่อเผยแพรใหกับคนทีส่นใจไดศึกษาและ พัฒนาความรู

ตอไป  ปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการรวมกลุมปฏิบัติการ  คือ 

 1. การสรางบรรยากาศของการทํางานรวมกัน  กลุมมีความเปนกันเอง 

 2. ความไววางใจซึ่งกันและกัน  เปนหัวใจสําคัญของการทํางานเปนทีม  สมาชิกทุกคนควร  

ไววางใจกนั  ซื่อสัตวตอกัน  สื่อสารกันอยางเปดเผย  ไมมีลับลมคมใน 

 3. การมอบหมายงานอยางชัดเจน  สมาชิกทุกคนเขาใจวัตถุประสงค  เปาหมาย  และ 

ยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน 

 4. การกาํหนดบทบาทใหกบัสมาชกิทกุคน  สมาชกิแตละคนเขาใจและปฏบิตัติามบทบาท  

ของตนเอง  และเรียนรูเขาใจในบทบาทของผูอ่ืนในกลุม  ทุกบทบาทมีความสําคัญ รวมทั้งบทบาทในการชวย

รักษาความเปนกลุมใหมั่นคง  เชน  การประนีประนอม  การ อํานวยความสะดวก  การใหกาํลงัใจ  เปนตน 

 5. วิธีการทํางาน  สิ่งสําคัญที่ควรพิจารณา  คือ 

  1) การสื่อความ  การทํางานเปนกลุมตองอาศัยบรรยากาศ  การสื่อความที่ชัดเจน   

เหมาะสม  ซึง่จะทําใหทุกคนกลาเปดใจ  แลกเปลีย่นความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึง่กันและกันจน

เกิดความเขาใจ  และนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

  2) การตัดสินใจ  การทํางานเปนกลุมตองใชความรูการตัดสินใจรวมกัน  เมื่อเปดโอกาส

ใหสมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็น  และรวมตัดสินใจแลว  สมาชิกยอมเกิดความผูกพันทีจ่ะทําใหสิง่ที่

ตนเองไดมีสวนรวมต้ังแตตน 

  3) ภาวะผูนํา  คือบุคคลทีไ่ดรับการยอมรับจากผูอืน่  การทํางานเปนกลุมควรสงเสริมให

สมาชิกในกลุมทุกคนไดมีโอกาสแสดงความเปนผู  เพือ่ใหทุกคนเกิดความรูสึกวาไดรับการยอมรับ จะได

รูสึกวาการทํางานรวมกันเปนกลุมนั้นมีความหมาย  ปรารถนาที่จะทําอีก 

  4) การกําหนดกติกาหรือกฎเกณฑตาง ๆ  ที่จะเอ้ือตอการทํางานรวมกันใหบรรลุ 

เปาหมาย  ควรเปดโอกาสใหสมาชกิไดมสีวนรวมในการกาํหนดกติกา  หรือกฎเกณฑที่จะนํามาใชรวมกัน 
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6. การมีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของกลุม  ควรมีการประเมินผลการทํางาน 

เปนระยะในรูปแบบทั้งไมเปนทางการและเปนทางการ  โดยสมาชิกทกุคนมสีวนรวมในการประเมิน ผลงาน  

ทําใหสมาชิกไดรับทราบความกาวหนาของงาน  ปญหาอุปสรรคทีเ่กิดขึน้  รวมทัง้พัฒนา  กระบวนการ

ทํางาน  หรือการปรับปรุงแกไขรวมกัน  ซึง่ในที่สุดสมาชิกจะไดทราบวาผลงานบรรลุ เปาหมาย  และมี

คุณภาพมากนอยเพียงใด 

 

ตัวอยาง  การถอดองคความรูชุมชนอินทรียบานยางยวน 

 

 บริบทชุมชนบานยางยวน  หมูที่  5  ตําบลดอนตรอ  อําเภอเฉลมิพระเกยีรติ  จังหวัดนคร ศรีธรรม

ราช  เปนพื้นที่ราบกลุมแบบลูกคลื่น  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก  อาชีพ รองลงมาคือ

การเลี้ยงสัตว  เชนเลี้ยงโค  เปด  ไก  เปนรายไดเสริม  และมีการปลูกผักไวเพื่อบริโภคเอง  จากสภาพความ

เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปจจุบันทําใหคนในบานยางยวนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  มาพึ่งตนเองมากขึ้น  แกน

นําชุมชน  ซึ่งเปนผูนําธรรมชาติเขามามีบทบาทพลักผันวิถีชีวิตชุมชนให       ดีขึ้น  การประสบปญหาจาก

ภาวะเศรษฐกิจทําใหการลงทุนในการประกอบการทํานาสูงขึ้น  ทั้งในเร่ือง ของคาน้ํามัน  คาปุย  คายาปราบ

ศัตรูพืช  ซึ่งมีผลกับเกษตรกร  สวนหน่ึงที่มองเห็นไดชัดคือ  การ       เจ็บไขไดปวยของคนในชุมชน  บาน

ยางยวนมีกลุมองคกรตาง ๆ  เกิดขึ้นมากมายสําหรับการใชแก  ปญหาตาง ๆ  ของสมาชิกในชุมชน  ซึ่งเนนที่

การประกอบอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งมีแกนนํา ชุมชนอยางกลุมแกนนําที่เขารวมเวที

เสวนา  และทีมงาน  เขามามีบทบาทในการรวบรวม ประชาชนในพื้นที่มารวมคิดรวมทํากิจกรรมตาง ๆ  ที่

เปนประโยชนอยางมหาศาลใหกับคนในบาน ยางยวน  หมูที่  5  ตําบลตอนตรอ  อําเภอเฉลมิพระเกยีรติ 

 

กระบวนการแผนชมุชนพึง่ตนเองบานยางยวน 

 กลุมแกนนําที่เขารวมเวทีเสวนา  เลาวาการจัดทําแผนชุมชนของบานยางยวนนั้น  เร่ิมที่ การจัดเก็บ

ขอมูลบัญชีครัวเรือนของหมูบาน  แลวนําขอมลูน้ันมารวมวิเคราะหเพื่อนําขอมูลที่ไดมาใช ในการจัดทาํ

แผนชุมชน  สิ่งที่ปรากฏคือเร่ืองของคาใชจายของคนในชุมชนสวนใหญเกิดจากการ ประกอบอาชีพ  และ

หน้ีสินสวนใหญก็เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพดวยเชนกัน  เพราะบางคร้ังใน  การทํานาตองใชตนทุนสูง

เมื่อเจอกับปญหาภัยธรรมชาติ  นาลมทาํใหเปนหน้ีเปนสิน  จากขอมูลที่ได ก็นํามาจัดทําเปนแผนชุมชน  ซึ่ง

จะเนนที่เร่ืองของแผนการทาํเกษตร  ซึ่งมีผลโดยตรงกับการประกอบ อาชีพของคนในชุมชน  สิ่ที่ตองทําก็

คือการทํานาแบบอินทรีย  เพื่อลดตนทุนการผลิต  ในเร่ืองของปุย มีราคาแพง  โดยตองการที่จะขยายการทํา

นาแบบอินทรียทั้งหมูบารน  จากแผนการทําเกษตรของชุมชน  ทําใหเกิดกลุมองคกรตาง ๆ  ในชุมชน

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทํานามากมาย 
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 นอกเหนือจากการทําแผนเรือ่งการทํานาแบบอินทรียแลว  บานยางยวนไดมีการทําเรื่องของ การ

ปลูกผักปลอดสารพิษ  ปลูกกินเองในชุมาชนกอนทีจ่ะขายสูตลาดนอกชุมชน  โดยเนน  การปลูก ทุกอยางที่

กิน  และกินทุกอยางที่ปลูก  ในการน้ีไดมีพื้นที่สําหรับใชเปนแปลงผักรวมของ ชุมชน  โดยใชปุยอินทรียทํา

ขึ้นเองใชในแปลกผัก 

 กลุมแกนนําที่เขารวมเวทีเสนวนาบอกกับทีมงานวา  ในการจัดทําเวทีประชาคมจัดทําแผน ของ

หมูบาน ไดรับความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลซึง่เขามาสนับสนุนและหนวยงานตาง ๆ  ที่เขามา

หนุนเสริมเพือ่บูรณาการแผนเขากับการทํางานของหนวยงาน  ทั้งพัฒนาชุมชน  เกษตร  กศน.  และ

สาธารณสุข 

 กลุมแกนนําที่เขารวมเวทีเสวนา  และผูใหขอมูลไดพูดถึงเรื่องสุขภาพชุมชน  บอกวาการที่ จะให

คนในชุมชนมีสุขภาพทีดี่ตองเริ่มที่การกิน  และขาวซึ่งเปนอาหารหลักตองเปนขาวที่ปลอดภัย ตอคนใน

ชุมชน  เพราะฉะนัน้ชุมชนตองผลิตขาวเองจึงจะไดขาวมีคุณภาพ  และขาวที่มีคุณภาพนัน้ จะเปนผลดีตอ

ตนเอง  และลูกหลานของตนในชุมชน  โดยจะเนนใหคนในชุมชนปลูกขาวสําหรับบริโภค เองไวหนึง่แปลง

โดยทํานาแบบอินทรีย 

 เมือ่มีแผนพัฒนาในเรือ่งเกษตรอินทรีย  หมูบานก็ตองหาความรูในเรือ่งนี้  โดยไดสงแกนนํา เขา

อบรมหาความรูจากที่ตาง ๆ  เชนเรือ่งการทํานาชีวภาพ  การทําปุยหมัก  การทําน้ําหมักชีวภาพ  และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนํามาปรับใชกับกลุมไดเหมาะสม 

 

กลุมองคกรบานยางยวน 

 เร่ืองของกลุมและองคกรในบานยางยวนเปนเร่ืองที่โดดเดน  เพราะการจัดตั้งนั้นสอดคลอง กับวิถี

ชีวิตและสามารถแกปญหาของคนในชุมชนไดเปนอยางดี  เชน 

 ศูนยขาวบานยางยวน  เปนองคกรของชุมชนมีกองทุนใหกูยืมเพือ่การผลิตขาว  โดยเฉพาะ เนน

เรือ่งการทําขาวอินทรีย  โดยจายเปนเมล็ดพันธุใหกับสมาชิกและเมือ่สมาชิกขายผลผลิตก็นําเงิน คาเมล็ด

พันธุมาคืน  เพื่อที่ศูนยขาวจะไดนํามาซื้อเมล็ดพันธุมาไวในศูนยขาวตอไป  นอกจากใหกูยืม เมล็ดพันธุแลว

ศูนยขาวก็รับขายขาวใหกับสมาชิกอีกดวย  จากการมีศูนยขาวทําใหประชาชนเปลี่ยน จากการทํานาปมาเปน

การทํานาปรัง  ซึ่งสามารถทําไดถึง  3  คร้ังตอป 

 นอกจากมีศูนยขาวของหมูบานแลว  บางยางยวนยังมีโรงสีขาวของชุมชนอีกดวย  ซึง่เปน อีก

กิจกรรมหนึง่ทีต่อบสนองคนในชุมชนไดดี  เพราะโรงสีรับสีขาว  3  ประเภท  คือขาวกลอง  ขาวซอม มือ  

และขาวขาว  และมีการรับสีขาวจากภายนอกชุมชนอีกดวย  ซึ่งโรงสีจะมีผลกําไรก็นํามาปนกําไร ใหกับ

สมาชิก  โดยกําหนดวาสมาชิกของโรงสีเปนสมาชิกทุกคนทีอ่ยูในหมูบาน  บริหารโดยศูนยขาว บานยาง

ยวน  ทุกคนในหมูบานสามารถมาใชบริการได 
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 บานยางยวนมีกลุมองคกรการเงินทีห่ลากหลาย  ทุกกลุมเกิดขึน้ในหมูบาน  จะมีองคกร การเงิน

ของกลุมตามมา  กลุมแกนนําที่เขารวมเวทีเสวนาบอกวา  เปนการสรางนิสัยใหรักการอาน  และเปนทุน

สําหรับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน  การจัดตัง้กลุมกองทุนตาง ๆ  นั้นมีทัง้ที่หมูบาน จัดตั้งเองตาม

มติของประชาชนและกลุมองคกรทีห่นวยงานภาครัฐมาหนุนเสริมใหมีการจัดตัง้เพื่อ แกปญหาใหกับ

ประชาชนกลุมกองทุนตาง ๆ  ไดแก  กองทุนขาว  กองทุนอาหารและโภชนาการ  กองทุนเลี้ยงสัตว  กองทุน

ปลูกผัก  กองทุนเลีย้งโคยุทธศาสตร  กองทุนมะลิ  กองทุนพัฒนาอาชีพสตรี  กองทุนปุยหมัก  กองทุนแผน

แมบทชุมชน  กองทุนสวัสดิการสาธารณสุข  สจัจะวันละ  1  บาท  ออมทรัพยตนแบบและกองทุนหมูบาน 

 การเกิดกลุมองคกรการเงินเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนนั้น  เปนการเรียนรูใน เรื่องของ

การประหยดัอดออม  บางคนเปนสมาชิกในทุกกองทุน  และบางคนก็เลือกที่จะเปนสมาชิก กองทุนตาง ๆ  ที่

สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  ซึ่งนับไดวากลุมองคกร การเงินบานยางยวน

ตอบสนองคนในชุมชนไดทุกอาชีพ 

 กลุมแกนนําที่เขารวมเวทเีสวนา  และสมาชิกบอกวา  ทุกกลุมมีความโปรงใสตรวจสอบได  เพราะ

ความไวเน้ือเชื่อใจซึ่งกันและกัน  และการทําหลักฐานการเงินบัญชีที่ชัดเจน  หากขาดความ โปรงใสคิดวาคง

อยูไมได  และจะขาดซึ่งความรักและสามัคคีไมสามารถทีจ่ะทํากิจกรรมใด ๆ  ไดเลย  ทุกกลุมมีกิจกรรมที่

เชื่อมโยงกันเปนลูกโซ  พึ่งพาซึ่งกันและกัน 

 การดําเนินการกลุมขาวอินทรียน้ัน  เชือ่มโยงกับกลุมปุยหมัก  เชือ่มโยงกับกลุมเลีย้งโค  เชื่อมโยง

กับศูนยขาว  เชื่อมโยงกับโรงสีชุมชน  เรียกวาทุกกิจกรรมเชื่อมโยงกันหมดอยางลงตัว 

 

การสืบทอดภูมิปญญา 

 การปฏิสัมพันธกันในระหวางชุมชน  การรวมกจิกรรมตาง ๆ  โดยเฉพาะกองทุนการเงิน         ตาง 

ๆ  ของชุมชน  ไดถายทอดจากรุนสูรุนดวยวิธีการปฏิบัติรวมกัน  ในเรือ่งของภูมิปญญาทองถิน่ทีม่ี อยูใน

ชุมชนก็มีการถายทอดสูลูกหลานก็ดวยวิธีการสอนกับแบบตัวตอตัวตามแตผูเรียนจะสนใจ        ไมวาจะเปน

ดานหัตถกรรม  การทําเครื่องมือเครื่องใช  ที่ใชในการทํามาหากินของคนในชุมชน  หรือ แมแตเรือ่งหมอ

พืน้บาน  หมอสมุนไพร  ก็ไดถายทอดสูคนรุนหลัง  จากรุนสูรุนไมมีทีส่ิ้นสุด  แมไมได ถายทอดเปนลาย

ลักษณอักษร  แตก็ยังมีเหลืออยูในชุมชนบานยางยวน 

 

ความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐ 

 ประชาชนในบานยางยวนมีปฏิสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐคอนขางดี  สังเกตไดจากการ เกิดกลุม

องคกรตาง ๆ  ในชุมชน  ซึง่สวนใหญจะมีหนวยงานภาครัฐคอยหนุนเสริมในเรือ่งตาง ๆ  ซึ่ง ทางชุมชนไม

ปฏิเสธในการที่จะรับสิ่งดี ๆ  ทีท่ําใหเกิดการพัฒนาในชุมชนบานยางยวน  เชน  กลุม พัฒนาอาชีพสตรี  

โรงสีชุมชน  กลุมออมทรัพย  กลุมเลี้ยงโค  ยุทธศาสตร  กองทุนแผนแมบทชุมชน  สวัสดิการสาธารณสุข  

หรือแมแตกองทุนหมูบาน  และการทีห่มูบานไมปฏิเสธหนวยงานภาครัฐทีล่ง ไปหนุนเสริม  ผูเขารวมเวที
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บอกวา  ที่บานยางยวนนัน้หนวยงานภาครัฐไดลงมาอยางตอเนือ่ง  คอย ติดตามใหคําแนะนําชวยเหลือ  ทุก

โครงการจะไดรับคําแนะนํามาเจาหนาที่ของหนวยงานที่มาปฏิบัติ งานในพืน้ฐาน  นําความรูตาง ๆ  มาใหอยู

เสมอมิไดขาด  เรียกไดวาลงมาคลุกคลีอยูในหมูบานก็วาได 

 

สิ่งท่ีอยากใหมีในหมูบานยางยวน 

 กลุมแกนนําที่เขารวมเวทีเสวนา  บอกวา  อยากใหคนในบานยางยวนหันมาทําขาวอินทรีย  กินขาว

อินทรีย  เพราะจะทําใหสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น  ทุกอยางทีท่ําสิง่ทีดี่ ๆ  คนในชุมชนตอง ไดรับสิ่งนั้น

กอนที่คนทีอ่ยูนอกชุมชน  มีขาวอินทรีย  มีผักปลอดสารพิษ  มีปลาจากธรรมชาติ  ปลอด สารเคมี  คนใน

ชุมชนตองไดกินกอนทีจ่ะสงขายโรงพยาบาล  เพราะหากไมเริ่มกินที่ชุมชนแตไปกินที่ โรงพยาบาลก็

เหมือนกับไมไดดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

 

สารสนเทศการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 

 สารสนเทศการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ  หมายถึงการรวบรวมขอมูลที่  เปน

ประโยชนตอการพัฒนางาน  พัฒนาคน  หรือพัฒนากลุม  ซึง่อาจจัดทําเปนเอกสารคลังความรู  ของกลุม  

หรือเผยแพรผานทางเว็บไซด  เพื่อแบงปน  แลกเปลี่ยนความรู  และนํามาใชประโยชนใน  การทํางาน 

 

 ตัวอยางของสารสนเทศจากการรวมกลุมปฏิบัติการ  ไดแก 

 1. บันทึกเร่ืองเลา  เปนเอกสารทีร่วบรวมเร่ืองเลา  ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการทํางานให        ประสบ

ผลสําเร็จ  อาจแยกเปนเร่ือง ๆ  เพื่อใหผูที่สนใจเฉพาะเร่ืองไดศึกษา 

 2. บันทึการถอดบทเรียนหรือการถอดองคความรู  เปนการทบทวน  สรุปผลการทํางานที่ จัดทํา

เปนเอกสาร  อาจจัดทําเปนบันทึกระหวางการทํางาน  และหลังจากทํางานเสร็จแลว  เพื่อใหเห็น วิธีการ

แกปญหาในระหวางการทํางาน  และผลสําเร็จจากการทํางาน 

 3. วีซีดีเรือ่งสัน้  เปนการจัดทําฐานขอมูลความรูทีส่อดคลองกับสังคมปจจุบัน  ทีม่ีการ ใชเครือ่ง

อิเล็กทรอนิกสอยางแพรหลาย  การทําวีซีดีเปนเรื่องสัน้  เปนการเผยแพรใหบุคคลไดเรียนรู   และนําไปใช

ในการแกปญหา  หรือพฒันางานในโอกาสตอไป 

 4. คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดการความรูที่ประสบผลสําเร็จจะทําใหเห็นแนวทางของ การทํางาน

ที่ชัดเจน  การจัดทําเปนคูมือเพือ่การปฏิบัติงาน  จะทําใหงานมีมาตรฐาน  และผูเขียวของ สามารถนําไป

พฒันางานได 

 5. อินเตอรเน็ต  ปจจุบันมีการใชอินเตอรเน็ตกันอยางแพรหลาย  และมีการสื่อสารแลก เปลี่ยน

ความรูผานทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซดตาง ๆ  มีการบันทึกความรูทั้งในรูปแบบของเว็บบล็อก  เว็บบอรด  

และรูปแบบอืน่ ๆ  อินเตอรเน็ตจึงเปนแหลงเก็บขอมูลจํานวนมากในปจจุบัน  เพราะคน สามารถเขาถึง

ขอมูลไดอยางรวดเร็ว  ทุกที่  ทกุเวลา 
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 กิจกรรม 

 

1. การจัดการความรูดวยตนเองตองอาศัยทักษะอะไรบาง  และผูเรียนมีวิธีการจัดการความรูดวย 

 ตนเองอยางไร  ยกตัวอยาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. องคความรูท่ีผูเรียนไดรับจากการจัดการความรูดวยตนเองคืออะไร  (แยกเปนขอ ๆ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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3. ใหผูเรียนเขียนเร่ืองเลาแหงความสําเร็จ  และรวมกลุมกับเพื่อนที่มีเร่ืองเลาลักษณะคลายกัน  ผลัด 

 กนัเลาเร่ือง  สกัดความรูจากเร่ืองเลาของเพื่อน  ตามแบบฟอรมนี้ 

 

แบบฟอรมการบันทึกขุมคงามรูจากเร่ืองเลา 

 

ชื่อเร่ือง ......................................................................................................................................................... 

ชื่อผูเลา ......................................................................................................................................................... 

1 เน้ือเร่ืองยอ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. การบันทึกขุมความรูจากเร่ืองเลา 

 2.1 ปญหา ......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 2.2 วิธีแกปญหา  (ขุมความรู) .................................................................................................. 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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  2.3 ผลที่เกิดขึ้น ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

  2.4 ความรูสึกของผูเลา / ผูเลาไดเรียนรูอะไรบาง  จากการทํางานนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

3. แกนความรู 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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4. ใหผูเรียนจับกลุม  3-5  คน  ไปถอดองคความรูแหลงเรียนรูในชุมชน  และนํามาสรุปเปนองคความรู  โดย

เรียบเรียงเขียนเปนเรียงความ  คลายตัวอยาง  “การถอดองคความรูชุมชนอินทรียบานยางยวน” 

 

สรุปองคความรูกลุม .................................................................................................................................. 

ท่ีอยูแหลงเรียนรู  .................................................................................................................................. 

ชื่อผูถอดองคความรู 1. ............................................................................................................................ 

     2. ............................................................................................................................ 

     3. ............................................................................................................................ 

     4. ............................................................................................................................ 

     5 ............................................................................................................................ 

 

ประเด็นการถอดองคความรู 

 1. สภาพบริบทแหลงเรียนรู 

 2. กระบวนบริหารจัดการแหลงเรียนรู 

 3. การสืบทอดภูมิปญญา 

 4. ปญหาอุปสรรค  และแนวทางการพฒันาแหลงเรียนรู 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู 

 

  คําชี้แจง  จงกาบาท x  เลือกขอที่ทานคิดวาถูกตองที่สุด 

 

 1. การจัดการความรูเรียกสั้น ๆ วาอะไร 

   ก. MK 

   ข. KM 

   ค. LO 

   ง. QA 

 

 2. เปาหมายของการจัดการความรูคืออะไร 

   ก. พัฒนาคน 

   ข. พัฒนางาน 

   ค. พัฒนาองคกร 

   ง. ถูกทุกขอ 

 

 3. ขอใดถูกตองมากที่สุด 

   ก. การจัดการความรูหากไมทํา  จะไมรู 

   ข. การจัดการความรู  คือการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญ 

   ค. การจัดการความรู  ถือเปนเปาหมายของการทํางาน 

   ง. การจัดการความรู  คือการจัดการความรูที่มีในเอกสาร  ตํารา  มาจัดใหเปนระบบ 

 

 4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร 

   ก. ปญญา 

   ข. สารสนเทศ 

   ค. ขอมูล 

   ง. ความรู 
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 5. ชุมชนนักปฏิบัติ  (CoP)  คอือะไร 

   ก. การจัดการความรู 

   ข. เปาหมายของการจัดการความรู 

   ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู 

   ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู 

 

 6. รูปแบบของการจัดการความรูตามโมเดลปลาทู  สวน  “ทองปลา”  หมายถึงอะไร 

   ก. การกําหนดเปาหมาย 

   ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

   ค. การจัดเก็บเปนคลังความรู 

   ง. ความรูที่ชัดแจง 

 

 7. ผูที่ทําหนาที่กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือใคร 

   ก. คุณเอ้ือ 

   ข. คุณอํานวย 

   ค. คุณกิจ 

   ง. คุณลิขิต 

 

 8. สารสนเทศเพือ่เผยแพรความรูในปจจุบันมีอะไรบาง 

   ก. เอกสาร 

   ข. วีซดีี 

   ค. เว็บไซด 

   ง. ถูกทุกขอ 

 

 9. การจัดการความรูดวยตนเองกับชุมชนแหงการเรียนรูมีความเกี่ยวของกันหรือไม  อยางไร 

   ก. เกี่ยวของกัน  เพราะการจัดการความรูในบุคคลหลาย ๆ คน  รวมกันเปนชุมชน 

    เรียกวาเปนชมุชนแหงการเรียนรู 

   ข. เกี่ยวของกัน  เพราะการจัดการความรูใหกับตนเองก็เหมือนกับจัดการความรูให 

    ชมุชนดวย 

   ค. ไมเกี่ยวของกัน  เพราะจัดการความรูดวยตนเองเปนปจเจกบุคคล สวนชมุชนแหง 

    การเรียนรูเปนเร่ืองของชุมชน 

   ง. ไมเกี่ยวของกัน  เพราะชุมชนแหงการเรียนรูเปนการเรียนรูเฉพาะกลุม 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

 

บทสะทอนท่ีไดจากการเรียนรู 

 1. สิ่งที่ทานประทับใจในการเรียนรูรายวิชาการจัดการความรู 

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

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

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

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

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

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

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

 

 2. ปญหา / อุปสรรคที่พบในการเรียนรูรายวิชาการจัดการความรู 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 3. ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 4 

 

 

 

สาระสําคัญ 

  ทบทวนทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานของคนคิดเปนทางการศึกษาผูใหญและการ

เชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเร่ืองของการคิดเปน ปรัชญาคิดเปน การคิดแกปญหาแบบคนคิดเปน ศึกษาวิเคราะห

ถึงลักษณะของขอมูล การคิดเปนและกระบวนการวิเคราะหสังเคราะห ขอมูลการคิดเปน ทั้ง 3 ประการ คือ 

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลทางสภาวะแวดลอมทางสังคม โดยเนนที่ขอมูลดาน

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนจุดเนนสาํคัญของการคดิ การตัดสนิใจ แกปญหาของคนคิดเปน 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

  1. อธิบายถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญของคนคิดเปน และการเชื่อมโยงไปสู

การเรียนรูเร่ืองการคิดเปน ปรัชญาคิดเปน การคิดแกปญหา อยางเปนระบบ แบบคนคิดเปนได 

  2. วิเคราะหจําแนกลักษณะของขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ดาน ที่นํามาใชประกอบการคิดและ

การตัดสินใจ ทั้งขอมูลดานวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสภาวะแวดลอม โดยเนน

ที่ขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่เปนจุดเนนสําคัญของคนคิด

เปนได 

  3. ฝกปฏิบัติการคิดการแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดเปน ทั้งจากกรณีตัวอยางและหรือ

สถานการณจริงในชุมชน โดยนําขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางสังคมและ

สภาวะแวดลอมมาประกอบการคิดการพัฒนาได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

  1. ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญกับกระบวนการคิดเปน การเชื่อมโยงสูปรัชญาคิด

เปน และการคิดการตัดสินใจแกปญหาอยางเปนระบบแบบคนคิดเปน 

  2. ระบบขอมูล การจําแนกลักษณะของขอมูล การเก็บขอมูล การวิเคราะห สังเคราะห 

ขอมูลทั้งดานวิชาการ ดานตนเอง และสังคมสภาวะแวดลอม โดยเนนไปที่ขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรมที่

เกี่ยวของกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจแกปญหาตามแบบอยางของคน

คิดเปน 

  3. กรณีตัวอยาง และสถานการณจริงในการฝกปฏิบัติเพื่อการคิด การแกปญหาแบบคนคิดเปน 

 

 

คิดเปน 
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ขอแนะนําการจัดการเรียนรู 

1. คิดเปน เปนวิชาทีเ่นนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการคิด การวิเคราะห และแสวงหาคําตอบดวยการ

ใชกระบวนการที่หลากหลายเปดกวาง เปนอิสระมากกวาการเรียนรูที่เนนเนื้อหาใหทองจํา หรือมีคําตอบ

สําเร็จรูปใหโดยผูเรียนไมตองคิด ไมตองวิเคราะหเหตุและผลเสียกอน 

2. ขอแนะนําวา กระบวรการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ผูเรียนสวนใหญผานการ

เรียนมาจากหลักสูตร กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากอน คุนเคยกับกระบวนการกลุม การสานเสวนา 

หรือการอภิปรายถกแถลงมากอน พอจะใชการอธิบายเสริมการอภิปรายไดบาง แตถึงกระนัน้ก็ควรจะใช

กระบวนการกลุม การอภิปราย เพือ่ใหเปนการฝกทักษะการคิดการวิเคราะหขอมูลอยูเปนประจําจนเกิดเปน

นิสัย สามารถนํากระบวนการดังกลาวนี้ไปประยุกตใชกับการเรียนรูในรายวิชาอืน่ๆ ในลักษณะเดียวกันได

ดวย ในเวลาเดียวกันก็จะเปนการชวยเพื่อนๆ ผูเรียนบางคนที่ยังไมเคยมีประสบการณในการคิดการวิเคราะห

มากอนไดเรียนรูดวยความเขาใจดียิ่งขึ้น 

3. เนื่องจากเปนวิชาที่ประสงคจะใหผู เรียนไดฝกการคิดการวิเคราะห เพื่อแสวงหาคําตอบดวย

ตนเองมากกวาทองจําเพื่อหาความรูแบบเดิม ครูและผูเรียนจึงควรจะตองปฏิบัติตามกระบวนการทีแ่นะนํา 

โดยไมขามขั้นตอนจะชวยใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองท่ี 1 

ทบทวนความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญของคนคิดเปน 

และการเชื่อมโยงไปสูปรัชญาคิดเปน  

การแกปญหาอยางเปนระบบของคนคิดเปน 

 

  ในชีวิตประจําวันทุกคนตองเคยพบกับปญหาตางๆ ไมวาจะเปนปญหาการเรียน การงาน 

การเงิน หรือแมแตการเลนกีฬาหรือปญหาอ่ืนๆ เชน ปญหาขัดแยงของเด็ก หรือปญหาการแตงตัวไปงาน

ตางๆ เปนตน เมื่อเกิดปญหาก็เกิดทุกข แตละคนก็จะมีวีแกไขปญหา หรือแกทุกขดวยวิธีการที่แตกตางกันไป 

ซึ่งแตละคน แตละวิธีการอาจเหมือนหรือตางกัน และอาจใหผลลัพธที่เหมือนกันหรือตางกันก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยู

กับพื้นฐานความเชื่อ ความรู ความสามารถและประสบการณของบุคคลนัน้ หรืออาจจะขึ้นอยูกับทฤษฎีและ

หลักการของความเชื่อที่ตางกัน เหลาน้ัน 

  “คิดเปน” เปนกระบวนการคิดและตัดสินใจแกปญหาวิธีหนึ่งของคนทํางาน กศน.ที่ทาน

อาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนและอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการได

นําเสนอไวเปนทิศทางและหลักการสําคัญในการดําเนินงานโครงการการศึกษาผูใหญและการศึกษานอก

โรงเรียนในสมัยนั้น และใชเปนปญหาสองนําทางในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในระยะตอมาดวย 

  “คิดเปน” ตั้งอยูบนความเชือ่พื้นฐานทางการศึกษาผูใหญที่เปนหลักความจริงของมนุษย

ทีว่า คนเรามีความหลากหลายแตกตางกัน แตทุกคนตองการความสุขเปนเปาหมายสูงสุด คน กศน.เชื่อวา

ปญหาหรือความทุกขเปนเรือ่งธรรมชาติทีเ่กิดขึ้นไดก็สามารถแกไขได ความทุกขหรือปญหาเปนสิ่งที่เกิด

ขึน้กับคนมากนอย หนักเบา ตางกันออกไป เมือ่เกิดปญหาหรือความทุกขคนเราก็ตองพยายามหาทาง

แกปญหาหรือคลีค่ลายความทุกขใหหมดไปใหความสุขกลับคืนมา ความสุขของมนุษยจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อ

มนุษยกับสภาวะแวดลอมทีเ่ปนวิถีชีวิตของตนสามารถปรับตัวกับสภาวะแวดลอมใหกลมกลืนกันไดนี้ 

มนุษยตองรูจักแสวงหาขอมูลที่หลากหลายและเพียงพออยางนอย 3 ดานดวยกัน คือ ขอมูลดานวิชาการ 

ขอมูลเกีย่วกับตนเอง และขอมูลเกีย่วกับสภาวะแวดลอมทางสังคม ชุมชน นํามาวิเคราะหศึกษารายละเอียด

อยางรอบคอบและสังเคราะหเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดนํามาใชแกปญหา 

 

ความเชื่อพื้นฐานของคนคิดเปนหรือความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญคืออะไร? 

  เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจและเขาถึง “คิดเปน” ไดอยางลึกซึง้และชัดเจน ผูเรียนทีเ่คยเรียน

เร่ือง “คิดเปน” มากอนในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขอใหขามไปอานตอและรวม

กิจกรรมกระบวนการ ต้ังแต เร่ืองที่ 2 ของบทนี้เปนตนไป 
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  สําหรับผู เ รียนที ่ยังไม เคยเรียนเรื ่อง “คิดเปน” มากอนในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนตน ขอใหรวมกันทําความเขาใจเรื่องความเชือ่พืน้ฐานของคนคิดเปนหรือความเชือ่พืน้ฐาน

ทางการศึกษาผูใหญเสียกอน ทั้งนี้เพราะกระบวนการ “คิดเปน” เนนการทําความเขาใจดวยกระบวนการคิด

และสรางความเขาใจดวยตนเองเปนหลัก ใหใชกรณีตัวอยางในแบบเรียนคิดเปน ระดับประถมศึกษาเปน

เอกสารประกอบการสนทนาและรวมสรุปแนวคดิดังตอไปน้ี 

 

  ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ปฐมบทของปรัชญา “คิดเปน” 

  ครัง้หนึ่ง ดร.โกวิท วรพิพัฒน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเคยเปนอธิบดีกรมการ

ศึกษานอกโรงเรียนมากอนเคยเลาใหฟงวามีเพือ่นฝรัง่ถามทานวา ทําไมคนไทยบางคนจนก็จน อยูกระตอบ

เกาๆทํางานก็หนัก หาเชากินค่าํ แตเมื ่อกลับบานยังมีแกใจนั่งเปาขลุย ตั้งวงสนทนา สนุกสนาน เฮฮากับ

เพื่อนบานหรือโขกหมากรุกกับเพื่อน ไดอยางเบิกบานใจ ตกเย็นก็นั่งกินขาวคลุกน้ําพริก คลุกน้ําปลากับลูก

เมียอยางมีความสุขได ทานอาจารยตอบไปวา เพราะเขาคิดเปน เขาจึงมีความสุข มีความพอเพียง ไมทุกข ไม

เดือดรอนทุรนทุรายเหมือนคนอื่นๆ  เทานัน้แหละ คําถามก็ตามมาเปนหางวาว เชน ก็เจา “คิดเปน” มันคือ

อะไร อยูท่ีไหน หนาตาเปนอยางไร หาไดอยางไร หายากไหม ทําอยางไรจึงจะคิดเปน ตองไปเรียนจากพระ

อาจารยทศิาปาโมกขหรือเปลา คาเรียนแพงไหม มคีายกครูไหม ใครเปนครูอาจารยหรือศาสดา ฯลฯ ดูเหมือนวา 

“คิดเปน” ของทานอาจารยจะเปนคําไทยงายๆ ธรรมดาๆ แตก็ออกจะลึกล้ํา ชวนใหใฝหาคําตอบยิ่งนัก 

 

 

 

 

“ คิดเปน” คืออะไรใครรูบาง 

มีทิศทางมาจากไหนใครเคยเห็น 

จะเรียนรํ่าทําอยางไรใหคิดเปน 

ไมลอเลนใครตอบได ขอบใจเอย 
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  ประมาณป พ.ศ.2513 เปนตนมา ทานอาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน และคณะไดนําแนวคิด

เรื่อง “คิดเปน” มาเปนเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาผูใหญหลายโครงการ เชน โครงการการศึกษา

ผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ โครงการรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติ โครงการการศึกษาประชาชนและการศึกษา

ผูใหญขั ้นตอเนื่องเปนตน*ตอมาทานยายไปเปนอธิบดีกรมวิชาการ ทานก็นําคิดเปนไปเปนแนวทางจัด

การศึกษาสําหรับเด็กในโรงเรียนจนเปนที่ยอมรับมากขึ้น เพื่อใหการทําความเขาใจกับการคิดเปนงายขึ้น

พอที่จะใหคนที่จะมามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดังกลาวเขาใจและสามารถ

ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักการ “คิดเปน” ได จึงมีการนําเสนอแนวคิดเรื่อง ความเชื่อ

พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญขึ้นเปนครัง้แรก โดยใชกระบวนการคิดเปน ในการทําความเขาใจกับความเชื่อ

พื้นฐานทางการศึกษาผูใหญใหกับผูทีจ่ะจัดกระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดังกลาวในรูปแบบของ

การฝกอบรม** ดวยการฝกอบรมผูรวมโครงการการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ และโครงการการศึกษา

ผู ใหญขั ้นตอเนื่องระดับ 3-4-5 เปนที ่รู จักฮือฮากันมากในสมัยนั้นผู เขารับการอบรมยังคงรําลึกถึงและ

นํามาใชประโยชนจนทุกวันนี ้

 

 

 

การเรียนรูเรื่องความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญใหเขาใจไดดีผู เรียนตองทําความเขาใจดวยการรวม

กิจกรรม การคิดวิเคราะหเรื่องราวตางๆ เปนขัน้เปนตอนตามลําดับ และสรุปความคิดเปนขั้นเปนตอนตาม

ไปดวย โดยไมตองกังวลวาคําตอบหรือความคิดที ่ไดจะผิดหรือถูกเพียงใด เพราะจะไมมีคําตอบใดถูก

ทั้งหมด และไมมีคําตอบใดผิดทั้งหมด เมือ่ไดรวมกิจกรรมครบตามกําหนดแลว ผู เรียนจะรวมกันสรุป

แนวคิดเร่ือง ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญได ดวยตนเอง  

ตอไปนี้เราจะมาเรียนรูเรือ่งความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ เพือ่นําไปสูการสรางความเขาใจ 

เรื่องการคิดเปนรวมกันเริม่ดวยการรวมกิจกรรมตางๆเปนขัน้เปนตอนไป ตัง้แตกิจกรรมที่ 1 - 5 โดยจะมีครู

รวมกจิกรรมดวย 

 

 

 

*     นับเปนวิธีการทางการศึกษาที่สมัยใหมมากยังไมมีหนวยงานไหนคเยทํามากอน 

**   ที่ใหวิทยากรที่เปนผูจัดอบรมและผูเขารับการอบรมมีสวนเรียนรูไปพรอมๆ กันดวย กระบวนการ

อภิปรายถกแถลงในรูปกระบวนการกลุมมีการวิเคราะหกรณีตัวอยางหลายเร่ือง ที่กําหนดขึ้น นําเหตุผล และ

ขอคิดเห็นของกลุมมาสรุปสังเคราะหออกมาเปนความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ (สมัยน้ัน) หรือ กศน. 

(สมัยตอมา) ผลสรุปของการอภิปรายถกแถลงไมวาจะเปนกลุมไหนก็จะไดออกมาเปนทิศทางเดียวกันเพราะ

เปนสัจธรรมที่เปนความจริงในชีวิต 

 เราจะมาทําความรูจักกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญที่เปนปฐมบทของการคิดเปนกันบางดีไหม 
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กิจกรรมท่ี 1 

  ครูและผูเรียนนั่งสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 1 ที่เปนกรณีตัวอยางเรื่อง “หลาย

ชีวิต” ใหผูเรียนทุกคน ครูอธิบายใหผูเรียนทราบวา ครูจะอานกรณีตัวอยางใหฟง 2 เทีย่วชาๆ ใครทีพ่ออาน

ไดบางก็อานตามไปดวย ใครทีอ่านยังไมคลองก็ฟงครูอานและคิดตามไปดวย เมือ่ครูอานจบแลวก็จะพูดคุย

กับผูเรียนเชิงทบทวนถึงเนื้อหาในกรณีตัวอยางเรื่อง “หลายชีวิต” เพื่อจะใหแนใจวาผูเรียนทุกคนเขาใจ

เนื้อหาของกรณีตัวอยางตรงกันจากนัน้ครูจึงอานประเด็น ซึ่งเปนคําถามปลายเปด (คําถามที่ไมมีคําตอบ

สําเร็จรูป) ที่กํากับมากับกรณีตัวอยางใหผูเรียนฟง 

 

ใบงานท่ี 1 

กรณีตัวอยาง เร่ือง “หลายชีวิต” 

 

 

 

 

 

พระมหาสมชัย เปนพระนักเทศน มีประสบการณการเทศนมหาชาติกัณฑมัทรีทีม่ีชือ่เสียงเปนที่

แพรหลายในหลายทีห่ลายภาคของไทย วัดหลายแหงตองจองทานไปเทศนใหงานของวัดนัน้ๆ เพราะญาติ

โยมขอรอง และพระนักเทศนทั้งหลายก็นิยมเทศนรวมกับทานมหาสมชัยตัง้ใจไววาอยากเดินทางไปเทศนที่

วัดไทยในอเมริกาสักคร้ังในชีวิต เพราะไมเคยไปตางประเทศเลย 

เจเกียว เปนนักธุรกิจชั้นนํา มีกิจการหลายอยางในความดูแล เชน กิจการเสื้อผาสําเร็จรูป กิจการ

จําหนายสินคาโอทอ็ป กิจการสงออกสินคาอาหารกระปอง กิจการจําหนายสินคาทางอินเทอรเน็ต แตเจเกียว

ไมมีลูกสืบสกุลเลย ต้ังความหวังไววาขอมีลูกสักคน แตก็ไมเคยสมหวังเลย 

ลุงแปน เปนเกษตรกรอาวุโส อายุเกิน 60 ปแลว แตยังแข็งแรง มีฐานะดี ชอบทํางานทุกอยาง ไมอยู

นิ่ง ทํางานสวนตัว งานสังคม งานชวยเหลือคนอืน่ และงานบํารุงศาสนา ลุงแปนแอบมีความหวังลึกๆ อยาก

ไดปริญญากิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสักแหงเพื่อเก็บไวเปนความภูมิใจของตนเอง และวงศตระกูล 

เด็กหญิงนวลเพ็ญ เปนเด็กหญิงจนๆ ตางจังหวัดหางไกล ไมเคยเห็นกรุงเทพ ไมเคยเขาเมือง ไมเคยออกจาก

หมูบานไปไกลๆ เลย ด.ญ. นวลเพ็ญคิดวาถามีโอกาสไปเทีย่วกรุงเทพสักครัง้คงจะดีใจและมีความสุขมาก

ที่สุด 

ทิดแหวง บวชเปนเณรตั้งแตเล็ก เมื่ออายุครบบวชก็บวชเปนพระ เพิ่งสึกออกมาชวยพอทํานา ทิด  

แหวงตั้งความหวังไววาเขาอยากแตงงานกับหญิงสาวสาย ร่าํรวยสักคน จะไดมีชีวิตที่สุขสบาย ไมตอง

ทํางานหนักเหมือนที่เปนอยูในปจจุบัน 

 

หลายชีวิต 
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ประเด็น  กรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวีติ” บอกอะไรบางเกี่ยวกับชีวิตมนุษย 

 

 ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2-3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพื่อเปน

ผูนําอภิปรายและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมและนําผลการอภิปรายของกลุมเสนอตอทีป่ระชุมใหญ 

จากน้ันใหผูเรียนแตละกลุมอภิปรายถกแถลงเพื่อหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนดให ครูติดตามสังเกต 

เหตุผลของกลุมหากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชีแ้นะใหอภิปรายเพิม่เติม ในสวนของขอมูลทีย่ังขาดอยูได

เลขานุการกลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด ใหเปนคําตอบสั้นๆ ไดใจความ

เทานั้น และนําคําตอบนั้นไปรายงานในที่ประชุมกลุมใหญ** 

 ในการประชุมกลุมใหญ ผู แทนกลุมยอยนําเสนอรายงาน ครูบันทึกขอคิดเห็นของกลุมยอยไวที่

กระดาษปรูฟ ซึ่งเตรียมจัดไวกอนแลว เมื่อทุกกลุมรายงานแลว ครูนําอภิปรายในกลุมใหญถึงคําตอบของ

กลุม ซีง่จะหลอมรวมบูรณาการคําตอบของกลุมยอยออกมาเปนคําตอบประเด็นอภิปรายของกรณีตัวอยาง 

“หลายชีวิต” ของกลุมใหญ จากนั้นครูนําสรุปคําตอบทีไ่ดเปนขอเขียนทีส่มบูรณขึน้ และนําคําตอบนั้น

บนัทกึในกระดาษปรูฟติดไวใหเห็นชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวีติ” เร่ิมเปดตัวออกมาเปนเร่ืองแรก ผูเรียนจะตองติดตามตอไป

ดวยการทํากิจกรรมที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ถึงที่ 5 ตามลําดับ จึงจะพบคําตอบวา “ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 

คืออะไรแน และจะเปนปฐมบทของ “การคิดเปน”อยางไร พักสักครูกอนนะ 

 

 

** หากมีผูเรียนไมมากนัก ครูอาจไมตองแบงกลุมยอย ใหผูเรียนทุกคนรวมอภิปรายถกแถลง หรือสนทนา

แลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุมใหญเลย โดยมีประธานหรือหัวหนากลุมเปนผูนํา และมีเลขานุการกลุมใหญ

เปนผูบันทึก (ครูอาจเปนผูชวยบันทึกได) 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง เรื่อง 

“หลายชีวิต” ปรากฏดังในกรอบดาน

ขวามือ ตัวอยาง  ขอสรุปน้ีอาจใกลเคียง

กับขอสรุปของทานก็ได 

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 
“หลายชวีติ” 
-------------- 
     คนแตละคนมีความแตกตางกัน มีวิถีการดําเนินชีวิตที่

ไมเหมือนกัน แตทุกคนมีความตองการทีค่ลายกัน คือ 

ตองการประสบความสําเร็จ ซึง่ถาบรรลุตามตองการของ

ตน คนน้ันก็จะมีความสุข 
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แปะฮง 

กจิกรรมที่ 2 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 2 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง 

“แปะฮง” ครูดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 1 

 

ใบงานท่ี 2  

กรณีตัวอยางเร่ือง แปะฮง 

 

 

                         

 ทานขุนพิชิตพลพาย เปนคหบดีมีชื่อเสียงมากในดานความเมตตากรุณาทานเปนคนทีพ่รอมไปดวย

ทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวาร เกียรติยศ ชื่อเสียง และสุขกายสบายใจ 

 ตาแปะฮง เปนชายจีนชราตัวคนเดียว ขายเตาฮวย อาศัยอยูที่หองแถวเล็กๆ 

หลังบานขุนพิชิต แปะฮงขายเตาฮวยเสร็จกลับบานตอนเย็นตกค่าํหลักจากอาบน้าํอาบทากินขาวเสร็จก็นั่งสี

ซอเพลดิเพลนิทกุวันไป 

 วันหนึ่งทานขุนคิดวา แปะฮงดูมีความสุขดี แตถาไดมีเงินมากขึ้นคงจะมีความสุขอยางสมบูรณมาก

ขึ้น ทานขุนจึงเอาเงินหนึ่งแสนบาทไปใหแปะฮง จากนั้นมาเปนเวลาอาทิตยหนึ่งเต็มๆ ทานขุนไมไดยินเสียง

ซอจากบานแปะฮงอีกเลย ทานขุนรูสึกเหมือนขาดอะไรไปอยางหนึ่ง เย็นวันที่แปดแปะฮงก็มาพบทานขุน 

พรอมกับนําเงินที่ยังเหลืออีกหลายหมื่นมาคืน แปะฮงบอกทานขุนวา 

  “ผมเอาเงินมาคืนทานครับ ผสมเหนือ่ยเหลือเกิน มีเงินมากก็ตองทํางานมากขึน้ตองคอย

ระวังรักษาเงินทอง เตาฮวยก็ไมไดขาย ตองไปลงทุนทางอืน่เพื่อใหรวยมากขึ้นอีกลงทุนแลวก็กลัวขาดทุน 

เหน่ือยเหลือเกิน ผมไมอยากไดเงินแสนแลวครับ” 

  คืนนั้นทานขุนก็หายใจโลงอก เมื่อไดยินเสียงซอจากบานแปะฮง แทรกเขามากับสายลม 

 

ประเด็น  ในเร่ืองความสุขของคนในเร่ืองนี้ ทานไดแนวคิดอะไรบาง? 

 

 

 

แนวทางการทํากิจกรรม 

1. เลขานุการกลุมบันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปราย ความเห็นอาจมีหลายคําตอบได 

 2. อาจเปรียบเทียบความเห็นหรือคําตอบของกลุมผูเรียนกับตัวอยางขอสรุปที่นําเสนอวาใกลเคียง

กันหรือไม เพียงใด 

 3. เลือกขอคิดหรือคําตอบของกลุมที่คิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

แปะฮง 
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 4. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุด เลือกบันทึกไวคือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  ขอสรุปของกรณีตัวอยาง 

เร่ือง “แปะฮง” ปรากฏในกรอบดาน

ขวามือ ตัวอยางขอสรุปน้ีอาจ

ใกลเคียงกับขอสรุปของทานก็ได 

 

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 
“แปะฮง” 
----------- 
     เมื่อคนมีความแตกตางกัน แตทุกคนตางก็ตองการ

ความสุข ดังนั้น ความสุขของแตละคนก็อาจไม

เหมือนกัน ตางกันไปตามสภาวะของแตละบุคคลที่

แตกตางกนัดวย 
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กิจกรรมท่ี 3 

 ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 3 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง “ธญัญวดี” ครู

ดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกบัการดําเนินงานในกิจกรรมที ่2 

 

ใบงานท่ี 3  

กรณีตัวอยางเร่ือง “ธัญญวดี” 

 

 

 

  ธัญญวดีไดรับการบรรจุเปนครูในโรงเรียนมัธยมที่ตางจังหวัด พอเปนครูได 1 ป ก็มีอันเปน

ตองยายเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่ธัญญวดียายเขามาทําการสอนเปนโรงเรียนมัธยม

เชนเดียวกัน แตมีการสอนการศึกษาผูใหญ ระดับที่ 3-4 และ 5 ในตอนเย็นอีกดวย มาเมื่อเทอมที่แลว ธัญญว

ดีไดรับการชกัชวนจากผูอํานวยการใหสอนการศึกษาผูใหญในตอนเย็น ธัญญวดี เห็นวาตัวเองไมมีภาระ

อะไรก็เลยตกลงโดยไมตองคิดถึงเร่ืองอ่ืน ซ้ํายังจะมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกดวย 

  แตธัญญวดีจะคิดผิดหรือเปลาไมทราบ เร่ิมตนจากเสียงกระแนะกระแหนจากครูเกาบางคน

วามาอยูยังไมทันไรก็ไดสอนภาคค่ํา สวนครูเกาที่สอนภาคค่ํา ก็เลือกสอนเฉพาะชั่วโมงตนๆ โดยอางวา เขามี

ภารกิจที่บาน ธัญญวดียังสาว ยังโสด ไมมีภาระอะไรตองสอนชั่วโมงทายๆ ทําใหธัญญวดีตองกลับบานดึก

ทุกวัน ถึงบานก็เหน่ือย อาบนํ้าแลวหลับเปนตายทุกวัน 

  การสอนของครูภาคค่ํา สวนใหญไมคอยคํานึงถึงผูเรียน เขาจะรีบสอนใหหมดไปชั่วโมง

หน่ึงๆ เทาน้ัน เทคนิคการสอนทีไ่ดรับการอบรมมา เขาไมนําพา ทาํงานแบบขอไปท ีเชาชามเยน็ชาม ธัญญวดี

เห็นแลวก็คิดวา คงจะรวมสังฆกรรมไมได จึงพยายามทุมเทกําลังกายกําลังใจและเวลา ทําทุกๆ วิถีทางเพื่อหวัง

จะใหครูเหลาน้ันไดเอาเยี่ยงอยางของตนบางแตก็ไมไดผลทุกอยางเหมือนเดิม ธัญญวดีแทบหมดกําลังใจไมมี

ความสุขเลย คิดจะยายหนีไปอยูที่อ่ืน มาฉุกคิดวาที่ไหนๆ คงเหมือนๆกนั คนเราจะใหเหมอืนกนัหมดทกุคน

ไปไมได 

 

ประเด็น  ถาทานเปนธัญญวดี ทําอยางไรจึงจะอยูในสังคมนั้นไดอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

ธัญญวด ี
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แนวทางการทํากิจกรรม 

1. เลขานุการกลุมบันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปราย ความเห็นอาจมีหลายคําตอบได 

 2. เปรียบเทียบคําตอบหรือความเห็นของกลุมผูเรียนกับตัวอยางขอสรุปที่นําเสนอไววาใกลเคียงกัน

หรือไม เพียงใด 

 3. เลือกขอคิดหรือคําตอบของกลุมที่คิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

 4. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุด เลือกบันทึกไวคือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง 
เร่ือง “ธญัญวดี” จากความเห็นของ 
ผูเรียนหลายกลุมที่เคยเสนอไว 
ดังปรากฏในกรอบดานขวามือ 
ตัวอยางขอสรุปน้ีอาจใกลเคียง 
กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

ตัวอยาง 
   ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง  
“ธญัญวดี” 
------------------------------- 
     การที่คนเราจะมีชีวิตอยูไดอยางเปนสุขน้ัน ตอง

รูจักปรับตัวเองใหเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม

หรือปรับสถานการณสิ่งแวดลอมใหเขากับตนเอง

หรือปรับทั้งสองทางใหเขาหากันไดอยางผสม

กลมกลืนก็จะเกิดความสุขได 
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ใบงานท่ี 4 

กรณีตัวอยางเร่ือง “วุน” 

 

 

 

หมูบานดอนทรายมูลที่เคยสงบเงียบมาแตกาลกอน กลับคึกคักดวยผูคนที่อพยพเขาไปอยูเพิ่มกันมากขึ้น ๆ 

ทุกวัน ทัง้นีเ้ปนเพราะการคนพบพลอยในหมูบาน มีการตอไฟฟา ทําใหสวางไสว ถนนลาดยางอยางดี รถ

ราวิง่ดูขวักไขวไปหมด สิ่งที่ไมเคยเกิดขึน้มากอนก็เกิดขึน้ เชน เมือ่วานเจาจุกลูกผูใหญจาง ถูกรถจาก

กรุงเทพฯ ทับตายขณะว่ิงไลยิงนก เมื่อเดือนกอน น.ส.เหรียญเงนิ เทพีสงกรานตปนี ้ถูกไฟฟาดูดขณะรีดผา

อยู ซองผูหญิงเกิดขึ้นเปนดอกเห็ด เพื่อตอนรับผูคนทีม่าทําธุรกิจ ทีร่ายก็คือเปนทีเ่ทีย่วของผูชายในหมูบานนี้

ไปดวย ทําใหผัวเมียตีกันแทบไมเวนแตละวัน 

 ครูสิงหแกน่ังดูเหตุการณตาง ๆที่เกิดขึ้นแลว ไดแตน่ังปลงอนิจจัง “เออ ไอพวกน้ีเคยสอนจ้าํจี้จ้าํไชมา 

ต้ังแตหัวเทากําปน เด๋ียวน้ีดูมันขัดหูขัดตากันไปหมด จะสอนมันอยางเดิมคงจะไปไมรอดแลว เราจะทําอยางไร

ดี” 

 

ประเด็น   

1. ทําไมจึงเกิดปญหาตาง ๆ เหลานี้ข้ึนในหมูบานดอนทรายมูล 

2. ถาทานเปนคนในหมูบานทรายมูล ทานจะแกปญหาอยางไร 

3. ทานคิดวา การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของชุมชนเชนนี้ ควรเปนอยางไร 

 

แนวทางการทํากิจกรรม 

1. บันทึกความเห็นของกลุมผูเรียนที่รวมกันอภิปรายถกแถลง ความคิดเห็นอาจมีหลายขอ 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่กลุมผูเรียนเสนอกับตัวอยางขอคิดเห็นที่เสนอไววาใกลเคียงกัน

หรือไม เพียงใด 

 3. เลือกคําตอบหรือขอคิดที่กลุมผูเรียนเลือกไววาดีที่สุด บันทึกไว 1 คําตอบ 

 4. คําตอบที่เลือกไวคือ 

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

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

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

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

วุน 
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............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณี

ตัวอยาง เร่ือง “วุน” จาก

ความเห็นของผูเรียนหลาย

กลุมหลายคนที่เคยเสนอไว

ดังที่ปรากฏในกรอบดาน

ขวามือตัวอยางขอสรุปน้ีอาจ

ใกลเคียงกับขอสรุปของกลุม

ของทานก็ได 

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 
“วุน” 
     สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความ

เจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีว่ิงเขาสูชุมชนอยาง

รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา จนคนในชมุชนต้ังรับ

ไมทัน ปรับตัวไมไดจึงเกิดปญหาที่หลากหลายทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 

อาชีพ ความมั่นคง และความปลอดภัยของคนใน

ชุมชน การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจะใชวิธี

สอนโดยการบอกการอธิบายของครูใหผูเรียนจําได

เทาน้ันคงไมเพียงพอแตตองใหผูเรียนรูจักคิด รูจักการ

แกปญหาที่ตองไดขอมูลที่หลากหลายมาประกอบการ

คิดแกปญหาใหสอดคลองกับความเชื่อ ความจําเปน

ของตนเอง และความตองการของชุมชนดวย 
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กิจกรรมท่ี 5 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 5 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง “สู

