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สารบญั 

  หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

คําแนะนําการใชแบบเรียน 

โครงสรางรายวิชาทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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 บทท่ี 6  ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 189 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
 

 หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนแบบเรียนที่จัดทําขึน้สําหรับ

ผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู  ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหา 

 2.  ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามทีก่ํ าหนด              

แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมทีก่ําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจใน

เน้ือหาใหมใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเร่ืองตอไป 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่องเพือ่เปนการสรุปความรูความเขาใจของเนือ้หาในเรือ่ง

นัน้ ๆ อีกครัง้ และการปฏิบัติกิจกรรมของเนือ้หาแตละเรือ่ง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

 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 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     

สาระสําคัญ 

 รายวิชาทักษะการเรียนรู มีเนือ้หาเกี ่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในดาน       

การเรียนรูดวยตนเอง  การใชแหลงเรียนรู  การจัดการความรู  การคิดเปนและการวิจัยอยางงาย  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย  วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง  เขาถึงและเลือกใช

แหลงเรียนรูจัดการความรู  กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ที่จะสามารถใชเปน

เครื่องมือชี้นํา ในการเรียนรู  และการประกอบอาชีพใหสอดคลองกับหลักการพืน้ฐานและการพัฒนา      

5 ศักยภาพของพืน้ที ่ ใน 5 กลุ มอาชีพใหม คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด

สรางสรรค การบริหารจัดการและการบริการ ตามยุทธศาสตร 2555กระทรวงศึกษาธิการ ไดอยางตอเนือ่ง

ตลอดชวีติ 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 1.  สามารถวิเคราะหความรูจากการอาน การฟง  การสังเกต  และสรุปไดถูกตอง 

  2.  สามารถจัดระบบการแสวงหาความรูใหกับตนเอง 

  3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับทักษะการอาน ทักษะการฟง และ

ทักษะการจดบันทึก 

  4. สามารถนําความรู ความเขาใจในเร่ือง 5 ศักยภาพของพื้นที่ และหลักการพื้นฐานตาม

ยุทธศาสตร 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไปเพิ่มขีดความสามารถการประกอบอาชีพโดยเนนที่กลุมอาชีพ

ใหม ใหแขงขันไดในระดับทองถิ่น 

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 

  1. จําแนกความแตกตางของแหลงเรียนรู และตัดสินใจเลือกใชแหลงเรียนรู 

  2. เรียงลําดับความสําคัญของแหลงเรียนรู และจัดทําระบบการใชแหลงเรียนรูของตนเอง 

  3. สามารถปฏิบัติการใชแหลงเรียนรูตามขั้นตอนไดถูกตอง 

  4. สามารถใชแหลงเรียนรูดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด

สรางสรรค การบริหารจัดการและการบริการ เกีย่วกบัอาชีพของพื้นที่ที่ตนอาศัยอยูไดตามความตองการ 

 บทท่ี 3  การจัดการความรู 

1. วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นของขอบขายความรู ตัดสินคุณคา กําหนดแนวทางพัฒนา 

2. เห็นความสัมพันธของกระบวนการจัดการความรู  กับการนําไปใชการพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติการ 
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3. ปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรูไดอยางเปนระบบ 

4. สามารถนํากระบวนการจัดการความรูของชุมชน จําแนกอาชีพในดานตาง ๆ ของ

ชุมชน คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและการ

บริการ ไดอยางถูกตอง 

บทท่ี 4  การคิดเปน 

1. อธิบายหรือทบทวนปรัชญาคิดเปนและลักษณะของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง สังคม 

สิง่แวดลอม ที่จะนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อประกอบการคิดและตัดสินใจแกปญหา 

  2. จําแนก เปรียบเทียบ ตรวจสอบขอมูลดานวิชาการ ตนเอง สังคม สิง่แวดลอม ที่จัดเก็บ 

และทักษะในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลทั้งสามดาน เพื่อประกอบการตัดสนิใจแกปญหา 

  3. ปฏิบัติการตามเทคนิคกระบวนการคิดเปน ประกอบการตัดสินใจไดอยางเปนระบบ 

  4. สามารถนําความรู ความเขาใจในเร่ือง 5 ศักยภาพของพืน้ที ่และหลักการพื้นฐานตาม

ยุทธศาสตร 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไปเพิ่มขีดความสามารถการประกอบอาชีพโดยเนนที่กลุมอาชีพ

ใหมใหแขงขนัไดในระดับชาติ 

บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย 

 1. ระบุปญหา ความจําเปน วัตถุประสงค และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย

และสืบคนขอมูล เพื่อทําความกระจางในปญหาการวิจัย รวมทั้งกําหนดวิธีการหาความรูความจริง 

 2. เห็นความสัมพันธของกระบวนการวิจัยกับการนําไปใชในชีวิต 

 3. ปฏิบัติการศึกษา ทดลอง รวบรวม วิเคราะหขอมูล และสรุปความรูความจริงตาม

ขั้นตอนไดอยางถูกตอง ชัดเจน เชน การวิเคราะหอาชีพ 

บทที่ 6  ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 

  1.บอกความหมาย ตระหนักและเห็นความสําคัญของทักษะการเรียนรูและศักยภาพ     

      หลักของพื้นที่ 

2. สามารถบอกอาชีพในกลุมอาชีพใหม 5 ดาน 

3. ยกตัวอยางอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่ 
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ขอบขายเน้ือหา 

บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

  เร่ืองที่ 1  ความหมาย/ และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง  

  เร่ืองที่ 2  การกาํหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

  เร่ืองที่ 3  ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู  ทักษะการแกปญหา   

และเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง 

 เร่ืองที่ 4  ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 1  ความหมาย และความสําคัญของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 2  หองสมดุ : แหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 3  แหลงเรียนรูสําคัญในชุมชน  

 บทท่ี 3  การจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ หลักการกระบวนการจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 2  การฝกทักษะ และกระบวนการจัดการความรู 

บทท่ี 4  การคิดเปน 

  เร่ืองที่ 1  ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ และการเชื่อมโยงสูกระบวนการคิดเปน 

และปรัชญาคิดเปน 

  เร่ืองที่ 2  ลักษณะและความแตกตางของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง และสังคม 

สิ่งแวดลอม รวมทั้งเทคนิคการเก็บขอมูลและวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การคิดเปนที ่จะนํามาใช

ประกอบการคิด การตัดสินใจ แกปญหาของคนคิดเปน 

  เร่ืองที่ 3  กรณีตัวอยางเพื่อการฝกปฏิบัติ 

บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย  

  เร่ืองที่ 1  ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

  เร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยอยางงาย 

  เร่ืองที่ 3 สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย 

  เร่ืองที่ 4  เคร่ืองการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

  เร่ืองที่ 5  การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 

 บทท่ี 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

  เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ 

  เร่ืองที่ 2  กลุมอาชีพใหม 5 ดาน และศักยภาพหลักของพื้นที่ 5 ประการ 

  เร่ืองที่ 3 ตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้น
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บทที ่1 

การเรียนรูดวยตนเอง 

 

สาระสําคญั 

การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ 

ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู 

จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือ

ชวยเหลือกับผูอืน่หรือไมก็ได ทุกวันนี้คนสวนใหญแสวงหาการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จําเปนตองรูวิธี

วินิจฉัยความตองการในการเรียนของตนเอง สามารถกําหนดเปามายในการเรียนรูของตนเอง สามารถ

ระบุแหลงความรูที่ตองการ และวางแผนการใชยุทธวิธี สื่อการเรียน และแหลงความรูเหลาน้ัน หรือแมแต

ประเมินและตรวจสอบความถูกตองของผลการเรียนรูของตนเอง  มาตรฐานการเรียนรูสามารถวิเคราะห  

เห็นความสําคัญ  และปฏิบัติการแสวงหาความรูจากการอาน  ฟง  และสรุปไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. สามารถวิเคราะหความรูจากการอาน  การฟง  การสังเกต  และสรุปไดถูกตอง 

 2. สามารถจัดระบบการแสวงหาความรูใหกับตนเอง 

 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับทักษะการอาน ทักษะการฟง และทักษะการ 

    จดบนัทกึ 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  ความหมาย/ และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง  

 เร่ืองที่ 2  การกําหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

 เร่ืองที่ 3  ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู  ทักษะการแกปญหา  และเทคนิคในการเรียนรู 

               ดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 4  ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

   

เร่ืองท่ี  1  ความหมาย และความสําคัญ  ของการเรียนรูดวยตนเอง 

คําตอบ คือ ในปจจุบันโลกมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูตาง ๆ 

ไดเพิ่มขึ้นเปน อันมาก การเรียนรูจากสถาบันการศึกษาไมอาจทําใหบุคคลศึกษาความรูไดครบทั้งหมด 

การไขวควาหาความรูดวยตนเอง จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสนองความตองการของบุคคลได เพราะเมือ่ใด

ก็ตามทีบุ่คคลมีใจรักทีจ่ะศึกษา คนควา สิง่ทีต่นตองการจะรู บุคคลนัน้ก็จะดําเนินการศึกษาเรียนรู

อยางตอเนือ่งโดยไมมีใครตองบอก  ประกอบกับระบบการศึกษาและปรัชญาการศึกษาเพือ่เตรียมคน
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ใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต แสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝหาความรู รูแหลงทรัพยากรการเรียน  รู

วิธีการหาความรู มีความสามารถในการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีนิสัยในการทํางานและการ

ดํารงชีวิต และมีสวนรวมในการปกครองประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปน

การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับสภาพปญหา และความตองการของผูเรียนทีอ่ยูนอกระบบ ซึ่งเปน

ผูท่ีมีประสบการณจากการทํางานและการประกอบอาชีพ โดยการกําหนดสาระการเรียนรู  มาตรฐานการ

เรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ใหการพัฒนากับกลุมเปาหมายดานจิตใจ ใหมีคุณธรรม 

ควบคูไปกับการพัฒนาการเรียนรู   สรางภูมิคุมกัน สามารถจัดการกับองคความรู ทัง้ภูมิปญญาทองถิ่น

และเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สรางภูมิคุมกัน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของผูที่อยูนอกระบบ และสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสือ่สาร  ดังนั้น 

ในการศึกษาแตละรายวิชา ผูเรียนจะตองตระหนักวา การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จะสัมฤทธิผลไดดวยดีหากผูเรียนไดศึกษาพรอมทัง้การปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของครูแตละวิชาทีไ่ดกําหนดเนือ้หาเปนบทตาง ๆ โดยแตละบทจะมีคําถาม รายละเอียด

กิจกรรมและแบบฝกปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งผูเรียนจะตองทําความเขาใจในบทเรียน และทํากิจกรรม ตลอดจน

ทําตามแบบฝกปฏิบัติที่ไดกําหนดไวอยางครบถวน ซึ่งในหนังสือแบบฝกปฏิบัติของแตละวิชาไดจัดใหมี

รายละเอียดตาง ๆ ดังกลาว ตลอดจนแบบประเมินผลการเรียนรูเพือ่ใหผู เรียนไดวัดความรูเดิมและวัด

ความกาวหนาหลังจากที่ไดเรียนรู รวมทั้งการที่ผูเรียนจะไดมีการทบทวนบทเรียน หรือสิง่ทีไ่ดเรียนรู อัน

จะเปนประโยชนในการเตรียมสอบตอไปไดอีกดวย 

 การเรียนรูในสาระทักษะการเรียนรู เปนสาระเกี่ยวกับรายวิชาการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการ

ใชแหลงเรียนรู รายวิชาการจัดการความรู รายวิชาการคิดเปน และรายวิชาการวิจัยอยางงาย     ในสวน

ของรายวิชาการเรียนรูดวยตนเองเปนสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู   ในดานการ

เรียนรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหผู เรียนไดศึกษา คนควา ฝกทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง เพื ่อมุ ง

การเรียนรูดวยตนเอง สามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 

ของตนเองโดยการคนพบความสามารถและสิ่งที่มีคุณคาในตนเองที่เคยมองขามไป  

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

untapped…”) (Brockett & Hiemstra, 1991) 
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เสริมสรางใหผูเรียนมีนิสัยรักการเรียนรูซึ่งเปนทักษะพื้นฐานของบุคคลแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน เพือ่ใช

เปนเคร่ืองมือในการชี้นําตนเองในการเรียนรูไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนแนวทางการเรียนรูหนึง่ทีส่อดคลองกับการ

เปลีย่นแปลงของสภาพปจจุบัน และเปนแนวคิดทีส่นับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสู

การเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมีการริเริม่การเรียนรู

ดวยตนเอง มีเปาหมายในการเรียนรูที ่แนนอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึ่งคนอืน่  มี

แรงจูงใจ ทําใหผูเรียนเปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียน ที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรู     วิธีเรียน สามารถเรียนรู

เร่ืองราวตาง ๆ ไดมากกวาการเรียนที่มีครูปอนความรูใหเพียงอยางเดียว   

 การเรียนรูดวยตนเองเปนหลักการทางการศึกษาซึง่ไดรับความสนใจมากขึน้โดยลําดับในทุก

องคกรการศึกษา เพราะเปนแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต ในอันทีจ่ะ  หลอหลอมผูเรียน

ใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ตามทีมุ่งหวังไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การเรียนรูดวยตนเอง เปนหลักการทางการศึกษาทีม่ีแนวคิดพื้นฐาน

มาจากทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่งเชื่อวา มนุษย ทุกคนมีธรรมชาติเปนคนดี มีเสรีภาพ

และความเปนตนเอง มีความเปนปจเจกชนและศักยภาพ มีตนและการรับรูตนเอง มีการเปนจริงในสิ่งที่

ตนสามารถเปนได มีการรับรู มีความรับผิดชอบและความเปนมนุษย  

ดังนั้น การทีผู่ เรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดนับวาเปนคุณลักษณะที่ดีทีสุ่ดซึ่งมีอยูใน ตัว

บุคคลทุกคน ผู เรียนควรจะมีคุณลักษณะของการเรียนรู ดวยตนเอง การเรียนรู ดวยตนเองจัดเปน

กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู

สิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง เพื่อที่ตนเองสามารถที่ดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได

อยางมีความสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในบทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเองนี้ ผูเรียนจะตองรวบรวม

ผลการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนหลักฐานของการเรียนรู โดยใหผูเรียนบรรจุในแฟมสะสมผลงาน  

(Portfolio) ของผูเรียนแตละบุคคลดังน้ัน เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูในบทท่ี  1 การเรียนรูดวยตนเองนี้  

ผูเรียนจะตองมีแฟมสะสมผลงานสงครู  
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ชื่อ........................................................นามสกุล................................................ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามที่วัดความชอบและเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรูของทาน 

    ใหทานอานขอความตาง ๆ ตอไปน้ี ซึ่งมีดวยกัน 58 ขอ หลังจากนั้น โปรดทําเคร่ืองหมาย   

   ลงในชองที่ตรงกับ ความเปนจริง

ระดับความคิดเห็น 

 ของตัวทานมากที่สุด  

มากที่สุด หมายถึง  ทานรูสึกวา  ขอความน้ันสวนใหญเปนเชนน้ีหรือมนีอยคร้ังที่ไมใช 

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. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบช่ัวชีวิต      

2. ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนอะไร      

3. เม่ือประสบกับบางส่ิงบางอยางที่ไมเจาใจ ขาพเจาจะหลีกเล่ียงไปจากส่ิงนั้น      

4. ถาขาพเจาตองการเรียนรูส่ิงใด ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

5. ขาพเจารักทีจ่ะเรียนรูอยูเสมอ      

6. ขาพเจาตองการใชเวลาพอสมควรในการเริ่มศึกษาเรื่องใหม ๆ      

7. ในช้ันเรียนขาพเจาหวังทีจ่ะใหผูสอนบอกผูเรียนทัง้หมดอยางชัดเจนวาตองทํา

อะไรบางอยูตลอดเวลา 

     

8. ขาพเจาเช่ือวา การคิดเสมอวาตวัเราเปนใครและอยูที่ไหน และจะทําอะไร เปน 

หลักสําคญัของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองไดไมดีนัก      

10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดที่ไหน      

11. ขาพเจาสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตนเองไดดีกวาคนสวนมาก      

12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตดูเหมือนไมสามารถนํามาใชปฏบิัติได      

13. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร และจะเรียนอยางไร      

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนส่ิงที่ยาก ถาเปนเรื่องทีข่าพเจาสนใจ      

15. ไมมีใครอ่ืนนอกจากตัวขาพเจาที่จะตองรบัผิดชอบในส่ิงที่ขาพเจาเลือกเรียน      

16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนส่ิงใดไดดีหรือไม      

แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 
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รายการคําถาม 

ความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

17. ส่ิงที่ขาพเจาตองการเรียนรูไดมากมาย จนขาพเจาอยากใหแตละวันมีมากกวา  

24 ช่ัวโมง 

     

18. ถาตัดสินใจทีจ่ะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะจดัเวลาทีจ่ะเรียนรูส่ิงนั้น

ได ไมวาจะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขาพเจามีปญหาในการทาํความเขาใจเรื่องที่อาน      

20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา      

21. ขาพเจาทราบดวีา เม่ือไรที่ขาพเจาตองการจะเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนี่งให 

มากขึน้ 

     

22. ขอมีความเขาใจพอทีจ่ะทําขอสอบใหไดคะแนนสูง ๆ ก็พอใจแลว ถึงแมวา 

ขาพเจายังไมเขาใจเรื่องนั้นอยางถองแทก็ตามท ี

     

23. ขาพเจาคดิวา หองสมุดเปนสถานที่ที่นาเบื่อ      

24. ขาพเจาช่ืนชอบผูที่เรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ      

25. ขาพเจาสามารถคดิคนวิธีการตาง ๆ ไดหลายแบบสําหรับการเรียนรูหวัขอใหม ๆ      

26. ขาพเจาพยายามเช่ือมโยงส่ิงทีกํ่าลังเรียนกับเปาหมายระยะยาว ที่ตั้งไว      

27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรู ในเกือบทุกเรื่อง ทีข่าพเจาตองการ จะรู      

28. ขาพเจาสนกุสนานในการคนหาคาํตอบสําหรบัคาํถามตาง ๆ      

29. ขาพเจาไมชอบคาํถามทีม่คีาํตอบถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ      

30. ขาพเจามีความอยากรูอยากเหน็เก่ียวกับส่ิงตาง ๆ มากมาย      

31. ขาพเจาจะดใีจมาก หากการเรียนรูของขาพเจาไดส้ินสุดลง      

32. ขาพเจาไมไดสนใจการเรียนรู เม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ืน      

33. ขาพเจาไมมีปญหา เก่ียวกับทกัษะเบือ้งตนในการศกึษาคนควา ไดแก                     

ทกัษะการฟง อาน เขยีน และจาํ 

     