ไหม” ครูเปดเทปที่อัดเสียง กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” ใหผูเรียนฟงพรอมๆ กัน ถาไมมีเทปครูตองอานให

ฟงแบบละครวิทยุ เพื่อสรางบรรยากาศใหต่ืนเตนตามเน้ือหาในกรณีตัวอยาง เมื่อครูอานจบแลวก็จะพูดคุย

กับผูเรียนในเชิงทบทวนถึงเน้ือหาและเหตุการณในกรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” เพื่อใหแนใจวาผูเรียนทุกคน

เขาใจถึงเหตุการณในเน้ือเร่ืองของกรณีตัวอยางตรงกัน ไมตกหลน จากน้ันครูจึงเสนอประเด็นกํากับกรณี

ตัวอยางใหผูเรียนนําไปอภิปรายถกแถลง เพื่อหาคําตอบในกลุมยอย 

 

ใบงานท่ี 5  

กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” 

    

 

 

 

ผมตกใจสะดุงต่ืนขึ้นเมื่อเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาขึ้นมา เห็นทุกคนยืนกันเกือบหมดรถ “ทุกคนนัง่

ลงอยูน่ิง ๆ อยาเคลื่อนไหวไมงั้นยิงตายหมด” เสียงตวาดลั่นออกมาจากปากของเจาชายหนาเหี้ยม คอสัน้ที่

ยืนอยูหนารถ กําลังใชปนจออยูที่คอของคนขับ 
ผมรูทันทีวารถทัวรที่ผมโดยสารคันนีถู้กเลนงามโดยเจาพวกวายรายแน หันไปดูดานหลัง เห็นไอ

วายรายอีกคนหนึ่งถือปนจังกาอยู ผมใชมืออันสั่นเทาลวงลงไปในกระเปากางเกง คลํา .38 เหาไฟของผมซึ่ง

ซื้อออกมาจากรานเมื่อบายน้ีเอง นึกในใจวา “โธเพิ่งซือ้เอามายังไมทันยิงเลย เพียงใสลูกเต็มเทานัน้เองก็จะ

ถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว” 
เสียงเจาตาพองหนารถตะโกนขูบอกคนขับรถ “หยุดรถเดีย๋วนี ้มึงอยากตายโหงหรือไง” ผมนึกใน

ใจวา เด๋ียวพอรถหยดุมนัคงตองใหเราลงจากรถแลวกวาดกนัเกลี้ยงตัว แตผมตองแปลกใจแทนที่รถจะหยุด

มันกลับยิ่งเร็วขึ้นทุกที ทุกที ยิ่งไปกวาน้ันรถกลับสายไปมาเสียดวย ไอพวกมหาโจรเซไปเซมา แตเจาตาพอ

ยังไมลดละ แมจะเซออกไปมันก็กลับวิง่ไปยืนประชิดคนขับอีก พรอมตะโกนอยูตลอดเวลา “หยุดโวย 

หยุด ไอน่ี กูลงไปไดละมึง จะเหยียบใหคาสนทีเดียว” 
รถคงตะบึงไปตอ คนขับบาเลือดเสียแลว ผมไมแนใจวาเขาคิดอยางไร ขณะนั้นผมกวาดสายตา

เห็นผูชายที่น่ังถัดไปทางมานั่งดานซาย เปนตํารวจยศจากําลังจองเขม็งไปที่ไอวายรายและถัดไปอีกเปนชาย

ผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใสกางเกงสีกากี และสีขี้มา ผมเขาใจวาคงจะเปนตํารวจหรือทหารแน กําลังเอามือ

ลวงกระเปากางเกงอยูท้ังสองคน 

บรรยากาศตอนนั้นชางเครียดจริง ๆ ไหนจะกลัวปลน ถูกยิง ไหนจะกลัวรถคว่าํ ทุกคนเกร็งไปหมด 

ทุกสิ่งทุกอยางถึงจุดวิกฤตแลว 

“สูไหม” 
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ประเด็น   
1. ถาคุณอยูในเหตุการณอยางผม คุณจะตัดสินใจอยางไร 
2. กอนที่คุณจะตัดสินใจ คุณคิดถึงอะไรบาง 
 

แนวทางการทํากจิกรรม 
 ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 – 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพือ่เปน

ผูนําและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมตามลําดับ และนําผลการอภิปรายทีบ่ันทึกไวไปเสนอตอที่

ประชุมใหญ จากนัน้ ใหผูเรียนทุกกลุมอภิปรายถกแถลงเพือ่หาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดให ครูติดตาม

สังเกต การใชเหตุผลของแตละกลุม หากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชี้แนะใหอภิปรายเพิ่มเติมได เลขานุการ

กลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด และนําคําตอบนั้นไปรายงานในที่ประชุมกลุม

ใหญ (หากมีผู เรียนไมมาก ครูอาจใหมีการสนทนาหรืออภิปรายถกแถลงกันในกลุมใหญเลย โดยไมตอง

แบงกลุมยอยก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณี

ตัวอยาง เร่ือง “สูไหม” จาก

ความเห็นของผูเรียนหลายกลุม

หลายคนที่เคยเสนอไว ดังที่

ปรากฏในกรอบดานขวามือ 

ตัวอยางขอสรุปนี้อาจจะ

ใกลเคียงกับขอสรุปของกลุม

ของทานก็ได 

ตัวอยาง 
     ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 
“สูไหม” 
 
     ปญหาในสังคมปจจุบันซับซอนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

การเรียนรูโดยการฟงการจําจากการสอนการอธิบายของครู

อยางเดียวคงไมพอที่จะแกปญหาไดอยางยั่งยืน ทันตอ

เหตุการณการสอนใหผูเรียนรูจักคิดเอง โดยใชขอมูลที่

หลากหลายอยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับหลัก

วิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคม

สิ่งแวดลอม มาประกอบในการคิด การตัดสินใจอยางพอเพียงก็

จะทําใหการคิด การตัดสินใจเพื่อแกปญหาน้ันมีความมั่นใจ

และถูกตองมากขึ้น 
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เมื่อผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ครบทั้ง 5 กิจกรรมแลว ครูนํา

กระดาษบรูฟที่สรุปกรณีตัวอยางทั้ง 5 กิจกรรมแลว ครูนํากระดาษบรูฟที่สรุปกรณีตัวอยางทัง้ 5 แผนติดผนัง

ไว เชิญทุกคนเขารวมประชุมกลุมใหญแลวใหผูเรียนบางคนอาสาสมัครสรุปความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษา

ผูใหญใหเพื่อนฟง จากน้ันครูสรุปสุดทายดวยบทสรุปตัวอยางดังน้ี 
 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ เชื่อวาคนทุกคนมีพื้นฐานที่แตกตางกัน ความตองการก็ไม

เหมือนกันแตทุกคนก็มีจุดมุงหมายปลายทางของตนทีจ่ะกาวไปสูความสําเร็จ ซึง่ถาบรรลุถึงสิง่นั้นไดเขาก็

จะมีความสุข ดังนั้น ความสุขเหลานีจึ้งเปนเรือ่งตางจิตตางใจที่กําหนดตามสภาวะของตนอยางไรก็ตามการ

จะมีความสุขอยูไดในสังคม จําเปนตองปรับตัวเอง และสังคมใหผสมกลมกลืนกันจนเกิดความพอดีแก

เอกัตภาพ และบางคร้ังหากเปนการตัดสินใจที่ไดกระทําดีที่สุดตามกําลังของตัวเองแลว ก็จะมีความพอใจกับ

การตัดสินใจนัน้ อีกประการหนึง่ในสังคมที่มีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ การที ่จะปรับตัวเองและ

สิ่งแวดลอมใหเกิดความพอดีนั้น จําเปนตองรูจักการคิด การแกปญหา การเรียนการสอนที่จะใหคนรูจัก

แกปญหาไดนัน้ การสอนโดยการบอกอยางเดียวคงไมไดประโยชนมากนัก การสอนใหรู จักคิด รู จัก

วิเคราะหจึงเปนวิธีทีค่วรนํามาใชกระบวนการคิด การแกปญหามีหลากหลายวิธีแตกตางกันไป แต

กระบวนการคิด การแกปญหาทีต่องใชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 ประการ คือขอมูล

ทางวิชาการ ขอมูลเกีย่วกับตัวเอง และขอมูลเกีย่วกับสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเมือ่นําผลการคิดนี้ไปปฏิบัติ

แลวพอใจ มีความสุข ก็จะเรียกการคิดเชนน้ันวา คิดเปน 
บทสรุป 
 เราไดเรียนรูถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ โดยการทํากิจกรรมรวมกันทั้ง 5 กิจกรรมแลว

ดังบทสรุปที่ไดรวมกันเสนอไวแลว ความเชื่อพื้นฐานที่สรุปไวน้ีคือ ความเชื่อพื้นฐานที่เปนความจริงในชีวิต

ของคนที่ กศน. นํามาเปนหลักใหคนทํางาน กศน. ตลอดจนผูเรียนไดตระหนักและเขาใจแลวนําไปใชในการ

ดํารงชีวิตเพื่อการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกับคนอื่น การบริหารจัดการในฐานะเปนนายเปนผูนํา

หรือผูตาม ในฐานะผูสอน ผูเรียนในฐานะเปนสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนและสังคม เพือ่ใหรูจัก

ตัวเอง รูจักผูอื่น รูจักสภาวะสิ่งแวดลอม การคิดการตัดสินใจตาง ๆ ที่คํานึงถึงขอมูลทีเ่พียงพออยางนอย

ประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและขอมูลเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลอม 

ดวยความใจกวาง มีอิสระ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนไมเอาแตใจตนเอง จะไดมีสติ รอบคอบ ละเอียดถี่

ถวน ไมผิดพลาดจนเกินไป เราถือวาความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ ดังกลาวนี้ คือ พื้นฐานเบื้องตน

ของการนําไปสูการคิดเปน หรือเรียกตามภาษานักวิชาการวา ปฐมบทของกระบวนการคิดเปน 
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เร่ืองท่ี 2 

คิดเปนและกระบวนการคิดเปน 

 

2.1   แนวคดิและทิศทางของการคิดเปน 

“คิดเปน” เปนคําไทยสัน้ ๆ งาย ๆ ที่ดร.โกวิท วรพิพัฒน ใชเพือ่อธิบายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของคน

ในการดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และซับซอน ไดอยางปกติสุข “คิด

เปน” มาจากความเชือ่พื้นฐานเบื้องตนที่วาคนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา แตทุกคนมีความตองการ

สูงสุดเหมือนกันคือความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขไดก็ตอเมือ่มีการปรับตัวเองและสังคม สิง่แวดลอมให

เขาหากันอยางผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี นําไปสู ความพอใจและมีความสุข อยางไรก็ตามสังคม

สิ่งแวดลอมไมไดหยุดนิ่ง แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงอยูตลอดเวลากอใหเกิดปญหา 

เกิดความทุกข ความไมสบายกายไมสบายใจขึน้ไดเสมอ กระบวนการปรับตนเองกับสังคมสิง่แวดลอมให

ผสมกลมกลืนจึงตองดําเนินไปอยางตอเนือ่งและทันการ คนที่จะทําไดเชนนีต้องรูจักคิด รูจักใชสติปญญา 

รูจักตัวเองและธรรมชาติสังคมสิง่แวดลอมเปนอยางดี สามารถแสวงหาขอมูลทีเ่กีย่วของอยางหลากหลาย

และพอเพยีง อยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลทางสังคมสิง่แวดลอม และขอมูลทีเ่กีย่วของ

กับตนเองมาเปนหลักในการวิเคราะหปญหาเพือ่เลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีทีสุ่ดในการแกปญหา หรือ

สภาพการณทีเ่ผชิญอยู อยางรอบคอบ จนมีความพอใจแลวก็พรอมจะรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นอยาง

สมเหตุสมผล เกิดความพอดีความสมดุลในชีวิตอยางสันติสุข เรียกไดวา “คนคิดเปน” กระบวนการ คิดเปน 

อาจสรุปไดดังน้ี 
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ทานอาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน เคยกลาวไววา “คิดเปน” เปนคําเฉพาะที่หมายรวมทุกอยางไวใน

ตัวแลว เปนคําทีบู่รณาการเอาการคิด การกระทํา การแกปญหา ความเหมาะสม ความพอดี ความเชื ่อ 

วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวในคําวา “คิดเปน” หมดแลว นั่นคือ ตองคิดเปน คิดชอบ 

ทําเปน ทําชอบ แกปญหาไดอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ไมใชเพียงแคคิดอยางเดียว เพราะเรื่อง

ดังกลาวเปนขอมูลที่ตองนํามาประกอบการคิด การวิเคราะหอยางพอเพียงอยูแลว 

กระบวนการเรียนรูตามทิศทางของ “คิดเปน” นี้ ผู เรียนสําคัญที ่สุด ผู สอนเปนผู จัดโอกาส จัด

กระบวนการ จัดระบบขอมูล และแหลงการเรียนรู รวมทั้งการกระตุนใหกระบวนการคิด การวิเคราะหไดใช

ขอมูลอยางหลากหลาย ลึกซึ้งและพอเพียง นอกจากนั้น “คิดเปน” ยังครอบคลุมไปถึงการหลอหลอมจิต

วิญญาณของคนทํางาน กศน. ที่ปลูกฝงกันมาจากพีสู่นองนับสิบ ๆ ป เปนตนวา การเคารพคุณคาของความ

เปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปนสามัญเรียบงาย ไมมีมุม ไมมีเหลีย่ม ไมมีอัตตา ใหเกียรติ

“คิดเปน” 
ปญหา กระบวนการคดิเปน ความสุข 

ขอมูลท่ีตองนํามาพิจารณา 

ไมพอใจ 

ลงมือปฎิบติั ลงมือปฏิบติั 

พอใจ 

ตนเอง สังคม วิชาการ 

การวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูล 

ท่ีหลากหลายและพอเพียง 
อยางละเอียดรอบคอบ 

การตัดสินใจ  
เลือกแนวทางปฏบัิติ 

ป
ระ

เมิ
น

ผล
 

ป
ระ

เมิ
น

ผล
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ผูอ่ืนดวยความจริงใจ มองในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในขาวมีดํา ในดํามีขาว ไมมีอะไรทีข่าวไปทัง้หมด และไมมี

อะไรที่ดําไปทั้งหมด ทั้งน้ีตองมองในสวนดีของผูอ่ืนไวเสมอ 

จากแผนภูมิดังกลาวน้ี จะเห็นวา คิดเปนหรือกระบวนการคิดเปนน้ันจะตองประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ 

ดังตอไปน้ี 

1. เปนกระบวนการเรียนรูท่ีประกอบดวยการคิด การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ

ไมใชการเรียนรูจากหนังสือหรือลอกเลียนจากตําราหรือรับฟงการสอนการบอกเลาของครูแตเพียงอยางเดียว 

2. ขอมูลทีนํ่ามาประกอบการคิด การวิเคราะหตาง ๆ ตองหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุม อยาง

นอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 

3. ผูเรียนเปนคนสําคัญในการเรียนรู ครูเปนผูจัดโอกาสและอํานวยความสะดวกในการจัดการ

เรียนรู 

4. เรียนรูจากวิถีชีวิต จากธรรมชาติและภูมิปญญา จากประสบการณและการปฏิบัติจริง        ซึ่งเปน

สวนหน่ึงของการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. กระบวนการเรียนรูเปนระบบเปดกวาง รับฟงความคิดของผูอื่นและยอมรับความเปนมนุษยที่

ศรัทธาในความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้นเทคนิคกระบวนการที่นํามาใชในการเรียนรูจึงมักจะเปนวิธีการ

สานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุมสัมพันธเพื่อกลุมสนทนา 

6. กระบวนการคิดเปนนั้น เมื่อมีการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติแลวจะเกิดความพอใจ มีความสุข แตถา

ลงมือปฏิบัติแลวยังไมพอใจก็จะมีสติไมทุรนทุราย ไมเดือดเนื้อรอนใจ แตจะกลับยอนไปหาสาเหตุแหง

ความไมสําเร็จ ไมพึงพอใจกับการตัดสินใจดังกลาว แลวแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อหาทางเลือกในการ

แกปญหาแลวทบทวนการตัดสนิใจใหมจนกวาจะพอใจกบัการแกปญหาน้ัน 
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ทานมีความเขาใจเร่ืองคิดเปนมากนอยเพียงใด ครูใหคะแนนผูเรียนแตละคนดวยเคร่ืองหมาย  

 

                                   เขาใจดีมาก                         เขาใจดีพอควร 

 

2.2  คิดเปนและการเชื่อมโยงสูปรัชญาคิดเปน 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 ใหนิยามคําวา ปรัชญา ไววา วิชาวาดวยหลักแหงความรู

และหลกัแหงความจริง 

คิดเปน คือ ลักษณะอันพึงประสงคที่ชวยใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได

อยางสันติสุข เพราะคนคิดเปนเชื่อมั่นในหลักแหงความเปนจริงของมนุษยที่ยอมรับในความแตกตางของ

บุคคล รูจักปรับตัวเองและสังคมใหผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดีและพอเพียง และเชื่อมั่นในการตัดสินใจ

แกปญหาที่ใชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 ประการ จนเกิดความพอใจกับการตัดสินใจ

นั้นก็จะเปนการแกปญหาที่ประสบความสุข ถายังไมพอใจก็จะกลับไปศึกษาวิเคราะหขอมูลใหมทีเ่พียงพอ 

และทันเหตุการณจนกวาจะพอใจกับการตัดสินใจของตนเอง คนทีจ่ะทําไดเชนนี้ตองรูจักคิด รู จักใช

สติปญญา รูจักตัวเอง รูจักธรรมชาติ สังคมสิง่แวดลอมเปนอยางดี มีความรอบรูทีจ่ะแสวงหาขอมูลมา

ประกอบการคิด การวิเคราะหของตนเองได 

 คิดเปน นอกจากจะเปนความเชื่อในหลักความเปนจริงตามธรรมชาติของมนุษยดังกลาวแลว คิดเปน

ยังเปนหลักการและแนวคิดสําคัญในการจัดดําเนินโครงการตาง ๆทางการศึกษาผูใหญ การศึกษานอก

โรงเรียนตั้งแตในอดีตที่ผานมาถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของความเปนธรรมชาติ ความเรียบงายที ่

หลากหลาย มีขอมูลใหพิจารณาทั้งดานบวกและดานลบ มีประเด็นใหคิด วิเคราะห แสวงหาเหตุผลในการหา

คําตอบที่เหมาะสมใหกับตนเองและชุมชน 

 คิดเปน นอกจากจะเปนหลักในการดําเนินโครงการการศึกษาผูใหญ การศึกษานอกโรงเรียนแลว ยัง

เปนหลกัคดิและแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทํางานการศึกษานอกโรงเรียนและบุคคลทั่วไป 

เปนตนวา การเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปนคนเรียบงาย ไมมี

อัตตายึดเหน่ียวจนไมรับฟงความคิดของผูอ่ืน รวมทั้งการมีทักษะการเรียนรูเพื่อการเรียนรูตลอดชวีติดวย 

 จากการที่คิดเปน เปนทั้งความเชื่อในหลักความเปนจริงของมนุษย เปนทั้งหลักการ แนวคิด และทิศ

ทางการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของ กศน. และเปนพื้นฐานที่สําคัญในวิถีการดําเนินชีวิตของ

บุคคลทั่วไป รวมทั้งเปนการสงเสริมใหมีทักษะการเรียนรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในอนาคต คิดเปนจึงเปน

ที่ยอมรับและกําหนดใหเปน “ปรัชญาคิดเปน” หรือปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับความเปน 

กศน. เปนอยางยิ่ง 
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2.3 กระบวนการและข้ันตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

คนคิดเปนเชื่อวาทุกขหรือปญหาเปนความจริงตามธรรมชาติที่เกิดขึน้ไดก็สามารถแกไขได   ถารูจัก

แสวงหาขอมูลที่หลากหลายและพอเพียงอยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะ

แวดลอมทางสังคมในวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมประเพณี วิถีคุณธรรมจริยธรรม และขอมูลที่เกีย่วกับตนเอง รูจัก

ตนเองอยางถองแท ซึง่ครอบคลุมถึงการพึง่พาตนเองและความพอเพียง พอประมาณมาวิเคราะหและ

สังเคราะหประกอบการคิดและการตัดสินใจแกปญหา คนคิดเปนจะเผชิญกับทุกขหรือปญหาอยางรูเทาทัน มี

สติไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบในการเลือกวิธีการแกปญหาและตัดสินใจแกปญหาตามวิธีการที่เลือก

แลววาดีทีสุ่ด ก็จะมีความพอใจและเต็มใจรับผิดชอบกับผลการตัดสินใจเชนนั้น อยางไรก็ตาม สังคมในยุค

โลกาภิวัตนเปนสังคมแหงการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและรุนแรง ปญหาก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกขก็

เกิดขึน้ ดํารงอยู และดับไป หรือเปลีย่นโฉมหนาไปตามกาลสมัย กระบวนทัศนในการดับทุกขก็ตองพัฒนา

รูปแบบใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเหลานัน้อยูตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงไปดวย 

กระบวนการดับทุกขหรือแกปญหาก็จะหมุนเวียนมาจนกวาจะพอใจอีกเปนเชนน้ีอยูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 กระบวนการและขั้นตอนการแกปญหาแบบคนคิดเปน อาจแบงไดดังน้ี 

1. ขัน้ทําความเขาใจกับทุกขและปญหา  คนคิดเปนเชื่อวาทุกขหรือปญหาเปนเรื่องธรรมชาติที่

เกดิขึน้กแ็กไขไดดวยกระบวนการแกปญหา 

 “ปญหา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ขอสงสัย ความสงสัย สิ่งเขาใจยาก   

สิง่ที่ตนไมรูหรือคําถาม อันไดแกโจทยในแบบฝกหัด หรือขอสอบเพือ่ประเมินผล เปนตน ปญหาจะหมาย

รวมถึง ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาเพื่อนรวมงาน ปญหาจากผูบังคับบัญชา ปญหาจากสภาวะ

สิ่งแวดลอมและอ่ืน ๆ  

 ปญหาเกิดขึ้นได 2 ทาง คือ 

1) ปญหาทีเ่กิดจากปจจัยภายนอก เชน เมื่อเศรษฐกิจทรงตัวหรือซบเซา ทําใหรายไดของเรา

ลดนอยลง คนในสังคมมีการด้ินรนแกงแยงกัน การเอาตัวรอด การลักขโมย จ้ี ปลน ฆาตกรรม สงผลกระทบ

ตอความเปนอยูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาหลายเร่ืองสืบเน่ืองมาจากสุขภาพอนามัย ภัย

จากสิ่งเสพติดหรือปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน 

2) ปญหาทีเ่กิดจากปจจัยภายใน คือปญหาจากตัวมนุษยเอง คือปญหาที่เกิดจากกิเลสในจิตใจ

ของมนุษย ซึ่งมี 3 เรือ่งสําคัญคือ โลภะ ไดแกความอยากได อยากมี อยากเปน มากขึ้นกวาเดิม มีการดิ้นรน

แสวงหาตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ไมมีความพอเพียง เมื่อแสวงหาดวยวิธีสุจริตไมได ก็ใชวิธีการทุจริต ทําให

เกิดความไมสงบ ไมสบายกาย ไมสบายใจ ไมมีที่สิ้นสุด โทสะ ไดแกความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทคน

อ่ืน ความคิดประทุษรายคนอ่ืน โมหะ ไดแก ความไมรู หรือรูไมจริง หลงเชื่อคําโกหก หลอกลวง ชักชวนให

หลงกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง ทําเร่ืองเสียหาย หลงผิดเปนชอบ เห็นกงจักรเปนดอกบัว เปนตน 

2. ขั ้นหาสาเหตุของปญหา ซึ ่งเปนขั ้นตอนหนึ่งของกระบวนการแกปญหาเปนขั ้นตอนที ่จะ

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ทีอ่าจเปนสาเหตุของปญหา เปนตัวตนตอของปญหาทั้งที่เปนตนเหตุโดยตรง และที่



~ 214 ~ 

เปนสาเหตุทางออม ทั้งนี้ตองวิเคราะหจากสาเหตุทีห่ลากหลายและมีความเปนไปไดหลาย ๆ ทาง การ

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอาจทําไดงาย ๆ ใน 2 วิธีคือ 

1) การวิเคราะหขอมูล โดยการนําเอาขอมูลทีห่ลากหลายดานตาง ๆ มาแยกแยะและจัดกลุมของ

ขอมูลสําคัญ ๆ เชน ขอมูลดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาวะแวดลอม วิทยาการใหม ๆ นโยบายและทิศทาง

ในการบริหารจัดการ ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ฯลฯ ขอมูลที่นํามาวิเคราะหนี้เมื่อจําแนกแลว สาเหตุของ

ปญหาอาจมาจากขอมูลอยางนอย 3 ประการ คือ  

- สาเหตุสําคัญมาจากตนเอง จากพื้นฐานของชีวิตตนเองและครอบครัว ความไมสมดุล

ของการงานอาชีพที่พึงปรารถนา ความขัดของทีเ่กิดจากโรคภัยของตนเอง ความโลภ โกรธ หลง ในใจของ

ตนเอง ความคับของใจในการรักษาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง ฯลฯ 

- สาเหตุสําคัญมาจากสังคม ชุมชนและสภาวะแวดลอม ความไมพึงพอใจตอพฤติกรรม ไม

พึงปรารถนาของเพื่อนบาน การขาดแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีการทะเลาะเบาะแวง ขาด

ความสามัคคี ฯลฯ 

- สาเหตุสําคัญมาจากการขาดแหลงขอมูล แหลงความรูความเคลื่อนไหวที่เปนปจจุบันของ

วิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ขาดภูมิปญญาที่จะชวยเติมขอมูลทางปญญาในการบริหารจัดการ ฯลฯ 

2) การวิเคราะหสถานการณ โดยการนําเอาสภาพเหตุการณตาง ๆ มาพัฒนาหาคําตอบ โดย

พยายามหาคําตอบในลักษณะตอไปน้ีใหมากที่สุด คือ อะไร ที่ไหน เมื่อไร เพียงใด ตัวอยางเชน 

  วิธีการอะไรที่กอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนน้ี 

  สิ่งแวดลอมอะไรที่กอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนน้ี 

  บุคคลใดที่กอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนน้ี 

  ผลเสียหายเกิดขึ้นมาไดอยางไร 

  ทําไมจึงมีสาเหตุเชนน้ีเกิดขึ้น 

  ฯลฯ 

 จากนั้นจึงกระทําการจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุตาง ๆ คือหาพลังของสาเหตุทีก่อใหเกิด

ปญหา ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

- ปญหาแตละปญหาอาจเปนผลเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ 

- ทุกสาเหตุยอมมีอันดับความสําคัญ หรือพลังของสาเหตุที ่กอใหเกิดปญหาในอันดับ

แตกตางกนั 

- ทรัพยากรมีจํากัด ไมวาจะเปน บุคลากร เงิน เวลา วัสดุ ดังนั้นจึงตองพิจารณาจัดสรรการ

ใชทรัพยากรใหตรงกับพลัง ที่กอปญหาสูงสุด 

3. ขั้นวิเคราะหเสนอทางเลือกของปญหา เปนขั ้นตอนที่ตองศึกษาหาขอมูลที ่เกี ่ยวของอยาง

หลากหลายและทัว่ถึง เพียงพอทัง้ขอมูลดานบวกและดานลบอยางนอย 3 กลุมขอมูล คือ ขอมูลทางวิชาการ 
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ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลที่เกี่ยวของกับสังคมสิ่งแวดลอม แลวสังเคราะหขอมูลเหลานัน้ขึ้นมาเปน

ทางเลือกในการแกไขปญหาหลาย ๆ ทางที่มีความเปนไปได 

4. ข้ันการตัดสินใจ เลือกทางเลือกในการแกปญหาที ่ดีที ่สุดจากทางเลือกทั ้งหมดที่มีอยู  เปน

ทางเลือกทีไ่ดวิเคราะหและสังเคราะหจากขอมูลทัง้ 3 ดาน ดังกลาวแลวอยางพรอมสมบูรณแลว บางครั้ง

ทางเลือกทีดี่ทีสุ่ดอาจเปนทางเลือกทีไ่ดจากการพิจารณาองคประกอบที่ดีที ่สุดของแตละทางเลือก นํามา

ผสมผสานกันก็ได 

5. ขั้นนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ  เมื่อไดตัดสินใจดวยเหตุผลและไตรตรองขอมูลอยาง

รอบคอบ พอเพียงและครบถวนทั้ง 3 ประการแลว นับวาทางเลือกที่ตัดสินใจน้ันเปนทางเลือกที่ดีที่สุดแลว 

6. ขั้นติดตามประเมินผล  เมือ่ตัดสินใจดําเนินการตามทางเลือกทีดี่ทีสุ่ดแลว พบวามีความพอใจ     

ก็จะมีความสุข แตถานําไปปฏิบัติแลวยังไมพอใจ ไมสบายใจ ยังขัดของเปนทุกขอยู ก็ตองกลับไปศึกษา

คนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดานใดดานหนึง่หรือทั้ง 3 ดานทีย่ังขาดตกบกพรองอยู จนกวาจะมีขอมูลทีเ่พียงพอ 