34. ขาพเจาชอบทดลองส่ิงใหมๆ  แมไมแนใจ วา ผลนัน้จะออกมา อยางไร      

35. ขาพเจาไมชอบ เม่ือมีคนช้ีใหเห็นถึงขอผิดพลาด ในส่ิงทีข่าพเจากําลังทาํอยู      

36. ขาพเจามีความสามารถในการคดิคน หาวิธแีปลกๆ ที่จะทําส่ิงตาง ๆ      

37. ขาพเจาชอบคดิถึงอนาคต      

38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในส่ิงที่ตองการรูไดดี เม่ือเทียบกับผูอ่ืน      

39. ขาพเจาเหน็วาปญหาเปนส่ิงทีท่าทาย ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา      

40. ขาพเจาสามารถบงัคบัตนเอง ใหกระทําส่ิงที่ คิดวา ควรกระทาํ      

41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจา ในการสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ      

42. ขาพเจามักเปนผูนาํกลุม ในการเรียนรู      

43. ขาพเจาสนุกที่ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืน      
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รายการคาํถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูทีท่าทาย      

45. ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ      

46. ย่ิงไดเรียนรูมาก ขาพเจาก็ย่ิงรูสึก วา โลกนี้นาตื่นเตน      

47. การเรียนรูเปนเรื่องสนุก      

48. การยึดการเรียนรูที่ใชไดผลมาแลว ดกีวา การลองใชวิธใีหม ๆ      

49. ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากย่ิงขึ้น เพ่ือจะได เปนคนที่มีความเจริญกาวหนา      

50. ขาพเจาเปนผูรบัผิดชอบเก่ียวกับการเรียนรูของขาพเจาเอง ไมมีใครมารับผิดชอบ

แทนได 

     

51. การเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนส่ิงที่สําคัญสําหรับขาพเจา      

52. ขาพเจาไมมีวันที่จะแกเกินไป ในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ      

53. การเรียนรูอยูตลอดเวลา เปนส่ิงที่นาเบื่อหนาย      

54. การเรียนรูเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต      

55. ในแตละปขาพเจาไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ หลายๆ อยางดวยตนเอง      

56. การเรียนรูไมไดทําใหชีวิตของขาพเจา แตกตางไปจากเดมิ      

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในช้ันเรียน และการเรียนรูดวยตนเอง      

58 ขาพเจาเห็นดวยกับความคดิทีว่า “ผูเรียนคือ ผูนํา”      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการเรียนรูดวยตนเองเปนบุคลิกลักษณะสวนบุคคลของผูเรียน ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัว

ผูเรียนตามเปาหมายของการศึกษา ผูเรียนที่มีความพรอมในการเรียนดวยตนเองจะมคีวามรับผดิชอบ

สวนบุคคล ความรับผิดชอบตอความคิดและการกระทําของตนเอง สามารถควบคุมและโตตอบ

สถานการณ สามารถควบคุมตนเองใหเปนไปในทิศทางที่ตนเลือก โดยยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ

กระทําที่มาจากความคิดตัดสินใจของตนเอง  
 

การเริ่มตนเรยีนรูดวยตนเองท่ีดีท่ีสุดนั้น   เรามาเริ่มตนท่ีความพรอมในการ

เรยีนรูดวยตนเอง  และทานคงทราบในเบื้องตนแลววา ระดับความพรอมในการ

เรยีนรูดวยตนเองของทาน อยูในระดับใด (มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ี่  
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ความหมาย  และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 

 
 

 

 

การเรียนรูเปนเร่ืองของทุกคน ศักด์ิศรีของผูเรียนจะมีไดเมื่อมีโอกาสในการเลือกเรียนในเร่ืองที่

หลากหลายและมีความหมายแกตนเอง การเรียนรูมีองคประกอบ 2 ดาน คือ องคประกอบภายนอก ไดแก 

สภาพแวดลอม โรงเรียน สถานศกึษา สิ่งอํานวยความสะดวก และครู องคประกอบภายใน ไดแก การคิด

เปน พึ่งตนเองได  มีอิสรภาพ ใฝรู ใฝสรางสรรค มีความคิดเชิงเหตุผล มีจิตสํานึกในการเรียนรู มีเจตคติ

เชิงบวกตอการเรียนรู การเรียนรูที่เกิดขึ้นมิไดเกิดขึ้นจากการฟงคําบรรยายหรือทําตามที่ครูผูสอนบอก แต

อาจเกิดขึ้นไดในสถานการณตาง ๆ  ตอไปน้ี  

1. การเรียนรูโดยบังเอิญ  การเรียนรูแบบน้ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ มิไดเกิดจากความต้ังใจ           

2. การเรียนรูดวยตนเอง  เปนการเรียนรูดวยความต้ังใจของผูเรียน ซึ่งมีความปรารถนาจะรูใน 

เร่ืองน้ัน ผูเรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนดวยวิธีการตางๆ หลังจากน้ันจะมีการประเมินผลการเรียนรูดวย

ตนเองจะเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีทวีความสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน บุคคลซึ่งสามารถปรับตนเองให

ตามทันความกาวหนาของโลกโดยใชสื่ออุปกรณยุคใหมได จะทําใหเปนคนที่มีคุณคาและประสบ

ความสําเร็จไดอยางดี                                                                                                                     3. การ

เรียนรูโดยกลุม การเรียนรูแบบน้ีเกิดจากการที่ผูเรียนรวมกลุมกันแลวเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหกับ

สมาชิกทําใหสมาชิกมคีวามรูเร่ืองที่วิทยากรพูด                               

4. การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา เปนการเรียนแบบเปนทางการ มีหลักสูตร การประเมินผล มี

ระเบียบการเขาศึกษาที่ชัดเจน ผูเรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด เมื่อปฏิบัติครบถวนตามเกณฑที่

กําหนดก็จะไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสถานการณการเรียนรูดังกลาวจะเห็นไดวา การ

เรียนรูอาจเกิดไดหลายวิธี และการเรียนรูนัน้  ไมจําเปนตองเกิดขึน้ในสถาบันการศึกษาเสมอไป การ

เรียนรูอาจเกิดขึ้นไดจากการเรียนรูดวยตนเอง หรือจากการเรียนโดยกลุมก็ได และการที่บุคคลมีความ

ตระหนักเรียนรูอยูภายในจิตสํานึกของบุคคลนั้น การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนตัวอยางของการเรียนรูใน

ลักษณะที ่เปนการเรียนรู  ที ่ทําให เกิดการเรียนรู ตลอดชีวิต  ซึง่มีความสําคัญสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน และสนับสนุนสภาพ “สังคมแหงการเรียนรู” ไดเปนอยางดี  

 

 

 

“เด็กตามธรรมชาติตองพึ่งพิงผูอ่ืนและตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดูและตัดสินใจแทน  เมื่อเติบโต

เปนผูใหญ  ก็พัฒนามีความอิสระ พึ่งพิงจากภายนอกลดลงและเปนตวัเอง  จนมีคุณลักษณะการชี้นํา

ตนเองในการเรียนรู” 

 

“การเรียนรูเปนเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย”  

(LEARNING makes a man fit company for himself)  ... (Young)... 
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การเรียนรูดวยตนเองคืออะไร 

เมื่อกลาวถึง การเรียนดวยตนเอง แลวบุคคลโดยทั่วไปมักจะเขาใจวาเปนการเรียนที่ผูเรียน

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตามลําพังโดยไมตองพึ่งพาผูสอน แตแทที่จริงแลวการเรียนดวยตนเองที่

ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนน้ัน เปนกระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง ตามความ

สนใจ ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการ

เรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวยตนเองหรือ

รวมมือชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและเปนผูควบคุมการเรียนของ

ตนเอง 

ทั้งนีก้ารเรียนดวยตนเองนั้นมีแนวคิดพืน้ฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีกลุมมนุษยนิยมที่มีความเชื่อ

ในเรื่องความเปนอิสระและความเปนตัวของตัวเองของมนุษยวามนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับความดี มี

ความเปนอิสระ เปนตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองไดอยางไมมีขีดจํากัด รวมทัง้มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอืน่ ซึ่งการเรียนดวยตนเอง

กอใหเกิดผลในทางบวกตอการเรียน โดยจะสงผลใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีแรงจูงใจในการ

เรียนมากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีการใชวิธีการเรียนที่หลากหลาย การเรียนดวยตนเอง

จึงเปนมาตรฐานการศึกษาทีค่วรสงเสริมใหเกิดขึน้ในตัวผูเรียน   ทุกคน เพราะเมือ่ใดก็ตามทีผู่เรียนมีใจ

รักที่จะศึกษา คนควาจากความตองการของตนเอง ผูเรียนก็จะมีการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องตอไปโดย

ไมตองมีใครบอกหรือบังคับ เปนแรงกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นตอไปไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งจะ

นําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตตามเปาหมายของการศึกษาตอไป  

การเรียนดวยตนเองมีอยู 2 ลักษณะคือ ลักษณะทีเ่ปนการจัดการเรียนรูที่มีจุดเนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางในการเรียนโดยเปนผูรับผิดชอบและควบคุมการเรียนของตนเองโดยการวางแผน ปฏิบัติการ

เรียนรู และประเมนิการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งไมจําเปนจะตองเรียนดวยตนเองเพียงคนเดียวตามลําพัง และ

ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะทีไ่ดจากสถานการณหนึง่ไปยังอีก สถานการณหนึง่ได ใน

อีกลักษณะหนึ่งเปนลักษณะทางบุคลิกภาพทีม่ีอยูในตัวผูที่เรียนดวยตนเองทุกคนซึ่งมีอยูในระดับที่ไม

เทากันในแตละสถานการณการเรียน โดยเปนลักษณะที่สามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไดและจะพัฒนาไดสูงสุด

เมื่อมีการจัดสภาพการจัดการเรียนรูที่เอ้ือกัน 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริม่การเรียนรูดวย

ตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการ

เรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวย

ตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอืน่หรือไมก็ได ซึง่ผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและเปนผูควบคุมการ

เรียนของ ตนเอง 
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การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญอยางไร 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนแนวทางการเรียนรูหนึง่ทีส่อดคลองกับการ

เปลีย่นแปลงของสภาพปจจุบัน และเปนแนวคิดทีส่นับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสู

การเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูที่ทําใหบุคคลมีการริเริม่การเรียนรู

ดวยตนเอง มีเปาหมายในการเรียนรูที ่แนนอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึ่งคนอืน่  มี

แรงจูงใจ ทําใหผูเรียนเปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียน ที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูวิธีเรียน สามารถเรียนรู

เรือ่งราวตาง ๆ ไดมากกวาการเรียนทีม่ีครูปอนความรูใหเพียงอยางเดียว  การเรียนรูดวยตนเองไดนับวา

เปนคุณลักษณะที่ดีที่สุดซึ่งมีอยูใน ตัวบุคคลทุกคน ผูเรียนควรจะมีคุณลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง 

การเรียนรูดวยตนเองจัดเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคน

มีความสามารถทีจ่ะเรียนรูสิง่ตาง ๆ ไดดวยตนเอง เพือ่ทีต่นเองสามารถทีดํ่ารงชีวิตอยูในสังคมทีม่ีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีความสุข  ดังน้ัน การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญดังน้ี 

 1. บุคคลที่เรียนรูดวยการริเริ่มของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวา มีความตั้งใจ  มีจุดมุงหมาย

และมีแรงจูงใจสูงกวา สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวาและยาวนานกวาคนทีเ่รียนโดย

เปนเพียงผูรับ หรือรอการถายทอดจากครู 

2. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติ ทํา

ใหบุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึง่ไปสูอีกลักษณะหนึง่ คือ เมื่อตอนเด็ก ๆ  เปน

ธรรมชาติที ่จะตองพึ ่งพิงผู อื ่น ตองการผู ปกครองปกปองเลี ้ยงดู และตัดสินใจแทนให เมื ่อเติบโตมี

พัฒนาการขึน้เรือ่ยๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพึ่งพิงผูปกครอง ครู และผูอืน่ การพัฒนา

เปนไปในสภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเอง 

 3. การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเปนลักษณะที่สอดคลองกับพัฒนาการ

ใหม ๆ ทางการศึกษา เชน หลักสูตร หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการวิชาการ การศึกษาอยางอิสระ 

มหาวิทยาลัยเปด ลวนเนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูเอง 

 4. การเรียนรูดวยตนเองทําใหมนุษยอยูรอด การมีความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เกิดขึ้นเสมอ  ทําใหมี

ความจําเปนที่จะตองศึกษาเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเรียนรูดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตทีม่ีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียน

มีความต้ังใจและมีแรงจูงใจสูง  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความยืดหยุนมากขึน้  มีการปรับพฤติกรรม

การทํางานรวมกับผูอืน่ได รูจักเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ปรับและประยุกตใชวิธีการแกปญหาของตนเอง 

จัดการกับปญหาไดดีขึ้น และสามารถนําประโยชนของการเรียนรูไปใชไดดีและยาวนานขึ้น ทําใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จในการเรียน  
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การเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะอยางไร 

การเรียนรูดวยตนเอง สามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะสําคัญ ดังน้ี  

1. ลักษณะที่เปนบุคลิกคุณลักษณะสวนบุคคลของผู เรียนในการเรียนดวยตนเอง จัดเปน 

องคประกอบภายในทีจ่ะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจอยากเรียนตอไป โดยผูเรียนที่มี คุณลักษณะในการเรียน

ดวยตนเองจะมีความรับผิดชอบตอความคิดและการกระทําเกีย่วกับการเรียน รวมทั้ง รับผิดชอบในการ

บริหารจัดการตนเอง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไดสูงสุดเมื่อมีการจัดสภาพการเรียนรูที่สงเสริมกัน  

2. ลักษณะทีเ่ปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง   ประกอบดวย ขัน้ตอนการวาง

แผนการเรียน การปฏิบัติตามแผน และการประเมนิผลการเรียน จัดเปนองคประกอบ ภายนอกทีส่งผลตอ

การเรียนดวยตนเองของผูเรียน ซึง่การจัดการเรียนรูแบบนีผู้เรียนจะไดประโยชนจากการเรียนมากทีสุ่ด  

Knowles (1975) เสนอใหใชสัญญาการเรียน (Learning contracts) เปนการมอบหมายภาระงานใหแก

ผูเรียนวาจะตองทําอะไรบางเพื่อใหไดรับความรูตามเปาประสงคและผูเรียนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ัน  

 

องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเองมีอะไรบาง 

องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง มีดังน้ี 

1. การวิเคราะหความตองการของตนเองจะเร่ิมจากใหผูเรียนแตละคนบอกความตองการ 

และความสนใจของตนในการเรียนกับเพื่อนอีกคน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา แนะนํา และเพือ่นอีกคน 

ทําหนาที่จดบันทึก และใหกระทาํเชนน้ีหมนุเวียน ทั้ง 3 คน แสดงบทบาทครบทั้ง 3 ดาน คือ ผูเสนอ 

ความตองการ ผูใหคําปรึกษา และผูคอยจดบันทึก การสังเกตการณ เพือ่ประโยชนในการเรียน 

รวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆ 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 ควรประเมินผลการเรียนดวยตนเองตามที่กําหนดจุดมุงหมายของการ 

เรียนไว และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ คานิยม มี 
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ขัน้ตอนในการประเมนิ คือ 

 5.1 กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจน 

 5.2 ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคซึ่งเปนสิ่งสําคัญ 

 5.3 รวบรวมหลักฐานจากผลการประเมินเพื่อตัดสินใจซึ่งตองต้ังอยูบนพื้นฐานของ 

ขอมูลที่สมบูรณและเชื่อถือได 

 5.4 เปรียบเทียบขอมูลกอนเรียนกับหลังเรียนเพื่อดูวาผูเรียนมีความกาวหนาเพียงใด 

 5.5 ใชแหลงขอมูลจากครูและผูเรียนเปนหลักในการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี  1  ใหอธิบายความหมายของคําวา  “การเรียนรูดวยตนเอง”   โดยสังเขป 

กิจกรรมท่ี  2  ใหอธิบาย “ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง”   โดยสังเขป 

กิจกรรมท่ี  3 ใหสรุปสาระสําคัญของ “ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 4  ใหสรุปสาระสําคัญของ “องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนควรมีการวิเคราะหความตองการ วิเคราะห

เน้ือหา กาํหนดจุดมุงหมายและการวางแผนในการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาแหลง

วิทยาการ และมีวิธีในการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเพื่อนเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกัน 
และมคีรูเปนผูชี้แนะ อํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษา ทั้งน้ี ครูอาจตองมีการวิเคราะหความ

พรอมหรือทักษะที่จําเปนของผูเรียนในการกาวสูการเปนผูเรียนรูดวยตนเองได 
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เร่ืองที่ 2  การกําหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

 

กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเอง ความรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน เปน

สิ่งสําคัญที่จะนําผูเรียนไปสูการเรียนรูดวยตนเอง เพราะความรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองน้ัน 

หมายถึง การที่ผูเรียนควบคุมเน้ือหา กระบวนการ องคประกอบของสภาพแวดลอมในการเรียนรูของ

ตนเอง ไดแก การวางแผนการเรียนของตนเอง โดยอาศัยแหลงทรัพยากรทางความรูตางๆ ที่จะชวยนํา

แผนสูการปฏิบัติ แตภายใตความรับผิดชอบของผูเรียน ผูเรียนรูดวยตนเองตองเตรียมการวางแผนการ

เรียนรูของตน และเลือกสิ่งที่จะเรียนจากทางเลือกที่กําหนดไว รวมทั้ง วางโครงสรางของแผนการเรียนรู

ของตนอีกดวย ในการวางแผนการเรียนรู ผูเรียนตองสามารถปฏิบัติงานที่กําหนด วินจิฉยัความชวยเหลอื

ที่ตองการ และทาํใหไดความชวยเหลอืน้ัน สามารถเลือกแหลงความรู วิเคราะห และวางแผนการการ

เรียนทั้งหมด รวมทั้งประเมินความกาวหนาในการเรียนของตน 

 

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  

ขอบเขตเนื้อหากวาง ๆ สรางทางเลือกที่

หลากหลาย 

  สรางบรรยากาศใหเกิดความตองการการเรียน 

  วิเคราะหความพรอมในการเรียนรูของผูเรียน 

โดยการตรวจสอบความพรอมของผูเรียน 

  มสีวนรวมในการตัดสนิใจในทางเลอืกน้ัน 

  แนะนําขอมูลใหผูเรียนคิด วิเคราะหเอง 

 

การเปรียบเทียบบทบาทของครูและผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
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บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง 

2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

  ฝกการกาํหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

 รูจุดมุงหมายในการเรียน และเรียนใหบรรลุ 

     จุดมุงหมาย 

 รวมกันพัฒนาเปาหมายการเรียนรู 

 กําหนดจุดมุงหมายจากความตองการของตน 

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 

การเปรียบเทียบบทบาทของครูและผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (ตอ) 
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บทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู 

  ฝกการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

 มสีวนรวมในการประเมินผล 

 ผูเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู 

 ใหความรูและฝกผูเรียนในการประเมินผลการ 

เรียนรูที่หลากหลาย 

  เปดโอกาสใหผูเรียนนําเสนอวิธีการ เกณฑ 

ประเมินผล และมสีวนรวมในการตัดสนิใจ 

  จัดทําตารางการประเมินผลที่จะใชรวมกัน 

  แนะนําวิธีการประเมินเมื่อผูเรียนมีขอสงสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบบทบาทของครูและผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (ตอ) 