ทําใหการตัดสินใจคร้ังน้ันเกิดความพอใจ และมีความสุขกับการแกปญหาน้ัน 

 อยางไรก็ตาม สังคมในยุคโลกาภิวัฒนเปนสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ปญหาก็

เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา ทกุขกเ็กิดขึ้น ดํารงอยู และดับไป หรือเปลี่ยนโฉมหนาไปตามกาลสมัย กระบวนทัศน

ในการดับทกุขกต็องพัฒนารูปแบบใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันอยูตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย กระบวนการดับทุกขหรือแกปญหาก็จะหมุนเวียนมาจนกวาจะพอใจอีกเปนเชนนีอ้ยูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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กระบวนการและข้ันตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการแกปญหา ความสุข 1. ปญหา 

6. ประเมินผล  
(พอใจ) 

5. ปฏิบตั ิ 4. ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 

6. ประเมินผล  
(ยังไมพอใจ) 

5. ปฏิบตั ิ

2. วิเคราะหหาสาเหตขุองปญหาจากขอมูลทีห่ลากหลายและพอเพียง 

อยางนอย 3 ประการ 

3. วิเคราะหหาทางเลือกในการแกปญหาจากขอมูลทีห่ลากหลาย

อยางนอย 3 ประการ 
 

ตนเอง สังคมส่ิงแวดลอม วิชาการ 

ขอมูลเก่ียวกับ

ตนเอง 
ขอมูลดาน

สังคม

ส่ิงแวดลอม 
ขอมูลดาน

วิชาการ 
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ตัวอยางกระบวนการและข้ันตอนการคิดแกปญหาแบบคนคิดเปน 

กรณีศึกษาเร่ือง การติดยาเสพติดของเยาวชน 

ปญหา 

 นายสามารถ เปนเยาวชนอาศัยอยูกับเพื่อน ๆ ชานเมืองกรุงเทพ มีอาชีพเปนชางกอสราง ซึ่งเปนชาง

ชาวบานในหมูบาน รับจางตอเติมซอมแซมเล็ก ๆ นอย ๆ ในหมูบาน บางคร้ังก็รับเปนคนงานรับจางรายวัน

ของบริษัทรับเหมาทํางานไม งานปูน ทั่วไป ไมมีงานอยูเปนประจําเปนหลักแหลง รายไดไมแนนอน 

เคลื่อนยายไปตามแหลงงานพรอม ๆ กับเพื่อนคนงานอ่ืน ๆ พื้นเพเดิมพอแมเปนเกษตรกรอยูตางจังหวัด 

ยากจนมีลูกหลายคน นายสามารถจึงตองมาเปนคนงานกอสรางเพื่อหาเงินสงไปใหพอแม แตปรากฏวาลําพัง

การเลี้ยงตัวเองก็ไมคอยจะพออยูแลว คาครองชีพในกรุงเทพฯ ก็สูง คาใชจายก็มากกวาอยูตางจังหวัด ชีวิตก็

โดดเด่ียวมีแตเพื่อน ๆ วัยเดียวกันไมมีผูใหญคอยดูแล สามารถเรียนจบแคประถมศึกษาจากตางจังหวัด แลว

ไมไดเรียนตอ ไมไดรับการแนะนําหรือไดรับความรูเพิ่มเติมหลังจากออกจากโรงเรียนแลว เพื่อน ๆ รวมงาน

ก็จะมีลักษณะเดียวกันแทบทุกคน ผูรับเหมาซึ่งเปนคนจางงานก็ไมเคยสนใจความเปนอยูของคนงาน แตก็

จายคาจางตามแรงงานไมเอาเปรียบคนงาน เมื่องานมีนอยลง สามารถทํางานบอยขึ้น คบเพื่อนเที่ยวเตรมาก

ขึ้น เร่ิมด่ืมเหลา และติดยาเสพติดตามเพื่อน ๆ ในที่สุด 

 

การทําความเขาใจกับปญหา 

 ประการแรก คิดมีสติ เพื่อพิจารณาปญหาใหชัดเจนและสรางความมั่นใจวาสามารถแกปญหาได 

จากน้ันจึงพิจารณาความล้ําลึกและซับซอนของปญหาการติดยาของนายสามารถ เพื่อแยกแยะความหนักเบา

ของการติดยา และมองชองทางในการเขาถึงปญหารวมทั้งเขาถึงความเชื่อมโยงของสภาวะแวดลอมของการ

ติดยาของสามารถวาเกี่ยวของกับเร่ืองอะไรบาง อยางไรในเบื้องตน 

 

การหาสาเหตขุองปญหา 

 ขั้นน้ีเปนการศึกษาสาเหตุของการติดยาของสามารถ ซึ่งจะตองศึกษาจากขอมูลที่หลากหลายทั้งจาก

เร่ืองสวนตัวของสามารถของในเร่ืองประวัติครอบครัว ความเปนมา สถานะความเปนอยู เศรษฐกิจสังคม 

การทํามาหากิน นิสัย ความประพฤติ การพบเพื่อน ความอดทน ฯลฯ เพื่อดูวาเร่ืองสวนตัวของสามารถเร่ือง

ใดจะเปนตัวนําไปสูปญหาการติดยาของสามารถบาง ตองศึกษาขอมูลจากสภาวะแวดลอมที่จะทําใหสามารถ

ประสบปญหาติดยา เชน การคบเพื่อน การเสพสุรา ลักษณะของการทํางานที่ตองเรรอนไปตลอดเวลา แหลง

ความรูหรือภูมิปญญาที่จะเปนประโยชนในการเรียนรู แหลงมั่วสุราทั้งการซื้อการขาย การเสพยาในชุมชน 

ฯลฯ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับความรูเร่ืองยาเสพติดและอันตรายจากการเสพยา ความใสใจของชุมชนในเร่ือง

การรณรงคขัดกัน ภัยจากยาเสพติด การเขาถึงเอกสารและสื่อประชาสัมพันธและประสิทธิภาพของสื่อ

ปองกันสิ่งเสพติดของประชาชนในชุมชน ฯลฯ ขอมูลเหลาน้ีตองนํามาวิเคราะหอยางหลากหลาย เพื่อ

สังเคราะหหาสาเหตุของปญหาติดยาของสามารถ 
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ข้ันวิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหา 

 เปนขั้นตอนที่จะตองนําเอาสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหสามารถติดยาที่วิเคราะหไดจากขอมูลทั้ง 3 ดาน

ของสามารถมาสังเคราะห สรุปเปนทางเลือกในการแกไขปญหาหลาย ๆทางเลือกที่มีความเปนไปได เชน 

ไปบวชเพื่อหนีใหพนจากสังคมติดยาเสพติดในชุมชน เลิกคบเพื่อนที่ติดยาโดยสิ้นเชิง เปลี่ยนอาชีพไป

ทํางานที่เปนหลักแหลงไมเรรอน ศึกษาหาความรูการประกอบอาชีพใหมที่หางไกลจากยาเสพติด ปรึกษาผูรู

และหนวยงานที่ชวยเหลือผูติดยาเพื่อเลิกเสพยาและฝกอาชีพใหม เพื่อใหมีรายได กลับบานตางจังหวัดเพื่อ

ไปบําบัดการติดยาและอยูกับครอบครัว ฯลฯ 

 

ข้ันการตัดสินใจ เลือกทางแกปญหาท่ีดีท่ีสุด 

 เปนขั้นตอนที่สามารถเองจะตองตัดสินใจ เลือกทางแกปญหาการติดยาของตนเองที่คิดวาดีที่สุด 

เหมาะสมกับตนเอง สามารถปฏิบัติไดดวยความพอใจ เชน เลิกเที่ยวเตรกับเพื่อนที่เสพยาแลวไปปรึกษากับ

ผูรูขอเขาโครงการบําบัดการติดยาของหนวยงานในชุมชน และเขารับการฟนฟูสุขภาพควบคูกับการฝก

อาชีพที่มีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น เปนตน 

 

ข้ันนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ 

 ขั้นตอนนี้สามารถจะตองเขารับการบําบัดการติดยา ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการโดยเฉพาะ สามารถตอง

อดทนรับการบําบัดใหครบถวนตามวิธีการ และตองมีความต้ังใจแนวแนที่จะเลิกติดยา สัญญากับตนเองวา

จะไมหวนกลับมาเสพยาอีก ตองเขารับการดูแลรักษาฟนฟูสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งเขาศึกษา

อาชีพใหมจากศูนยฝกอาชีพเพื่อจะไดมีชองทางในการทํามาหากินหลังจากบําบัดการติดยาแลว 

 

ข้ันติดตามประเมินผล 

 ขั้นนี้เปนการประเมินตนเองของสามารถวาการตัดสินใจของตนเองที่จะเลิกเสพยา และต้ังใจจะเปน

คนดีมีอาชีพเสริมที่จะเปนชองทางในการทํามาหากินมีรายได ไมตองเปนทุกขแลวหันไปเสพยาอีกนั้น ทํา

ไดหรือไมในทางปฏิบัติ พอใจและสบายใจที่จะเขารับการบําบัดและฟนฟูสุขภาพหรือไม ต้ังใจฝกอาชีพ

เสริมเพียงใด ถาพอใจและสบายใจก็จัดวาแกปญหาได แตถาลงมือปฏิบัติแลวยังไมสบายใจ ยังทุรนทุราย   

ยังไมสงบสุข ก็ตองยอนกลับไปดูขอมูลทั้ง 3 ดานอีกคร้ังวายังไมไดศึกษาขอมูลดานใดอยางพอเพียงหรือไม 

จากน้ันจึงศึกษาหาขอมูลน้ัน ๆ จากแหลงขอมูลเพิ่มเติม แลวนํามาคิดวิเคราะห สังเคราะห หาทางเลือกใหม

เพื่อการตัดสินใจแกปญหาตอไป จนกวาจะพบทางเลือกแกปญหาไดอยางพอใจ 
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ใบงานท่ี 1 

 ใหผูเรียนสํารวจตนเอง วาเคยประสบปญหาสําคัญอะไรบางที่หนักใจที่สุด เลือกมา 1 ปญหาแลว

ตอบคําถาม โดยการบันทึกสั้น ๆ ในแตละขอที่กําหนดให 

1. ชื่อปญหา ........................................................................................................................................ 

2. ลักษณะของปญหา  ปญหาการเรียน 

     ปญหาการงาน 

     ปญหากับครอบครัว 

     ปญหาสังคม 

     อ่ืน ๆ (ระบุ) 

3. สาเหตุ หรือที่มาของปญหา ................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

4. อธิบายผลเสีย หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาดังกลาว 

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

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

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

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

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

5. ปญหาน้ันไดมีการแกไขเปนที่พอใจหรือไม แกไขอยางไร 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 2 

1. ใหผูเรียนไปสนทนา หรือสัมภาษณเพื่อน ๆ หรือคนใกลเคียง อยางไมเปนทางการสัก 3-4 คนใน

หัวขอเร่ืองตอไปน้ี แลวบันทึกขอมูลไว 

1) ปญหาคร้ังใหญสุดที่เคยประสบในชีวิตที่ผานมาคืออะไร 

2) สาเหตุที่เกิดปญหาน้ันคืออะไร 

3) ปญหานั้นมีการแกไขที่สําเร็จดวยความพอใจหรือไม ใชขอมูลอะไรในการแกไขปญหาบาง

หรือไมอยางไร 

4) มีวิธีการแกไขปญหาอยางไร มขีั้นตอนในการแกไขปญหาอยางไรบาง 

5) ถาเกิดปญหาลักษณะน้ันขึ้นอีก จะใชวิธีในการแกปญหาแบบเดิมหรือจะมีวิธีใหม หรือมีขั้นตอน

ใหมอยางไรหรือไม 

6) ใหเปรียบเทียบปญหา สาเหตุของปญหา และกระบวนการแกปญหาของเพื่อน หรือบุคคลใกลเคียง

ดังกลาววามีอะไรบางที่เหมือนกัน และมีอะไรบางที่ตางกัน 

7) ทานจะสรุปแนวคิดในการแกปญหา จากประสบการณที่ไดรับคร้ังน้ีอยางไรบาง อธิบายสั้น ๆ  

 

ใบงานท่ี 3 

 บานของทานอยูในแหลงชุมชนใกลวัดที่มีเยาวชนมั่วสุมดวยการซื้อขายและเสพยาเสพติด มีคดี   

ลักเล็กขโมยนอยไปจนถึงปลน จ้ี ขมขืน และฆาตกรรม เปนปญหาที่เปนอยูเปนประจํา แตยังไมเคยไมเกิด

ขึ้นกับทาน และครอบครัวของทาน 

ประเด็น 

1. ทานคิดวาปญหานี้เปนปญหาของทานหรือไม เพราะอะไร 

2. ทานคิดวาปญหานี้เกิดขึ้นจากอะไร มีทางเลือกในการแกปญหาอยางไรบาง ขอใหเรียงลําดับ

ความเปนไปไดของทางเลือกเหลาน้ันที่จะนําไปแกไข 

3. แหลงขอมูลอะไรบางที่ควรนํามาพิจารณา เพื่อใชประกอบการคิดแกปญหา 

4. ใหทานบันทึกคําตอบของทุกขอ สงใหครูพิจารณา 
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เร่ืองท่ี 3 

ลักษณะของขอมูลและการเปรียบเทียบขอมูล ดานวิชาการ ตนเอง และสังคม สิ่งแวดลอม  

และทักษะเบื้องตน การวิเคราะห สงัเคราะหขอมูลท้ังสามดาน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจแกปญหาแบบคนคิดเปน 

 

 ผูเรียนไดเรียนรูถึง “การคิดเปน” และการเชือ่มโยงสู “ปรัชญาคิดเปน” และไดตรวจสอบความคิด

กับเพื่อนในกลุมดวยการทํากิจกรรมรวมกันบางแลว พฤติกรรมสําคัญของการคิดเปนอยางหนึ่ง คือการใช

ขอมูลทีห่ลากหลายและพอเพียงเพื่อประกอบการคิดและตัดสินใจ โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับวิชาการ 

ตนเอง และสงัคมสิง่แวดลอม 

 ขอมูลคืออะไร 

 ขอมูล คือ ขาวสารรายละเอียดตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคการหรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ กอนที่จะ

มีการจัดระบบใหเปนรูปแบบที่คนสามารถเขาใจ และนําไปใชได เปนขอเท็จจริงหรือตัวแทนของขอเท็จจริง

ของสิ่งที่เราสนใจที่มีอยูในชีวิตประจําวัน ขอเท็จจริงที่เกีย่วกับเหตุการณทีเ่กิดขึน้อยางตอเนื่อง เชน จํานวน

ผูปวยทีติ่ดเชือ้เอดสในหมูบาน ราคาพืชผักผลไมตางๆ ขอเท็จจริงทีเ่ปนสัญลักษณ ตัวเลขจํานวนลูกคา ตัว

เลขที่เกี่ยวกับจํานวนชัว่โมงที่ทํางานในแตละสัปดาห ตัวเลขที่เกีย่วกับสินคาคงคลังเพื่อรายการสัง่ของ ตัว

เลขทีเ่ปนน้าํหนักและสวนสูงของคน หรือตัวเลขทีเ่ปนรายไดประจําเดือน ตัวเลขที่เปนคะแนนการสอบ 

เปนตน ขอมูลเปนขอความหรือรายละเอียดซึ่งอาจอยูในรูปแบบตางๆ เชน รูปภาพ เสียง วีดีโอ คําอธิบาย

พื้นฐานหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เปนตน 

ขอมูล (Data) กบัสารสนเทศ (Information) 

 ขอมูล และ สารสนเทศมีความหมายที่แตกตางกัน แตมีความคลายคลึงและสัมพันธเกีย่วของกันอยู

มาก 

 ขอมูล หมายถึง ขอมูลดิบที่เปนขอเท็จจริง หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่เก็บ

รวบรวมมาจากแหลงตางๆ อาจเปนตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ รูปภาพ และเสียง ถือวาเปนขอมูลระดับ

ปฏิบัติการ ขอมูลที่ดีจะตองมีความถูกตองแมนยําและเปนปจจุบัน เชน ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู เบอร

โทรศัพท คะแนนการสอบ บันทึก รายงาน ฯลฯ 

 สารสนเทศ คือ ขอมูลที่นํามาผานกระบวนการประมวลผล วิเคราะหจนสามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจตอไปไดทันที 

ตัวอยาง

 ขอมูล : ผูเรียนศูนย กศน.อําเภอ ก. มีจํานวน 30,000 คน มีครูผูสอนจํานวน 30 คน 

 ขอแตกตางระหวางขอมูลและสารสนเทศ 

 สารสนเทศ : อัตราสวนครูผูสอนตอผูเรียนศูนย กศน.อําเภอ ก. เทากับ 30,000/30 = 1,000  
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ลักษณะของขอมูล 

 ขอมูลเมื่อจําแนกตามลักษณะแลวสามารถแบงออกได 2 ชนิด คือ 

1. ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง ขอมูลที่เปนนามธรรมไมสามารถบอกไดวา มี

คามากหรือนอยเพียงใด แตจะสามารถบอกไดวาดีหรือไมดี หรือบอกลักษณะความเปนกลุมของขอมูล เชน 

เพศ ศาสนา สีผม คุณภาพสินคา ความพึงพอใจ ฯลฯ 

2. ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หมายถึง ขอมูลทีส่ามารถวัดคาไดวามีมากหรือนอย ซึ่ง

สามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขได เชน คะแนนสอบ อุณหภูมิ สวนสูง นํ้าหนัก ปริมาณตางๆ ฯลฯ 

ประเภทของขอมูล 

 ขอมูลเมื่อจําแนกตามแหลงที่มาแลว สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ขอมูลทีผู่ใชเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลขึน้เอง เชน การ

เก็บจากแบบสอบถาม การทดลองในหองทดลอง 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ขอมูลทีผู่ใชนํามาจากหนวยงานอื่น หรือผูอื่นที่ได

ทําการเก็บรวบรวมมาแลวในอดีต เชน รายงานประจําปของหนวยงานตางๆ ขอมูลทองถิ่นซึง่แตละ อบต. 

เปนผูรวบรวมไว ฯลฯ 

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมของขอมูล 

1. ความถูกตอง หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวขอมูลเหลานั้นเชือ่ถือไมไดจะทําใหเกิดผลเสีย

อยางมาก ผูใชไมกลาอางอิงหรือนําเอาไปใชประโยชน ซึง่เปนเหตุใหการตัดสินใจของผูบริหารขาดความ

แมนยํา และมีโอกาสผิดพลาดได โครงสรางขอมูลที่ออกแบบตองคํานึงถึงกรรมวิธีการดําเนินงานเพื่อใหได

ความถูกตองแมนยํามากทีสุ่ด โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศสวนใหญมาจากขอมูลทีไ่มมีความ

ถูกตอง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเคร่ืองจักร การออกแบบระบบจึงตองคํานึงถึงในเร่ืองนี้ 

2. ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน การไดมาของขอมูลจําเปนตองใหทันตอความตองการของผูใช 

มีการตอบสนองตอผู ใชไดเร็ว ตีความหมายสารสนเทศไดทันตอเหตุการณหรือความตองการ มีการ

ออกแบบระบบการเรียกคืน และรายงานตามความตองการของผูใช 

3. ความสมบูรณ ความสมบูรณของสารสนเทศขึน้กับการรวบรวมขอมูลและวิธีการทางปฏิบัติ

ดวย ในการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตองสํารวจและสอบถามความตองการการใชขอมูลเพื่อใหไดขอมูล

ที่มีความสมบูรณในระดับหนึ่งที่เหมาะสม 

4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บขอมูลจํานวนมากจะตองใชพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลมาก

จึงจําเปนตองออกแบบโครงสรางขอมูลใหกะทัดรัดสือ่ความหมายได มีการใชรหัสหรือยื่นยอขอมูลให

เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเขาไวในระบบคอมพิวเตอร 

5. ความสอดคลอง ความตองการเปนเรื ่องทีส่ําคัญ ดังนั้น จึงตองมีการสํารวจเพื ่อหาความ

ตองการของหนวยงานและองคการ ดูสภาพการใชขอมูล ความลึกหรือความกวางของขอบเขตของขอมูลที่

สอดคลองกับความตองการ 
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การจัดการขอมูลเพื่อใหเกิดประโยชนกับการใชงาน 

 การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศที่จะเปนประโยชนตอการใชงาน จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีเขามา

ชวยในการดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล เปนเร่ืองของการเก็บรวบรวมขอมูลซึง่มีจํานวนมาก และตองเก็บใหได

อยางทันเวลา เชน ขอมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ขอมูลประวัติบุคลากร ปจจุบันมีเทคโนโลยีชวย

ในการจัดเก็บอยูเปนจํานวนมาก เชน การปอนขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร การอานขอมูลจากรหัสแทง การ

ตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอในตําแหนงตางๆ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชนกัน 

2. การตรวจสอบขอมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวจําเปนตองมีการตรวจสอบขอมูล เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองขอมูลที่เก็บเขาในระบบตองมีความเชื่อถือได หากพบที่ผิดพลาดตองแกไข การ

ตรวจสอบขอมูลมีหลายวิธี เชน การใชผู ปอนขอมูลสองคนปอนขอมูลชุดเดียวกันเขาคอมพิวเตอรแลว

เปรียบเทียบกัน 

3. การประมวลขอมูล 

 การดําเนินการประมวลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ อาจประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้ 

- การจัดแบงกลุมขอมูล ขอมูลทีจ่ะตองมีการแบงแยกกลุม เพือ่เตรียมไวสําหรับการใชงาน 

การแบงแยกกลุ มมีวิธีการที ่ชัดเจน เชน ขอมูลในโรงเรียนมีการแบงแฟมประวัตินักเรียน และแฟม

ลงทะเบียน สมุดโทรศัพทหนาเหลืองมีการแบงหมวดสินคาและบริการเพื่อความสะดวกในการคนหา 

- การจัดเรียงขอมูล เมือ่จัดแบงกลุมเปนแฟมแลว ควรมีการจัดเรียงขอมูลตามลําดับตัวเลข

หรือตัวอักษร เพื่อใหเรียกใชงานไดงายประหยัดเวลา ตัวอยางการจัดเรียงขอมูล เชน การจัดเรียงบัตรขอมูลผู

แตงหนังสือในตูบัตรรายการของหองสมุดตามลําดับตัวอักษร การจัดเรียงชื ่อคนในสมุดรายนามผู ใช

โทรศัพท ทําใหคนหาไดงาย 

- การสรุปผล บางคร้ังขอมูลที่จัดเก็บมีเปนจํานวนมาก จําเปนตองมีการสรุปผลหรือสราง

รายงานยอ เพือ่นําไปใชประโยชน ขอมูลที่สรุปไดนี้อาจสื่อความหมายไดดีกวา เชน สถิติจํานวนนักเรียน

แยกตามชั้นเรียนแตละชั้น 

- การคํานวณ ขอมูลที่เก็บมีเปนจํานวนมาก ขอมูลบางสวนเปนขอมูลตัวเลขทีส่ามารถนําไป

คํานวณเพื่อหาผลลัพธบางอยางได ดังนัน้ การสรางสารสนเทศจากขอมูลจึงอาศัยการคํานวณขอมูลทีเ่ก็บไว

ดวย 

4. การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใชงาน 

- การเก็บรักษาขอมูล การเก็บรักษาขอมูล หมายถึง การนําขอมูลมาบันทึกเก็บไวในสื ่อ

บันทึกตางๆ เชน แผนบันทึกขอมูล นอกจากน้ียังรวมถึงการดูแล และทําสําเนาขอมูลเพือ่ใหใชงานตอไปใน

อนาคตได 



~ 224 ~ 

- การคนหาขอมูล ขอมูลที่จัดเก็บไวมีจุดประสงคที่จะเรียกใชงานตอไป การคนหาขอมูล

จะตองคนไดถูกตองแมนยํา รวดเร็ว จึงมีการนําคอมพิวเตอรเขามามีสวนชวยในการทํางาน ทําใหเรียกคน

กระทาํไดทนัเวลา 

- การทําสําเนาขอมูล การทําสําเนาเพือ่ที ่จะนําขอมูลเก็บรักษาไว หรือนําไปแจกจายใน

ภายหลัง จึงควรจัดเก็บขอมูลใหงายตอการทําสําเนา หรือนําไปใชอีกคร้ังไดโดยงาย 

- การสือ่สาร ขอมูลตองกระจายหรือสงตอไปยังผูใชงานที่หางไกลไดงาย การสือ่สารขอมูล

จึงเปนเร่ืองสําคัญและมีบทบาทที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหการสงขาวสารไปยังผูใชทําไดรวดเร็วและทันเวลา 

5. เทคนิคการรวบรวมขอมูล ผูเรียนสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ เชน ตาดู (สังเกต) หูฟง (สนใจ 

ตอบรับ) ปากถาม (กระตุน ซักถาม ชวนคุย) สมองคิดจํา (เชือ่มโยง สมเหตุสมผล) และมือจด (สรุป บันทึก) 

เพื่อจับประเด็นและสามารถทําการรวบรวมขอมูลไดดวยวิธีการทางวิชาการตางๆ พอสังเขป ดังนี้ 

1. การสังเกต ไดแก การคนหาขอมูลดวยตนเองโดนตรง เชน การสังเกตพฤติกรรมหรือเหตุการณ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชทีมงานหรือไปสังเกตดวยตนเอง 

2. การสัมภาษณ ไดแก การรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่นๆ โดยผูถามใชคําพูดในการถามและ

ผูตอบใหคําพูดในการตอบจากครอบครัว ญาติ พี่นอง เพื่อนบาน ซึ่งสามารเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

3. การตอบแบบสอบถาม ไดแก แบบรายการคําถามที่ใหผูอ่ืนตอบคําถามตามที่ผูถามตองการการ

สอบถามทางโทรศัพท สามารถใหตอบและจัดรับสงทางไปรษณีย 

4. การศึกษาเอกสารหรือแหลงทีเ่ก็บขอมูล ไดแก ขอมูลจากหนังสือพิมพ วารสาร คอมพิวเตอร 

เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ขอมูลสารสนเทศ ทางอีเมล ทางเว็บไซต เพื่อใชเปนหลักฐาน 

5. การทดสอบ/ทดลอง และการสํารวจ ไดแก การทดสอบเรื่องตางๆ ทําการทดลองกับสิง่ของ

และการสํารวจขอมูลรานคาในบริเวณใกลเคียง เชน อาหาร เครือ่งดืม่ หรือสินคาอะไรขายดีที่สุดในหมูบาน

หรือไปถึงสถานที่จริงๆ เปนตน 

การบันทึกขอมูล 

 เมื่อไดมีการศึกษา จัดเก็บ และรวบรวมขอมูลอยางหลากหลาย ก็ตองมีการบันทึกขอมูลเหลานัน้ไว

เพือ่การวิเคราะหและสังเคราะหตอไป การบันทึกขอมูลทีม่ีประสิทธิภาพนัน้ เทคนิคการเรียงความ ตีความ 

ยอความ สรุปความ ที่ไดศึกษาจากสาระวิชาภาษาไทย และสาระวิชาอ่ืนๆ มาแลว สามารถนําทักษะเหลานั้น

มาประยุกตใชได และยังสามารถนําไปบันทึกผลการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การจัดกระทําขอมูลเปน

สารสนเทศไดอีกดวย หากมีขอมูลจํานวนมากตองบันทึก หลักการยอความเปนเทคนิคที่ควรฝกฝนและ

นําไปปฏิบัติดังน้ี 

1. อานขอความที่จะยอใหเขาใจ หาใจความสําคัญของแตละยอหนาและใจความรองที่สําคัญๆ 

2. นําใจความสําคัญและใจความรองมาเรียบเรียงดวยสาํนวนของตนเอง 

3. ถาขอความที่อานไมมีชื่อเร่ืองตองต้ังชื่อขึ้นเอง กรณีตัวเลขหรือจํานวนตองระบุหนวยชัดเจน 

4. ขอความรอยกรอง ตองเปลี่ยนเปนรอยแกวในความยอ 
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ขอมูลเพื่อการคิดเปน 

 การคิดการตัดสินใจแกปญหาตามแนวทางของ “การคิดเปน” นั้น กระบวนการสําคัญ คือ การใช

ขอมูลอยางนอย 3 ปะการมาประกอบการคิดการตัดสินใจ ขอมูล 3 ประการดังกลาวไดแก ขอมูลดานวิชาการ 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม ลักษณะของขอมูลทั้ง 3 ประการดังกลาวอาจ

สรุปเปนตัวอยางไดดังตอไปน้ี 

 ขอมูลเกี่ยวตนเอง 

 พื้นฐานของชีวิต ขอมูลภายในครัวเรือน อาชีพ ญาติพีน่อง ครอบครัว ความสัมพันธ ทัศนคติ ทัศนะ

ทีเ่กีย่วของ ความสามารถสวนบุคคล ความเชือ่ นิสัยใจคอ อารมณ บุคลิกภาพ คุณธรรม และพฤติกรรม 

สภาพภายในภายนอกของตนเอง เปนตน 

 ขอมูลทางวิชาการ 

 หลักวิชาการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาทัง้ที่ศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ตําราของทุกศาสตร ทุก

สาขาวิชา ทีเ่รียนรูจากนักปราชญ ผู รู  ภูมิปญญา จากธรรมชาติ ผลงานวิจัย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมะ ขอมูลทางอาหารและยา และการวินิจฉัยของแพทย ขอมูลทางการเกษตร ฯลฯ 

 ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม 

 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมจารีตประเพณี ขอมูลพื้นฐานบริบททางสังคม 

ชุมชน การปกครอง อนามัย กิจกรรมของชุมชน สภาพการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ โรงเรีอน บาน วัด 

มัสยิด แหลงเรียนรู ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของรอบๆ ขาง 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจ 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การแยกแยะขอมูลหรือสวนประกอบของขอมูลออกเปนสวนยอยๆ 

ศึกษารายละเอียดของขอมูลแตละเร่ืองเพื่อตรวจสอบขอมูลใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะขอมูลการคิดเปนทัง้ 3 

ประการวา แตละดานมีขอมูลอะไรบาง เปนการหาคําตอบวา ใคร ทําอะไร ที ่ไหน อยางไร ฯลฯ การ

วิเคราะหขอมูลจะมีการศึกษาและตรวจสอบขอมูลรอบดานทัง้ดานบวกและดานลบ ดูความหลากหลายและ

พอเพียงเพื่อใหไดขอมูลที่แมนยํา เที่ยงตรง เชื่อถือได สมเหตุสมผล การวิเคราะหขอมูลมีประโยชนตรงที่ทํา

ใหเราสามารถเขาใจเร่ืองราวปรากฏการณตางๆ ที่แทจริง ชวยใหมีการแสวงหาขอมูลหลากหลาย โดยไมเชื่อ

คําบอกเลาหรือคํากลาวอางของใครงายๆ เปนการมองขอมูลหลากหลายมิติ เกิดมุมมองเชิงลึกและกวาง 

เพียงพอ ครบถวน 
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 การสงัเคราะหขอมูล 

 เปนการนําขอมูลที่เกี่ยวของ ถูกตอง ใกลเคียง กลุมเดียวกันมารวบรวม จัดกลุม จัดระบบเปนกลุม

ใหญๆ ในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะนําขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง และขอมูลทีเ่กี่ยวกับสังคมสิง่แวดลอม ทีวิ่เคราะหแมนยํา เทีย่งตรง หลากหลายและพอเพียงทั้งดาน

บวกและลบไวแลวมาจัดกลุมทางเลือกในการแกปญหาที่เปนขอมูลเชิงบูรณาการ ขอมูลทั้ง 3 ดาน หลายๆ 

ทางเลือก โดยแตละทางเลือกจะมีขอมูลทั้ง 3 ดานมาสังเคราะหรวมเขาไวดวยกันเพื่อใหเปนทางเลือกในการ

ตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับและพอใจที่สุดนํามาแกปญหาตอไป 
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เร่ืองท่ี 4 

คณุธรรม จริยธรรม : องคประกอบท่ีสําคัญของการคิดแกปญหาแบบคนคิดเปน 

 

1. ความหมายของคณุธรรมและจริยธรรม 

คุณธรรม (Moral) คือ คุณ + ธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่เปนธรรมชาติกอใหเกิดประโยชนตอ

ตนเองและสังคม ซึ่งรวมสรุปวา คือ สภาพคุณงาม ความดี 

คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจที่ทําใหบุคคลประพฤติดี ผูมีคุณธรรมเปนผูมีความเคยชินในการ

ประพฤติดีดวยความรูสึกในทางดีงาม คุณธรรมเปนสิ่งทีต่รงกันขามกับกิเลส ซึง่เปนความไมดีในจิตใจ ผูมี

คุณธรรมจึงเปนผูไมมักมากดวยกิเลส ซึ่งจะไดรับการยกยองวาเปนคนดี 

ดวงเดือน พนัธนุาวิน (2543 : 115) ไดใหความหมายของคุณธรรมในแงสิ่งดีงามไววา หมายถึง สิง่ที่

บุคคลยอมรับวาเปนสิง่ดีงาม มีประโยชนมาก มีโทษนอย คุณธรรมในแตละสังคมอาจตางกันขึน้อยูกับ

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและการศึกษาของคนในสังคมนั้นๆ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 190) ไดใหความหมายของคุณธรรมไวในแบบเดียวกัน

วา เปนสภาพคุณงามความดี สวนธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล และวราพรรณ นอยสุวรรณ กลาวถึงคุณธรรม

ในทางพุทธศาสนาวา หมายถึง ความรัก ความรูคิด 

สรุปแลว คุณธรรม หมายถึง สิง่ทีส่ังคมยอมรับวาเปนสิง่ดีงามทีเ่กิดจากสวนรวมของการศึกษาการ

ปฏิบัติ ฝกอบรม และการกระทําจนเคยชินเกิดเปนลักษณะนิสัย เปนสิง่ทีม่ีคุณประโยชน ตอตนเองตอผูอื่น

และตอสังคม 

จริยธรรม (Ethics) คือ จริย ไดแก ความประพฤติ + ธรรมะ ไดแก หลักปฏิบัติ หมายถึงหลักแหง

ความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติ มีผูใหความหมายของคําวา จริยธรรมไวหลายทัศนะ เชน ดวง

เดือน พันธุมนาวิน (2543 : 113) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ระบบการทําความดี ความชัว่ พระธรรมปฎก 

(2546 : 7) กลาววา จริยธรรมเปนเร่ืองของความสัมพันธของชีวิตกับสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัตถุ เปนเรือ่ง

ของจิตใจและเปนเรือ่งของปญญา ความรู ความคิด พนัส หันนคินทร อางในธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล และวรา

พรรณ นอยสุวรรณ (2546 : 69) อธิบายวา จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

จะตองประกอบดวยกันทั้งการปฏิบัติทางกายและความรูสึกทางใจสอดคลองกัน 

ดังน้ัน ความหมายของจริยธรรมโดยรวมจะเห็นตรงกันวา เปนสิ่งที่เชื่อกันวา เปนความดีงามที่ควรยึด

เปนหลักในการประพฤติ ปฏิบัติตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอสังคม ทั้งการกระทําดวยกายและตระหนักดวยใจ 

จากการใหความหมายของคุณธรรม และจริยธรรมในหลายทัศนะน้ี จะเห็นไดวา แมความหมายของ

คุณธรรม และจริยธรรมจะแตกตางกัน แตก็มีความหมายใกลเคียงและสัมพันธกัน และบางคนก็ใชควบคูกัน

ไปเปนคุณธรรม จริยธรรม ซึง่หมายถึง การกระทําหรือการประพฤติปฏิบัติทีดี่ที่ปลูกฝงอยูในอุปนิสัยอันดี

งามของคน ตลอดจนความรูสึกนึกคิดที่ถูกตอง ซึ่งอยูในจิตสํานึกความรับผิดชอบชั่วดีของบุคคลนั้นๆ อัน
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เปนเครือ่งเหนีย่วรัง้และควบคุมความประพฤติของบุคคลทีแ่สดงออกเพือ่ใหบรรลุในสิง่ทีป่รารถนา เชน 

ความซื่อสัตย ความสามัคคี ความมีวินัย ความกตัญู และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เปนตน 

2. ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 

สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลีย่นแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว พรอมทัง้

ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการสือ่สารทีส่ามารถสื่อสารกันทั่วทั้งโลกภายในระยะเวลาอันสัน้ สงผลให

ประชาชนและเยาวชนเกิดการรับรูขอมูลขาวสาร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบการ

ดํารงชีวิตของเพื่อนรวมโลก แลวถือเปนตัวแบบในการดํารงชีวิตของตน โดยขากการคิดวิเคราะหถึงความ

เปนมาและเหตุผลที่แทจริงอยางถูกตอง ซึ่งปรากฏอยูในสังคมปจจุบัน และสงผลกระทบตอคุณภาพการ

ทุจริตคอรัปชั ่นในวงการราชการ การทุจริตในการสอยเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตางๆ โดยใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนเครือ่งมือ รวมทั้งปญหาการขยายบริการทางเพศของนิสิตนักศึกษา เปนตน ซึ่ง

ปญหาตางๆ เหลานีแ้สดงใหเห็นถึงการหยอนยานทางดานคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชาติเปน

อยางมาก และควรที่จะไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

คุณธรรมและจริยธรรมมีความสําคัญมาก เพราะเปนรากฐานของความเจริญรุงเรืองของสังคม และเปนสิง่ที่

กําหนดความเจริญและความลมสลายของสังคม ดังนั้น ผูบริหารประเทศ และผูที่เกี่ยวของตองตระหนักและ

เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะแกปญหา เรงพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลในทุกระดับชัน้รวมกันหา

แนวทางในการแกปญหาคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม และหาทางปลูกฝงใหบุคคลในสังคมมีคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อใหบุคคลสามารถที่จะดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

3. องคประกอบของคุณธรรม จริยธรรม 

3.1 องคประกอบของคุณธรรมในระดับองคกร จริยธรรมเปนเครื่องมือกําหนดหลักปฏิบัติใน

การดํารงอยูขององคการ แนวทางในการอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอยประกอบดวยองคประกอบดังตอไปน้ี 

1. ระเบียบวินัย (Discipline) เปนองคประกอบสําคัญยิ่ง การหยอนยานระเบียบวินัยเปนการ

ละเมิดสิทธิและหนาที่ตามบทบาทของแตละคน 

2. สังคม (Society) การรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผน กอใหเกิด

ขนบธรรมเนียมประเพณีที ่ดีงาม มีวัฒนธรรมอันเปนความมีระเบียบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

3. อิสระเสรี (Autonomy) ความมีสํานึกในมโนธรรมที่พัฒนาเปนลําดับกอใหเกิดความอิสระ 

สามารถดํารงชีวิตจากสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษา และประสบการณในชีวิต มีความสุข อยูในระเบียบวินัย

และสังคมของตน เปนคานิยมสูงสุดที่คนไดรับการขัดเกลาแลวสามารถบําเพ็ญตนตามเสรีภาพเฉพาะตนได

อยางอิสระสามารถปกครองตนเอง และชักนําตนเองใหอยูในทํานองครองธรรม 

3.2  คณุธรรมจริยธรรมในระดบับคุคล มีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1. ดานความเปนเหตุเปนผล (Moral Reasoning) คือ ความเขมแข็งทางจิตใจในหตุผลของ

ความถูกตองดีงาม สามารถตัดสินแยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยการคิด 
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2. ดานความเชื่อและทัศนคติ (Moral Attitude and Belief) คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา 

เลื่อมใส ความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมมาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 

3. ดานพฤติกรรม (Moral Conduct) คือการกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลใน

สถานการณตางๆ ซึ่งเชื่อวาเกิดจากอิทธิพลของสององคประกอบขางตน 

4. คุณธรรม จริยธรรมเพื่อการคิดแกปญหา 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 4 ประการ ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพา

มหากษัตริยาธิราชเจา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2525 ความวา 

“...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูสี่ประการ 

1) คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ ่งทีเ่ปนประโยชน 

และเปนธรรม 

2) คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกฝนตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีน้ัน 

3) คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไมประพฤติลวง ความสัจสุจริต ไมวาดวยเหตุ

ประการใด 

4) คือ การรูจักละวางความชั ่ว ความทุจิต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน เพื ่อ

ประโยชนสวนใหญของบานเมือง คุณธรรมสีป่ระการนี ้ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอก

งามขึ้นโดยทัว่ถึงกัน จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสทีจ่ะปรับปรุงพัฒนา

ใหมั่นคงกาวหนาตอไปดังประสงค...” 

 พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการนี้ สอดคลองกับหลักพุทธธรรมในเรื่อง ฆราวาส

ธรรม 4 คอื  

1) สัจจะ มีความจริงใจตอตนเองที่จะรักษาสัจจะที่ใหไวกับตน 

2) ทมะ การรูจักขมใจตนเองที่จะปฏิบัติตามสัจจะที่กําหนด 

3) ขันติ มีความอดทนอดกลั้นที่จะปฏิบัติตามสัจจะน้ันใหสําเร็จลุลวง 

4) จาคะ การสละความชั่วความทุจริตตามสัจจะนั้นๆ 

4.2 คุณธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติล ซึ่งอริสโตเติลนักปราชญชาวกรีก ไดใหแนวทางของ

คุณธรรมหลักๆ ไว 3 ประการ คือ 

1) ความรอบคอบ คือ รูวาอะไรควรประพฤติปฏิบัติ อะไรไมควรประพฤติปฏิบัติ 

2) ความกลาหาญ คือ ความกลาเผชิญตอความเปนจริง  

3) การรูจักประมาณ คือ รูจักควบคุมความตองการและการกระทําใหเหมาะสมกับสภาพและ

ฐานะของตน 



~ 230 ~ 

4.3 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดวิเคราะหคุณธรรม จริยธรรมที่ควรเรงพัฒนาสงเสริม

ใหเกิดขึ้น ในระดับประถมศึกษา ควรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 3 ประการคือ ความเมตตากรุณา ความ

ซือ่สัตยสุจริต และความขยันหมัน่เพียร สวนระดับมัธยมศึกษาควรพัฒนาทั้ง 3 ประการ และเพิม่จริยธรรม

อีก 2 ประการ คือ การใฝสัจธรรมและการใชปญญาในการแกปญหา ซึ่งกรมวิชาการไดกําหนดพฤติกรรม 

คุณธรรมจริยธรรมตางๆ ไวดังตอไปน้ี 

1) การใฝสัจธรรม ไดแก พฤติกรรมทีเ่กี่ยวของกับการเลือกแนวทางความเชื่อทีม่ีเหตุผล การ

แสดงความพอใจกับคํากลาวทีม่ีเหตุผล การแสดงความพอใจกับการยึดถือ และยอมรับความจริงการแสดง

ความพอใจกับการแสวงหาความจริง การซักถาม คนควา เพื่อตอบขอสงสัย การซักถาม คนควา เพือ่หา

ความรูคําอธิบายเพิ่มเติม 

2) การใชปญญาแกปญหา ไดแก พฤติกรรมทางดานการเลือกแนวทางแกปญหา หรือ

ดําเนินงานอยางมีเหตุผล การวิเคราะหตามกระบวนการวิทยาศาสตรได การพอใจแนวทางแกปญหา หรือ

แนวปฏิบัติทีม่ีเหตุผล การปฏิบัติงานแกปญหา เชน ทําแบบฝกหัด ทํารายงาน คนควา สําเร็จเปนที่นาพอใจ 

การตอบคําถามที่ข้ึนตนดวยคําวา “ทําไม” “เราควรทําอยางไร” ไดอยางมีเหตุผล 

4.4 สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 34) ไดกําหนดขอบขายของ

คุณธรรม จริยธรรม ที่จําเปนการดํารงชีวิตไววา คุณธรรม จริยธรรม ที่จําเปนในการดํารงชีวิตของคนไทย

ไดแก ความมีเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซือ่สัตย ความเสียสละไมเห็นแกตัว 

ความประหยดั และความกตัญกูตเวท ีซึง่จัดหมวดหมูได 2 ประการ คือ 

1. ความไมเห็นแกตัว ซึ่งไดแก การแบงปน ความปรารถนาดี เห็นแกประโยชนสวนรวม

มากกวาสวนตัว ความเมตตากรุณา และความกตัญูกตเวที 

2. ความรับผิดชอบ ซึ่งไดแก ความมุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน พากเพียรละเอียด

รอบคอบ ความซือ่สัตยตอหนาที ่เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง ความตรงตอเวลา และการยอมรับผล

การกระทําของตนเองเสมอ 

4.5 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายทีจ่ะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม

นําความรูสรางความตระหนักสํานึกคุณคาของความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย โดยการพัฒนา

คนใหเปนคนดี มีความรู และอยูดีมีสุข ดังน้ี 

1) ขยัน คือ ความเพียรพยายามทําหนาที่การงาน สูงานไมทอถอย ต้ังใจอยางจริงจัง 

2) ประหยัด คือ อยูอยางเรียบงาย พอเพียง ไมฟุมเฟอย ระมัดระวังรายจายของตนที่จําเปน 

3) ซื่อสัตย คือ มีความประพฤติตรงตอหนาที่ จริงใจ ไมคดโกง 

4) มีวินัย คือ ปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบแบบแผนขอบังคับรวมถึงตอตนเองและสังคม 

5) สุภาพ คือ ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ เรียบรอยทั้งกาย วาจา ใจ และมีมารยาท 

6) สะอาด คือ รักษารางกาย ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ทําจิตใจใหแจมใส สวยงาม 

7) สามัคคี คือ ชวยเหลือรับฟง เกื้อกูลทั้งความคิดเห็นของผูอ่ืนและตนเองอยางมีเหตุผล 
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8) มีน้ําใจ คือ อาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอื่น เห็นคุณคาของ

เพื่อนมนุษย เอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยดวยแรงกายและสติปญญา รวมสรางสรรคสิง่ดีงามแกสังคม และ

ชุมชน 

4.6 คุณธรรมที่ใชในการแกปญหาชีวิต 

คุณธรรมที่ใชในการแกปญหาชีวิต ไดแก อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ในการดําเนิน

ชีวิตของบุคคลหรือการทํางานในกิจการตางๆ มักจะประสบกับปญหาและอุปสรรคนานาประการ ซึง่ถามี

หลักธรรมตางๆ ดังที่กลาวมาแลวเปนหลักยึดเพือ่การประพฤติปฏิบัติ บุคคลผูนัน้ก็ยอมจะผานอุปสรรค

ตางๆ ไปได และประสบความสําเร็จในทายที่สุด สาระสําคัญยิ่งของอริยสัจ 4 มีดังน้ี 

1) ทุกข คือ ความไมสบายกายไมสบายใจที่เกิดขึ้น เนื่องจากสาเหตุนานาประการ 

2) สมุทัย คือ เหตุที่ทําใหเกิดทุกข ซึ่งเกิดจากตัณหาทั้งหลาย 

3) นิโรธ คือ ความดับทุกข โดยการดับตัณหาใหหมดจะเปนภาวะที่ปลอดทุกข 

4) มรรค คือ วิถีทางในการดับทุกข ไดแก ขอปฏิบัติตางๆ ที ่ทําใหทุกขหมดไป นั่นคือ 

อริยมรรค 8 ประการ 

สําหรับนักศึกษาสามารถนําหลักธรรมดังกลาวไปใชแกปญหา ดังนี้ 

ทุกข คือ สภาพที่เราขาดความสุขทนไมได มันทําใหเราวาวุน ทุกขจึงเปนปญหา 

สมุทัย คือ สาเหตุของปญหา อะไรทําใหเราวาวุนใจ อะไรทําใหเราวิตกกังวล 

นิโรธ คือ แนวทางแกไข ลองนัง่นึกวาจะแกไขเรื่องที่วาวุนไดอยางไร หาหลายๆ แนวทางลองนั่ง

เขียนเปนขอๆ แยกแยะขอดีขอเสีย 

มรรค คือ แนวทางปฏิบัติในเชิงพฤติกรรมที่เปนไปไดที่จะไมใหเกิดปญหาอีก 

5. แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานคณุธรรมจริยธรรม 

เพื่อใหการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดมีการกําหนดคุณลักษณะของผู

มีคุณธรรมจริยธรรมไว ดังน้ี 

1. เปนผูท่ีมีความเพียรพยายามประกอบความดี ละอายตอการปฏิบัติชั่ว 

2. เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม และมีเมตตากรุณา 

3. เปนผูมีสติปญญา รูตัวอยูเสมอ ไมประมาท 

4. เปนผูใฝหาความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง 

5. เปนผูที่รัฐสามารถอาศัยเปนแกนหรือฐานใหกับสังคม สําหรับการพัฒนาใดๆ ได 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมที่กําหนดโดยรัฐบาล จากคุณสมบัติของผูมีจริยธรรม

ดังกลาว แสดงถึงความเปนคนมีคุณภาพ มีภาวะความเปนผูนํา อันเปนทีต่องการขององคการและสังคมทุก

ระดับ รัฐบาลไทยไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของประชาชนในดานจริยธรรมและคุณธรรมใน

สังคม จึงไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเนนการพัฒนาจิตใจในลักษณะที่

สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน ซึ่งผลทีป่รากฏในปจจุบันก็คือ มีการ
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เผยแพรธรรมะทางสือ่ตางๆ มากมาย วัดวาอารามก็ไดเขามามีสวนรวมสวนชวยในการอบรมสัง่สอนดวย

จริยธรรมเปนจริยสมบัติ หนวยงานตางๆ ก็ใหการสนับสนุนเปนอยางดี คนไทยวัยหนุมสาว และเยาวชนได

ใหความสนใจเปนจํานวนมาก จากทีเ่ห็นไดจากสือ่และขาวตางๆ เนือ่งจากจริยธรรมเปนคุณสมบัติทีท่ํา

หนาทีเ่ปนเครือ่งมือในการวัดคุณภาพของคน ซึง่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชากรทัง้ประเทศ 

รัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไวดังน้ี 

1. พัฒนาจิตใจประชากรกลุมเปาหมาย โดยใหผูนําแตละกลุมเปนผูบริหารเปลี่ยนแปลง 

2. ใหสถาบันของสังคมและครอบครัวทําหนาที ่อันถูกตองชอบธรรมของตนเอง แกไข

ขอบกพรองโดยรีบดวน 

3. บรรจุการพัฒนาจิตใจในหลักสูตร การฝกอบรมทุกหลักสูตร และใหดําเนินการพัฒนา

ตอเน่ืองตอไป 

4. ใหมีการพัฒนาวิธีปลูกฝง อบรม สัง่สอนศีลธรรม จริยธรรม ตามความเหมาะสมของกลุม

เปาหมาใหเปนที่นาสนใจ 

5. สรางสรรคสิง่แวดลอมของสังคมอันไดแก ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และคานิยมที ่

ถูกตองดีงามตามหลักศีลธรรมและจริยธรรม 

 นอกจากการพัฒนาของรัฐบาลดังกลาว องคกรควรไดสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในวิธีเดียวกัน 

เพื่อใหบุคลากรขององคกรเปนทรัพยากรมนุษยทีพ่ึงประสงคโดยแทจริง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยวิธี

ดังกลาวอาจเปนสวนหนึง่สําหรับการพัฒนาองคกร ทีส่ําคัญก็คือองคกรควรใหมีการสรางบรรยากาศหรือ

สภาวะแวดลอมในการทํางานใหดีดวย ดังเชนไมใหคนมีงานทํามากเกินไปหรือนอยเกินไป การพิจารณา

ความดีความชอบใหมีความยุติธรรม มีธรรมาภิบาลและสงเสริมดวยมนุษยสัมพันธภายในองคกรดวย ซึง่

บรรยากาศที่ดีจะชวยการพัฒนาจิตใจ ในดานสถาบันการศึกษาก็ควรไดมีการบรรจุหลักคุณธรรมไวใน

หลักสูตร เพื่อเปนการพัฒนาและใหการศึกษากับคนทั้งชาติ เพื่อการพัฒนาจิตใจของคนในชาติใหมีคุณภาพ 

 การพัฒนาบุคคลดวยคุณธรรมตองฝกฝนใหมีความรูสึกตระหนักวาอะไรดี อะไรควร อะไรไมควร 

อะไรไมดี และปฏิบัติแตในทางที่ถูกทีค่วรใหเปนปกติวิสัย การพัฒนาในสิง่ดังกลาวควรใชสิง่โนมนําใหมี

คุณธรรมสูง มีความระลึกไดวาอะไรไมควร และความรูสึกตัววากําลังทําอะไรอยู ผูหวังความสงบสุขความ

เจริญและความมั่นคงแกตนเองและประเทศชาติ ตองฝกฝนตนเองใหมีคุณธรรม คุณธรรมเปนสิ่งที่สําคัญ

และจําเปนมากสําหรับบุคลากรควรใหการสงเสริมสนับสนุนและชักจูงใหบุคลากรขององคกรสนใจ

คุณธรรมและพรอมนํามาปฏิบัติกับชีวิตการทํางานของตนเอง 

 บทสรุป 

 คนเราเมื่อเกิดมามีชีวิต มีการทํางาน สัมพันธติดตอกับคนอื่นๆ ในสังคมที่มีความแตกตางกันอยาง

หลากหลาย การเผชิญกับปญหาก็เปนธรรมชาติหนีไมพน คนจึงตองมีสติ มีสมาธิ เพื่อใหเกิดปญญาในการ

แสวงหาขอมูลที่หลากหลายและเพียงพอมาใชประกอบการคิด การแกปญหาเหลานั้นใหลุลวงไป สภาพ

สังคมไทยปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารถึงกันทั่วโลกในระยะเวลา
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อันสั้น สงผลใหเยาวชนและประชาชนเกิดการรับรูขาวสาร ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการดํารงชีวิตของเพือ่น

รวมโลก และรับมาเปนตัวแบบในการดํารงชีวิตของตน โดยไมมีการไตรตรองปรับแตงใหสอดคลองกับ

วัฒนธรรม ประเพณีและความเชือ่ของไทยเราเอง ขาดการวิเคราะหถึงความเปนมา และแนวปฏิบัติที่แทจริง

ของเขา สงผลใหเกิดปญหาดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนอันมาก 

เชน ปญหาการทํางานที่ไมโปรงใสของผูมีอํานาจ การทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบายในวงราชการ ปญหาขาย

บริการทางเพศของนักศึกษา ปญหาการพนันบอล ปญหาติดยา ปญหาหนีน้อกระบบ ครอบครัวแตกแยก 

ปญหาการแตงงานกอนวัยอันควร ปญหาการหยารางบอยครัง้ ปญหาเด็กซิ่ง เด็กแวน ปญหาโรคเอดส ฯลฯ 

ปญหาเหลานี้แสดงใหเห็นถึงการยอหยอนทางดานคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชาติที่ตองแกไข

อยางรีบดวน คุณธรรมจริยธรรมหลายเรือ่ง จึงมีความสําคัญตองนํามาเปนขอมูลประกอบการคิดการ

ตัดสินใจของคนคิดเปนมากขึ้น ทัง้การนํามาเรียนรู นํามาฝกพัฒนาบุคลากร นํามาปฏิบัติเพือ่ปองกันและ

แกไขปญหา อยางไรก็ตาม คุณธรรมและจริยธรรมก็เปนเร่ืองของบริบทของแตละชุมชนที่ไมเหมือนกัน การ

นําคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการคิดการแกปญหาของคนคิดเปนจึงตองใชวิจารญาณไตรตรอง พัฒนาให

เหมาะสมกบับริบทของชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชนดวย 

 

ตัวอยางคุณธรรม จริยธรรมท่ีใชประกอบการคิดการแกปญหาแบบคนคิดเปน 

สังคหวัตถุ 4 

1. ทาน ไดแก การใหปน ซึ่งมีทั้งอามิสทาน ธรรมทาน และอภัยทาน 

2. ปยวาจา ไดแก การพูดจาออนหวาน ออนนอม ถอมตนใหเกียรติผูอ่ืน 

3. อัตถจริยา การรูจักชวยเหลือเจือจุน ไมน่ิงดูดายทําตนใหเปนประโยชน 

4. สมานัตตตา ไดแก การวางตนใหสม่ําเสมอ เหมาะสมเสมอตนเสมอปลาย 

ธรรมเพื่อการบริหาร 

1. ปญญาพละ ไดแก กําลังความรู 

2. วิริยพละ ไดแก กําลัง ความเพียน 

3. อนวัชชพละ ไดแก กําลังความดี ความซื่อสัตย 

4. สังคหพละ ไดแก กําลังสงเคราะห ชวยเหลือ 

ธรรมสุภาษิตสําหรับชาวบาน เปนคุณธรรมจริยธรรมที่คนในสมัยโบราณใชอบรมสั่งสอนลูกหลาน ในรูป

ของสุภาษิตสอนใจ สวนใหญจะเนนคํารอยกรอง เพราะคนไทยมักจะเปนคนเจาบทเจากลอน เปนภาษางายๆ 

แตลึกซึ้งในความงามและความหมาย ตัวอยางเชน 

1. ถาแคบนักมักขยับยาก  

ถากวางมากไมมีอะไรจะใสสม 

ถาสูงนักมักจะลอยไปตามลม 

ถาตํ่านักมักจะจมธรณี 
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2. ไมสูงกวาแม  มักจะแพลมบน 

คนสูงเกินคน มักจะโคนกลางคัน 

3 ผูใหญนะลูกเอยตองมีพรหมวิหาร 

ลบลางสนัดานโขดหิน 

เสียงตูมตองแสรงวาไมไดยิน 

เสียงนํ้าไหลรินรินลูกตองฟง 

แลวตองหยุดพินิจพิจารณา 

สดับเสียงนกกามันบา 

ลูกนองพูดอะไรไมอินัง 

ลับหลังมันก็สับเอาสับเอา 

4 จริงใจ ไมซีเรียส 

ดูแลความสุข ความทุกขของผูรวมงานอยูเสมอ แตตองไมซีเรียสไปตามตํารา พอใหมีความ

จริงใจและใจจริง ซึ่งเปนความรูสึกที่สงถึงกันได 

5 อนุภาพของปาก 

สรางความรัก ความชังไดทั้งโลก 

ใหสุขโศก สดชื่น ใหขื่นขม 

ใหหว่ันหวาด กราดเกร้ียว ใหเกลยีวกลม 

ใหนิยม ชมชื่น ใหต่ืนตัว 

ใหโกรธเกลยีด เหยยีดหยาม ใหความรัก 

ใหแตกหัก สามัคคี ใหดีทั่ว 

ใหความคิด วิทยา ใหกลากลัว 

สุขทุกขทั่ว ร่ัวหลาก จากปากคน 

 