 

จะเห็นไดวา ทั้งผูเรียนและครูตองมีการวินิจฉัยความตองการสิ่งที่จะเรียน ความพรอม 

ของผูเรียนเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนในการเรียน การกําหนดเปาหมาย การวางแผนการเรียนรู การ 

แสวงหาแหลงวิทยาการ การประเมนิผลการเรียนรู ซึ่งครูเปนผูฝกฝน ใหแรงจูงใจ แนะนํา อํานวยความ 

สะดวกโดยเตรียมการเบื้องหลัง 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 ความแตกตางใน

ความสามารถ ความรูพื้นฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู จัดเน้ือหาและสือ่ใหเหมาะสม 

 3. การพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก การสืบคนขอมูล ฝกเทคนิคที่จําเปน เชน การ

สงัเกต การอานอยางมีจุดประสงค การบันทึก เปนตน 

 4. การพัฒนาทักษะการเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดแก การกาํหนดใหผูเรียนแบงความรับผิดชอบใน

กระบวนการเรียนรู การทํางานเด่ียว และเปนกลุมที่มีทักษะการเรียนรูตางกัน 

 5. การพัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการรวมมือในการประเมินกับผูอ่ืน ไดแก การให

ผูเรียนเขาใจความตองการในการประเมิน ยอมรับการประเมินจากผูอ่ืน เปดโอกาสใหประเมินหลาย

รูปแบบ 

 

กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการที่ผูเรียนตองจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

โดยดําเนินการ ดังน้ี  

 1. การวินิจฉัยความตองการในการเรียน 

 2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

 3. การออกแบบแผนการเรียน 

 4. การดําเนินการเรียนรูจากแหลงวิทยาการ 

 5. การประเมินผล 

 การตอบสนองของผูเรียนและครูตามกระบวนการในเรียนรูดวยตนเอง มีดังน้ี 

ข้ันตอน 
การตอบสนองของ

ผูเรียน 
การตอบสนองของครู 

1. วิ นิจฉัยความ

ตองการในการเรียนรู

ของผูเรียน  

1. ศึกษา ทําความเขาใจ 

คําอธิบายรายวิชา  

2. วินิจฉัยความตองการ

ในการเรียนของตนเอง 

ทั ง้ ร า ย วิ ช า แ ล ะ ร า ย

หัวขอการเรียน  

3. แบงกลุ มอภิปราย

เกีย่วกับความตองการ

1. กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนในการ

เรียนรูดวยตนเอง  

2. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค เนื้อหา 

กิจกรรมและการประเมินการเรียนรายวิชา  

3. อธิบายใหผูเรียนเขาใจคําอธิบายรายวิชา  

4. ใหคําแนะนําแกผู เรียนในการวินิจฉัยความ

ตองการในการเรียน  

5. อํานวยความสะดวกในการเรียนแบบรวมมือใน
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ข้ันตอน 
การตอบสนองของ

ผูเรียน 
การตอบสนองของครู 

ใ น ก า ร เ รี ย น เ พื อ่ ใ ห

ผูเรียนแตละคนมั่นใจใน

ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ค ว า ม

ตองการในการเรียนของ

ตนเอง  

 

กลุม  

2. กําหนดจุดมุงหมาย

ใน 

การเรียน  

1. ผูเรียนแตละคนเขียน

จุดมุงหมาย การเรียนใน

แตละหัวขอการเรียน ที่

วัดได สอดคลองกับ

ความตองการในการ

เ รีย นข อง ผู เ รี ย นแล ะ

อธิบายรายวิชา  

 

1. ใหคําแนะนําแกผูเรียนในการเขียนจุดมุงหมาย

การเรียนที่ถูกตอง  

3. วางแผนการเรียน

โดยเขียนสัญญาการ

เรียน  

1. ทําความเขาใจ

เกี ่ย วกั บ ค วา ม จํา เป น

และวิธีการวางแผนการ

เรียน  

2. เขียนสัญญาการเรียน

ที ส่ อ ด ค ล อ ง กั บ

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า 

รวมทั ง้ความตองการ

แล ะ ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง

ตนเอง ในการเรียนแต

ละคร้ัง  

1. ใหคําแนะนําผูเรียนเกี่ยวกับความจําเปนและ

วิธกีารวางแผนการเรียน  

2. ใหคําแนะนําผูเรียนในการเขียนสญัญาการเรียน  

 

4. เขยีนโครงการเรียนรู  

 

1. รวมกับผูสอนและ

เพือ่นเขยีนโครงการ

เรียนรูของทั้งชั้น โดย

พิจารณาจากโครงการ

1. ใหคําแนะนําในการเขียนโครงการเรียนรูรายวิชา  

2. พิจารณาโครงการเรียนรูรวมกับผูเรียนโดย

กระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง  

3. รวมกับผูเรียนสรุปโครงการเรียนรูใหเหมาะสม  
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ข้ันตอน 
การตอบสนองของ

ผูเรียน 
การตอบสนองของครู 

เรียนรูที่ผูสอนรางมา

และสญัญาการเรียนของ

ทุกคน  

5. ดําเนินการเรียนรู 1. ทบทวนความรูเดิม

ข อ ง ต น เ อ ง ที ่จํ า เ ป น

สําหรับการสรางความรู

ใหม  โดยการตอบ

คํ า ถ า ม ห รื อ ทํ า

แบบทดสอบ  

2. ผู เ รียนแตละคน 

ดํ า เ นิ น ก า ร เ รี ย นต า ม

สัญญาการเ รียนอยาง

กระตือรือรน โดยการ

สื บ ค น แ ล ะ แ ส ว ง ห า

ความรู เพื ่อสนองตอบ

ความตองการในการ

เ รี ย น ด ว ย วิ ธี ก า ร ที ่

หลากหลาย และใช

แ ห ล ง ท รั พ ย า ก ร ก า ร

เ รียนที เ่หมาะสมตาม

ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง

ตนเอง โดยนําความรู

และประสบการณเดิมที่

เกี ่ยวของกันมาใช ใน

การคนหาคําตอบ  

3. แบงกลุมเรียนแบบ

รวมมือ เพื ่อศึกษาใน

ป ร ะ เ ด็ น ที ่ต อ ง ต อ บ

คําถาม โดยการปรับ

1. ทดสอบความรูเดิมของผูเรียน โดยใชเทคนิคการ

ต้ังคําถามหรือทดสอบ  

2. ใหความรูเสริม เพือ่ใหแนใจวาผูเรียนจะสามารถ

เชื่อมโยงความรูเดิมกับ ความรูใหมได  

3. ต้ังคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนคนหา คําตอบ

และประมวลคาํตอบดวยตนเอง  

4. สรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียน  

5. ใหคําปรึกษา ใหขอมูล ชวยเหลอื และอํานวย

ความสะดวกในกิจกรรมการเรียนของผูเรียนตาม

ความจําเปนและความตองการของผูเรียน  

6. กระตุนใหผูเรียนใชความรูและ ประสบการณ

เดิมที่เกี่ยวของกันมาใชในการคนหาคําตอบ โดยให

ยกตัวอยางหรือเปรียบเทียบเหตุการณที่เกี่ยวของ

กับเร่ืองที่เรียน  

7. ติดตามในการเรียนของผูเรียนตามสัญญาการ

เรียนและใหคาํแนะนํา  

8. ติดตามเปนระยะๆ และใหขอมูลปอนกลับแก

ผูเรียน  

9. บันทึกปญหาและขอขัดของตางๆในการดําเนิน

กจิกรรมการเรียนเพือ่เสนอแนะการปรับปรุงใหดี

ขึ้น  

10. ใหอิสระแกผูเรียนในการทํากิจกรรม  

และกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนอยางเต็มที่ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน 

และไมตัดสินวาความคิดเห็นของผูเรียนไมถูกตอง  

11. กระตุนใหผูเรียนสื่อสารความรูความ เขาใจและ
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ข้ันตอน 
การตอบสนองของ

ผูเรียน 
การตอบสนองของครู 

จุดมุงหมายในการเรียน

ของ ผู เรียนแตละคน

เปนของกลุม แลวแบง

บ ท บ า ท ห น า ที ่เ พื ่อ

แสวงหาความรู โดยใช

เทคนิคการตั ง้คํ าถาม

เ พื่ อ นํ า ไ ป สู ก า ร ห า

คําตอบ ทัง้นีก้ลุมผูเรียน

แตละกลุมอาจมีรูปแบบ

ในการทํากลุมที่แตกตาง

กัน  

4. ใชความคิดอยางเต็มที่ 

มีปฏิสัมพันธ โตตอบ 

คัดคาน สนับสนุน และ 

แลกเปลีย่นความคดิเห็น

และความรูสึกที่เปด

กวางในกลุม และรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

เพื่อหาแนวทางการ

ไดมาซึ่งคําตอบที่

ตองการของตนเองและ

ของกลุม 

5. แสดงความสามารถ

ของตนเอง และยอมรับ

ความสามารถของผูอ่ืน 

6. ตัดสนิใจ และชวย

แกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น

ในกจิกรรมการเรียน  

7. ฝกปฏิบัติทักษะที่ตอง

แนวคดิของตนเองใหผูอ่ืน เขาใจอยางชัดเจน  

12. กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวางทั้งในกลุม

และชัน้เรียน  

13. สังเกตการเรียนของผูเรียน บันทึก พฤติกรรม

และกระบวนการเรียนของ ผูเรียน รวมทั้งเหตุการณ

ที่สงผลตอการเรียน  

14. กระตุนใหผูเรียนสรุปความรูความเขาใจใน

บทเรียนดวยตนเอง  

15. กลั่นกรอง แกไข และเสริมสาระสําคัญของ

บทเรียนใหชัดเจนและครอบคลุมจุดมุงหมายการ

เรียน  

16. รวมกับผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ สิ่งที่สนับสนุนและสิ่งที่ขัดขวางการ

เรียน  
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ข้ันตอน 
การตอบสนองของ

ผูเรียน 
การตอบสนองของครู 

ศึกษาตาม จุดมุงหมาย

การเรียน  

8. ขอความชวยเหลือ

จากผูสอน ตามความ

เหมาะสม  

9. ปรึกษาผูสอนเปน

ระยะๆ ตามที่ระบุไวใน

สญัญาการเรียนเพือ่ขอ

คาํแนะนํา ชวยเหลอื  

10. ปรับเปลี่ยนการ

ดําเนินการเรียน ตาม

ความเหมาะสม และ

บันทึกสิ่งที่ ปรับเปลี่ยน

ลงในสญัญาการเรียนให

ชดัเจน และนําไปเปน

ขอมูลในการวินิจฉัย

ตนเองเพื่อต้ัง

จุดมุงหมายในการเรียน

คร้ังตอไป 

11. อภิปรายและสรุป

ความรูที่ไดในกลุม  

12. นําเสนอวิธีการเรียน

และความรูที่ไดตอทั้ง

ชั้น โดยใชรูปแบบใน

การแสดงออกในสิ่งที่

ตนไดเรียนรูที่

หลากหลาย  

13. อภิปราย แสดงความ

คดิเห็น สะทอน
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ข้ันตอน 
การตอบสนองของ

ผูเรียน 
การตอบสนองของครู 

ความรูสกึและให

ขอเสนอแนะเกีย่วกบั 

วิธีการเรียนดวยตนเองที่

มีประสิทธิภาพ สิ่ง

สนับสนุนและสิง่

ขัดขวางการ เรียน  

14. รวมกนัสรุปประเด็น

ความรูที่ไดใน ชั้นเรียน  

15. เขียนรายงานผลการ

เรียน ทัง้ในดานเน้ือหา

และวิธีการเรียน รวมทั้ง

ความรูสึกเกี่ยวกับ

ความสําเร็จหรือไม

สําเร็จในการเรียนเปน

รายบุคคลและรายกลุม 

 

6. ประเมินผลการ

เรียนรู 

1. ประเมินผลการเรียน

ของตนเอง โดย

เปรียบเทียบกับ

จุดมุงหมายในการเรียน

ของตนเอง 

2. ใหเพื่อนและครูชวย

สะทอนผลการเรียน 

3. ใหขอมูลปอนกลับแก

เพื่อนในกลุม 

 

1. กระตุนใหผูเรียนตรวจสอบความรูความเขาใจ

ของตนเองตลอดเวลา  

2. ประเมินการเรียนของผูเรียนจากการสังเกต

พฤติกรรมในการเรียน ความสามารถในการเรียน

ตามสัญญาการเรียน และผลงานในแฟมสะสมงาน  

3. ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนรายบุคคลและราย

กลุมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนดวยตนเองและ

พฤติกรรมในการเรียนรวมทั้งใหขอเสนอแนะตาม

ความ เหมาะสม  

 

 

 กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง  ประกอบดวยขั้นตอน วินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของ

ผูเรียน กําหนดจุดมุงหมายในการเรียน  วางแผนการเรียนโดยใชสัญญาการเรียน  เขียนโครงการเรียนรู  

ดําเนินการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูน้ัน  ผูเรียนจะไดประโยชนจากการเรียนมากที่สุด  “สญัญา
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การเรียน ( Learning Contract)”  เปนการมอบหมายภาระงานใหกับผูเรียนวาจะตองทําอะไรบาง  

เพื่อใหไดรับความรูตามเปาประสงค  และผูเรียนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ัน 

 

 

 

สัญญาการเรียน (Learning Contract) 

 คําวา สัญญา  โดยทั่วไปหมายถึง ขอตกลงระหวางบุคคล 2 ฝาย หรือหลายฝายวาจะทําการหรือ

งดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ความจริงนั้นในระบบการจัดการเรียนรูก็มีการทําสัญญากันระหวาง

ครูกับผูเรียน แตสวนมากไมไดเปนลายลักษณอักษรวา ถาผูเรียนทําไดอยางน้ันแลว ผูเรียนจะไดรับ

อะไรบางตามขอตกลง สัญญาการเรียน จะเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดแนวการเรียนของ

ตัวเองไดดียิ่งขึ้น ทําใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและเปนเคร่ืองยืนยันที่เปนรูปธรรม 

 ทานคงแปลกใจที่ไดยินคําวา “สญัญา” เพราะคําน้ีเปนคําที่คุนหูกันดีอยู แตไมแนใจวาทานเคย

ไดยินคําวา “สญัญาการเรียน” หรือยัง คําวาสัญญาการเรียนมีผูเร่ิมใชเปนคนแรกคือ Dr. M.S. Knowles 

ศาสตราจารย สอนวิชาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัย North Carolina State ในสหรัฐอเมริกา 

 คําวา สัญญา แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา “ขอตกลงกัน” ดังน้ัน สัญญา

การเรียน ก็คือขอตกลงที่ผูเรียนไดทําไวกับครูวาเขาจะปฏิบัติอยางไรบางในกระบวนการเรียนรูเพื่อให

บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรนั่นเอง 

 สญัญาการเรียนเปนรูปแบบของการเรียนรูที่แสดงหลักฐานของการเรียนรูโดยใชแฟมสะสม

ผลงานหรือ Portfolio  

 1. แนวคดิ 

 การจัดการเรียนรูในระะบบ เปนการเรียนรูที่ครูเปนผูกําหนดรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมเปนสวน

ใหญ ผูเรียนเปนแตเพียงผูปฏิบัติตาม ไมไดมีโอกาสในการมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน นัก

การศึกษาทั้งในตะวันตกและแอฟริกา มองเห็นวาระบบการศึกษาแบบนี้เปนระบบการศึกษาของพวก

จักรพรรดินิยมหรือเปนการศึกษาของพวกชนชั้นสูงบาง เปนระบบการศึกษาของผูถูกกดขี่บาง สรุปแลวก็

คือระบบการศึกษาแบบน้ีไมไดฝกคนใหเปนตัวของตัวเอง ไมไดฝกใหคนรูจักพึ่งตนเอง จึงมีผูพยายามที่

จะเปลี่ยนแนวคิดทางการศึกษาใหม อยางเชนระบบการศึกษาที่เนนการฝกใหคนไดรูจักพึ่งตนเองใน

ประเทศแทนซาเนีย การศึกษาที่ใหคนคิดเปนในประเทศไทยเราเหลานี้เปนตน รูปแบบของการศึกษาใน

อนาคต ควรจะมุงไปสูตัวผูเรียนมากกวาตัวผูสอน เพราะวาในโลกปจจุบันวิทยาการใหม ๆ  ได

เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วมีหลายสิ่งหลายอยางที่มนุษยจะตองเรียนรู ถาจะใหแตมาคอยบอกกันคงทํา

ไมได ดังน้ันในการเรียนจะตองมีการฝกฝนใหคิดใหรูจักการหาวิธีการที่ไดศึกษาสิ่งที่คนตองการ กลาว

งาย ๆ ก็คือ ผูเรียนที่ไดรับการศึกษาแบบที่เรียกวาเรียนรูเพื่อการเรียนในอนาคต 

 2. ทําไมจะตองมีการทําสัญญาการเรียน 
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 ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญ พบวาผูใหญจะเรียนไดดีที่สุดก็ตอเมื่อการเรียนรู

ดวยตนเอง ไมใชการบอกหรือการสอนแบบที่เปนโรงเรียน และผลจากการวิจัยทางดานจิตวิทยายังพบอีก

วา ผูใหญมีลักษณะที่เดนชัดในเร่ืองความตองการที่จะทําอะไรดวยตนเองโดยไมตองมีการสอนหรือการ

ชี้แนะมากนัก อยางไรก็ดีเมื่อพูดถึงระบบการศึกษาก็ยอมจะตองมีการกลาวถึงคุณภาพของบุคคลที่เขามา

อยูในระบบการศึกษา จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อเปนมาตรฐาน ดังน้ันถึงแมจะ

ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองก็ตามก็จําเปนจะตองสรางมาตรการขึ้นมาเพื่อการควบคุมคุณภาพของผูเรียน

เพื่อใหมีมาตรฐานตามที่สังคมยอมรับ  เหตุน้ีสัญญาการเรียนจึงเขามามีบทบาทในการเรียนการสอนเปน

การวางแผนการเรียนที่เปนระบบ 

 ขอดีของสัญญาการเรียน คือเปนการประสานความคิดที่วาการเรียนรู ควรใหผูเรียนกําหนด 

และการศึกษาจะตองมีเกณฑมาตรฐานเขาดวยกันเพราะในสัญญาการเรียนจะบงระบุวาผูเรียนตองการ

เรียนเร่ืองอะไรและจะวัดวาไดบรรลุตามความมุงหมายแลวนั้นหรือไมอยางไร มีหลักฐานการเรียนรู

อะไรบางที่ 

บงบอกวาผูเรียนมีผลการเรียนรูอยางไร 

 3. การเขียนสัญญาการเรียน 

      การเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเร่ิมจากการจัดทําสัญญาการเรียนจะมีลําดับการดําเนินการ ดังน้ี 