 จะพูดจากปราศรัยกับใครน้ัน  อยาตะคั้นตะคอกใหเคืองหู 

 ไมควรพูดอ้ืออึงขึ้นมึงกู   คนจะหลูลวงลามไมขามใจ 

 แมจะเรียนวิชาทางคาขาย   อยาปากรายพูดจาอัชฌาสัย 

 จะซื้องายขายดีมีกําไร   ดวยเขาไมเคืองจิตคิดระอา 

      สุนทรภู 
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6. ความสามัคคี 

  นายมีโคนไผ    นายใจขดุหลมุ 

  นายชั้นนายชุม    คุมกันไปเกี่ยวแฝก 

  เสร็จแลวเกลาเสา   เอาโวยยายแยก 

  เลิกงานขาจะแจก   ของแปลกแปลกใหกิน 

7. เลี้ยงชางอยากินเน้ือชาง 

เบิกทรัพยวันละบาทซื้อ   มังสา 

  นายหน่ึงเลี้ยงพยัคฆา   ไปอวน 

  สองสามสี่นายมา   กํากับ กันแฮ 

  บังทรัพยสี่สวนถวน   บาทสิ้นเสือตาย 

8. รูจักโงใหเปน 

   โงไมเปนเปนใหญยากฝากใหคิด 

  ทางชีวิตจะรุงโรจนโสตถิผล 

  ตองรูโงรูฉลาดปราดเปร่ืองตน 

  โงสิบหนดีกวาเบงเกงเด๋ียวเดียว 

9. การครองตน  

นิคฺคฺณฺเห นิคฺคหารห 

  กําราบคนที่ควรกําราบ 

  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห 

  ยกยองคนที่ควรยกยอง 
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เร่ืองท่ี 5 

กิจกรรมเพื่อการฝกทักษะ 
 
 
 

 
ใบงานท่ี  1  กรณีตัวอยาง เร่ือง ออยอินเตอรเน็ต 
  “ออยไดรูจักกับผูชายเยอะมากทาง Thaimail โดยการเขาไป แชท หองขําขัน ออยชอบแอบ

เลนแชท พอแมไมใหเลน เพราะกลัวลูกโดนหลอก แตออยกแ็อบเลนตลอด เมื่อกอนออยเปนคนที่ติดเกม

มากๆ เหตุที่ออยมาเลนแชท เพราะเขาเว็บเพื่อเลนเกมไมได เพื่อนในหองแนะนําใหเลนแชท แตพอเลนไป

เร่ือย ๆ ก็ติดอยากคุยกับคนอ่ืน มีคนเขาคุยดวย เขาไปทักคนอ่ืน บางคร้ังก็มีการใหเบอรโทรศัพท 

  จนกระทั่งคืนหน่ึงออยไดคุยกับผูชายคนหน่ึงชื่อโอค ซึ่งเวลาน้ัน ออยไมไดคุยกับโอคคน

เดียว แตกลับคุยกับผูชายอีก 4-5 คน เมื่อคุยกันออยก็ไดเบอรโอคมา ตอนแรกโอคไมใหโทรไปเพราะโอค

บอกวานอนกับแม ออยก็คิดวาผูชายคนน้ีมีอะไรแปลก ๆ คนอ่ืน ๆ เขาอยากใหโทรไปจะตาย แลวออยก็

ไมไดโทรไป ไดแตสงขอความไปวา “ถาคุยได ยิงมาดวย” (“ยิงมาดวย” หมายความวากดโทรออกถึงใคร

แลวรีบวาง)  โอคเปนคนอยุธยา ตอนน้ันที่เพิ่งรูจักโอคอยูม.ปลาย แตออยอยู ม.ตน ออยใชชื่อในแชท วา 

จอย เพราะพี่ชายเคยบอกวาไมใหใชชื่อจริงเพราะมันเปนการขายชื่อ ออยก็เชื่อตลอดมา ชวงแรก ๆ ออยคุย

กับโอคเพราะมาก มี “ครับ มีคะ” ทุกคํา แตพอคุยไปเร่ือย ๆ ก็เกิดความสนิทสนม คุยกันอยางเปนกันเองมาก 

ๆ ออยกับโอคไดนัดพบกันและมีอะไรกันในที่สุด จนออยเกิดต้ังทองได 3 เดือน และกลวัแมจะรูเลยตองไป

ทําแทงที่คลินิกเถื่อนแหงหน่ึงในเขตปริมลฑล หลังจากน้ันผานมาหลายป ออยกําลังจะจบ ม.ปลาย ชวงน้ัน

ทะเลาะกันบอยมาก โอคบอกเลิกกับออยตลอด แตออยทําใจไมได จนกระทั่งวันหน่ึงออยรูวาวันน้ีตองมาถึง 

ออยยอมรับในสิ่งที่โอคพูด แตโอคบอกวาออยตองคุยกับโอคตลอดไปนะ  ออยก็ไมรูวาจะทําไดหรือเปลา 

ออยรองไหทุกคืนเลย  คิดถึงโอคมาก ๆ อยากกลับไปเหมือนเดิม  แตก็ทําไมได เพื่อน ๆ รูวาเลิกยังไมเชื่อกัน

เลย  เพราะเขาคบกันมา 4 ปกวา ๆ ตอนน้ีออยไมไดคุยกับโอคเลย  เพราะคิดวาโอคมีคนใหมแลว  โทรไปก็

ทําเหมือนรําคาญ ออยก็เลยไมคอยอยากโทรไปรบกวน” 
 
1.  ปญหาเร่ืองออยอินเตอรเน็ต  เกดิจากสาเหตุใด 
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2.  การแกปญหาโดยกระบวนการคิดเปน จะตองใชขอมูลที่เกี่ยวของอะไรบาง 
 ขอมูลทางวิชาการ          
            
            

 ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (ออย)         
              
                  
           

 ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม         
              
                  
            
 
3.  ขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่สําคัญของขอมูลดานสภาวะแวดลอม มีอะไรบางที่

เกี่ยวของและสามารถนํามาใชเปนองคประกอบในการคิดแกปญหาน้ีได 
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4.  มีทางเลือกในการแกปญหาของออยที่มีความเปนไปได กี่วิธี อะไรบาง 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
5.  ถาทานเปนออย ทานจะเลือกวิธีใดจึงจะดีที่สุด  เพราะเหตุใด 
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ใบงานท่ี  2  กรณีตัวอยางเร่ือง สมศักดิ์ติดเกม 
 “สมศักด์ิ เปนเด็กที่ทําอะไรก็ทําอยางจริงจัง เมื่อชอบเลนเกมก็เลนจนนาเปนหวง เขากลายเปน

เด็กติดเกม เขาเลนเกมจนแทบไมมีเวลากินขาว ความคลั่งไคลในเกมของเขาทําใหเพื่อน ๆ ต้ังฉายาเขาวา   

เกมแมน  เวลาสวนใหญของเขาหมดไปกับการเลนเกม  เวลาสําหรับการเรียนจึงเหลือนอยลง ๆ จนเขาลม

ปวย ออนเพลียมากตองตองนําตัวสงโรงพยาบาล  ในวันน้ีเขาไมคิดจะเลนเกมอีกแลว  เพื่อน ๆ มาเยี่ยมเขาที่

โรงพยาบาล เขาถามเพื่อนถึงเร่ืองที่โรงเรียน เพื่อนบอกวาอาทิตยหนาจะสอบ  สมศักด์ิไมไดอานหนังสือเลย  

หลังออกจากโรงพยาบาลสมศักด์ิเรงอานหนังสืออยางหนัก จนเขางวงหลับไปฝนถึงแตเกมที่ตัวเองเลน 

สมศักด์ิรูสึกเบื่อหนายการอานหนังสือ ทันใดน้ัน สมศักด์ิก็นึกถึงคําที่เพื่อนรุนพี่บอกเขาไววา ยาขยันกินแลว

ตาแข็ง ไมมีหลับ อานหนังสือไดคืนละหลายเลม สมศักด์ิคิดจะไปหาเพื่อนรุนพี่ชื่อเสือเพื่อขอใชสักเม็ด 
 รุงเชาสมศักด์ิไปหาเสือตามที่ต้ังใจไวโดยหวังวาถาไดยาคงอานหนังสือทันแนนอน สมศักด์ิเดิน

ผานไปเจอเพื่อน ๆ เพื่อน ๆ ถามเขาวาจะไปไหน เขาบอกวาจะไปหาพี่เสือ เพื่อนไดยินก็ชี้ใหสมศักด์ิดูพี่เสือ

ซึ่งนอนช็อกหมดสติเพราะใชยาบาจนติดงอมแงม  จากน้ันเพื่อนถามสมศักด์ิวา นายยังจะคิดใชยาบาอีกหรือ 

นายควรต้ังใจอานหนังสือโดยไมพึ่งยาเสพติด  สมศักด์ิไมคิดวายาบาอันตรายขนาดน้ี เขาไมกลาใชแลว เขา

จะใชความสามารถของเขาเอง  วางแผนการอานหนังสือดี ๆ แมจะอานไมจบทั้งหมด แตก็นาจะรูเร่ืองบาง 

พวกเพื่อน ๆ บอกสมศักด์ิวาจะเปนกําลังใจให สมศักด์ิอานหนังสืออยางต้ังใจและอดทน ไมลืมที่จะพักผอน

อยางเพียงพอ ไมลืมที่จะกินอาหารใหเปนเวลา  เมื่อถึงวันสอบสมศักด์ิต้ังใจทําขอสอบ  วันประกาศผลสอบ 

สมศักด์ิสอบผานหมดทุกวิชา  สมศักด์ิดีใจเปนที่สุดแมคะแนนจะไมสูงนักแตก็สอบผานหมด  ความสําเร็จ

จากการสอบคร้ังนี้เปนความสามารถของเขาลวน ๆ ไมมีสิ่งเสพติดมาเกี่ยวของ” 
 

 
1.  ปญหาเร่ืองสมศักด์ิติดเกม มีสาเหตุเน่ืองมาจากอะไร 
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2.  การแกปญหาของสมศักด์ิโดยกระบวนการคิดเปน จะตองใชขอมูลที่เกี่ยวของทั้ง 3 ประการตอไปนี้

อยางไรบาง  จะไดขอมูลจากที่ใดในชุมชน 
 ขอมูลทางวิชาการ          
            
            
           

           

 ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (สมศักด์ิ)         
              
                  
           

  
 ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม         
              
                  
            
            
            
 
3.  จะใชขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม อะไรบางมาเปนองคประกอบในการตัดสินใจแกไขปญหา และใช

อยางไร 
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4.  ใหเสนอทางเลือกที่มีความเปนไปได และใหเรียงลําดับจากทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดลงมา 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
5.  ถาทานเปนสมศักด์ิ ทานจะเลือกปฏิบัติอยางไร จึงจะพอใจ 
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ใบงานท่ี  3  กรณีตัวอยางเร่ืองของสมพงษ 
 
  “นายสมพงษเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีอาชีพทําไรขาวโพด ซึ่งในปจจุบัน

อากาศ นํ้า ก็ไมเอ้ืออํานวยในการทําการเกษตร รายไดของครอบครัวไมแนนอน ครอบครัวน้ีมีบุตร 4 คน 

สมพงษเปนบุตรชายคนโต อายุประมาณ 15 ป แตเขาเปนคนรักดี รักพอแมพี่นอง บานที่อยูอาศัยมีลักษณะ

เปนไมชั้นเดียวแตก็ขอปลูกอยูในที่ดินของปา  จึงตองเสียคาเชาใหเปนรายป  และการที่นายสมพงษเปน

บุตรชายคนโตนั้น เขาตองเสียสละออกจากโรงเรียนเมื่อจบประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อออกมาชวยพอแม ทํางาน

หาเงิน ดูแลนอง แบงเบาภาระตาง ๆ เนื่องจากสภาพครอบครัวที่ยากจน ทําใหเขาเสียโอกาสทางการศึกษา

โดยไมมีขอโตแยง  เขาทํางานหนักหาเงินชวยพอแม  นํามาใชจายในครอบครัว สงนองเรียน เพราะเขาไม

อยากใหนอง ๆ ของเขาตองเสียโอกาสทางการเรียนอยางที่เขาเจอ  เขาต้ังใจทํางานทุกอยางตามที่มีคนจาง 

และดวยที่นายสมพงษเปนผูท่ีเสียโอกาสทางการศึกษาแค ป.6 จึงหางานทํายากมีโอกาสแครับจางเขาไปวัน 

ๆ ซึ่งงานที่ทําอยูก็ไมแนนอน เงินที่ไดมาในแตละเดือนจึงไมแนนอนทําใหรายไดในครอบครัวก็ไมแนนอน

ตามไปดวย” 
 
1.  ปญหาเร่ืองของสมพงษ เกิดจากสาเหตุอะไรบาง 

            

            

            

            

            

             

 
2.  การแกปญหาโดยกระบวนการคิดเปน จะตองใชขอมูลที่เกี่ยวของอะไรบางใน 3 ประการตอไปนี้ 
 ขอมูลทางวิชาการ          
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 ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (สมพงษ)         
              
                  
           

  
 ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม         
              
                  
            
 
3.  ถาทานเปนสมพงษ และจะตองใชขอมูลทางคุณธรรม จริยธรรม มาเปนองคประกอบในการพิจารณาคิด

แกไขปญหาแบบคนคิดเปน ทานจะเสนอคุณธรรมจริยธรรมอะไรบาง 
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4.  มีทางเลือกในการแกปญหาที่มีความเปนไปไดกี่วิธี ใหนําเสนอโดยการเรียงลําดับทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุดเปนสําคัญ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
5.  ถาทานเปนสมพงษ ทานจะมีแนวปฏิบัติเปนขั้นเปนตอนในการแกไขปญหาของทาน อยางไร 
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บทท่ี 5 

การวิจัยอยางงาย 

สาระสําคัญ 

 การแสวงหาความรู ขอมูล ขอเท็จจริงอยางมีระบบเพือ่ใหไดรับคําตอบหรือความรูใหมทีเ่ชือ่ถือได 

สามารถทําไดโดยกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการวิจัยอยางงาย 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 เมื่อจบบทน้ี ผูเรียนสามารถ 

7. อธิบายความหมายและความสําคัญของการวิจัยได 

8. ระบุกระบวนการ ขั้นตอนของการทําวิจัยอยางงายได 

9. อธิบายสถิติงายๆ และสามารถเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยในแตละเรื่องของตนเองได

อยางถูกตอง 

10. สรางเคร่ืองมือการวิจัยได 

11. เขียนโครงการวิจัยได 

12. เขยีนรายงานการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยได 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญของการวิจัย 

 เร่ืองที่ 2  กระบวนการและขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย 

 เร่ืองที่ 3  สถิติงายๆ เพื่อการวิจัย 

 เร่ืองที่ 4  การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 เร่ืองที่ 5  การเขียนโครงการวิจัย 

 เร่ืองที่ 6  การเขียนรายงานการวิจัยอยางงายและการเผยแพรผลงานวิจัย 

สื่อการเรียนรู 

1. บทเรียนวิจัยออนไลน (http://www.elearning.nrct.net/) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 

2. เขาไปคนขอมูล โดยพิมพหัวขอเร่ืองวิจัยที่ตองการศึกษาใน http://www.google.co.th/ 

3. วารสาร เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ ตางๆ 

 

http://www.elearning.nrct.net/�
http://www.google.co.th/�
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เร่ืองท่ี 1       ความหมาย ความสําคัญของการวิจัย 

 เมื่อไดยินคําวา “การวิจัย” คนสวนใหญจะรูสึกวาเปนเร่ืองที่ทํายาก มีขั้นตอนมาก ตองใชเวลานาน 

ตองมีความรูในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย และการใชสถิติตางๆ ทําใหหลายคนไมอยากทําวิจัย 

 ขอเท็จจริงคือ การวิจัยมีหลายระดับตัง้แตระดับยากๆ ซับซอน ทีต่องใชความรูทางวิชาการดาน

ตางๆ และใชเวลาเปนปๆ ในการทําวิจัยแตละเรื่อง จนถึงการวิจัยทีง่ายๆ แมแตเด็กอนุบาลหรือเด็กประถม

ในเมืองนอกก็มีการทําวิจัยหรือทีเ่รียกเปนภาษาอังกฤษวา Research เปนวาเลน ดังนัน้การวิจัยจึงไมใชเรือ่ง

ยากอยางที่คิดเสมอไป 

 คําถามคือ  การวิจัยคืออะไร ทําไมตองทําวิจัย ทําแลวไดประโยชนอยางไร 

 การวิจัยเปนการหาคําตอบที่อยากรู ทีส่งสัย ที่เปนปญหาขอของใจ แตคําตอบนัน้ตองเชื่อถือได 

ไมใชการคาดเดา หรือคิดสรุปไปเองโดยใชความรูสึก วิธีการหาคําตอบจึงตองเปนกระบวนการขั้นตอน

อยางเปนระบบ 

 ตัวอยาง เชน ถาตองการทราบวานักรองในดวงใจของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายใน ศรช. วัด

แจงเปนใคร จะคาดเดาเอาเองหรือไปสอบถามนักศึกษาเพียงคน สองคน แลวมาสรุปวานักรองในดวงใจของ

นักศึกษาตอนปลายใน ศรช. วัดแจง เปนคนน้ัน คนน้ีไมได แตตองทําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางที่เปน

ตัวแทนของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายใน ศรช. วัดแจง เปนผูตอบ แลวนํามาสรุปคําตอบขอคนพบที่ได 

เปนตน 

 ผลที่ไดจากการทําวิจัย นอกจากจะไดรับคําตอบทีต่องการรูแลว ผูวิจัยเองก็ไดประโยชนจากการทํา

วิจัย คือ การเปนคนชางคิด ชางสังเกต ศึกษาคนควาหาความรู และเขียนเรียบเรียงอยางเปนระบบ 

นอกจากน้ันการวิจัยจะเกดิประโยชนในภาพรวม ดังน้ี 

1. การวิจัยทําใหเกิดความรูทางวิชาการใหมๆ 

2. การวิจัยชวยใหเกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ แนวคิดใหมๆ 

3. การวิจัยชวยตอบคําถามที่อยากรู ใหเขาใจปญหาและชวยในการแกไขปญหา 

4. การวิจัยชวยในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

5. การวิจัยชวยใหทราบผลและขอบกพรองจากการดําเนินงาน 

 

กิจกรรมท่ี 1  ใหผูเรียนแบงกลุม ศึกษาความหมายของการวิจัยและประโยชนของการวิจัยจากเอกสาร หรือ 

Website แลวสรุปเปนความคิดเห็นของกลุม ทําเปนรายงานและนําเสนอในการพบกลุม 
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เร่ืองท่ี 2       กระบวนการและข้ันตอนการทําวิจัยอยางงาย 

การทําวิจัย ดําเนินการเปนขัน้ตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนแรก มักจะเริ่มตนจากผูวิจัยอยากรูอะไร มีปญหาขอสงสัยอะไร เปนขั้นตอนการกําหนด

คําถามวิจัย/ปญหาวิจัย 

 ตัวอยางคําถามการวิจัย เชน นักรองในดวงใจวัยรุนคือใคร นักการเมืองในดวงใจวัยรุนคือใคร วัยรุน

ใชเวลาวางทําอะไร เปนตน 

 ตัวอยางปญหาวิจัย เชน ปญหาการติดเกมสของวัยรุน ปญหาการใชเวลาวางของวัยรุน ฯลฯ เปนตน 

 เมื่อกําหนดคําถามการวิจัย/ปญหาวิจัยแลว 

 ขั้นตอนทีส่อง คือ การเขียนโครงการวิจัย ซึง่ตองเขียนกอนการทําวิจัยจริง โดยเขียนใหครอบคลุม

วา จะทําวิจัยเร่ืองอะไร (ชื่อโครงการวิจัย) ทําไมจึงทําเร่ืองน้ี (ความเปนมาและความสําคัญ) อยากรูอะไรบาง

จากการวิจัย (วัตถุประสงคของการวิจัย) มีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยอยางไร (วิธีดําเนินการวิจัย) 

ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงาน (ปฏิทินปฏิบัติงาน) การวิจัยนี ้จะเปนประโยชนอยางไร 

(ประโยชนของการวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ) 

 ข้ันตอนท่ีสาม คอืการดําเนินงานวิจัยตามแผนทีก่าํหนดไวในโครงการวิจัย 

 ข้ันตอนท่ีสี่ คือการเขียนรายงานการวิจัย สวนใหญประกอบดวยหัวขอ คือ 

1. ชื่อเร่ือง 

2. ชื่อผูวิจัย 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

6. ผลการวิจัย 

7. ขอเสนอแนะ 

8. เอกสารอางอิง (ถามี) 

ข้ันตอนสุดทาย คือ การเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหบุคคล หรือหนวยงานที่เกีย่วของนําผลงานวิจัยนี้

ไปใชประโยชนตอไป 



~ 248 ~ 

โดยสรุปกระบวนการและข้ันตอนการทําวิจัย อยางงาย เขียนเปนแผนภูมิได ดังน้ี 

 ขั้นตอน 

  

   1. 

 

 

   2. 

   

    

   3. 

 

 

   4. 

 

 

   5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กําหนดคําถามวิจัย/ปญหาวิจัย 

เขียนโครงการวิจัย 

ดําเนินการตามแผนในโครงการวิจัย 

เขียนรายงานการวิจัย 

เผยแพรผลงานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 2  ใหผูเรียนแบงกลุม กําหนดคําถามวิจัย/ปญหาวิจัยตามความสนใจ และเขียนชื่อโครงการวิจัยที่

สนใจจะทํา นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 
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เร่ืองท่ี 3       สถิติงายๆ เพื่อการวิจัย 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย โดยทั่วไปไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ซึ่งมีความหมายและวิธีคิดคํานวณ

ดังน้ี 

1. ความถี่ (Frequency) 

ความถี ่(Frequency) คือการแจงนับจํานวนของสิ่งที่เราตองการศึกษาวามีจํานวนเทาใด เชน 

จํานวนผูเรียนในหองเรียน จํานวนสิ่งของ จํานวนคนที่ไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง เปนตน 

วิธีหาความถี่ ทําไดโดยการแจงนับจํานวนของสิ่งที่เราตองการศึกษา ตัวอยางเชน  

ชุดตัวเลขตอไปน้ี ตัวเลขใดมีความถี่มากที่สุด 10 15 18 10 13 10 10

คําตอบก็คือ 10 เพราะแจงนับความถีไ่ด 4 รองลงมาคือตัวเลข 18 ที่แจงนับความถี่ได 3 ตัวเลข 

15 ความถี่ 2 และตัวเลข 13 มีความถี่นอยที่สุด คือ 1 

 15 18 18 

2. รอยละ (Percentage) 

รอยละ (Percentage) เปนสถิติที่ใชกันมากในงานวิจัย เพราะคํานวณและทําความเขาใจไดงาย 

นิยมเรียกวา เปอรเซ็นต ใชสัญลักษณ % การใชสูตรในการคํานวณหาคารอยละมีดังนี้ 

 

รอยละ  =   ตัวเลขท่ีตองการเปรียบเทียบ   ×   100 

         จาํนวนเตม็ 

 

วิธีการคํานวณหาคารอยละ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยาง หมูบานแหงหน่ึง มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 50 คน เปนหญิง 20 คน เปนชาย 30 คน มีประชากร

หญิงและชายคิดเปนรอยละ ดังน้ี 

  หญิง   100
50
20

×  = รอยละ 40 หรือ 40% 

  ชาย    100
50
30

×  =  รอยละ 60 หรือ 60% 

หมายเหตุ  การคํานวณคารอยละ เมื่อรวมกันแลวจะตองไดรอยละ 100 หรือ 100% เสมอ ยกเวนถามีจุด

ทศนิยมและมีการปดเศษ 

 

3. คาเฉลี่ย (Mean) 

คาเฉลี่ย (Mean) คือคากลางๆ ของขอมูล คํานวณโดยการนําคาของขอมูลทัง้หมดมารวมกัน 

แลวหารดวยจํานวนขอมูลที่มีอยู การใชสูตรในการคํานวณหาคาเฉลี่ยไดดังน้ี 

คาเฉลี่ย  =   ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

           จํานวนขอมูลท่ีมีอยู 
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ตัวอยาง  ครอบครัวหน่ึงพออายุ 58 ป แมอายุ 42 ป ลุก 3 คน มีอายุ 12 ป, 10 ป, และ 5 ป ตามลําดับ ถาอยาก

รูวาคนในครอบครัวนี้มีอายุเฉลี่ยเทาใด เราสามารถคํานวณได ดังน้ี 

  อายุเฉลี่ยของคนในครอบครัว =   อายพุอ + อายุแม + อายุลูกรวม 3 คน 

              จํานวนคนในครอบครัวทั้งหมด 

      =  
5

510124258 ++++
 

      = 25.40 

 ดังน้ันคนในครอบครัวน้ีมีอายุเฉลี่ย = 25.40 ป 

 

กิจกรรมท่ี 3  ใหผูเรียนคํานวณคาสถิติตอไปน้ี โดยวงกลมคําตอบที่ถูกตอง 

1. ชุดตัวเลขตอไปน้ี ตัวเลขใดมีความถี่มากที่ 3 5 7 9 8 6 3 10 3 2 3 9 3 9 8 

ก. 3 

ข. 8 

ค. 9 

2. ขอมูลการแจงนับตอไปน้ี      มีความถี่เทาใด 

ก. 18 

ข. 20 

ค. 22 

3. ในครอบครัวหนึ่ง ปูอายุ 80 ป ยาอายุ 75 ป พออายุ 50 ป แมอายุ 45 ป ลุก2 คนอายุ 10 ป และ 8 ป 

คนในครอบครัวนี้มีอายุเฉลี่ยเทาใด 

ก. 45 ป 

ข. 44.7 ป 

ค. 53.6 ป 

4. ครอบครัวหนึ่งมีรายไดรวม 10,000 บาท มีรายจายเปนคาอาหาร 4,000 บาท คาอาหารคิดเปนรอยละ

เทาไรของรายไดทั้งหมด 

ก. รอยละ 20 

ข. รอยละ 30 

ค. รอยละ 40 

5. ในการเลือกตั้งผูแทนในหมูบานแหงหนึง่ มีผู มีสิทธิเลือกตัง้ทั้งหมด 150 คน มีผู ชายไปใชสิทธิ

เลือกต้ัง 50 คน มีผูหญิงไปใชสิทธิเลือกต้ัง 30 คน ถามวามีผูไมไปใชสิทธิเลือกต้ังมีกี่เปอรเซ็นต 

ก. 20% 

ข. 33.33% 

ค. 46.67% 
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เร่ืองท่ี 4        การสรางเคร่ืองมือการวิจัย   

ความหมาย ความสําคัญ ของเคร่ืองมือการวิจัย 

 ในการดําเนินงานวิจัย มีความจําเปนตองมีการรวบรวมขอมูล เพือ่นํามาวิเคราะหหาคําตอบตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนด เครื่องมือการวิจัย เปนสิง่สําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งที่ตองการ

ศึกษา เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยมีหลายประเภท แตไมวาจะเปนเครือ่งมือการวิจัยแบบใด ลวนมีจุดมุงหมาย

เดียวกัน คือตองการไดขอมูลที่ตรงตามขอเท็จจริง เพือ่ทําใหผลงานวิจัยเชือ่ถือไดและเกิดประโยชนมาก

ที่สุด 

 ประเภทของเคร่ืองมือการวิจัยที่นิยมใชกันมาก ไดแก การใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบ

สงัเกต 

การสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัยทีนิ่ยมนํามาใชรวบรวมขอมูลงานเชิงปริมาณ เชน การวิจัยเชิง

สํารวจ การวิจัยเชิงอธิบาย เปนตน 

 แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด 

 แบบสอบถามปลายปด เปนแบบสอยถามทีร่ะบุคําตอบไวแลว ใหผูตอบเลือกตอบหรือาจใหเติมคํา

หรือขอความสั้นๆ เทาน้ัน 

 ตัวอยาง  อาชีพของทานคืออะไร 

 ครู 

 พยาบาล 

 ทหาร 

 เกษตรกร 

 อ่ืนๆ ระบุ...................... 