      ข้ันท่ี 1  แจกหลักสูตรใหกับผูเรียนในหลักสูตรจะตองระบุ 

   จุดประสงคของรายวิชานี้ 

 รายชื่อหนังสืออางอิงหรือหนังสือสําหรับที่จะศึกษาคนควา 

 หนวยการเรียนยอย พรอมรายชื่อหนังสืออางอิง 

 ครูอธิบาย  และทําความเขาใจกับผูเรียนในเร่ืองหลักสูตร จุดมุงหมายและหนวยการ   

      เรียนยอย 

ข้ันท่ี 2  แจกแบบฟอรมของสญัญาการเรียน 

จุดมุงหมาย แหลงวิทยาการ/วิธีการ หลักฐาน การประเมินผล 

เปนสวนที่ระบุวาผูเรียน 

ตองการบรรลุผลสําเร็จ 

ในเร่ืองอะไร อยางไร 

เปนสวนที่ระบุวาผูเรียน

จะเรียนรูไดอยางไร 

จากแหลงความรูใด 

เปนสวนที่มีสิ่งอางอิง 

หรือยืนยันที่เปน

รูปธรรม 

ที่แสดงใหเห็นวาผูเรียน 

ไดเกิดการเรียนรูแลว 

โดยเกบ็รวบรวมเปน 

แฟมสะสมงาน 

เปนสวนที่ระบุวาผูเรียน 

สามารถเกดิการเรียนรู 

ในระดับใด 

ข้ันท่ี 3  อธิบายวิธีการเขียนขอตกลงในแบบฟอรมแตละชองโดยเร่ิมจาก 

  จุดมุงหมาย 
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  วิธีการเรียนรูหรือแหลงวิทยาการ 

  หลกัฐาน 

  การประเมินผล 

ข้ันท่ี 4  ถามปญหาและขอสงสัย 

ข้ันท่ี 5  แจกตัวอยางสัญญาการเรียนใหผูเรียนคนละ 1 ชุด 

ข้ันท่ี 6  อธิบายถึงการเขียนสัญญาการเรียน 

ผูเรียนลงมือเขียนขอตกลงโดยผูเรียนเอง โดยเขียนรายละเอียดทั้ง 4 ชองในแบบฟอรม 

สญัญาการเรียน นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถระบุระดับการเรียนทั้งในระดับดี ดีเยี่ยม หรือปานกลาง ซึ่ง

ผูเรียนมีความต้ังใจที่จะบรรลุการเรียนในระดับดีเยี่ยมหรือมีความต้ังใจที่จะเรียนรูในระดับดี หรือพอใจ 

ผูเรียนก็ตองแสดงรายละเอียด ผูเรียนตองการแตระดับดี คือ ผูเรียนตองแสดงความสามารถตาม

วัตถุประสงคที่กลาวไวในหลักสูตรใหครบถวน การทําสัญญาระดับดีเยี่ยม นอกจากผูเรียนจะบรรลุ

วัตถุประสงคตามหลักสูตรแลว ผูเรียนจะตองแสดงความสามารถพิเศษเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ อันมี

สวนเกี่ยวของกับหลักสูตร 

 ข้ันท่ี 7  ใหผูเรียนและเพื่อนพิจารณาสัญญาการเรียนใหเรียบรอย ตอไปใหผูเรียนเลือกเพื่อนใน

กลุม 1 คน เพื่อจะไดชวยกันพิจารณาสัญญาการเรียนรูของทั้ง 2 คน 

 ในการพิจารณาสัญญาการเรียนใหพิจารณาตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. จุดมุงหมายมีความแจมชัดหรือไม เขาใจหรือไม เปนไปไดจริงหรือไมบอกพฤติกรรมที่จะให

เกิดจริง 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 

 ข้ันท่ี 10  การเรียนกอนที่จะจบเทอม 2 อาทิตย ใหผูเรียนนําแฟมสะสมงาน (แฟมเก็บขอมูล 

Portfolio) ตามที่ระบุไวในสัญญาการเรียนมาแสดง 

 ข้ันท่ี 11  ครูและผูเรียนจะต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาแฟมสะสมงานที่ผูเรียนนํามาสงและ 

สงคืนผูเรียนกอนสิ้นภาคเรียน 
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(ตัวอยาง) 

การวางแผนการเรียนโดยใชสญัญาการเรียน 

จุดมุงหมาย 
วิธีการเรียนรู 

แหลงวิทยาการ 
หลักฐาน การประเมินผล 

1. สามารถอธิบาย 

ความตองการ ความ 

สนใจ แรงจูงใจ 

ความสามารถและ 

ความสนใจของ 

ผูใหญได 

1. อานเอกสารอางอิง 

ทีเ่สนอแนะในหลกัสตูร 

2. อานเอกสารที่ 

เกี่ยวของอ่ืน ๆ  

3. รวมกลุมรายงานและ 

อภิปรายกับผูเรียนอ่ืน 

หรือกลุมการเรียนอ่ืน 

1. ทํารายงานยอ 

ขอคิดเห็นจากหนังสือ 

ที่อาน 

2. บันทึกการอภิปราย 

3. ทํารายงานและ 

เสนอแนะเกี่ยวกับ

ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อ

นําไป 

ใชกับนักศึกษาผูใหญ 

(โดยจัดทาํในรูปแบบ 

แฟมสะสมงาน) 

ใหผูเรียน 2-5 คน ประเมิน 

รายงานและบันทึกการ 

อภิปรายการประเมินให 

ประเมินตามหัวขอตอไปน้ี 

    1. รายงานครอบคลุม 

เนื้อหาตามความมุงหมาย 

เพียงใด 

       5   4   3   2   1 

    2. รายงานมีความ

ชดัเจน 

เพียงใด 

       5   4   3   2   1 

    3. รายงานมีประโยชน 

ในการเรียนของนักศึกษา 

ผูใหญเพียงใด 

        5   4   3   2   1 

โดยขาพเจาจะเร่ิมปฏิบัติต้ังแตวันที่.....เดือน.................พ.ศ. .........ถึง วันที่.......เดือน................พ.ศ. ....... 

 

ลงชื่อ.................................ผูทําสัญญา 

                         (                                 ) 

ลงชื่อ.................................พยาน 

                         (                                 ) 

ลงชื่อ.................................พยาน 

                         (                                 ) 

ลงชื่อ.................................ครูผูสอน 

                         (                                 ) 
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การประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 

 การจัดทําแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนวิธีการสําคัญที่นํามาใชในการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรูที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยการจัดทําแฟมสะสมงานที่มีความเชื่อพื้นฐานที่สําคัญมาจาก

การใหผูเรียนเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งมีสาระสําคัญที่พอสรุปไดดังน้ี 

1.  ความเชื่อพื้นฐานของการเรียนรูตามสภาพจริง  (Authentic Learning)   

 1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

    มนุษยมีสัญชาตญาณที่จะเรียนรู มีความสามารถและมีความกระหายที่จะเรียนรู 

    ภายใตบรรยากาศของสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและการสนับสนุนจะทําใหมนุษย 

สามารถที่จะริเร่ิมและเกิดการเรียนรูของตนเองได 

    มนุษยสามารถที่จะสรางองคความรูจากการปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนและจากสื่อที่มี 

ความหมายตอชีวิต 

    มนุษยมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญาแตกตาง

กัน 

 1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู 

    การเรียนรูจะเร่ิมจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรมโดยผานกระบวนการการ

สาํรวจ 

ตนเอง การเสริมสรางบรรยากาศของการเรียนรูและการสรางบริบทของสังคมใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับ 

ผูเรียนอ่ืน 

    การเรียนรูมีองคประกอบทางดานปญญาหลายดานทั้งในดานภาษา คํานวณ พื้นที่ 

ดนตรี การเคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางบุคคลและอ่ืน ๆ  

    การแสวงหาความรูจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถาอยูในบริบทที่มีความหมายตอ

ชีวิต 

    การแสวงหาความรูเปนกระบวนการที่เกดิขึน้ตลอดชวีิต 

 1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับการสอน 

    การสอนจะตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

    การสอนจะเปนทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

    การสอนจะยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตางกันและวิธีการเรียนรูที่เปนเอกลักษณของ 

ผูเรียนแตละคน 

    การสอนกับการประเมินเปนกระบวนการตอเนื่องและเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 

    การสอนจะตองตอบสนองตอการขยายความรูที่ไมมีที่สิ้นสุดของหลักสูตรสาขาตาง ๆ  

  

 



 33 

1.4 ความเชื่อเกี่ยวกับการประเมิน 

    การประเมินแบบนําคะแนนของผูเรียนจํานวนมากมาเปรียบเทียบกัน มีคุณคานอย

ตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

    การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ไมใชสิ่งสะทอนความสามารถ

ที่มีอยูในตัวผูเรียน แตจะสะทอนถึงการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมและความสามารถที่

แสดงออกมา 

  การประเมินตามสภาพจริงจะใหขอมูลและขาวสารที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับผูเรียนและ 

กระบวนการทางการศึกษา 

2.  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)    

 การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการของการสังเกตการณบันทึก การจัดทําเอกสารที่ 

เกี่ยวกับงานหรือภารกิจที่ผูเรียนไดทํา รวมทั้งแสดงวิธีการวาไดทําอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน 

เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการศึกษาของผูเรียนนั้น การประเมินตามสภาพจริงมีความแตกตางจากการ 

ประเมินโครงการตรงที่การประเมินแบบนี้ไดใหความสําคัญกับผูเรียนมากกวาการใหความสําคัญกับผล 

อันที่จะเกิดขึ้นจากการดูคะแนนของกลุมผูเรียนและแตกตางจากการทดสอบเนื่องจากเปนการวัดผลการ 

ปฏิบัติจริง (Authentic Assessment)   การประเมินตามสภาพจริงจะไดขอมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพอยาง 

ตอเน่ืองที่สามารถนํามาใชในการแนะแนวการเรียนสําหรับผูเรียนแตละคนไดเปนอยางดี 

3.  ลักษณะท่ีสําคัญของการประเมนิตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   

    ใหความสําคัญขอบการพัฒนาและการเรียนรู 

    เนนการคนหาศักยภาพนําเอามาเปดเผย 

    ใหความสําคัญกับจุดเดนของผูเรียน 

    ยืดถือเหตุการณในชีวิตจริง 

    เนนการปฏิบัติจริง 

    จะตองเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

    มุงเนนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย 

    เปนกระบวนการเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในทุกบริบท 

    ชวยใหมีความเขาใจในความสามารถของผูเรียนและวิธีการเรียนรู 

    ชวยใหเกิดความรวมมือทั้งผูปกครอง พอแม ครู ผูเรียนและบุคคลอ่ืน ๆ  

4.  การประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 

 แฟมสะสมงาน เปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ซึ่งเปนวิธีการที่ครูไดนําวิธีการ 

มาจากศิลปน (artist) มาใชในทางการศึกษาเพื่อการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน โดย 

แฟมสะสมงานมีประโยชนที่สําคัญคือ 
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    ผูเรียนสามารถแสดงความสามารถในการทํางานโดยที่การสอบทําไมได 

    เปนการวัดความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน 

    ชวยใหผูเรียนสามารถแสดงใหเห็นกระบวนการเรียนรู (Process) และผลงาน (Product) 

    ชวยใหสามารถแสดงใหเห็นการเรียนรูที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม 

 แฟมสะสมงานไมใชแนวคิดใหม เปนเร่ืองที่มีมานานแลวใชโดยกลุมเขียนภาพ ศิลปน สถาปนิก 

นักแสดง และนักออกแบบ โดยแฟมสะสมงานไดถูกนํามาใชในทางการศึกษาในการเรียนการสอนทาง 

ดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิชาอ่ืน ๆ ทั้งน้ีแฟมสะสมงานเปนวิธีการที่สะทอนถึงวิธีการ

ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   ซึง่เปนกระบวนการของการรวบรวม 

หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดบางและเปนกระบวนการของการแปลความจาก

หลักฐานที่ไดและมีการตัดสินใจหรือใหคุณคาการประเมินผลตามสภาพจริงเปนกระบวนการที่ใชเพื่อ 

อธิบายถึงภาระงานที่แทจริงหรือ real  task ที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติหรือสรางความรู ไมใชสรางแตเพียง

ขอมูลสารสนเทศ 

 การประเมินโดยใชแฟมสะสมงานเปนวิธีการของการประเมินที่มีองคประกอบสําคัญคือ 

    ใหผูเรียนไดแสดงการกระทํา -  ลงมือปฏิบัติ 

    สาธิตหรือแสดงทกัษะออกมาใหเห็น 

    แสดงกระบวนการเรียนรู 

    ผลิตชิ้นงานหรือหลักฐานวาเขาไดรูและเขาทําได 

 ซึ่งการประเมินโดยใชแฟมสะสมงานหรือการประเมินตามสภาพจริง โดยวิธีการดังกลาวนี้จะ 

มีลักษณะที่สําคัญ คือ 

  ชิ้นงานที่มีความหมาย (meaningful  tasks) 

  มีมาตรฐานทีช่ดัเจน (clear standard) 

  มีการใหสะทอนความคิด ความรูสึก (reflections) 

  มีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (transfer) 

  เปนการปรับปรุงและบูรณาการ (formative integrative) 

  เกี่ยวของกับการคิดในลําดับที่สูงขึ้นไป (high – order thinking) 

  เนนการปฏิบัติที่มีคุณภาพ (quality performance) 

  ไดผลงานที่มีคุณภาพ (quality product) 

5.  ลักษณะของแฟมสะสมงาน 

 นักการศึกษาบางทานไดกลาววาแฟมสะสมงานมีลักษณะเหมือนกับจานผสมสี ซึ่งจะเห็นไดวา 

จานผสมสีเปนสวนที่รวมเร่ืองสีตาง ๆ ทั้งน้ีแฟมสะสมงานเปนสิ่งที่รวมการประเมินแบบตาง ๆ เพื่อการ 

วาดภาพใหเห็นวาผูเรียนเปนอยางไร แฟมสะสมงานไมใชถังบรรจุสิ่งของ (Container) ที่เปนที่รวมของ 

สิ่งตาง ๆ ที่จะเอาอะไรมากองรวมไวหรือเอามาใสไวในที่เดียวกัน แตแฟมสะสมงานเปนการรวบรวม 
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หลักฐานที่มีระบบและมีการจัดการโดยครูและผูเรียนเพื่อการตรวจสอบความกาวหนาหรือการเรียนรู 

ดานความรู ทักษะและเจตคติในเร่ืองเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง 

 

 

 

 

6.  จุดมุงหมายของการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน มีดังน้ี 

  ชวยใหครูไดรวบรวมงานทีส่ะทอนถงึความสาํคัญของนักเรียนในวัตถปุระสงคใหญของการ

เรียนรู 

  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 

  การวางแผนและการกาํหนดจุดมุงหมาย คําถามหลักที่จะตองทําใหชัดเจน 

     ทําไมจะตองใหผูเรียนรวบรวมผลงาน 

     ทําแฟมสะสมงานเพื่ออะไร 

     จุดมุงหมายที่แทจริงของการทําแฟมสะสมงาน คืออะไร 

     การใช แฟมสะสมงานในการประเมินมีขอดี ขอเสียอยางไร 

  แฟมสะสมงานไมใชเปนเพียงการเรียนการสอนหรือการประเมินผล แตเปนทัง้กระบวนการ

เรียนการสอนและการวัดผลประเมนิผล 

   แฟมสะสมงาน เปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนเปนผูที่ลงมือปฏิบัติเองและเรียนรูดวยตนเอง 

  การใชแฟมสะสมงานในการประเมินจะมีหลักสําคัญ 3 ประการ 

     เน้ือหา ตองเกี่ยวกับเน้ือหาที่สําคัญในหลกัสตูร 

     การเรียนรู ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติเอง โดยมีการบูรณาการที่จะตองสะทอน  

    กระบวนการเรียนรู ทั้งในเร่ืองการอาน การเขียน การฟง การแกปญหา 

และการคิดระดับที่สูงกวาปกติ 

10.  การเก็บรวบรวมชิ้นงานและการจัดแฟมสะสมงาน 

  ความหมายของแฟมสะสมงานคือ การรวบรวมผลงานของผูเรียนอยางมีวัตถุประสงค 

เพื่อการแสดงใหเห็นความพยายาม ความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
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  วิธีการเก็บรวบรวม สามารถจัดใหอยูในรูปแบบของสิ่งตอไปน้ี 

    แฟมงาน สมุดบันทึก ตูเก็บเอกสาร กลอง อัลบั้ม แผนดิสก 

  วิธกีารดําเนินการเพื่อการรวบรวม จัดทาํไดโดยวิธกีาร ดังน้ี 

    รวบรวมผลงานทุกชิ้นที่จัดทําเปนแฟมสะสมงาน 

    คัดเร่ืองผลงานเพื่อใชในแฟมสะสมงาน 

   สะทอนความคิดในผลงานที่คัดเร่ืองไว 

  รูปแบบของแฟมสะสมงาน อาจมีองคประกอบดังนี้ 

   สารบัญและแสดงประวัติผูทําแฟมสะสมงาน 

    สวนทีแ่สดงวัตถปุระสงค/จุดมุงหมาย 

    สวนที่แสดงชิ้นงานหรือผลงาน 

    สวนที่สะทอนความคิดเห็นหรือความรูสึก 

    สวนทีแ่สดงการประเมนิผลงานดวยตนเอง 

    สวนทีแ่สดงการประเมนิผล 

    สวนที่เปนภาคผนวก ขอมูลประกอบอ่ืน ๆ  

 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 1 ใหสรุปบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง  มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 2 ใหสรุปบทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง  มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 3 ใหเปรียบเทียบบทบาทของผูเรียนและครู  มาพอสังเขป  

กิจกรรมท่ี 4 ใหสรุปสาระสําคัญของ “กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

กิจกรรมท่ี 5  ใหผูเรียนศึกษาสัญญาการเรียนรู (รายบุคคล)  และปรึกษาครู แลวจัดทํารางกรอบ 

         แนวคิดสัญญาการเรียนรูรายวิชาทักษะการเรียนรู 
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เร่ืองที่ 3  ทกัษะพ้ืนฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา 

               และเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 คําถามธรรมดา ๆ  ที่เราเคยไดยินไดฟงกันอยูบอย ๆ ก็คือ ทําอยางไรเราจึงจะสามารถฟงอยางรู

เรือ่ง และคิดไดอยางปราดเปรือ่ง อานไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนเขียนไดอยางมืออาชีพ ทั้งนี้  ก็เพราะเรา

เขาใจกันดีวา ทัง้หมดนีเ้ปนทักษะพืน้ฐาน (basic skills) ที่สําคัญ และเปนความสามารถ (competencies) 

ที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตทั้งในโลกแหงการทํางาน และในโลกแหงการเรียนรู 

     การฟง เปนการรับรูความหมายจากเสียงทีไ่ดยิน เปนการรับสารทางหูการไดยินเปนการเริม่ตน

ของการฟงและเปนเพียงการกระทบกันของเสียงกับประสาทตามปกติ จึงเปนการใชความสามารถทาง

รางกายโดยตรง  สวนการฟงเปนกระบวนการทํางานของสมองอีกหลายขั้นตอนตอเนือ่งจากการไดยิน

เปนความสามารถที่จะไดรับรูสิ่งที่ไดยิน ตีความและจับความสิ่งที่รับรูนั้นเขาใจและจดจําไว ซึ่งเปน