แบบสอบถามปลายเปด เปนแบบสอบถามที่ไมไดกําหนดคําตอบไว แตใหผู ตอยไดเขียนแสดง

ความคิดเห็นอยางอิสระ 

ตัวอยาง  แบบสอบถามปลายเปด 

 นักศึกษานิยมไปศึกษาคนควาขอมูลที่แหลงการเรียนรูใด เพราะอะไร 

 นักศึกษาใชเวลาวางทําอะไรบาง 

 นักศึกษา มีปญหาเร่ืองการเรียนอะไรบาง 

ฯลฯ 

การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาขอมูลที่เกีย่วของกับเรื่องทีจ่ะวิจัย และประชากรกลุมตัวอยางที่ศึกษา แลวยกราง

แบบสอบถาม 

2. นําไปใหผูมีความรูชวยตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะ 
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3. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

4. นําไปทดลองใชกอนเพื่อความเชือ่มัน่วากลุมตัวอยาง (กลุมเล็กๆ ไมตองทุกคน) เขาใจคําถาม

และวิธีการตอบคําถาม แลวนําผลการทดลองมาปรับปรุงแกไขอีกคร้ังกอนนําไปใชจริง 

5. นําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางทั้งหมด 

การสรางแบบสัมภาษณ 

 การสัมภาษณ เปนเครื่องมือการวิจัยทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยทุกประเภท ทุกสาขา แต

ที่นิยมคือใชกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การสัมภาษณ เปนการรวบรวมขอมูลในลักษณะเผชิญหนากันระหวางผูสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณ

เปนผูซักถามและผูใหสัมภาษณเปนผูใหขอมูลหรือตอบคําถามของผูสัมภาษณ 

 แบบสัมภาษณมีทั้งแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง คือผูสัมภาษณใชคําถามปลายเปด เปนคําถาม

กวางๆ ปรับเปลี ่ยนได ใหผู ใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง ที่ผูสัมภาษณกําหนดประเด็นคําถาม หรือรายการคําถามเรียงลําดับไวแลวกอนที่จะสัมภาษณ 

 ตัวอยางการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เชน ครูสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการเรียนการ

สอน ครูจะต้ังคําถามอยางไรก็ไดเพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองที่ครูอยากรู 

 ตัวอยางการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เชน คณะกรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษาทีส่อบเขา

มหาวิทยาลัยได คณะกรรมการอาจจะตองเตรียมแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางไวลวงหนา โดยกําหนด

รายการคําถามเพื่อการสัมภาษณไวกอน แตอาจปรับเปลี่ยนคําพูดไดบางตามความเหมาะสม 

การสรางแบบสังเกต 

 แบบสังเกตเปนเครือ่งมือการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ใชไดกับงานวิจัยทุกประเภทโดยเฉพาะงานวิจัย

เชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิงทดลอง 

 แบบสังเกตแบงเปน แบบสังเกตทีไ่มมีโครงรางการสังเกต ซึง่เปนแบบทีไ่มไดกําหนดเหตุการณ

พฤติกรรม หรือสถานการณที่จะสังเกตไวชัดเจน และแบบสังเกตทีม่ีโครงรางการสังเกต เปนแบบทีก่ําหนด

ไวลวงหนาแลววา จะสังเกตอะไร สังเกตอยางไร เมื่อใด และจะบันทึกผลการสังเกตอยางไร 

 ตัวอยางแบบสังเกตที ่ไมมีโครงรางการสังเกต เชน การสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุ มของ

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง ผูสังเกตก็จะบันทึกพฤติกรรมตางๆ ของนักศึกษาตามที่

เปนจริง 

 ตัวอยางแบบสังเกตที่มีโครงรางการสังเกต เชน แบบสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุมของนักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. 
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ตัวอยาง  แบบสังเกตที่มีโครงสรางสังเกต 

คําชี้แจง ใหผูสังเกตทําเคร่ืองหมาย  ใหตรงกับพฤติกรรมนักศึกษาที่พบ 

พฤตกิรรม พบ ไมพบ 

1. นอนหลบั   

2. กนิขนม   

3. ทะเลาะกัน   

4. ต้ังใจฟงครูสอน   

5. ซักถามปญหา   

 

กิจกรรมท่ี 4   

1. ใหผูเรียนทุกคนไปศึกษาตัวอยาง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณและแบบสังเกต เพิ่มเติมจากเอกสาร 

หรือจาก website ที่เกี่ยวของ 

2. จับฉลากแบงกลุมผูเรียนเปน 3 กลุม 

กลุมที่ 1  ใหสรางแบบสอบถาม เรือ่งนักรองในดวงใจของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศรช. วัดแจง 

กลุมที่ 2  ใหสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เรื่องนักการเมืองในดวงใจ เพื่อสัมภาษณ

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

กลุมที่ 3  ใหสรางแบบสังเกตที่มีโครงรางการสังเกต เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของเพื่อน

กลุมที่ 1 และ 2 
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เร่ืองท่ี 5       การเขียนโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยคือ แผนการดําเนินวิจัยที ่เขียนขึ ้นกอนการทําวิจัยจริง มีความสําคัญคือ เปน

แนวทางในการดําเนินการวิจัยสําหรับผูวิจัยเองและผูเกี่ยวของ เชน ครู อาจารย หรือผูใหทุนสนับสนุนการ

วิจัย เพื่อใหคําปรึกษาและติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัย 

ความสําคัญของโครงการวิจัย 

ถาจะเปรียบกับการสรางบาน ที่ตองมีแปลนหรือพิมพเขียวทีร่ะบุรายละเอียดของการสรางบาน

ทุกขั้นตอน สําหรับเปนเครื่องมือในการควบคุม กํากับดูแลของเจาของบาน หรือผูรับเหมา เพื่อใหการสราง

บานเปนไปตามแบบที่กําหนด โครงการวิจัยก็เปรียบเสมือนแปลนหรือพิมพเขียวเชนกัน คือเปนทิศทางแนว

ทางการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผนการวิจัยที่กําหนด 

โดยทั่วไป โครงการวิจัยประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปน้ี 

องคประกอบของโครงการวิจัย 

1. ชื่อโครงการวิจัย 

2. ความเปนมาและความสําคัญ 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 

6. สมมุติฐานการวิจัย 

7. ขอบเขตการวิจัย 

8. วิธีดําเนินการวิจัย 

9. นิยามศัพท 

10. ระยะเวลาดําเนินการ 

11. แผนการดําเนินการ 

12. สถานที่ทําการวิจัย 

13. ทรัพยากรและงบประมาณ 

14. ประวัติผูวิจัย/คณะวิจัย 

อยางไรก็ตาม การเขียนโครงการวิจัยอาจมีหัวขอแตกตางจาก 14 หัวขอ ขางตน ขึน้อยู กับ

ขอกําหนดของสถานศึกษา แหลงทุน หรือความตองการของผูใหทําโครงการวิจัย และอาจมีจํานวนหัวขอ

มากกวาหรือนอยกวา 14 หัวขอก็ได ขึ ้นอยูกับประเภทของการวิจัย เชนงานวิจัยเชิงสํารวจ งายวิจัยเชิง

คุณภาพ ไมจําเปนตองมีสมมติฐานการวิจัย เปนตน 

สําหรับผูเริ่มเขียนโครงการวิจัย อาจจะทดลองเขียนโครงการวิจัยอยางงายๆ ไมจําเปนตองมี

หัวขอครบทั้ง 14 หัวขอ ตามขางตน แตใหครอบคลุมวาจะทําวิจัยเรื่องอะไร (ชือ่โครงการวิจัย) ทําไมจึงทํา

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 
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เร่ืองน้ี (ความเปนมาและความสําคัญ) อยากรูอะไรบางจากการวิจัย (วัตถุประสงคของการวิจัย) มีแนวทาง

ขัน้ตอนการดําเนินงานวิจัยอยางไร (ปฏิทินปฏิบัติงาน) การวิจัยนี้จะเปนประโยชนอยางไร (ประโยชนของ

การวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ) เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย ประกอบดวยหัวขอและคําอธิบาย

การเขียน ดังตอไปน้ี 

1. ชือ่โครงการวิจัย  ชื ่อโครงการวิจัยควรกะทัดรัด สื ่อความหมายไดชัดเจน มีความ

เฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ศึกษา 

2. ความเปนมาและความสําคัญ เขียนอธิบายใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่ศึกษาเขียนใหตรง

ประเด็น กระชับเปนเหตุเปนผล มีอางอิงเอกสารที่ศึกษา (ถามี) 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย เขียนใหสอดคลองกับชือ่โครงการวิจัย ครอบคลุมเรื่องทีศ่ึกษา 

เขียนใหชัดเจน อาจมีขอเดียว หรือหลายขอก็ได 

4. วิธีดําเนินการวิจัย ระบุถึงวิธีการดําเนินการวิจัย ใหครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

4.1 ประชากรกลุมตัวอยาง สิ่งที่ศึกษาคืออะไร มีจํานวนเทาไร 

4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ระบุวิธีการเก็บการบันทึกขอมูล ระยะเวลา หรือชวงเวลา 

สถานที ่

4.3 เครื่องมือวิจัย ระบุชนิด เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ 

4.4 การวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน เขียนขั ้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยละเอียด และระยะเวลาการ

ดําเนินการแตละขัน้ตอน 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เขียนเปนขอๆ ถึงประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการทําวิจัย 

ตัวอยางการเขียนวิจัยตอไปน้ี เกิดจากผูวิจัยตองการคําตอบวานักศึกษานอกโรงเรียนมีการศึกษา

คนควาดวยตนเองอยางไร เพราะการเรียนการสอนสวนใหญของการศึกษานอกโรงเรียน ผูเรียนจะไดรับ

มอบหมายจากครูใหไปศึกษาเรียนรูดวยตนเอง จึงเขียนโครงการวิจัยอยางายๆ ดังตอไปนี้ 

ตัวอยางการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 

1. ชื่อโครงการวิจัย “การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ศนูยการเรียนชมุชนวัดแจง” 

2. ความเปนมาและความสําคัญ 

 เนื่องจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง สวน

ใหญเปนผูใหญ มีอาชีพและภารกิจตางๆ มากมาย จึงมีขอจํากัดเร่ืองเวลา ไมสามารถมาพบกลุมหรือเขาเรียน

ทุกวันได สถานศึกษาจึงจัดใหนักศึกษามาพบกลุมเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย เพือ่ครูไดสอนเสริมและให

นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สอบถามปญหาการเรียน ตลอดจนมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควา

ในหัวขอวิชาที่เรียน ทํารายงานหรือนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพบกลุมคร้ังตอไป 
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 การที่ครูมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญเชนนี้ จึง

นาสนใจศึกษาวานักศึกษามีวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางไร และพบปญหาอุปสรรคอะไรบาง มี

ขอเสนอแนะอยางไร 

 ขอคนพบจากการวิจัยคาดวาจะทําใหครูและสถานศึกษาสามารถนําไปเปนขอมูลในการ

พัฒนาปรับปรุง และสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษา 

3.1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศรช. 

วัดแจง 

3.2 วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

3.3 ปญหาอุปสรรคในการการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียน ระดับการศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

3.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

การศึกษา 2552 สังกัด ศรช. วัดแจง จํานวน 200 คน 

4.2 กลุมตัวอยาง สุมตัวอยางจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ปการศึกษา 2553 สังกัด ศรช. วัดแจง จํานวน 50 คน 

4.3 เคร่ืองมือวิจัย ใชแบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ ขอมูลพืน้ฐานของนักศึกษา วิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเองของนักศึกษา ปญหาอุปสรรคที่พบ และขอเสนอแนะ 

4.4 วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู เกบ็รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองในเดือนธนัวาคม 2553  

4.5 การวิเคราะหขอมูล ใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการวิจัย ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 

1. เขียนโครงการ     

2. ศึกษาเอกสารและกลุมตัวอยาง     

3. สรางแบบสอบถาม/ทดสอบ     

4. เก็บรวบรวมขอมูล     

5. วิเคราะหขอมูล/สรุป/ เขียนรายงาน     
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6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ครูผูสอนใชเปนแนวทางปรับการเรียนการสอนเพื่อชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษา

คนควาเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑ เพือ่สงเสริม สนับสนุนการศึกษา

คนควาเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 5 

 ใหผู เรียนแบงกลุ มๆ ละไมเกิน 5 คน แตละกลุ มปรึกษากันในเรือ่งทีส่นใจจะทําวิจัยแลวเขียน

โครงการวิจัย ตามหัวขอตอไปน้ี 

• ชื่อโครงการวิจัย 

• ความเปนมาและความสําคัญ 

• วัตถุประสงคของการวิจัย 

• วิธดํีาเนินงานวิจัย 

• ปฏิทินปฏิบัติงาน 

• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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เร่ืองท่ี 6      การเขียนรายงาน การวิจัยอยางงาย และการเผยแพรผลงานการวิจัย 

 องคประกอบในการเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย สวนใหญเปนการนําเสนอในหัวขอตอไปน้ี 

1. ชื่อเร่ือง  

2. ชื่อผูวิจัย 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

6. ผลการวิจัย 

7. ขอเสนอแนะ 

8. เอกสารอางอิง (ถามี) 

การเขียนรายละเอียดของรายงานการวิจัยอยางงาย มีดังตอไปนี้ 

1. ชื่อเร่ือง 

การเขียนชือ่เรือ่งควรเขียนใหกะทัดรัด ตอบคําถามใหไดวา ใคร ทําอะไร กับใคร การเขียนชื่อ

เร่ืองที่สื่อความหมายชัดเจน จะทําใหเห็นประเด็นที่จะศึกษาอยูในชื่อเร่ือง 

2. ชื่อผูวิจัย 

ระบุชื่อผูเรียนซึ่งเปนผูทําการวิจัย พรอมทั้งสถานศึกษาที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยู 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

การเขียนความเปนมาของการวิจัย คือ การระบุใหผูอานไดทราบวาทําไมจึงตองทํางานวิจัยชิ้นน้ี 

มีที่มาที่ไปอยางไร ดังน้ัน ผูวิจัยควรจะกลาวถึงสภาพปญหาหรือสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งสภาพดังกลาว

กอใหเกิดปญหาอะไรบาง หรือสภาพดังกลาวถาไดรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีขึ ้นกวาที่เปนอยู จะ

กอใหเกิดปญหาอะไรบาง และใครคือผูไดรับประโยชนดังกลาว มีแนวคิดอยางไรในการแกปญหาหรือแนว

ทางการพัฒนาปรับปรุงแกไข และแนวคิดดังกลาวไดมาอยางไร (แนวคิดดังกลาวอาจไดมากจากการศึกษา

เอกสาร หรือจากประสบการณตรงที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ เปนตน) พรอมระบุแหลงอางอิง 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการระบุใหผู อานไดทราบวา งานวิจัยครั้งนี้ผู วิจัย

ตองการทําอะไรกับใคร และจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธสุดทายที่ผูวิจัยตองการคืออะไร 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย ควรครอบคลุมหัวขอดังตอไปน้ี 

5.1 กลุมเปาหมายที่ตองการทําการวิจัย ควรระบุใหชัดเจนวาคือใคร 

5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ควรระบุใหชัดเจนวาการวิจัยครัง้นีใ้ชเครือ่งมืออะไรบางในการ

เก็บรวบรวมขอมูล หรือแกปญหา เชน แบบสํารวจ การสัมภาษณ การสังเกต การจดบันทึก เปนตน 
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5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ควรระบุใหชัดเจนวาผู วิจัยดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล

อยางไร 

5.4 การวิเคราะหขอมูล ควรระบุใหชัดเจนวาผูวิจัยวิเคราะหขอมูลอยางไร ซึง่อาจเปนการ

วิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได 

6. ผลการวิจัย 

การเขียนผลการวิจัยผูวิจัยตองสะทอนใหเห็นวาการทีจ่ะบรรลุเปาหมายของการวิจัยนัน้ ผูวิจัย

ตองดําเนินการทัง้หมดกีร่อบ ในแตละรอบมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงอะไรบาง และผลทีเ่กิดขึน้เปน

อยางไร 

7. ขอเสนอแนะ 

การเขยีนขอเสนอแนะตองเปนขอเสนอแนะทีเ่ปนผลสบืเน่ืองจากขอคนพบของการวิจยัในคร้ังน้ี 

8. เอกสารอางอิง  

เนื้อหาที่มีการนํามากลาวอางในรายงานการวิจัย ตองนํามาเขียนใหปรากฏอยูในเอกสารอางอิง 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย 

 ขอยกตัวอยางจากโครงการวิจัยอยางงายในหนา () มาเปนตัวอยางในการเขียนรายงานการวิจัยอยาง

งาย ดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง 

การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการ

เรียนชมุชนวัดแจง 

2. ชื่อผูวิจัย 

นายสมหมาย ขยันยิง่ นักศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

 เนื่องจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง สวนใหญ

เปนผูใหญ มีอาชีพและภารกิจตางๆ มากมาย จึงมีขอจํากัดเรือ่งเวลา ไมสามารถมาพบกลุมหรือเขาเรียนทุก

วันได สถานศึกษาจึงจัดใหนักศึกษามาพบกลุมเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย เพื่อครูไดสอนเสริมและให

นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สอบถามปญหาการเรียน ตลอดจนมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควา

ในหัวขอวิชาที่เรียน ทํารายงานหรือนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพบกลุมคร้ังตอไป 

 การทีค่รูมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญเชนนี้ จึง

นาสนใจศึกษาวานักศึกษามีวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางไร และพบปญหาอุปสรรคอะไรบาง มี

ขอเสนอแนะอยางไร 
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 ขอคนพบจากการวิจัยคาดวาจะทําใหครูและสถานศึกษาสามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา

ปรับปรุง และสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษา 

1.1 ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศรช. วัด

แจง 

1.2 วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

1.3 ปญหาอุปสรรคในการการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

ระดับการศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

1.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ป

การศึกษา 2552 สังกัด ศรช. วัดแจง จํานวน 200 คน 

5.2 กลุมตัวอยาง สุมตัวอยางจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปการศึกษา 2553 สังกัด ศรช. วัดแจง จํานวน 50 คน 

5.3 เครือ่งมือวิจัย ใชแบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ ขอมูลพืน้ฐานนักศึกษาวิธีการศึกษาคนควา

ดวยตนเองของนักศึกษา ปญหาอุปสรรคที่พบ และขอเสนอแนะ 

5.4 วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลู เกบ็รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองในเดือนธนัวาคม 2553  

5.5 การวิเคราะหขอมูล ใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

6. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรือ่ง “การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ศูนยการชุมชนวัดแจง ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองของ

นักศึกษา ปญหาอุปสรรคในการศึกษาคนควาดวยตนเองและขอเสนอแนะตางๆ ของนักศึกษาผลการวิจัย

พบวา 

6.1 นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วัดแจง เปนชาย 28 

คน เปนหญิง 22 คน อายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 22.5 ป  

6.2 วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง นักศึกษาสวนใหญรอยละ 60 ไปคนควาในหองสมุด 

แหลงเรียนรูตางๆ ในชุมชน รอยละ 20 ไปศึกษาสอบถามจากผูรู ปราชญชาวบาน รอยละ 20 ที่เหลือใชวิธี

อ่ืนๆ เชน พูดคุยปรึกษาเพื่อน หาขอมูลจากสื่อวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต เปนตน 
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6.3 ปญหาอุปสรรคในการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาสวนใหญ รอยละ 90 คือ ไมมี

เวลาไปศึกษาคนควา เนื่องจากภารกิจในการประกอบอาชีพ นอกนั้นคือ แหลงคนควาอยูไกลจากบาน 

เดินทางไปไมสะดวก 

6.4 นักศึกษาสวนใหญ รอยละ 80 เสนอแนะใหทางสถานศึกษาจัดเตรียมแหลงคนควา สื่อ 

เอกสารตางๆ ใหพรอมในสถานศึกษาและมีการใหบริการยืมไปบาน 

7. ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี สถานศึกษาและครู ศรช. ควรนําไปพิจารณาจัดหาแหลงคนควาที่อยูในบริเวณ

ใกลเคียงสถานที่พบกลุมหรือมิฉะนั้นก็มีหนวยบริการสื่อเอกสารใกลบริเวณที่นักศึกษาสวนใหญสะดวกมา

ใชบริการ 

 

กิจกรรมท่ี 6  ใหผูเรียนไปคนควาผลงานการวิจัยที่ตนเองสนใจใน Website แลวนํามาเขียนสรุปรายงานการ

วิจัยอยางงาย ตามรูปแบบที่กําหนด พรอมอางอิงแหลงที่มาดวย 

 

การเผยแพรผลงานการวิจัย 

 ผลการวิจัยที่ทําขึ้นควรมีการเผยแพรเพื่อใหผูเกี่ยวของนําไปใชประโยชนได การเผยแพรผลงานการ

วิจัย ทําไดหลายวิธี เชน 

1. นําเสนอในเวลาการพบกลุม หรือในที่ประชุมตางๆ 

2. เขียนลงวารสารตางๆ  

3. ติดบอรดของสถานศึกษา บอรดนิทรรศการ 

4. สงรายงานการวิจัยใหหนวยงานตางๆ 

5. นํารายงานการวิจัยขึ้น Website 

 

กิจกรรมท่ี 7  ใหผูเรียนนําผลงานการวิจัยทีไ่ปคนความากจาก Website จากกิจกรรมที ่6 มานําเสนอในเวลา

พบกลุม 
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กิจกรรมท่ี 1 

 ความหมายของการวิจัย อาจมีหลายความหมาย แตคําตอบจะตองใหครอบคลุมวาการวิจัยเปน

การศึกษาหาคําตอบที่อยากรู อยางเปนกระบวนการขั้นตอน ไมใชการคาดเดา หรือสรุปคําตอบเอาเอง 

 ประโยชนของการวิจัย สําหรับผูวิจัยเอง คือ ฝกการเปนคนชางคิด ชางสังเกต ศึกษา คนควา และ

เขียนเรียบเรียงอยางเปนระบบ 

 ประโยชนของการวิจัยสําหรับหนวยงาน / สถานศกึษา ไดแก 

1. ทําใหเกิดความรูทางวิชาการใหมๆ 

2. ชวยใหเกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ แนวคิดใหมๆ 

3. ตอบคําถามที่อยากรู ใหเขาใจปญหา/ชวยแกปญหา 

4. ชวยในการสางแผนและการตัดสนิใจ 

5. ชวยใหทราบผลและขอบกพรองของการดําเนินงานตางๆ 

กิจกรรมท่ี 2  

 คําตอบเปนไปตามคําถามวิจัย/ปญหาการวิจัยและชื่อโครงการวิจัยตามความสนใจของแตละกลุม 

กิจกรรมท่ี 3 

1.ก   2. ค   3. ข 

4.ค   5. ค 

กิจกรรมท่ี 4 

 แบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสังเกตทีม่ีโครงรางการสังเกตของกลุม 

1 , 2 , 3  ใ หมี รูปแบบ ตาม เค รื ่อง มื อแตล ะ ประเภท แล ะ เนื ้อหา ครอบค ลุม เ รื อ่ งที ่ต อง กา รทรา บ 

กิจกรรมท่ี 5 

 คําตอบของโครงการวิจัย ใหเขียนครบทุกหัวขอที่กําหนด และในแตละหัวขอใหเขียนตามคําอธิบาย

ใหชดัเจน (ตามตัวอยางการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย) 

กิจกรรมท่ี 6 

 คําตอบใหเปนไปตามการศึกษา คนควา รายงานการวิจัยอยางงายที่ผูเรียนสนใจ โดยใหครอบคลุม 7 

หัวขอคือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย ความเปนมาของการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการ ผลการวิจัย

และขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 7 

 เปนไปตามกิจกรรมที่กําหนด 

เฉลยกิจกรรม 
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บทท่ี 6 

ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

 

  ในปจจุบันโลกมีการแขงขันกันมากขึน้ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพตาง ๆ จําเปนตองมี

ความรูความสามารถ ความชํานาญการ ทัง้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ผูทีป่ระสบผลสําเร็จในอาชีพของตนเอง 

จะตองมีการคนควา หาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพือ่เพิม่พูนความรูความสามารถใหสอดคลองกับการ

เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา การที่จะจัดการอาชีพใหไดผลสําเร็จนัน้จําเปนตองมีปจจัยหลายดาน การเรียนรู

ปจจัยดานศักยภาพหลักของพื้นที่ เปนเร่ืองที่สําคัญเร่ืองหน่ึงที่ตองเรียนรู 

 

 เร่ืองท่ี 1  ความหมายความสําคัญของศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พลังงาน 

สิง่แวดลอม เทคโนโลยี ขอมูล ขาวสาร และความรูอยางเสรี การศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรของชาติใหกาวทันการเปลีย่นแปลง สามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางามในประชาคมโลก การ

จัดการศึกษาจึงตองใหความสําคัญและเห็นคุณคาของภูมิสังคม ภูมิรัฐศาสตร ศักยภาพทุกดานที่จะเปน

ตนทุนทางการศึกษา รวมทัง้ตอยอดการศึกษาสูการพัฒนาประเทศในดานอืน่ และเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันบนเวทีโลก เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมทั้งองคาพยพ มีการมองหาศักยภาพในทุกภาค

สวนของสังคม ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ที่จะสามารถเปนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนการศึกษาได 

เนนการจัดการศึกษาโดยยึดพื้นทีเ่ปนฐานในการพัฒนา โดยคํานึงถึงสภาพแตละพื้นที ่ทีม่ีความแตกตาง 

และมีความตองการทองถิ่นไมเหมือนกัน การพัฒนาการศึกษาจึงตองเนนพื้นทีเ่ปนสําคัญ โดยมีพื้นฐานอยู

บนศักยภาพดานตาง ๆ ของพืน้ที่นัน้ โดยการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหมีความ

เปนอยูที่ดี สรางความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและความมัน่คงทางสังคมใหกับประเทศ และอีกประการหนึง่ที่

สําคัญในสภาพการปจจุบัน คือ แมที่ผานมาประเทศไทยจะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาใหประชาชน

ในแตละพื้นที่มีงานทําแลวในระดับหนึง่ แตดวยพลวัตของโลกที่เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว และรุนแรงของ

สังคมโลกดังกลาวไดสงผลตอสังคมไทย ใหเขาสูสังคมแหงการแขงขันอยางหลีกเลี่ยงไมได ความอยูรอด

ของประเทศ ปจจุบันขึน้อยูกับความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาศักยภาพของประเทศใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ประเทศไทยจึงตองเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันในระดับโลก หากประเทศไทยไม

เตรียมพรอม และไมสามารถแขงขันในเวทีระดับภูมิภาคได จะทําใหเสียเปรียบประเทศเพือ่นบาน การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงตองยกระดับความสามารถในการแขงขันดวย และไมเพียงแตในภูมิภาค

อาเซียนเทานั้น หากแตจะตองเปนทุกภูมิภาคของโลก เพราะทุกภูมิภาคไมวาจะเปนพืน้ที่ทีเ่จริญแลว หรือ

กําลังพัฒนาก็ตาม ลวนมีโอกาสที่ซอนอยูทัง้สิ้น หากการศึกษาสรางคนทีม่ีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน 

สามารถมองเห็นโอกาสทีซ่อนอยู จะทําใหประเทศยืนอยูบนเวทีโลกไดอยางมั่นคง และสามารถแขงขันได

ในระดับสากล ดวยเหตุนี้ การศึกษาจึงมีความสําคัญมากในการพัฒนาประเทศ และความเจริญกาวหนาของ
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ประเทศ จึงตองมีพื้นฐานมาจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมา

พัฒนาประเทศได และการเริม่ตนพัฒนาการศึกษาตองเริ่มตนจากการวิเคราะห และคนหาศักยภาพภายใน

ออกมากอน และควบคูไปกับทําความเขาใจการเปนไปของโลก กระบวนทัศนในการพัฒนาการศึกษาจึงตอง 

“ดูเรา ดูโลก” คือ เขาใจตัวเอง และเขาใจวาโลกหมุนไปทางใด เพือ่วิง่ไปโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง มีความ

รูเทาทันทุนนิยม และรูขอจัดกําจัดของเรา เพราะปลายทางของการพัฒนาการศึกษา หัวใจคือประชาชน คือ

การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคงยั่งยืน น่ันเอง  

การจัดการศึกษาดานอาชีพในปจจุบันมีความสําคัญมาก เพราะจะเปนการพัฒนาประชากรของ

ประเทศใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เปนการแกปญหาการวางงานและ

สงเสริมความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน ซึง่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตร 2555 ภายใต

กรอบเวลา 2 ป ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุมอาชีพใหม ใหสามารถแขงขันไดใน 5 ภูมิภาคหลัก

ของโลก “รูเขา รูเรา เทาทัน เพื่อแขงขันไดในเวทีโลก” และกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดภารกิจที่จะ

พัฒนายกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ศักยภาพและ  ขีดความสามารถใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถ

สรางรายได ทีม่ัน่คง โดยการดําเนินการพัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพือ่เพิม่ศักยภาพ และขีด

ความสามารถใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดที่มั ่งคัง่และมั่นคง เพื่อเปนบุคลากรทีม่ีวินัย 

เปยมไปดวยคุณธรรมจริยธรรมมีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม ภายใตหลักการพื้นฐานที่

คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผูเรียน เพือ่มุงสูเปาหมายของการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน

และยกระดับศักยภาพในการทํางานใหกับบุคลากรคนไทย ใหแขงขันไดในระดับสากล โดยคํานึงถึง

หลักการพื้นฐานที่คํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผูเรียน ดังน้ัน สาระทักษะการเรียนรู เปนสาระ

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในดานการเรียนรูดวยตนเอง  การใชแหลงเรียนรู การจัดการ

ความรู การคิดเปน และการวิจัยอยางงาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู เรียนสามารถกําหนดเปาหมาย วาง

แผนการเรียนรูดวยตนเอง เขาถึงและเลือกใชแหลงเรียนรู จัดการความรู  กระบวนการแกปญหา และ

ตัดสินใจอยางมีเหตุผล ที่สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการชี้นําตนเองในการเรียนรู และการประกอบอาชีพให