ความสามารถทางสติปญญา 

 การพูด เปนพฤติกรรมการสื่อสารที่ใชกันแพรหลายทั่วไป ผูพูดสามารถใชทั้งวจนะภาษา

และอวัจนะภาษาในการสงสารติดตอไปยังผูฟงไดชัดเจนและรวดเร็วการพูด หมายถึง การสือ่ความหมาย

ของมนุษยโดยการใชเสียง และกิริยาทาทางเปนเครือ่งถายทอดความรูความคิด และความรูสึกจากผูพูด

ไปสูผูฟง 

 การอาน เปนพฤติกรรมการรับสารที่สําคัญไมยิง่หยอนไปกวาการฟง ปจจุบันมีผูรูนักวิชาการ

และนักเขียนนําเสนอความรู ขอมูล ขาวสารและงานสรางสรรค ตีพิมพ ในหนังสือและสิ่งพิมพอ่ืน ๆ มาก 

นอกจากนีแ้ลวขาวสารสําคัญ ๆ หลังจากนําเสนอดวยการพูด หรืออานใหฟงผานสือ่ตาง ๆ สวนใหญจะ

ตีพิมพรักษาไวเปนหลักฐานแกผูอานในชั้นหลัง ๆความสามารถในการอานจึงสําคัญและจําเปนยิ่งตอการ

เปนพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมปจจุบัน  

 การเขียน เปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณ 

คือ ตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจจากความขางตน ทําใหมองเห็นความหมายของการเขียนวา 

มีความจําเปนอยางยิ่งตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน นักเรียน ใชการเขียนบันทึกความรู ทํา

แบบฝกหัดและตอบขอสอบบุคคลทั่วไป ใชการเขียนจดหมาย ทําสัญญา พินัยกรรมและค้ําประกัน เปน

ตน พอคา ใชการเขียนเพือ่โฆษณาสินคา ทําบัญชี ใบสัง่ของ ทําใบเสร็จรับเงิน แพทย ใชบันทึกประวัติ

คนไข เขียนใบสั่งยาและอ่ืนๆ เปนตน  
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รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี  1   คุณเปนผูฟงที่ดีหรือเปลา 

 ใหตอบแบบทดสอบตอไปนี้ ดวยการทําเคร่ืองหมาย  ในชองคําตอบทางดานขวา เพื่อ

ประเมินวาคุณเปนผูฟงไดดีแคไหน 

ลักษณะของการฟง 

 

ความบอยคร้ัง 

เสมอ สวน

ใหญ 

บางครัง้ นาน ๆ 

ครั้ง 

ไมเคย 

1. ปลอยใหผูพูดแสดงความคิดของเขาจนจบโดย              

ไมขัดจังหวะ 

     

2. ในการประชุม หรือระหวางโทรศัพท มีการจดโนต

สาระสําคัญของสิ่งที่ไดยิน 

     

3. กลาวทวนรายละเอียดที่สําคัญของการสนทนากับผูพูด 

เพื่อใหแนใจวาเราเขาใจถูกตอง 

     

4. พยายามต้ังใจฟง ไมวอกแวกไปคิดเร่ืองอ่ืน      

5. พยายามแสดงทาทีวาสนใจในคําพดูของผูอ่ืน      

6. รูดีวาตนเองไมใชนักสื่อสารที่ดี ถาผูกขาดการพูด           

แตผูเดียว 

     

7. แมวากําลังฟงก็แสดงอาการตาง ๆ เชน ถาม จดสรุปสิ่งที่

ไดฟง กลาวทวนประเด็นสาํคญั ฯลฯ 

     

8. ทําทาตาง ๆ เหมือนกําลังฟงอยูในที่ประชุม เชน  

ผงกศีรษะเห็นดวยมองตาผูพูด ฯลฯ 

     

9. จดโนตเกี่ยวกับรูปแบบของการสื่อสารที่ไมใชคําพูด

ของคูสนทนา เชน ภาษากาย นํ้าเสียง เปนตน 

     

10

. 

พยายามที่จะไมแสดงอาการกาวราว หรือต่ืนเตนเกินไป 

ถามีความคิดเห็นไมตรงกับผูพูด 
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 คําตอบทั้ง 5 คาํตอบ (ในแตละชอง) มีคะแนน

ดังนี ้

 เสมอ  = 5 คะแนน 

 นาน ๆ ครัง้ = 2 คะแนน 

 สวนใหญ  = 4 คะแนน   

    ไมเคย  = 1 คะแนน 

 บางครั้ง  = 3 คะแนน  

 นาํคะแนนจากทัง้ 10 ขอ มารวมกัน เพ่ือดูวา คุณ

จัดอยูในกลุมนักฟงประเภทไหนใน 3 กลุม ตอไปนี ้

40 คะแนนขึน้ไป  จัดวาคุณเปนนกัฟงช้ันยอด 

 25-39  คะแนน  คุณเปนนกัฟงท่ีดีกวาผูฟงท่ัว ๆ ไป 

ตาํวา 25 คะแนน คุณเปนผูฟงท่ีตองพัฒนาทักษะการฟงเปน

พิเศษ 

 แตไมวาจะอยูในกลุมไหนก็ตาม คุณก็ควรจะ

พัฒนาทักษะในการฟงของคุณอยูเสมอ เพราะวาผูสงสาร 

(ทั้งคนและอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ ) นั้นมีการเปล่ียนแปลง

และมีความซับซอนมากขึน้อยูตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 3  ใหอานเรื่อง “การมองโลกในแงดี” และสรุป

เรื่องที่อาน ใหไดประมาณ 15 บรรทัด 

เรื่อง “การมองโลกในแงดี” 

ความหมายและความสําคัญของการมองโลกในแงด ี

การดําเนินชีวิตของมนุษยเรานั้นไดใชความคดิมาชวยในการ

ตัดสินใจเรื่องราวตางๆ ที่อยูรอบตัวเราไดอยางเหมาะสม ซ่ึง

ในบางครั้งการมองโลกโดยใชความคิดนี ้ก็อาจจะมีมมุมอง

ได 

หลายดาน เชน ทางดานบวกและทางดานลบ การมองโลกใน

     
 
 
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

สนใจคําพูดอยางเต็มท่ี จนเกิดความเขาใจ

ความหมายทุกนัยของคําพดูเหลานั้น 

 
 
 

 การพูดเปนวิธีการสื่อสารที่มนุษยใชกันมานาน      นับพันป 

และในโลกนี้คงไมมีเครื่องมือสื่อสารใดที่สามารถถายทอดความคิด 

ความรูสึกและ สิ่งตาง ๆ ในใจเราไดดีกวาคําพูด ถึงแมวาปจจุบันนี้

เทคโนโลยีในการสื่อสารจะไดรับการพัฒนาไปถึงไหน ๆ แลวก็ตาม 

สาเหตุที่เปนเชนนี้   ก็เพราะวาการพูดไมใชแตเพียงเสียงที่เปลงออกไป

เปนคํา ๆ แตการพูดยังประกอบไปดวย น้ําเสียงสูง-ต่ํา  จังหวะชา-เร็ว  

และทาทางของผู พูด  ที ่ทํ าใหการพูดมีความซับซอน และมี

ประสิทธิภาพย่ิงกวาเครื่องมือส่ือสารใด ๆ 

การพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถใหทั้งคุณและ

โทษแกตัวผูพูดได นอกจากนี้การพูดยังเปนอาวุธในการสื่อสารที่คน

สวนใหญชอบใชมากกวาการฟงและการเขียน เพราะคิดวาการพูดได

มากกวาคนอ่ืนนั้นจะทําใหตนเองไดเปรียบ ไดประโยชน แตทั้ง ๆที่คิด

อยางนี้หลายคนก็ยังพาตัวเองไปสูความหายนะไดดวยปากเขาทํานอง

ปากพาจน ซึ่งเหตุที ่เปนเชนนี้ก็เพราะรู กันแตเพียงวาฉันอยากจะพูด 

โดยไม คิดกอนพูด ไมรูวาการพูดที่จะใหคุณแกตนเองไดนัน้ควรมี

ลักษณะดังนี้ 
  ถูกจังหวะเวลา   ภาษาเหมาะสม 
  เน้ือหาชวนตดิตาม   นํ้าเสียงชวนฟง 
  กิริยาทาทางด ี   มีอารมณขัน 
  ใหผูฟงมีสวนรวม   เปนธรรมชาตแิละเปน   

       ตัวของตัวเอง 

แว 

ครั้ง 

 

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

กิจกรรมท่ี 2 

ทานคิดอยางไรกับคํา

กลาวขางลางนี ้
โปรดอธิบาย 

แนวการตอบ    
การพูดทุกครั้ง จําเปนตองคดิและเปนการคดิ

กอนพูด เราจึงจะเปนนายของคําพูดไดทุกครัง้ 
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ลักษณะเชนนี ้สามารถถายทอดความรูสกึนกึคดิออกมาทาง 

หลักการมองโลกในแงดี 

คําวา การมองโลกในแงดี โดยในแงของภาษาสามารถแยกออกเปน 3 คําแตกตางจากกัน คําที่

หนึ่งคือ การมอง คําที่สองคือ โลก คําที่สาม คือ ในแงดี 

เปาหมายของการมอง คือ เพื่อใหเห็นการจะเห็นสิ่งใดเรามีวิธีเห็น 2 วิธี 

1. ใชตามอง เรียกวามองเห็น เราเห็นหองนํ้า กาแฟ เห็นสรรพสิง่ในโลกเราใชตามอง 

2. คดิเห็น เรากับคุณแมอยูหางกันแตพอเราหลับตาเรายังนึกถึงคุณแมได เราไมไดไปเมืองนอก

มานานหลับตายังนึกถึงสมัยเราเรียนๆ ที่ตรงน้ัน อยางน้ีเรียกวาคิดเห็น เพราะฉะน้ันการที่จะเห็นสิ่งใด

สามารถทําไดทั้งตากับคิด 

การมองโลกบางคร้ังอาจมองดูเห็นปบคิดเลย หรือบางทีไมตองเห็นแตจินตนาการ ทานคิดและ

เห็น 

คําวาโลก เราสามารถแยกเปน 2 อยาง คือ โลกที่เปนธรรมชาติ ปาไม แมนํ้า ภูเขา อยางน้ีเรียกวา

เปนธรรมชาติโลกอีกความหมายหนึ่ง คือ โลกของมนุษย พวกที่มนุษยอยูเรียกวาสังคมมนุษย 

เพราะฉะนั้นเวลามองโลกอาจมองธรรมชาติ บางคนบอกวามอง ภูเขาสวย เห็นทิวไมแลวชอบ เรียกวา

มองธรรมชาติ แตบางคร้ังมองมนุษยดวยกัน มองเห็นบุคคลอ่ืนแลวสบายใจ เรียกวาการมองเหมือนกัน 

เพราะฉะนั้นโลกจึงแยกออกเปน 2 สวน คือธรรมชาติกับมนุษย 

คําวาดี เปนคําที่มีความหมายกวางมาก ในทางปรัชญาถือวาดี หมายถึงสิ่งที่จะนําไปสู 

ตัวอยางเชน ยาดี หมายถึงยาที่นําไปสู คือยารักษาโรคน่ันเอง มีดดี คือมีดที่นําไปสู คือสามารถตัดอะไรได 

หรืออาหารดี หมายความวาอาหารนําไปสูใหเรามีสุขภาพดีขึ้น เพราะฉะน้ันอะไรที่นําไปสูสักอยางหน่ึง

เราเรียกวาดี ดีในที่น้ีดูได 2 ทางคือ นําไปทําใหเราเกิดความสุข หรือนําไปเพื่อใหเราทํางานประสบ

ความสําเร็จ ชวีติเราหนีการทํางานไมได หนีชวีิตสวนตัวไมได เพราะฉะน้ันดูวามองคนแลวทําใหเราเกิด

ความสุข ทําใหทํางานประสบความสําเร็จ 

ถารวม 3 ตัวคือเราเห็น หรือเราคิดเกี่ยวกับคน แลวทําใหเรามีความสุข เรามอง เราคิดกับคน ทํา

ใหเราประสบความสําเร็จ นี่คือความหมาย 

สรุปความสําคัญของคําวา การมองโลกในแงดี คือ 3 อยางน้ีตองผูกพันกันเสมอคือ การคิด การ

ทํา และผลการกระทํา ถาเราคิดดีเราก็ทําดี ผลจะไดดีดวย ตัวอยางเชน เราคิดถึงเร่ืองอาหาร ถาเราคิดวา

อาหารน้ีดี เราซื้ออาหารน้ี และผลจะมีตอรางกายเรา ถาเราคิดถึงสุขภาพ เร่ืองการออกกําลัง เราก็ไปออก

กําลังกาย ผลที่ตามมาคือ รางกายเราแข็งแรง เพราะฉะนั้นถาเราคิดอยางหนึ่ง ทําอยางหนึ่ง และผลการ

กระทําออกมาอยางหนึ่งเสมอ 

 ถาการมองโลกจะมีความสําคัญคือ จะชวยทําใหชีวิตเรามีความสุข เพราะเราคิดคนๆ นี้ในแงดี 

เราจะพูดดีกับเขา ผลตามมาก็คือเขาจะมีปฏิกิริยาในทางดีกับเรา ถาเราคิดในทางรายตอเขา เชน สมมติคุณ

กําลังยืนอยู มีคนๆ หน่ึงมาเหยียบเทาคุณ ถาคิดวาคนที่มาเหยียบเทาคุณ    เขาไมสบายจะเปนลม แสดงวา
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คุณคิดวาเขาสุขภาพไมดี คุณจะชวยพยุงเขา แตถาคุณคิดวาคนน้ีแกลงคุณ แสดงวาคุณมองในแงไมดี 

คุณจะมีปฏิกิริยาคือผลักเขา เมื่อคุณผลักเขาๆ อาจจะผลักคุณและเกิดการตอสูกันได เพราะฉะน้ันคิดที่ดี

จะชวยทําใหชีวิตเรามีความสุข ถาคิดรายหรือคิดทางลบชีวิตเราเปนทุกข ถาคิดในทางที่ดีเราทํางาน

ประสบความสําเร็จ ถาคิดในแงลบงานของเราก็มีทุกขตามไปดวย 

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

สุขหรือทุกขข้ึนอยูกับอะไร? 

ขาวที่มีผูถูกหวยรัฐบาลไดรางวัลเปนจํานวนหลายลานบาท เรียกวาเปนเศรษฐีภายใน   ชั่ว

ขามคืน คงเปนขาวที่ทุกทานผานตามาแลว และก็ดูเหมือนจะเปนทุกขลาภอยูไมนอยที่ตองหลบเลี่ยงผู

ที่มาหยิบยืมเงินทอง รวมทั้ง โจร-ขโมย จองจะแบงปนเงินเอาไปใช  

ในตางประเทศ ก็เคยมีการศึกษาถึงชีวิตคนที่ถูกหวยในลักษณะของกรณีศึกษาก็คนพบวาหลาย

ตอหลายคน ประสบความทุกขยากแสนสาหัสกวาเดิม หลายรายตองสูญเสียเงินทองจํานวนมาก มีอยูราย

หนึ่งที่สุดทายกลับไปทํางานเปนพนักงานทําความสะอาด ความเปนจริงแลว พบวา วิธีคิด หรือโลกทัศน

ของเราตางหากที่บงบอกถึงความสามารถในการมีความสุขหรือความทุกข 

วิธีคิดอยางไร นํามาซึ่งความสุข? 

คงไมใชวธิคีดิแบบเดียวอยางแนนอน แตวิธีคิดซึ่งมีอยูหลายแบบและนํามาซึ่งความสุขน้ัน มักมี

พื้นฐานคลายๆกัน คือ การมองดานบวกหรือคาดหวังดานบวกรวมทั้งมองเห็นประโยชนจากสิ่งตางๆ 

(แมวาจะเปนเหตุการณที่เลวรายก็ตาม) 

แตกวาที่คนเราจะ "บรรลุ" ความเขาใจได ก็อาจใชเวลาเปนสิบๆ ป เลยทเีดียว 

คริสโตเฟอร รีฟ อดีตดาราในบทบาทของซุปเปอรแมน ไดประสบอุบัติเหตุตกจากหลังมา เขาเคยให

สัมภาษณในรายการหน่ึงวา เขาตองปรับตัวอยางมากในชวงแรกๆ แลวในทีส่ดุ เขาก็สามารถมีความสุข

ได แมวาจะไมสามารถขยับแขนขยับขาไดดังใจนึกก็ตาม 

ผูบริหารคนหน่ึงของบริษัทในเครือเยื่อกระดาษสยาม เลาวา เขาโชคดีที่ถูกลูกคาดาเมื่อสิบกวาป

ทีแ่ลวในเวลาน้ัน ลูกคาซึ่งเปนผูจัดการบริษัทแถวถนนสาธุประดิษฐ ไมพอใจเซลลขายกระดาษคนกอน

เปนอยางยิ่งที่ปรับราคากระดาษโดยกระทันหัน จนทําใหบริษัทของเขาตองสูญเสียเงินจํานวนมากเขา 

(เซลลขายกระดาษ) ทานนี้ไดใชความพยายามเอาชนะใจลูกคาคนนี้อยู 6 เดือนเต็มๆ อันเปนเวลาที่ออ

เดอรลอตปรากฎขึ้น “ผมขอบคุณวิกฤติการณในคร้ังน้ันมาก มันทําใหผมเขาใจในอาชีพนักขายและสอน

บทเรียนที่สําคัญมาจนถึงปจจุบัน” 

จากตัวอยางดังกลาว สามารถสรุปไดวา 

1. ผูประสบความสําเร็จมักผานวิกฤติการณและไดบทเรียนมาแลวทั้งสิ้น 

2. ผูท่ีจะมีความสุขในการทํางานและใชชีวิตได ยอมตองใชวิธีคิดที่เปนดานบวกซึ่งไดรับการ

พิสูจนมาแลว 

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html�
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หากอยากมีความสุขตองเร่ิมจากการสรางความคิดดานบวก มองเหตุการณอยางไดประโยชน  

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

เร่ืองที่ 4  ปจจัยที่ทาํใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

 ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness : SDLR) เปนสิง่สําคัญ 

และจําเปนอยางมากสําหรับผูทีม่ีความสนใจ มีความรักจะเรียนรูดวยตนเอง วัดไดจากความรูสึก และ

ความคิดเห็นที่ผูเรียนมีตอการแสวงหาความรู  การที่บุคคลจะเรียนรูดวยตนเองไดนั้นตองมีลักษณะความ

พรอมของการเรียนรูดวยตนเอง  8 ประการ ดังน้ี   

 1. การเปดโอกาสตอการเรียนรู ไดแก การมีความสนใจในการเรียนรูมากกวาผูอื่น มีความพึง

พอใจกับความคิดริเริม่ของบุคคล มีความรักในการเรียนรูและความคาดหวังวาจะเรียนรูอยางตอเนือ่ง 

แหลงความรูมีความดึงดูดใจ มีความอดทนตอการคนหาคําตอบในสิง่ทีส่งสัย มีความสามารถในการ

ยอมรับและใชประโยชนจากคําวิจารณได การนําความสามารถดานสติปญญามาใชได มีความรับผิดชอบ

ตอการเรียนรูของตนเอง 

 2. มีอัตมโนทัศนในดานของการเปนผูเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ ไดแก การมีความมั่นใจในการ

เรียนรูดวยตนเอง ความสามารถจัดเวลาในการเรียนรูได มีระเบียบวินัยตอตนเองมีความรูในดานความ

จําเปนในการเรียนรู และแหลงทรัพยากรการเรียนรู มีความคิดเห็นตอตนเองวาเปนผูที่มีความอยากรูอยาก

เห็น 

 3. การมีความคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง ไดแก ความสามารถติดตามปญหายาก ๆ ไดอยาง

คลองแคลว ความปรารถนาตอการเรียนรูอยูเสมอ ชื่นชอบตอการมีสวนรวมในการจัดประสบการณการ

เรียนรู มีความเชื่อมัน่ในความสามารถทีจ่ะทํางานดวยตนเองไดดี ชื่นชอบในการเรียนรู มีความพอใจกับ

ทักษะการอาน การทําความเขาใจ มีความรูเกี่ยวกับแหลงความรูตาง ๆ มีความสามารถในการวางแผนการ

ทํางานของตนเองได และมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองการเร่ิมตนโครงการใหม ๆ  

 4. การมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ไดแก การมีทัศนะตอตนเองในดานสติปญญาอยู

ในระดับปานกลางหรือสูงกวา ยินดีตอการศึกษาในเร่ืองที่ยาก ๆ ในขอบเขตที่ตนสนใจ มีความเชื่อมั่นตอ

หนาที่ในการสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา ชื่นชอบที่จะมีบทบาทในการจัดประสบการณการเรียนรู

ดวยตนเอง มีความเชือ่มั่นตอหนาทีใ่นการสํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการศึกษา ชื่นชอบทีจ่ะมีบทบาทใน

การจัดประสบการณการเรียนรู ดวยตนเอง มีความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของตนเอง และมี

ความสามารถในการตัดสินความกาวหนาในการเรียนรูของตนเองได 

 5. รักการเรียนรู ไดแก มีความชื่นชมในการเรียนรูสิง่ใหม ๆ อยูเสมอ มีความปรารถนาอยางแรง

กลาในการเรียนรู มีความสนุกสนานกับการสืบสวนหาความจริง 

 6. ความคิดสรางสรรค ไดแก มีความคิดที่จะทําสิง่ตาง ๆ ไดดี สามารถคิดคนวิธีการ   แปลก ๆ 

ใหม ๆ  และความสามารถที่จะคิดวิธีตาง ๆ ไดมากมายหลายวิธีสําหรับเร่ืองน้ัน ๆ 
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7. การมองอนาคตในแงดี ไดแก การมีความเขาใจตนเองวาเปนผูที ่มีการเรียนรูตลอดชีวิต  มี

ความสนุกสนานในการคดิถงึเร่ืองในอนาคต มีแนวโนมในการมองปญหาวาเปนสิ่งทาทายไมใชสัญญาณ

ใหหยดุกระทาํ 

 8. ความสามารถในการใชทักษะทางการศึกษาหาความรู และทักษะการแกปญหา  คือ มี

ความสามารถใชทักษะพืน้ฐานในการศึกษา ไดแก ทักษะการฟง อาน เขียนและจํา มีทักษะในการ

แกปญหา 
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กิจกรรมท่ี 1   ใหอธิบายลักษณะของ  “ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง”  มาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 2 “รูเขา รูเรา” 

วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเรียนแสดงความคิด และความรูสึกที่มีตอตนเอง และผูอ่ืน                     

แนวคดิ  สิ่งแวดลอมของการมีเพื่อนใหม คือ การทําความรูจักคุนเคยกัน บรรยากาศที่เปนกันเองมารยาท

ทางสังคมจะเปนแนวทางการนําไปสูสมัพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในกลุมซึ่งจะนําไปสูการแสดงความ

คิดเห็น การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ  และความรวมมือในการทํางาน 

คําชี้แจง  

1. ใหทานคิดสัญลักษณแทนตัวเองซึ่งบงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ จํานวน  1 ขอ วาด/เขยีนลง

ใน  ชองวางที่กําหนดใหขางลาง หลงัจากน้ัน ใหทานเขียนอุดมการณ แนวคิด หรือคําขวัญ ประจําตัวลง

ใตภาพ  

2. ใหทานไปสัมภาษณ พูด คุยกับเพื่อนหรือคนใกลชิด โดยการใหเพื่อนหรือคนใกลชิดคิด

สัญลักษณแทนตัวเองซึ่งบงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ จํานวน  1 ขอ วาด/เขียนลงในชองวางที่กําหนดให

ขางลาง หลังจากน้ัน ใหเขียนอุดมการณ แนวคิด หรือคําขวัญ ประจําตัวลงใตภาพ  

 3. ทานไดขอคิดอะไรบางจากกิจกรรมนี้ 

 

รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู 
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กิจกรรมท่ี 3  “คุณคาแหงตน” 

วัตถุประสงค   1.  เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และสรางความภูมิใจในตนเอง 

           2.  เพื่อใหผูเรียนสามารถระบุปจจัยที่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ และความตองการ  

                               ความสําเร็จ รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับความสําเร็จอีกในอนาคต      

แนวคดิ  ทุกคนยอมมีความสามารถอยูในตนเอง การมองเห็นถึงความสําคัญของตน จะนําไปสูการรูจัก

คุณคาแหงตน และถามีโอกาสนําเสนอถึงความสามารถและผลสําเร็จในชีวิตใหผูอ่ืนไดรับทราบใน

โอกาสที่เหมาะสม จะทําใหคนเราเกิดความภาคภูมิใจยิ่งขึ้น การทบทวนความสําเร็จในอดีตจะชวยสราง

เสริมความภูมิใจ กําลังใจ เจตคติที่ดี เกิดความเชื่อมั่นวาตนเองจะเปนผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเองได 

และความตองการประสบความสําเร็จตอไปอีกในอนาคตความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองอยางแทจริงเปน

การเห็นคุณคา คุณประโยชนในตนเอง เขาใจ   ตนเอง รับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ตนเปนเจาของ ยอมรับความ

แตกตางของบุคคล เห็นคุณคาการยอมรับของผูอ่ืน สามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานสวนตัว ยอมรับ ยก

ยอง ศรัทธาในตัวเองและผูอ่ืน ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเปนความรูสึกไววางใจตนเอง สามารถ

ยอมรับในจุดบกพรอง จุดออนแอของตนและพยายามแกไข รวมทั้งยอมรับความสามารถของตนเองใน

บางคร้ัง และพัฒนาใหดีขึ้นเร่ือยไป เมื่อทําอะไรผิดแลวก็สามารถยอมรับไดอยางแทจริง และแกปญหา

ไดอยางสรางสรรค 

คําชี้แจง 

 1. ใหผูเรียนเขียนความสําเร็จที่ภาคภูมิใจในชีวิตในชวง 5 ป ที่ผานมา จํานวน 1 เร่ือง   และตอบ

คําถามในประเด็น  1) ความรูสึกเมื่อประสบความสําเร็จ 

  2) ปจจัยที่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ 

 2.  ใหผูเรียนเขียนเร่ืองที่มีความมุงหวัง ที่จะใหสําเร็จในอนาคตและซึ่งคาดวาทําไดจริง  

จํานวน  1 เร่ือง  และตอบคําถามในประเด็น  ปจจัยอะไรบางที่จะทําใหความคาดหวังไดรับความสําเร็จ

ในอนาคต” 
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กิจกรรมท่ี 4  “แปรงสฟีนมหัศจรรย” 

วัตถุประสงค   

เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการมองโลกในแงดี ความคิดสรางสรรคและพัฒนาทั้ง

ความคิดในดานบวก และความคิดสรางสรรคที่มีในตนเอง 

 คําชี้แจง  

 1. ใหผูเรียนเขียนประโยชนของแปรงสีฟน ใหไดมากที่สุด ในเวลา  5 นาที 
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……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………….....………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมท่ี  5    “บัณฑิตสูงวัย” 

วัตถุประสงค   

 1.  เพื่อใหผูเรียนทราบและเขาใจในแนวคิดการเรียนรูดวยตนเอง และความพรอมในการ เรียนรู

ดวยตนเอง 

 2.  เพื่อนําไปสูลักษณะการเรียนรูดวยตนเองที่ใฝเรียนรู เห็นคุณคาของการเรียนรู ความสามารถ

ที่จะเรียนรูดวยตนเองความรับผิดชอบในการเรียนรู การมองอนาคตในแงดี ของสมาชิก รวมทั้งสมาชิก

เห็นความสาํคัญ และตระหนักในความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

แนวคดิ 

 คุณลักษณะพิเศษในการที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองโดยมิจําเปนตองรอคอยจาก

การศึกษาหรือการเรียนรูอยางเปนทางการเพียงอยางเดียว คุณลักษณะพิเศษ ดังกลาวคือ “ความพรอมใน

การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง” ซึ่งเปนความคิดเห็น วา ตนเองมีเจตคติ ความรู ความสามารถที่จะเรียนรู

โดยมิตองใหคนอ่ืนกําหนดหรือสั่งการ พรอมที่จะเรียนรูวิธีการเรียนรูและประเมินการเรียนรู ทั้งอาจดวย

ความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ตาม การที่บุคคลสามารถชี้นําตนเองที่จะเรียนรู ยอมเปนโอกาสที่บุคคล

จะเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง 

ยอมเปนหนทางที่ทําใหบุคคลเรียนรูอยางไมสิ้นสุด   

คําชี้แจง  ใหผูเรียนศึกษาภาพขาว การสําเร็จการศึกษาจากภาพ ของ บัณฑิตสูงวัย พรอมอธิบาย         

ในประเด็น  

 
  (1) “ความรูสึกของทานตอภาพที่ไดเห็น” 
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  (2) “ทําไมบุคคลในภาพ ถึงประสบความสําเร็จในการเรียนรู” 

 

กิจกรรมท่ี 6  “บทสะทอนจากการเรียนรู” 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูเรียนสํารวจตนเอง  และตระหนักถึงความสําคัญของความขยัน 

แนวคดิ 

 ความขยันเปนสิ่งที่ดี  และสามารถจํานําบุคคลใหประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองหวังได 

คําชี้แจง  

 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบความขยันสูความสําเร็จพรอมแปลผลแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบความขยันสูความสําเร็จ 

ใหผูเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับความขยันของตนเองโดยขีดเคร่ืองหมาย   วามีลักษณะ เชนใด  

โดยตอบใหตรงกับความคิดหรือความรูสึกของตนเองมากที่สุด ดังตอไปนี้ 

ขอ ขอความ ใช 

(3) 

ไมใช 

(2) 

บางคร้ัง 

(1) 

 ขาพเจาอยากเรียนหนังสือมากกวาทําอยางอ่ืน    

 ขาพเจาทําการบานทุกวิชาที่ครูใหโดยสม่ําเสมอ    

 ขาพเจาต้ังเปาหมายชีวิตไวแลว และจะดําเนินการตามน้ัน    

 ขาพเจาชอบคนควาบทเรียนในเร่ืองที่สนใจเปนพิเศษ    

 ขาพเจาชอบอธิบายบทเรียนยาก ๆ ใหเพื่อนฟงเสมอ    

 ขาพเจามักจะดูหนังสือโดยพยายามทําความเขาใจบทเรียนอยูเสมอ    

 ขาพเจาคิดวาขาพเจาชอบเรียนหนังสือมากกวาบริการผูอ่ืน    

 ขาพเจาชอบมาโรงเรียนทุกวัน    

 ขาพเจาเห็นวาการน่ังเรียนในหองเรียนเปนเร่ืองที่นาเบื่อหนาย    

 ขาพเจามีความสุขทุกคร้ังที่ใหบริการเพื่อนหรือครู    

 เมื่อครูสั่งใหเขียนรายงานสงขาพเจามักจะสงทันตามกําหนดเวลา

เสมอ 

   

 ถาขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกบทเรียนขาพเจา

จะมีความรูสึกต่ืนเตนและสนใจ 

   

 เมื่อขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํางานใด ๆ ขาพเจาจะทํางานนั้นได

สําเร็จ 

   

 ถามีใครมาขอความรวมมือจากขาพเจาในเร่ืองที่ไมใชการเรียน 

ขาพเจามักจะใหความรวมมือ 

   

 เมื่อมีวันเวลาวาง ขาพเจาชอบทํางานอดิเรกมากกวานั่งทองหนังสือ    

 

แหลงที่มา : http//203.146.122.12/gmidance/homeroom 2550/indexeq50.htm 
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การแปลผลคะแนน 

 31-45 คะแนน  หมายถึง  ผูเรียนเปนคนขยันในการเลาเรียน มีความมานะพยายาม สนใจ ศึกษา

หาความรูในเร่ืองบริการ  หรือชวยเหลือผูอ่ืน  ผูเรียนคิดวาเปนสิ่งที่นาภูมิใจฉะน้ันผูเรียนควรจะฝกใหมี

นิสัยรักการทํางาน แลวจะเปนคนที่นาคบมาก 

 16-30 คะแนน  หมายถึง  ผูเรียนเปนคนทําตามอารมณของตนเอง  ผูเรียนพอใจจะทําสิ่งใดก็ทํา

สิ่งน้ัน  ถาไมชอบก็ไมอยากทํา  ควรปรับปรุงตนเองใหมีนิสัยรักความขยัน  แลวผูรียนจะประสบ

ผลสําเร็จในทุกดาน 

 1-15 คะแนน  หมายถึง  ผูเรียนเปนคนคอนขางจะไมขยันในการเลาเรียน แตมีความสุขในการ

ทํางานบริการผูอ่ืน  มีจิตใจโอบออมอารี เปนคนที่นารักมาก ๆ สามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
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2.  ผูเรียนวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับหัวขอตอไปน้ี ตามความคิดเห็นของตนเอง 

1. ความเห็นของผูเรียนในเร่ืองความหมายของความขยัน คือ 

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

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

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

2. บุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะความขยันหมั่นเพียรที่ผูเรียนประทับใจมากที่สุด คือ 

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

ทั้งน้ีเพราะ......................................................................................................................................... 

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

3. ความขยันหมั่นเพียรมีคุณคาและประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน คือ 

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

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

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

4. ความขยันหมั่นเพียรมีคุณคาและประโยชนตออาชีพการงาน คือ 

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

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

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

5. ความขยันหมั่นเพียรมีคุณคาและประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ คือ 

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

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

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

6. ผลเสียที่เกิดจากความเกียจคราน คือ 

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

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

........................................................................................................................................................ 
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กิจกรรมท่ี 7  “การเรียนรูดวยตนเองของฉนั” 

คําชี้แจง   

1. ใหผูเรียน เขียนคําถามที่เปนความคิดเห็นของตน จํานวน 2  ประเด็น 

ประเด็นแรกเกี่ยวกับ   สิ่งที่คิดวาสําคัญสําหรับตนเอง 

ประเด็นที่สอง  เปนสิ่งสําคัญรอบตัว 

2. ใหผูเรียนระบุหัวขอเร่ืองที่ตองการศึกษา ตามความตองการและความสนใจของผูเรียน จํานวน 

1 เร่ือง เพื่อกําหนดแหลงการเรียนรู  

3. ใหผูเรียนกําหนดตารางการเรียน ไดแก จัดเวลาใหเหมาะสมกับหัวขอที่เรียน 

4. ใหผูเรียนสรางคําถามเกี่ยวกับหัวขอที่สนใจเพื่อชี้แนวทางที่จะศึกษาคนควาตอไป 

5. ใหผูเรียนวางแผนกําหนดกระบวนการเรียนรู ไดแก การเลือกแหลงการเรียนรู วิธีการนําเสนอ

ผลการเรียนรู การสรางเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู 

6. ใหผูเรียนดําเนินการเรียนรูตามแผนที่กําหนด และจัดทําบันทึกประจําวันเพื่อแสดงผลการ

ปฏิบัติวาเปนไปตามเปาหมายที่มีการกําหนดตามแผนดวยตนเอง นอกจากน้ี ใหผูเรียนไปสัมภาษณผูรู 

 

 

กิจกรรมท่ี 8  “ทางแหงความสําเร็จ” 

วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักถึงการมีลักษณะชีวิตที่จะนําไปสู

ความสําเร็จและสามารถนําหลักธรรมไปใชในการพัฒนาตนเองใหประสบผลสําเร็จในชีวิตไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 
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ชื่อ........................................................นามสกุล................................................ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

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. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบช่ัวชีวิต      

2. ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนอะไร      

3. เม่ือประสบกับบางส่ิงบางอยางที่ไมเจาใจ ขาพเจาจะหลีกเล่ียงไปจากส่ิงนั้น      

4. ถาขาพเจาตองการเรียนรูส่ิงใด ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

5. ขาพเจารักทีจ่ะเรียนรูอยูเสมอ      

6. ขาพเจาตองการใชเวลาพอสมควรในการเริ่มศึกษาเรื่องใหม ๆ      

7. ในช้ันเรียนขาพเจาหวังทีจ่ะใหผูสอนบอกผูเรียนทัง้หมดอยางชัดเจนวาตองทํา

อะไรบางอยูตลอดเวลา 

     

8. ขาพเจาเช่ือวา การคิดเสมอวาตวัเราเปนใครและอยูที่ไหน และจะทําอะไร เปน 

หลักสําคัญของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองไดไมดีนัก      

10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดที่ไหน      

11. ขาพเจาสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ดวยตนเองไดดีกวาคนสวนมาก      

12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดี แตดูเหมือนไมสามารถนํามาใชปฏบิัติได      

13. ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไร และจะเรียนอยางไร      

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนส่ิงที่ยาก ถาเปนเรื่องทีข่าพเจาสนใจ      

แบบสอบถาม  เร่ือง ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 
 

แบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
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15. ไมมีใครอ่ืนนอกจากตัวขาพเจาที่จะตองรบัผิดชอบในส่ิงที่ขาพเจาเลือกเรียน      

16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนส่ิงใดไดดีหรือไม      

รายการคําถาม 

ความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

17. ส่ิงที่ขาพเจาตองการเรียนรูไดมากมาย จนขาพเจาอยากใหแตละวันมีมากกวา  

24 ช่ัวโมง 

     

18. ถาตัดสินใจทีจ่ะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะจดัเวลาทีจ่ะเรียนรูส่ิงนั้น

ได ไมวาจะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขาพเจามีปญหาในการทําความเขาใจเรื่องที่อาน      

20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา      

21. ขาพเจาทราบดีวา เม่ือไรที่ขาพเจาตองการจะเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนี่งให 

มากขึน้ 

     

22. ขอมีความเขาใจพอทีจ่ะทําขอสอบใหไดคะแนนสูง ๆ ก็พอใจแลว ถึงแมวา 

ขาพเจายังไมเขาใจเรื่องนั้นอยางถองแทก็ตามท ี

     