สอดคลองกับหลักการพื้นฐาน และการพัฒนา 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ใน 5 กลุมอาชีพใหม คือ กลุมอาชีพ

ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและการบริการ  ตาม

ยุทธศาสตร 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
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เร่ืองท่ี 2  พื้นท่ีหลักในการพัฒนาอาชีพ และการวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการ  

               พัฒนาอาชีพ 

 1. กลุมอาชีพใหม  5 กลุมอาชีพ 

1.1 กลุมอาชีพดานเกษตรกรรม 

1.2 กลุมกลุมอาชีพดานอุตสาหกรรม 

1.3 กลุมอาชีพดานพาณิชยกรรม 

     1.4 กลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรค 

1.5 กลุมอาชีพดานบริหารจัดการและการบริการ 

 

            2.  พื้นท่ีหลักในการพัฒนาอาชีพ 5 พื้นท่ี 

พื้นท่ีหลักในการพัฒนา  ประกอบดวย 
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1. พื้นที่ภาคกลาง ประกอบดวย กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด ไดแก นนทบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 13 

จังหวัด ไดแก ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการนครนายก สระแกว ปราจีนบุรี กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 4 

จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี 

 
 

 

2. พื้นท่ีภาคเหนือ ประกอบดวย กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน 

ลําปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัด ไดแก สุโขทัย ตาก 

อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร อุทัยธานี 
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3. พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 8 

จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําพู  เลย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง 4 จังหวัด ไดแก ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด กลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 8 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี 

ศรีษะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ 
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4. พื้นท่ีภาคใต ประกอบดวย กลุ มจังหวัดภาคใตฝ งอาวไทย 4 จังหวัด ไดแก ชุมพร 

สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กลุมจังหวัดภาคใตฝง 5 จังหวัด ไดแก ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 4 จังหวัด ไดแก สตูล สงขลา ปตตานี นราธิวาส ยะลา 

 
 

 

 

5. พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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เร่ืองท่ี  3  ศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

 1.ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นท่ี หมายถึง  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย สามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา 

สัตวปา แรธาตุ พลงังาน และกาํลงัแรงงานมนุษย เปนตน การนําเอาศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละ

พืน้ทีเ่พือ่นํามาใชประโยชนในดานการประกอบอาชีพตองพิจารณาวาทรัพยากรทางธรรมชาติทีจ่ะตอง

นํามาใชในการประกอบอาชีพในพื้นที่มีหรือไมมีเพียงพอหรือไม ถาไมมี ผูประกอบการตองพิจารณา

ใหมวาจะกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม  

 2.ศักยภาพของพื้นท่ีตามหลักภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะของลมฟาอากาศทีม่ีอยูประจําทองถิ่น

ใดทองถิ่นหนึ่ง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของอุณหภูมิประจําเดือน และปริมาณน้าํฝนในชวงระยะเวลา

ตางๆ ของป เชนภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นหรือเปนแบบสะวันนา (Aw) คือ อากาศ

รอนชื้นสลับกับฤดูแลงเกษตรกรรม กิจกรรมทีท่ํารายไดตอประชากรในภาคเหนือ ไดแก การทําสวน ทํา

ไร ทํานา และเลีย้งสัตวภาคใตเปนภาคทีม่ีฝนตกตลอดทัง้ป ทําใหเหมาะแกการปลูกพืชเมืองรอน ที่

ตองการความชุมชื้นสูง เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน การประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ผูประกอบ

อาชีพจําเปนตองพิจารณาเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพสภาพภูมิอากาศเพราะสภาพภูมิอากาศจะมี

ความสัมพันธกับการประกอบอาชีพ  

 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีต่ั้งของแตละพืน้ที่ หมายถึง ลักษณะของพื้นที่และทําเล

ที่ตัง้ในแตละพืน้ที่ ซึ่งพืน้ทีแ่ตละทําเลจะมีลักษณะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุม ที่ราบ

ชายฝง สิง่ทีเ่ราตองศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เชน ความกวาง ความยาว ความลาดชัน และความ

สูงของพื้นที่ เปนตน การประกอบอาชีพใดๆก็ตามไมวาจะเปนการผลิต การจําหนาย หรือการใหบริการก็

ตามจําเปนตองพิจารณาถึงทําเลที่ต้ังที่เหมาะสมและการคมนาคมขนสงตางๆ 

 4.ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นท่ี หมายถึง ลักษณะ 

วัฒนธรรม ประเพณี และความแตกตางกันในการดํารงชีวิตของประชากรในพืน้ที ่ ซึ ่งมีผลตอการ

ประกอบอาชีพ ผูที่จะประกอบอาชีพอาจตองพิจารณาและเลือกประกอบอาชีพใหเมะสมกับวัฒนธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

 5.ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพืน้ที่ หมายถึง บุคคลทีอ่ยู ในพื้นที่ที ่ตองไดรับการ

พัฒนาความรู  ความคิดและสามารถการนําศักยภาพของแตละบุคคลในแตละพืน้ที ่มาใช ในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ เกิด

ความตระหนักในคุณคาของตนเอง และเมื่อพิจารณาถึงทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะภูมิ

ปญญาไทย แมวากาลเวลาจะผานไป ความรูสมัยใหมจะหลัง่ไหลเขามามาก แตภูมิปญญาไทยก็สามารถ

ปรับเปลีย่นใหเหมาะสมกับยุคสมัยได การเลือกหรือการเขาสูอาชีพตางๆจําเปนตองมีการพิจารณาใน

เรือ่งนีด้วยเพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย นัน้จําเปนตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ เพราะหาก
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ไมดําเนินการตามกระบวนการอยางเปนระบบแลว จะกอใหเกิดผลเสียตอการประกอบอาชีพในอนาคต

ได เพราะผลที่ไดรับจากการบริหารนั้นไมสอดคลองกับความสําเร็จของการประกอบอาชีพ 

  จะเห็นไดวา การเรียนรูและวิเคราะหหาจุดออนจุดแข็งของศักยภาพหลักของพืน้ทีม่ีความสําคัญ

และมีผลตอการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็งมากขึ้น เพราะศักยภาพหลักของพื้นที่เปนปจจัยหนึ่งที่ทําให

ผูประกอบการ มี โอกาสเขาสูการประกอบอาชีพไดมายิ่งขึ้น 

 

เร่ืองท่ี  4   ตัวอยางอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นท่ี 

 1. กลุมอาชีพใหมดานเกษตรกรรม   

กลุมการผลิต เชน การผลิตไมดอกเพื่อการคา การผลิตปุยอินทรีย การผลิตไกอินทรีย 

กลุมแปรรูป เชน การแปรรูปปลานิลแดดเดียว การแปรรูปทําไสกรอกจากปลาดุก 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตรผสมผสานตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

การฝกอบรมเกษตรทางเลือก ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวอยางอาชีพ การปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 

 

ปจจุบันการเพาะปลูกของประเทศไทยประสบปญหาหลายประการทีส่ําคัญ ประการแรกคือ 

พืน้ที่ทําการเกษตรสวนใหญเปนดินทีข่าดความอุดมสมบูรณ ประการที่สองเกษตรกรประสบปญหา

แมลงศัตรูรบกวนและหนทางที ่เกษตรกรเลือกใชแกปญหาสวนใหญก็คือสารเคมีฆาแมลง ซึ ่งเปน

อันตรายตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค และเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม ทางการแกปญหาดังกลาวตาม

แนวพระราชดําริกค็อื “แนวทางการเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริ” ซึง่จะเปนแนวทาง

ทีจ่ะทําใหดินเปนดินทีม่ีความอุดมสมบูรณ เปนดินทีม่ีชีวิต มีศักยภาพในการผลิตและใหผลผลิตทาง

การเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษตาง ๆ ทางการเกษตร ดังนั้น ผูเรียนควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะและ

เจตคติเกีย่วกับ                 แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หลักเกษตรธรรมชาติ การ

ปรับปรุงดินโดยใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพ ดินและอินทรียวัตถุในดิน ชมแปลงสาธิต-ทดลองเกษตร

ธรรมชาติ การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การทําสมุนไพรเพือ่ปองกันและกําจัด

ศัตรูพืช มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ศฝก. ฝกปฏิบัติการทําปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพและน้าํสกัดชีวภาพ ฝก

ปฏิบัติการเพาะกลาและฝกปฏิบัติงานในแปลงเกษตร มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA  มาตรฐานเกษตร

ธรรมชาติ ศฝก. การจัดดอกไม การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การวางแผนการปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตร

ธรรมชาติในอนาคต  การติดตามผลและใหคาํแนะนํา 
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การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานเกษตรกรรม 

   

ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะห ทรัพยากรธรรมชาติในแต

ละพื้นที่ 

- ดินมีความสมบูรณ 

- ไมมีแมลงศัตรูรบกวน 

- มีแหลงนํ้า และลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่ราบลุมแมนํ้าที่อุดม

สมบูรณเหมาะสมในการทําการเกษตร 

2 การวิเคราะห พื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

ฤดูกาล ภูมิอากาศเหมาะสมตอการปลูกพืชผัก เชน ไมอยูในพื้นที่

น้ําทวม มีอากาศเย็นไมรอนจัด 

 

3 การวิเคราะห ภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง

ของแตละพื้นที่ 

- เปนฐานการผลิตทางการเกษตร 

- มีแหลงชลประทาน 

- ไมมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลความเสียหายรุนแรง   

- มีพื้นที่พอเพียงและเหมาะสม. 

- มีการคมนาคมที่สะดวก 

4 การวิเคราะห ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

- มีวิถีชีวิตเกษตรกรรม 

- ประชาชนสนใจในวิถีธรรมชาติ 

5 การวิเคราะห ทรัพยากรมนุษยในแตละ

พื้นที่ 

- มีภูมิปญญา/ผูรู เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ 

- มีกระแสการสนับสนุนเกษตรธรรมชาติจากสังคมสูง 
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2. กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม  

               ภาคการผลิต ไดแก 

กลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน ชางไฟฟาอุตสาหกรรม ชางเชื่อมโลหะดวย

ไฟฟาและแกส ชางเชื่อมเหล็กดัด ประตู หนาตาง ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ชางเดินสายและติดต้ัง

อุปกรณไฟฟา 

กลุมเสื้อผา สิ่งทอ เชน การทําซิลคสกรีน การทําผามัดยอมและมัดเพนท การทําผา

ดวยกี่กระตุก การทําผาบาติค 

กลุมเคร่ืองยนต เชน การซอมรถจักรยานยนตและเคร่ืองยนต ชางเคร่ืองยนตชุมชน

ชางเคาะตัวถังรถยนต 

กลุมศิลปะประดิษฐและอัญมณี เชน การแกะสลักวัสดุออนเบื้องตน การขึ้นรูป

กระถางตนไมดวยแปนหมนุ การทําของชํารวยดวยเซรามิค การออกแบบเคร่ืองโลหะและรูปภัณฑอัญ

มณี 

 

ตัวอยางอาชีพ การเปนตัวแทนจําหนายท่ีพักและบริการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ใน

กลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนโดยใชคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต 

 

 สืบเนือ่งจากความเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกที่มีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้นอยางรวดเร็ว

และกลุมประเทศอาเซียนไดมีนโยบายใหเกิดประชาคมอาเซียนขึน้ ซึง่หมายถึงคนในภูมิภาคดังกลาจะ

ติดตอไปมาหาสูกันมากขึน้ และในการนี้การเดินทางทองเที่ยวของประชาชนก็จะมีมากขึ้นจากความ

สนใจใครรูใครเห็นเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาติเพื่อนบาน การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการ

ที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทัว่โลก โดยมีเอกลักษณเฉพาะตัวซึง่แตกตางจากอุตสาหกรรมประเภท

อ่ืนๆ คือการสรางรายไดเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาล เมือ่เทียบกับรายไดจาก

สินคาอ่ืนๆ 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเทีย่วดังกลาว ทําใหธุรกิจทีเ่กีย่วของกับการทองเทีย่ว ไดแก ธุรกิจ

โรงแรม รานอาหาร คมนาคม และขนสง มีการขยายตัวตามไปดวยและการทองเทีย่วยังถูกใชเปน

เคร่ืองมือในการกระจายรายไดและความเจริญไปสูภูมิภาคตาง ๆ กอใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพใหแก

ชุมชนในทองถิ่น และยังมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ 

มาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม โดยอยูในรูปของสินคาและบริการเกีย่วกับการทองเทีย่ว ดังน้ัน 

การรวบรวมนําเสนอขอมูลการใหบริการเกี ่ยวกับการทองเที ่ยวโดยการเปนตัวกลางระหวางสถาน

ประกอบการ/ผูประกอบการกับผูใชบริการ จึงเปนอาชีพทีน่าสนใจและมีโอกาสกาวหนาสูง ดังน้ัน 

ผูเรียนจึงควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและการใหบริการการทองเทีย่ว
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เชิงวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน การใชคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตสําหรับการเปนตัวแทนจําหนาย

ระหวางเจาของ/ผูประกอบการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับผูใชบริการผานทางอินเตอรเน็ต การเจรจา

ตอรองในฐานะตัวแทนจําหนาย การประเมินผลและพัฒนาธุรกิจของตน 

 

การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม 

 
ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติในแต

ละพื้นที่ 

ขอมูลของแหลงทองเที่ยว   

2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ แหลงทองเที่ยวมีบรรยากาศที่เหมาะสม 

3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง

ของแตละพื้นที่ 

มีทําเลที่ต้ังในชุมชน สังคม ที่มีการคมนาคมสะดวก 

4 การวิเคราะหศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

- ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  การบริโภคของตลาดโลกมี

แนวโนมกระแสความนิยมสินคาตะวันออกมากขึ้น 

- มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเปน

เอกลักษณ 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแตละ

พื้นที่ 

แรงงานมีทักษะฝมือและระบบประกันสังคม  และมีความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี 
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3.  กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม 

                การคาและเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 

กลุมพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อชุมชน การ

พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อชุมชน การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ 

การขายสนิคาทางอนิเทอรเน็ต (e-Commerce) การสรางรานคาทางอินเทอรเน็ต 

กลุมผูประกอบการ เชน การประกอบการธุรกิจชุมชน รานคาปลีกกลุมแมบาน

และวิสาหกิจชุมชน  

 

ตัวอยางอาชีพ โฮมสเตย 

 

อาชีพโฮมสเตย  เปนการประกอบอาชีพโดยนําตนทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมาบริหารจัดการเพือ่เพิ่มมูลคาจูงใจใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ในรูปแบบโฮมสเตย  ในการจัดการศึกษาวิชาอาชีพโฮมสเตย  ยึดหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต  โดย

ใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เนนการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูโดยใชชุมชน

เปนฐาน  ควบคูกับสรางองคความรูในการประกอบอาชีพโฮมสเตย  ภายใตยุทธศาสตรการใชตนทุนทาง

ธรรมชาติ  ทุนทรัพยากรบุคคล  ทุนภูมิปญญาและแหลงเรียนรู  ทุนทางวัฒนธรรม  ทุนงบประมาณของ

รัฐ และทุนทางความรูมาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู  การจัดการศึกษาอาชีพโฮมสเตย  เปนการจัดการ

กิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางศักยภาพใหผูเรียนไดมีความรู  และสามารถพัฒนาตนเองและกลุมไปสู

การบริหารจัดการทีม่ีมาตรฐาน เปนไปตามหลักการของโฮมสเตย   นําไปสูการเชือ่มโยงองคความรูที่

หลากหลาย ซึ่งเกิดจากฝกประสบการณโดยการจัดทําโครงการประกอบอาชีพโฮมสเตย ดังนัน้ ผูเรียน จึง

ควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติเกีย่วกับสถานการณการทองเที่ยว นโยบายการทองเทีย่วของ

ประเทศไทย ความรูพืน้ฐาน และมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย การจัดกิจกรรมนําเที่ยว การตอนรับ

นักทองเที่ยว  การบริการ มัคคุเทศก การสรางเครือขายการทองเทีย่วโฮมสเตย  การประกอบอาหาร การ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและ การบริหารจัดการ 
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การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม 

   

ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติในแต

ละพื้นที่ 

- มแีหลงทองเทีย่วที่เปนจุดสนใจแปลกชวนใหผูคนมาเทีย่ว และ

พักคางคืน 

- มีโปรแกรมที่นาสนใจในการศึกษาธรรมชาติ และพักผอนที่ดี 

- ไมถูกรบกวนจากแมลงและสัตวอ่ืน ๆ 

2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ - ใกลแหลงนํ้า ทะเล มีทิวทัศนที่สวยงาม 

- ภูมิอากาศไมแปรปรวนบอย ๆ  

3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง

ของแตละพื้นที่ 

- มีทําเลที่ต้ังพอดีไมใกลไกลเกินไป 

- มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 

- ขอมูลแตละพื้นที่ที่เราเลือกอยูใกลจุดทองเที่ยวหรือไม สะดวกใน

การเดินทางดวยความปลอดภัยเพียงใด มีคูแขงที่สําคัญหรือไม 

4 การวิเคราะหศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เปนธรรมชาติ อยุในพื้นที่มีการ

ประชาสัมพันธที่ดีจากองคกรทองเที่ยว 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแตละ

พื้นที่ 

- มีผูประกอบการ และแรงงานที่มีความรูความสามารถ 

- มีความรวมมือจากชุมชนในดานการเปนมิตรกับแขกที่มาใช

บริการ 
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4. กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค 

คอมพิวเตอรและธุรการ  ไดแก 

               Software  

กลุมออกแบบ เชน โปรแกรม AUTO CAD เพื่องานออกแบบกอสราง ออกแบบชิ้นสวน

อุตสาหกรรม เขียนแบบเคร่ืองกลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Solid Work 

กลุมงานในสํานักงาน เชน Office and Multimedia การจัดทําระบบขอมูลทางการเงิน

และบญัชดีวยโปรแกรม Excel และโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปเพื่อใชในการทํางานทางธุรกิจ 

การใชคอมพิวเตอรในสาํนักงานดวยโปรแกรม Microsoft Office 

การพฒันาโปรแกรมดวย MS Access โดยใชระบบงานบุคคล 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับการประกอบธุรกิจบนอินเทอรเน็ต 

               Hardware 

ชางคอมพิวเตอร เชน ซอม ประกอบ ติดต้ังระบบบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 

ตัวอยางอาชีพ  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อธุรกิจ 

 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย มากขึ้น  สิง่หนึง่ทีเ่ห็นได

วามีการเติบโต อยางรวดเร็วนัน่คือธุรกิจอุตสาหกรรมดาน Animation การสรางความบันเทิง และงาน

สรางสรรคการออกแบบโดยการใชคอมพิวเตอร หลักสูตรทางดาน Animation จึงนาจะตอบสนองความ

ตองการของกลุมธุรกิจ Animation  หลักสูตร Animation เพื่อธุรกิจ เปนหลักสูตรอาชีพที่สรางสรรค 

สามารถนําไปประกอบอาชีพที่สรางรายไดเปนอยางดี ทัง้ในปจจุบันและอนาคต ดังนั้น ผูเรียนควรมี

ความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติเกีย่วกับความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของความคิด

สรางสรรค เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค การกําจัดสิง่กีดกัน้ความคิดเชิงสรางสรรค ความรูเบือ้งตน

เกี่ยวกับ Animation เพือ่ธุรกิจ การออกแบบ Animation เพือ่ธุรกิจ Animation Workshop ประโยชนและ

โทษของการใชคอมพิวเตอร จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ กฎหมายที่เกีย่วของเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ Animation 
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การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค 

   

ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติในแต

ละพื้นที่ 

ขอมูลของทรัพยากรธรรมชาติ ที่พอเพียง และสะดวกในการเขาถงึ 

2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ - อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ลม และปริมาณนํ้าฝน รวมไป

ถึงปจจัยที่เกี่ยวของอ่ืนในทางอุตุนิยมวิทยา 

ท่ีตั้งตามแนวละติจูด ความใกลไกลจากทะเล 

- มีขอมูลของภูมิอากาศ 

3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง

ของแตละพื้นที่ 

มีขอมูลภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ังตาง ๆ  

4 การวิเคราะหศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

มีขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ที่ผสมผสานของหลายพื้นที่   

 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแตละ

พื้นที่ 

มีแรงงานที่มีทักษะฝมือ ความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

การสงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2�


~ 278 ~ 

 

5. กลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและการบริการ 

กลุมทองเท่ียว ไดแก การอบรมมัคคุเทศก พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

พนักงานผสมเคร่ืองด่ืม การทําอาหารวางนานาชาติ การฝกอบรมภาษา และธุรกิจโฮมสเตย 

กลุมสุขภาพ ไดแก การนวดแผนไทย นวดลกูประคบ สปาการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 

กลุมการซอมแซม และบํารุงรักษา การซอมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต การซอม

เคร่ืองยนตดีเซล การซอมเคร่ืองยนตเบนซนิ การซอมเคร่ืองยนตเล็กเพื่อการเกษตรการซอมจักร

อุตสาหกรรม 

               คมนาคมและการขนสง จาํนวน 1 หลักสูตร 

             วิชาชีพดาน Logistics หรือการขนสงสินคาทางอากาศและทางเรือ 

              การกอสราง  

             กลุมชางตาง ๆ เชน การปูกระเบื้อง ชางไมกอสราง ชางสีอาคาร 

               กลุมการผลิตวัสดุกอสราง เชน การทําบล็อคคอนกรีต การผลิตซีเมนต  

 

ตัวอยางอาชีพ การพัฒนากลุมอาชีพทอผาพื้นเมือง 

 

 ในปจจุบันนี้ ผาพื้นเมืองของไทยในภาคตางๆ กําลังไดรับการอนุรักษฟนฟู  และพัฒนา รวมทั้ง

ไดรับการสงเสริมใหนํามาใชสอยในชีวิตประจําวันกันอยางกวางขวางมาก  ดังนั้น จึงเกิดมีการผลิตผา

พืน้เมืองในลักษณะอุตสาหกรรมโรงงาน โดยมีบริษัทจางชางทอ ทําหนาทีท่อผาดวยมือตามลวดลายที่

กําหนดให  โรงงานหรือบริษัทจัดเสนไหมหรือเสนดายที่ยอมสีเสร็จแลวมาใหทอ  เพือ่เปนการควบคุม

คุณภาพ  บางแหงจะมีคนกลางรับซือ้ผาจากชางทออิสระซึง่เปนผูปนดาย  ยอมสี  และทอตามลวดลายที่

ตองการเองที่บาน แตคนกลางเปนผูกําหนดราคาตามคุณภาพและลวดลายของผาที่ตลาดตองการในบาง

จังหวัดมีกลุมแมบานชางทอผาที่รวมตัวกันทอผาเปนอาชีพเสริม  และนําออกขายในลักษณะสหกรณ 

เชน กลุมทอผาของศิลปาชีพอยางไรก็ตามในสภาพที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้นเปนการทอเพื่อขายเปน

หลัก   การทอผาพืน้บานพื้นเมืองหลายแหงยังทอลวดลายสัญลักษณดัง้เดิม  โดยเฉพาะในชุมชนทีม่ีเชื้อ

สายชาติพันธุบางกลุมทีก่ระจายตัวกันอยูในภาคตางๆ ของประเทศไทย ศิลปะการทอผาของกลุมชน

เหลาน้ีจึงนับวาเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมอยูจนถึงทุกวันน้ี  หากจะแบงผาพื้นเมืองของกลุมชนเหลานี้ตาม

ภาคตางๆ เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนขึน้ในภูมิภาคตางๆ  และมีการปรับปรุงพัฒนาสีสัน  คุณภาพ  และ

ลวดลาย ใหเขากับรสนิยมของตลาด ดังน้ัน ผู เรียนจึงควรมีความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติ

เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพกลุมอาชีพ/ธุรกิจของกลุมอาชีพทอผาพื้นเมือง และวิเคราะหสถานภาพของ

กลุมอาชีพ/ธุรกิจ 
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การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและการบริการ 

  
ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติในแต

ละพื้นที่ 

มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาเปนวัตถุดิบ 

2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ มีภูมิอากาศที่เหมาะสม 

3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง

ของแตละพื้นที่ 

- เปนศูนยกลางหัตถอุตสาหกรรม 

- มีถนนที่เอ้ือตอการบริการดานการคา การลงทุน และการ

ทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สามารถติดตอคาขายกับ

ประเทศเพื่อนบาน มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน มี

อาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน การคาชายแดน 

4 การวิเคราะหศิลป วัฒนธรรม ประเพณ ี

และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

มีแหลงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแตละ

พื้นที ่

มีภูมิปญญา และฝมือแรงงาน 

 

1. ใหผูเรียนรวมกลุมและสํารวจพืน้ที่ในชุมชน พรอมบอกวิธีการหาความรูที่เกี่ยวกับศักยภาพ

หลักของพื้นที่ วาพื้นที่น้ันเหมาะสมกับการประกอบอาชีพใด 

กิจกรรม 

2. ใหผูเรียนยกตัวอยางอาชีพที่ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ และวิธีหาความรูเกี่ยวกับอาชีพน้ัน 

พรอมทั้งวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้นที่ที่เกี่ยวของกับอาชีพ เพื่อใหอาชีพที่เลือกมีความเปนไปได 
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 หนวยท่ี 8-15 (พิมพคร้ังที่ 5) กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
พรจันทร  เจียรเอสศักด์ิ,2527. เทคนิคการรวบรวมขอมูลเพื่อการแนะแนว. กรุงเทพฯ : คณะ

ศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

พระธรรมปฎก, 2546. พัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย. กรุงเทพ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือ

ธรรม. 
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก,2551. คูมือการจัดการขอมูล 
 และสารสนเทศชมุชนสาํหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ระยอง. 
สนอง  โลหิตวิเศษ, 2544. ปรัชญาการศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบ.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

สมพร  เทพสิทธา ,2542 . คณุธรรมและจริยธรรม  กรุงเทพ :  สมชายการพิมพ. 
หนวยศกึษานิเทศก,2552. คัมภีร กศน. เอกสารหลกัการและแนวคดิประกอบการดําเนินงาน กศน. 
 กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก, สาํนักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย. 
อุนตา   นพคุณ , 2528. แนวคิดทางการศึกษานอกโรงเรียนและการพัฒนาชุมชน เร่ือง คิดเปน. กรุงเทพฯ: 
 กรุงสยามการพิมพ. 
กุลขณิษฐ ราเชนบุณขวัทน. เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองกระบวนการวิจัย. ในการประชุม 

สัมมนางานวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพ กศน. ปงบประมาณ 2552 (วันที่ 29-30 มถินุายน 

2552) 
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร. พิมพคร้ังที่ 3 กรุงเทพฯ :  

บริษัทยูแอนดไอ อินเตอรมีเดีย จํากัด, 2547 
พนิต เข็มทอง. เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองมโนทัศนการวิจัยในชั้นเรียน. ในการประชุม 

สัมมนางานวิจัยโครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพ กศน. ปงบประมาณ 2552 (วันที่ 29-30 มถินุายน 

2552) 
พิสณุ ฟองศรี. วิจัยชั้นเรียน หลักการและเทคนิคปฏิบัติ. พิมพคร้ังที่ 7.  

กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2551. 
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ไมตรี บุญทศ. คูมือการทําวิจัยในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : สรีุวิยาศาสน, 2549. 
ศิริรัตน วีรชาตินานุกูล ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติและการวิจัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, 

2545 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิจัยแผนเดียว : เสนทางสูคุณภาพการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ :  
 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, 2547. 
สมเจตน ไวทยาการณ. หลักและการวิจัย. นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 
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คณะผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา 
1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
ผูเขียนและเรียบเรียง 
1. บทที่ 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. บทที ่2  การใชแหลงเรียนรู 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. บทที่ 3  การจัดการความรู 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. บทที่ 4  คิดเปน 

 ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. บทที่ 5  การวิจัยอยางงาย 

 นางศิริพรรณ สายหงษ ขาราชการบํานาญ 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 
1. บทที่ 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. บทที่ 2  การใชแหลงเรียนรู 

 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

   สํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี 

 นางสาวสุพัตรา โทวราภา สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

3. บทที่ 3  การจัดการความรู 

 นางอัจฉรา ใจชาญสุขกิจ สํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 

 นางณัฐพร เชื้อมหาวัน สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเน่ืองสิรินธร 

4. บทที่ 4  คิดเปน 

 ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาสํานักงาน กศน. 
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5. บทที่ 5  การวิจัยอยางงาย 

 นางศิริพรรณ สายหงษ ขาราชบํานาญ 

 นางพิชญาภา ปติวรา ขาราชบํานาญ 

คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
ผูพิมพตนฉบับ 
1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานช ี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 
 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4. นางวัทนี จันทรโอกลุ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

5. นางชุลีพร ผาตินินนาท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา 

6. นางอัญชลี ธรรมวิธีกุล หัวหนาหนวยศกึษานิเทศก 

7. นางศุทธินี งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

   

ผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

1. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. ดร.รุงอรุณ  ไสยโสภณ หัวหนากลุมพัฒนาการเรียนการสอน 

3. นายสมชาย ฐิติรัตนอัศว กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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