23. ขาพเจาคิดวา หองสมุดเปนสถานที่ที่นาเบื่อ      

24. ขาพเจาช่ืนชอบผูที่เรียนรูส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ      

25. ขาพเจาสามารถคิดคนวิธีการตาง ๆ ไดหลายแบบสําหรับการเรียนรูหัวขอใหม ๆ      

26. ขาพเจาพยายามเช่ือมโยงส่ิงทีกํ่าลังเรียนกับเปาหมายระยะยาว ที่ตั้งไว      

27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรู ในเกือบทุกเรื่อง ทีข่าพเจาตองการ จะรู      

28. ขาพเจาสนกุสนานในการคนหาคาํตอบสําหรบัคาํถามตาง ๆ      

29. ขาพเจาไมชอบคาํถามทีม่คีาํตอบถูกตองมากกวาหนึง่คาํตอบ      

30. ขาพเจามีความอยากรูอยากเหน็เก่ียวกับส่ิงตาง ๆ มากมาย      

31. ขาพเจาจะดใีจมาก หากการเรียนรูของขาพเจาไดส้ินสุดลง      

32. ขาพเจาไมไดสนใจการเรียนรู เม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ืน      

33. ขาพเจาไมมีปญหา เก่ียวกับทกัษะเบือ้งตนในการศึกษาคนควา ไดแก                     

ทกัษะการฟง อาน เขยีน และจาํ 

     

34. ขาพเจาชอบทดลองส่ิงใหมๆ  แมไมแนใจ วา ผลนัน้จะออกมา อยางไร      

35. ขาพเจาไมชอบ เม่ือมีคนช้ีใหเห็นถึงขอผิดพลาด ในส่ิงทีข่าพเจากําลังทาํอยู      

36. ขาพเจามีความสามารถในการคดิคน หาวิธแีปลกๆ ที่จะทําส่ิงตาง ๆ      

37. ขาพเจาชอบคดิถึงอนาคต      

38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในส่ิงที่ตองการรูไดดี เม่ือเทียบกับผูอ่ืน      

39. ขาพเจาเหน็วาปญหาเปนส่ิงทีท่าทาย ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา      

40. ขาพเจาสามารถบงัคบัตนเอง ใหกระทําส่ิงที่ คิดวา ควรกระทํา      

41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจา ในการสํารวจตรวจสอบปญหาตาง ๆ      
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42. ขาพเจามักเปนผูนํากลุม ในการเรียนรู      

43. ขาพเจาสนุกที่ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืน      

รายการคาํถาม 

ความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูทีท่าทาย      

45. ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูส่ิงใหม ๆ      

46. ย่ิงไดเรียนรูมาก ขาพเจาก็ย่ิงรูสึก วา โลกนี้นาตื่นเตน      

47. การเรียนรูเปนเรื่องสนุก      

48. การยึดการเรียนรูทีใ่ชไดผลมาแลว ดกีวา การลองใชวิธีใหม ๆ      

49. ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากย่ิงขึ้น เพ่ือจะได เปนคนที่มีความเจริญกาวหนา      

50. ขาพเจาเปนผูรบัผิดชอบเก่ียวกับการเรียนรูของขาพเจาเอง ไมมีใครมารับผิดชอบ

แทนได 

     

51. การเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนส่ิงที่สําคัญสําหรับขาพเจา      

52. ขาพเจาไมมีวันที่จะแกเกินไป ในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ      

53. การเรียนรูอยูตลอดเวลา เปนส่ิงที่นาเบื่อหนาย      

54. การเรียนรูเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต      

55. ในแตละปขาพเจาไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ หลายๆ อยางดวยตนเอง      

56. การเรียนรูไมไดทําใหชีวิตของขาพเจา แตกตางไปจากเดมิ      

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในช้ันเรียน และการเรียนรูดวยตนเอง      

58 ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดทีว่า “ผูเรียนคือ ผูนํา”      
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1. สิ่งที่ทานประทับใจในการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูดวยตนเองตนเอง 

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

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

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

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

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

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

 

2. ปญหา / อุปสรรค ที่พบในการเรียนรูรายวิชาการเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

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

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

3. ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิตนเองหลงัเรียนเรียน 

บทสะทอนท่ีไดจากการเรียนรู 
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คําช้ีแจง  แบบวัดนี้เปนแบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน มีจํานวน 7  ขอ   

โปรดกาเครือ่งหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับความสามารถในการเรียนดวยตนเองตามความเปนจริงของทาน  

1. การวินจิฉัยความตองการ

 นักศึกษาไดเรียนเนื้อหา ตามคาํอธิบายรายวิชาเทานั้น  

เนื้อหาในการเรียน  

 ครู นําเสนอเนื้อหาอ่ืน นอกเหนอืจากคาํอธิบาย

รายวิชา แลวใหนักศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมเติม  

 นักศึกษาไดเสนอเนื้อหาอ่ืนเพ่ือเรียนเพ่ิมเติม 

นอกเหนอืจากคาํอธิบายรายวิชาดวย   

 นักศึกษาเปนผูกําหนดเนื้อหาในการเรียนเอง 

  

2. การวินจิฉัยความตองการ

 ครูเปนผูกําหนดวาจะจัดการเรียนการสอนวิธีใด  

วิธีการเรียน  

 ครูนําเสนอวิธีการเรียนการสอน แลวใหนกัศึกษาเลือก  

 นักศึกษารวมกับครูกําหนดวิธีการเรียนรู 

 นักศึกษาเปนผูกําหนดวิธีการเรียนรูเอง  

 

3. การกําหนดจดุมุงหมายในการเรยีน  

 ครูเปนผูกําหนดจดุมุงหมายในการเรียน  

 ครูนําเสนอจุดมุงหมายในการเรียน แลวใหนักศกึษาเลือก  

 นักศึกษารวมกับครูกําหนดจดุมุงหมายในการเรียน  

 นักศึกษาเปนผูกําหนดจดุมุงหมายในการเรียนเอง  

 

4. การวางแผนการเรยีน  

 นักศึกษาไมไดเขียนแผนการเรียน  

 ครูนําเสนอแผนการเรียนแลวใหนกัศึกษานาํไปปรบัแก  

 นักศึกษารวมกับครูวางแผนการเรียน  

 นกัศกึษาวางแผนการเรยีนเอง โดยการเขยีนสัญญา

การเรียนที่ระบุจดุมุงหมายการเรยีน  วิธีการเรียน แหลง

ทรัพยากรการเรียน วิธีการประเมินการเรียน และวันที่จะ

ทํางานเสร็จ  

5. การดําเนินการเรียน  

 นักศึกษาดําเนนิการเรียน ตามแนวทางทีค่รูกําหนด  

 นกัศกึษาดาํเนนิการเรยีน ตามแนวทางทีค่รูนําเสนอ 

แลวใหนักศึกษาปรับ  

 นกัศกึษาดาํเนนิการเรยีน ตามแนวทางที่นักศึกษา

รวมกันกําหนดกับคร ู

 นกัศกึษาดาํเนนิการเรยีน ตามการกําหนดของตนเอง 

 

6. การแสวงหาแหลงทรพัยากรการเรยีน  

 ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียนใหนักศึกษา  

 ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียน แลวให

นกัศกึษาเลือก  

 นักศึกษารวมกับครหูาแหลงทรัพยากรการเรียน 

รวมกัน  

 นักศึกษาเปนผูจัดหาแหลงทรพัยากรการเรียนเอง  

 

7. การประเมินการเรียน  

 ครู เปนผูประเมินการเรียนของนักศึกษา  

 ครู เปนผูประเมินการเรียนของนักศึกษาเปนสวน

ใหญ และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินการเรียนของ

ตนเองดวย  

 มีการประเมินการเรียนโดยครู ตวันกัศกึษาเอง และ

เพ่ือนนักศึกษา  

 นักศึกษาเปนผูประเมินการเรยีนของตนเอง  

 

 

แบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน  
 

กระบวนการเรียนรูที่เปนการเรียนรูดวยตนเอง          

มีความจําเปนทีจ่ะตองอาศัยทักษะและความรู

บางอยาง  ผูเรียนควรไดมีการตรวจสอบพฤติกรรม        

ที่จําเปนสําหรบัผูเรียนทีจ่ะเรียนรูดวยตนเอง 
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บทที ่ 2 

การใชแหลงเรียนรู 

 

สาระสําคญั 

 แหลงเรียนรูมีความสําคัญในการพัฒนาความรูของมนุษยใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจาก

การเรียนในชั้นเรียน และเปนแหลงที่อยูใหสังคมชุมชนลอมรอบตัวผูเรียน สามารถเขาไปศึกษาคนควา

เพื่อการเรียนรูไดตลอดชีวิต 

 

ผลการเรียนที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญของแหลงเรียนรู และหองสมุดประชาชน 

2. ผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรู หองสมุดประชาชนได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1  ความหมาย และความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 เร่ืองที่ 2  หองสมดุ : แหลงเรียนรู 

 เร่ืองที่ 3  แหลงเรียนรูสําคัญในชุมชน  
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เร่ืองที่ 1  ความหมาย และความสําคญัของแหลงเรียนรู 

 ความรูในยุคปจจุบันมีการเกิดขึน้ใหม และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในประเทศ

และทั่วโลก ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเผยแพรสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง 

และตลอดเวลา ทําใหมนุษยจําเปนตองเรียนรูกับสิง่ใหม ๆ ทีเ่กิดขึน้กับความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนือ่ง 

เพื่อใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองกลมกลืนกับสังคมที่ไมหยุดนิง่ และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี

ความสุข อยางไรก็ตามการเรียนรูในหองเรียนยอมไมทันเหตุการณ และเพียงพอ ตองมีการเรียนรูทุก

รูปแบบใหดําเนินไปพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีสาระเนื้อหาที่เปน

ขอมูลความรู หรือองคความรูเปนหลงใหความรู ประสบการณ  สิ ่งแปลกใหมที ่เอื ้อตอการเรียนรู 

ประสาทสัมผัสทั้ง ตา จมูก หู ลิ้น กาย และใจ จึงจะทําใหเรียนรูไดเทาทันความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้น 

แหลงสถานที่ บริเวณ หรือที่อยูที่มีองคความรูที่มนุษยสามารถเรียนรูไดเรียกวา “แหลงเรียนรู” 

ความหมาย 

 แหลงเรียนรู หมายถึง ถิ่น ที่อยู บริเวณ ศูนยรวม บอเกิด แหง ที่มีสาระเน้ือหาที่เปนขอมูลความรู 

หรือองคความรูที่ปรากฏอยูรอบตัวของมนุษย เมื่อไดปฏิสัมพันธดวย ไมวาทางตา      หู จมูก ลิ้น กาย 

และใจ แลวทําใหเกิคดวามรู ความเขาใจ มีความเทาทันความเปลีย่นแปลงไปของ     สิง่ตาง ๆ ชวยให

สามารถดํารงชีวิตอยูในโลกของการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุขตามสมควรแกอัตภาพ 

ความสําคัญ 

 แหลงเรียนรูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการชวยพัฒนาคุณภาพของมนุษยในยุคความรูที่เกิดขึ้น

ใหมๆ  และเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ดังตอไปน้ี 

1. เปนแหลงที่มีสาระเน้ือหา ที่เปนขอมูลความรูใหมนุษยเกิดโลกทัศนที่กวางไกล 

2. เปนสื่อการเรียนรูสมัยใหมที่เรียนรูไดเร็วและมากยิ่งขึ้น 

3. เปนแหลงชวยเสริมการเรียนรูของการศึกษาทุกประเภท 

4. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ที่บุคคลสามารถ เรียนรูไดดวยตนเอง 

5.  เปนแหลงที่มนุษยไดรับประสบการณตรงจากการเขาไปหาความรูจากแหลงกําเนิด   

6. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธใหเกิดความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ  

7. เปนแหลงสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคนในทองถิ่นกับผูเขาศึกษา  

8. เปนสิ่งที่ชวยเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมใหเกิดการยอมรับสิ่งใหม เกิดจินตนาการและ 

ความคิดสรางสรรค 

9. เปนการประหยดัเงินของผูเรียนในการใชแหลงเรียนรูของชมุชนใหเกดิประโยชนสูงสุด 

 

 

 

                                                                                                                     ภาพจาก http://www.google.co.th/imglanding  
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กิจกรรม ใหผูเรียนศึกษาคนควาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู  

                             จากหนังสอืเรียนระดับประถมศึกษา 
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เร่ืองที่ 2  หองสมุด : แหลงเรียนรู 
 

หองสมุด เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในชุมชน เพราะเปนแหลงจัดหา รวบรวมสรรพความรูตาง ๆ 

ที่มีและเกิดขึ้นในโลกมาจัดระบบในการอํานวยความสะดวกใหผูรับบริการไดเขาถึงสารสนเทศที่ตนเอง

ตองการ และสนใจไดสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนจัดกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการอาน การศกึษา คนควา

หาความรู เพื่อใหเกิดการใชบริการใหมากที่สุด 

ความหมายของหองสมุดประชาชน 

 หองสมุดประชาชน หมายถึง สถานที่จัดหารวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอานการศึกษา

คนควาทุกชนิด มีการจัดระบบหมวดหมูตามหลักสากลเพื่อการบริการ และจัดบริการอยางกวางขวางแก

ประชาชนในชุมชน สังคม ในประเทศและตางประเทศ โดยไมจํากัดเพศ วัย ความรู เชื้อชาติ ศาสนา 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรัฐเปนผูสนับสนุนทางการเงิน และมีบุคลากรที่มีความรูทาง

บรรณารักษศาสตรเปนผูดําเนินการ 

 

หองสมุดเปนแหลงเรียนรูสําคัญในชุมชนที่ใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด แทบทุกอําเภอจะมี

หองสมุดประชาชน สังกัด กศน. ใหบริการไดแก หองสมดุประชาชนจังหวัด หองสมุดประชาชน “เฉลมิ

ราชกุมารี” และหองสมุดประชาชนอําเภอ นอกจากน้ียังมีหองสมุดประเภทอ่ืนอีก ทั้งที่รัฐเปนผูสนับสนุน

และเอกชนดําเนินการเอง ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังแตกตางกัน อาจจะบริการประชาชนทั่วไปหรือ

กลุมเปาหมายเฉพาะ  ซึ่งผูใชบริการสามารถสอบถามไดเปนแหงๆไป เชน หองสมุดประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หองสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานคร หองสมุดโรงเรียน  เปนตน ใน

ที่น้ีจะแนะนําหองสมุดตางๆ ดังน้ี 

1. หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

       2.    หองสมดุโรงเรียน  

       3.    หองสมุดมหาวิทยาลัย 

       4.    หอสมดุแหงชาติ 

       5.   หองสมุดเฉพาะ 
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1.หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

 ในวโรกาสมิง่มงคลสมัยทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุ 36 พรรษา เมือ่ปพุทธศักราช 2534 กระทรวงศึกษาธิการไดรับพระราชทานพระราชานุญาต

ใหดําเนินโครงการจัดตั้งหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพือ่เฉลิมพระเกียรติและสนองแนว

พระราชดําริในการสงเสริมการศึกษาสําหรับประชาชน  

 

 

บทบาทหนาท่ี 

         1.  ศูนยขาวสารขอมูลของชุมชน   

         2.  ศูนยสงเสริมการเรียนรูของชุมชน   

                      3.  ศูนยกลางจัดกิจกรรมของชุมชน   

         4.  ศูนยกลางสนับสนุนเครือขายการเรียนรูในชุมชน   

 

 

 

บริการของหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

 ลักษณะเดนของหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” คือ หองสมุดทุกแหงจะได รับ

พระราชทานหนังสือจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนํามาใหบริการแก

ประชาชน รวมทัง้พระองคจะเสด็จเปดหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทุกแหงดวยพระองคเอง 

ภายในหองสมุดประกอบดวย หองตาง ๆ ดังน้ี 

1. หองอานหนังสือท่ัวไป   

ภายในหองอานหนังสือทั่วไปจะเนนบรรยากาศที่เรียบงาย สะดวกสบาย แมการจัดหมวดหมู

หนังสือจะใชระบบมาตรฐานสากล แตจะมีคําแนะนํางาย ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ ซึ่งมี

ความหลากหลายตางวัยตางระดับความรู  

2. หองเด็กและครอบครัว 

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แตละแหงไดจัดบริเวณเฉพาะสาํหรับเด็ก เยาวชน  

และครอบครัว จัดกิจกรรมที่เด็กและครอบครัวสามารถมีสวนรวม และแสดงออก เชน การเลานิทาน การ

แสดงละครหุน การวาดภาพ การแขงขันอานเขียน 

 

 

 

 

 
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมอืง

ราชบุรี 

ภาพจาก library4902.blogspot.com 
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3. หองโสตทัศนศึกษา 

 หองโสตทัศนศึกษาเปนหองที่มุงพัฒนาใหเปนศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาของอําเภอ  

4. หองอเนกประสงค 

 หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มีบทบาทในการเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูของประชาชน

ในการวางแผนเบื ้องตน จึงกําหนดใหมีหองอเนกประสงคที ่จะสามารถจัดกิจกรรมการศึกษาที ่

หลากหลายทั้งในรูปของพิพิธภัณฑทองถิน่ นิทรรศการ การอภิปราย การพบกลุมของนักศึกษา หรือการ

เรียนการสอน กลุมสนใจ 

5. หองเฉลิมพระเกียรติ  

เปนหองจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ รวมทั้งสิ่งของที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงออกแบบ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทีม่ีพระราชประสงคใหหองสมุดประชาชน “เฉลิม

ราชกุมารี” จัดรวบรวมขอมูลเกี ่ยวกับ อําเภอ และจังหวัดทีตั่ง้ในรูปของสถิติ เอกสารสิ ่งพิมพ บท

สัมภาษณ แผนที ่ตลอดจนภาพถาย ในปจจุบัน ศูนยขอมูลภายในหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

ยังมีความแตกตางกันในความสมบูรณ และวิธีการนําเสนอ แตสวนใหญจะมีขอมูลในเร่ืองดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลสภาพทั่วไป 

2. ขอมูลทางสังคม 

3. ขอมูลทางการเมืองการปกครอง 

4. ขอมูลทางการศึกษา 

5. ขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม 

6. ขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7. ขอมูลทางการเกษตร 

8. ขอมูลทางอุตสาหกรรม 

9. ขอมูลทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  หองสมดุโรงเรียน  

 

หองสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอสาม

พราน จ.นครปฐม 

ภาพจาก http://library1812.blogspot.com/  
 

 

หองสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอทา

ตูม จ.สุรินทร  
ภาพจากhttp://202.143.148.85/libinfow3be/ 
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 หองสมุดโรงเรียน  หมายถึง หองสมุดที่จัดต้ังขึ้นในโรงเรียน หรือสถานที่จัดการศึกษาตํ่ากวา

ระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหเปนศูนยกลางการเรียนของนักเรียน และการสอนของครู 

หองสมุดโรงเรียน จะจัดหาวัสดุตามหลักสูตรเพือ่ใหบริการแกนักเรียน และครู ความสําคัญอีกอยางหนึ่ง

คือ เปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานของนักเรียน 

บทบาทและหนาที่ของหองสมุดโรงเรียนม ี3 ประการ ดังน้ี 

1. เปนศูนยกลางของการศึกษาคนควาของการเรียน 

2. เปนศูนยกลางฝกวิจารณญาณในการอาน มีบรรณารักษทําหนาที่แนะนําการอาน 

3. เปนศูนยกลางอุปกรณการสอน นอกจากการสงเสริมการเรียนของนักเรียน แลวยัง 

สงเสริมการสอนของครูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 หองสมุดวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรูหลักในสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทหนาที่

สงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เปดในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เปนสําคัญ โดยการจัด

รวบรวมหนังสือ และสือ่ความรูอืน่ ๆ ในสาขาวิชาตามหลักสูตร สงเสริมชวยเหลือการคนควาวิจัยของ

อาจารยและนักศึกษา สงเสริมพัฒนาการทางวิชาการของอาจารย และนักศึกษา จัดทําบรรณานุกรม และ

ดรรชนีสําหรับการคนหาเรื่องราวที่ตองการ แนะนํานักศึกษาในการใชหนังสืออางอิง บัตรรายการ และ

คูมือสําหรับการคนเรือ่ง เชน หองสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เปนหองสมุดมหาวิทยาลัยเปด 

มีชื ่อเรียกวา “สํานักบรรณสารสนเทศ” มีบริการทั้งในมหาวิทยาลัยสวนกลาง ระดับภาค และระดับ

จังหวัด ที่ประชาชนมีโอกาสเขาใชบริการได 

 นอกจากนี้ยังมีหองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการได       โดยเสีย

คาบริการตามอัตราทีห่องสมุดแหงนัน้เรียกเก็บ รวมทั้งกฎ กติกา ขอบังคับ ใหยึดถือตามประกาศของ

หองสมดุแหงน้ัน 

 

 
หองสมุดโรงเรียนแมพระฟาติมา                               

ภาพจาก www.taradgame.com 

 
                  หองสมุดโรงเรียนสารวิทยา 
       ภาพจาก http://librarianmagazine.com 
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4. หอสมดุแหงชาติ 

หอสมุดแหงชาติ ถือเปนหองสมุดที่ใหญที่สุด เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงใน 

ประเทศ ที่ดําเนินการโดยรัฐบาล บทบาทหนาทีห่ลัก ไดแก การรวบรวมหนังสือ สิง่พิมพ และสื่อความรู

ทุกอยางที่ผลิตขึ้นในประเทศ และทุกอยางที่เกี่ยวกับประเทศไมวาจะจัดพิมพในประเทศใด ภาษาใด เปน

การอนุรักษสื่อความรูท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาของชาติไมใหสูญไป และใหมีไวใชในอนาคต นอกจาก

รวบรวมสิ่งพิมพในประเทศแลว ยังมีหนาที่รวบรวมหนังสือที่มีคุณคาซึ่งพิมพในประเทศอื่นไวเพื่อ

การศึกษา คนควา อางอิง ตลอดจนทําหนาที่เปนศูนยรวมบรรณานุกรมตาง ๆ และจัดทําบรรณานุกรม

แหงชาติออกเผยแพรใหทราบโดยทั่วกันวามีหนังสืออะไรบางทีผ่ลิตขึน้ในประเทศ หอสมุดแหงชาติจึง

เปนแหลงใหบริการความรูแกคนทั้งประเทศ ชวยเหลือการคนควา วิจัย ตอบคําถาม และใหคําแนะนํา

ปรึกษาเกี่ยวกับหนังสือ 

บทบาทและหนาท่ี 

1. ดําเนินการจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสินทางปญญา วิทยาการ ศิลปกรรม  

และวัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือตัวเขียน เอกสารโบราณ และจารึก หนังสือตัวพิมพ      สื ่อ

สิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ผลิตจากในประเทศ และตางประเทศ 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดําเนินงานดานเทคนิควิชาการบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร  

และเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนใหการฝกอบรมแกบุคลากรของหนวยงาน 

และสถาบันการศึกษา 

3. ใหบริการการอาน ศึกษาคนควา และวิจัยแกประชาชน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูตลอด 

ชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. เปนศูนยประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ 

5. เปนศูนยขอมูลวารสารระหวางชาติแหงประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 

 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาพจาก www.rd1677.com/rd_pitsanulok 

 

 
หองสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาพจาก www.oknation.net/blog/reading 
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ศูนยกําหนดเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือและวารสาร ศูนยกําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม

ของหนังสือทีจั่ดพิมพในประเทศ และเปนศูนยกลางแลกเปลีย่น และยืมสิง่พิมพในระดับชาติ และ

นานาชาติ 

6. เปนคลังสิ่งพิมพของชาติ และศูนยรวบรวมสิ่งพิมพขององคกรสหประชาชาติ 

7. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ 

ไดรับมอบหมาย 

 หอสมุดแหงชาติ นอกจากที่ตัง้อยูที่ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานครแลว ยังมีหอสมุดแหงชาติสาขา

อยูในภูมิภาคตางๆ อีก 17 แหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการของหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 

 นอกจากการใหบริการการอาน ศึกษาคนควา และวิจัยแกประชาชน เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอด

ชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัยแลว ยังมีบริการอ่ืน ๆ ดังตัวอยาง 

1. บริการอินเทอรเน็ต  เพื่อศึกษาคนควา และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของนักเรียน  

นักศึกษา ผูศึกษาคนควา วิจัย และประชาชนทั่วไป โดยไมเสียคาใชจาย  

2. บริการวิทยานิพนธ และรายงานการวิจัย  ปจจุบันสํานักหอสมุดแหงชาติ ใหบริการ 

วิทยานิพนธต้ังแตป พ.ศ. 2546 – ปปจจุบัน  

3. บริการโสตทัศนวัสดุ  ใหบริการเกี่ยวกับแผนที่ CD, DVD สารคดี/ การตูน  

และภาพยนตรทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ แถบบันทึกเสียงธรรมะ และนิทานอิสป 

4. บริการเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ วารสาร  

5. บริการขอมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ 

 

 

 
หอสมุดแหงชาติ(ทาวาสุกรี)                                 

ภาพจาก www.trueplookpanya.com 

 

 
หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี                   

ภาพจาก thai-culture.net/chanthaburi/ 
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5. หองสมุดเฉพาะ 

หองสมุดเฉพาะ  คือ หองสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ มักเปน 

สวนหนึ่งของหนวยงานราชการ องคการ บริษัทเอกชน หรือธนาคาร ทําหนาที ่จัดหาหนังสือ และ

ใหบริการความรู ขอมูล และขาวสารเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วของกับการดําเนินงานของหนวยงานนัน้ ๆ 

หองสมุดเฉพาะจะเนนการรวบรวมรายงานการคนควา วิจัย วารสารทางวิชาการ เชน หองสมุด     มารวย 

ซึ่งเปนหองสมุดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดตั้งขึน้เพือ่เปนแหลงสารสนเทศดานตลาดเงิน 

ตลาดทุน และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ กอนจะปรับปรุงรูปลักษณใหม และเปลี่ยนชื่อเปน “หองสมุดมารวย” 

ในป พ.ศ. 2547 เพื่อเปนเกียรติแด ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการผูจัดการตลาดหลักทรัพยฯ คนที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หองสมุดมารวย                                                          

ภาพจาก http://www.thaigoodview.com 
 

หองสมุดธนาคารแหงประเทศไทย

ภาพจากhttp://www.bot.or.th 
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เร่ืองท่ี 3 แหลงเรียนรูสําคัญในชุมชน 

  นอกจากแหลงเรียนรูประเภทหองสมุดตามทีก่ลาวมาแลว ยังมีแหลงเรียนรูที่สําคัญในชุมชนอีก

จํานวนมาก แตจะขอกลาวถึงแหลงเรียนรูที่ผูเรียนควรทราบและศึกษาเพื่อประกอบการเรียนรูดังตอไปน้ี 

1. พิพิธภัณฑ 

2. ศาสนสถาน  

3. อินเทอรเน็ต 

1. พิพิธภัณฑ 

พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูที่รวบรวม รักษา คนควา วิจัย และจัดแสดงหลักฐานวัตถุสิ่งของ 

ที่สัมพันธกับมนุษยและสิ่งแวดลอม เปนบริการการศึกษาที่ใหความรู และความเพลิดเพลินแกประชาชน

ทั่วไป เนนการจัดกิจกรรมการศึกษาที่เอื้อใหประชาชนสามารถเรียนรูดวยตัวเองอยางอิสระเปนสําคัญ 

พิพิธภัณฑมีหลากหลายรูปแบบ มีการจัดแบงประเภทแตกตางกันไป ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวาประเภทของ

พิพิธภัณฑสามารถแบงออกได 6 ประเภท ดังน้ี 

ก. พิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป (Encyclopedia Museum)  เปนสถาบันที่รวมวิชาการ 

ทุกสาขาเขาดวยกัน โดยจัดเปนแผนก ๆ 

ข. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ  (Museum of Arts)  เปนสถาบันที่จัดแสดงงานศิลปะทุกแขนง  

เชน พิพิธภัณฑสถานศิลปะการแสดง หอศิลป พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม เปนตน 

ค. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Museum of Science and Technology)   

เปนสถาบันที่จัดแสดงวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ เชน เครือ่งจักรกล โทรคมนาคม    ยาน

อวกาศ และวิวัฒนาการเกี่ยวกับเคร่ืองมือการเกษตร เปนตน 

ง. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา  (Natural Science Museum)  เปนสถาบันที่จัดแสดง 

เรื่องราวของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของโลก ดิน หิน แร สัตว พืช รวมทัง้สวนสัตว สวนพฤกษชาติ วน

อุทยาน และพิพิธภัณฑสัตวนํ้า และสัตวบกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ. พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร  (Historical Museum)  เปนสถาบนัทีจ่ดัแสดงหลกัฐาน 

 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง 

www.aquariumthailand.com 

 

 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน 

www.travelthaimagazine.com 
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ทางประวัติศาสตร แสดงถึงชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมและประเพณี พิพิธภัณฑประเภทนี้อาจแยก

เฉพาะเรื่องก็ได เชน พิพิธภัณฑที่รวบรวม และจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร ซึ่งเกีย่วกับการเมือง 

การทหาร เศรษฐกิจ สังคม หรือการแสดงบานและเมืองประวัติศาสตร ทั ้งนี ้รวมถึงโบราณสถาน 

อนุสาวรีย และสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรม 

ฉ. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยา และประเพณีพื้นเมือง  (Museum of Ethnology)  และ 

การจําแนกชาติพันธุ และอาจจัดเฉพาะเรือ่งราวของทองถิน่ใดทองถิน่หนึง่ ซึง่เรียกวาพิพิธภัณฑสถาน

พืน้บาน และถาจัดแสดงกลางแจงโดยปลูกโรงเรือน จัดสภาพแวดลอมใหเหมือนสภาพจริง   ก็เรียกวา 

พิพิธภัณฑสถานกลางแจง  (Open-air Museum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ภาพจาก www.bloggang.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิพิธภัณฑพระมหากษัตริย 

ภาพจาก www.kingprajadhipokmuseum.org 

 

 

 

 

 
ภาพจาก www.pamame.com 

 

http://www.bloggang.com/�
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2. ศาสนสถาน  

วัด โบสถ มัสยิด เปนศาสนสถานที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมในดานตาง ๆ เปน 

ศูนยกลางที่สําคัญในการทํากิจกรรมทางศาสนาของชุมชน และเปนแหลงเรียนรูที่มีคามากในทุกดาน เชน 

การใหการอบรมตามคําสัง่สอนของศาสนา การใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ นับวาเปนการใหการศึกษาทางออมแกประชาชน เชน     วัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม เปนแหลงเรียนรูดานการนวดแผนโบราณเพือ่รักษาโรค ตํารายาสมุนไพร  วัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม เปนแหลงเรียนรูดานจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง รามเกียรต์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

1. ใหผูเรียนศึกษาคนควาเร่ืองศาสนสถานเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต 

2. ใหผูเรียนแตละคนไปสํารวจวัด โบสถ และมัสยิดที่อยูในชุมชน ตําบล เขียนประวัติ 

ความเปนมา ความสําคัญ สิ่งที่จะเรียนรูไดจากวัด โบสถ และมัสยิด จัดทําเปนรายงานสงครู 

 

 

 

 

 

 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว)              

ภาพจาก www.bhodhiyalaya.com 

 

 
มัสยิดกลางปตตานี 

ภาพจาก travel.sanook.com/gallery 

 

 
โบสถ ภาพจาก www.oknation.net 
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3. อินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ต  (Internet)  คืออะไร 

อินเทอรเน็ต เปนระบบเครือขายที่เชื่อมโยงทั่วโลกเขาดวยกัน เหมือนใยแมงมุม หรือ  

world wide web (www.)  จึงเปนแหลงขอมูลขนาดใหญที ่มีขอมูลทุก ๆ ดาน ทั ้งภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว ใหผูสนใจเขาไปศึกษาคนควาไดสะดวก รวดเร็ว และงาย มีคอมพิวเตอรเปนเครือ่งมือ ผู

ที่ใชเครือขายนี้สามารถสื่อสารถึงกันไดหลาย ๆ ทาง เชน อีเมล (E-mail) เว็บบอรด (Web board) แชทรูม 

(Chat room)  การสืบคนขอมูล และขาวสารตาง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูล และโปรแกรมมาใชได 

ความสําคัญของอินเทอรเน็ต 

หลายประเทศทั่วโลกกําลังใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  

Technology)  หรือเรียกโดยยอวา “ไอที (IT)”  ซึง่หมายถึงความรูในวิธีการประมวลผล จัดเก็บ รวบรวม 

เรียกใช และนําเสนอขอมูล อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการประยุกตใชไอที หากเรา

จําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารในการทํางานประจําวัน อินเทอรเน็ตจะเปนชองทางทีท่ําใหเราเขาถึง

ขอมูลขาวสาร หรือเหตุการณความเปนไปตาง ๆ ทั ่วโลกที่เกิดขึ ้นไดในเวลาอันรวดเร็ว ในปจจุบัน

สามารถสืบคนขอมูลไดงายกวาสื่ออ่ืน ๆ อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมขอมลูแหลงใหญทีส่ดุของโลก  

ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต 

อินเทอรเน็ตถือกําเนิดขึ้นคร้ังแรก โดยองคกรทางทหารของสหรัฐอเมริกา ชื่อวา         

ยู.เอส.ดีเฟนซ (U.s.Defence Department)  เปนผูคิดคนระบบขึ้นมา สําหรับประเทศไทยการเชื่อมตอเขาสู

อินเทอร เ น็ต มี จุดกํา เ นิดมาจากเครือขายคอมพิวเตอร  ระหว างมหาวิทยาลัย  หรือที ่เ รียกว า 

“แคมปสเน็ตเวิรก”  (Campus Network)  เครือขายดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก “ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ” (NECTEC)  จนกระทั่งในเดือนสิงหาคม      ป พ.ศ. 2535 ได

เชื่อมเขาสูอินเทอรเน็ตโดยสมบูรณ ถาจะกลาวถึงพัฒนาการประเทศไทย          ต้ังแต ป พ.ศ.2530 ไดเริม่

มีการติดตอกับอินเทอรเน็ตโดยใช E-mail โดยเร่ิมที่ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ” 

และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียเปนแหงแรก 

อินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรูสําคัญในโลกปจจุบัน 

 ที่จริงแลวอินเทอรเน็ตเปนทั้งชองทางการเรียนรูสูแหลงเรียนรูอ่ืนเองดวย เราสามารถใชชองทาง

น้ีทําอะไรไดมากมายโดยที่เราก็คาดไมถึง เหตุผลสําคัญที่ทําใหอินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรูที่ไดรับความ

นิยมแพรหลาย  คือ 

1. การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตไมจํากัดระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร  

2. อินเทอรเน็ตไมมีขอจํากัดในเร่ืองของระยะทาง  

3. อินเทอรเน็ตไมจํากัดรูปแบบของขอมูล   
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 ความสําคัญของอินเทอรเน็ต  

1. ความสําคัญของอินเทอรเน็ตกับงานดานตาง ๆ 

1.1 ดานการศึกษา 

1) สามารถใชแหลงคนควาหาขอมูลทางวิชาการ ขอมูลดานการบันเทิง ดาน 

การแพทย และอ่ืนๆ ที่นาสนใจ 

2) ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจะทํานาที่เสมือนเปนหองสมุดขนาดใหญ 

3) ผูใชสามารถใชอินเทอรเน็ตติดตอกับแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เพื่อคนหาขอมูลที่กําลัง 

ศึกษาอยูได ทั้งที่ขอมูลที่เปนขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวตางๆ เปนตน 

1.2 ดานธุรกิจและการพาณิชย 

1) ในการดําเนินงานธุรกิจ สามารถคนหาขอมูลตางๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจทาง 

ธุรกิจ 

2) สามารถซื้อขายสินคาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

3) บริษัท หรือองคกรตาง ๆ ก็สามารถเปดใหบริการ และสนับสนุนลูกคาของตนผาน 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได เชน การใหคําแนะนํา สอบถามปญหาตาง ๆ ใหแกลูกคา แจกจาย   ตัว

โปรแกรมทดลองใช  (Shareware)  หรือโปรแกรมแจกฟรี  (Freeware)  เปนตน 

1.3 ดานการบันเทิง 

1) การพักผอนหยอนใจ สันทนาการ เชน การคนหาวารสารตาง ๆ ผานระบบ 

เครือขายอินเทอรเน็ต ทีเ่รียกวา Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ และขาวสารอื่น ๆ โดยมี

ภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอรเหมือนกับวารสารตามรานหนังสือทั่ว ๆ ไป 

2) สามารถฟงวิทยุผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

3) สามารถดึงขอมูล  (Download)  ภาพยนตรตัวอยาง ทั้งภาพยนตรใหม และเกา 

2. ความสําคัญของการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต 

2.1 การจัดเก็บขอมูลจากอินเทอรเน็ตไดงาย และสื่อสารไดรวดเร็ว  

2.2 ความครบถวนของขอมูลจากอินเทอรเน็ต  

2.3 ความรวดเร็วของเครือขายอินเทอรเน็ต  

3. การเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีตนทุนประหยัด   

 

 

 

 

 

 

   กิจกรรม 

1. ใหผูเรียนศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเรื่อง อินเทอรเน็ต 

2. ใหผูเรียนบอกถึงความแตกตางระหวางหองสมุด กับอินเทอรเน็ต 

3. ใหผูเรียนบอกถึงความสําคัญของอินเทอรเน็ต วามีความสําคัญกับตัวผูเรียนในดานใดบาง 

และ  สามารถนําไปใชประโยชนสําหรับชุมชนของตนเองไดอยางไร 
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 การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 ในการสืบคนหาขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีเครือ่งมือทีช่วยในการสืบคนที ่สะดวก 

เรียกวา โปรแกรมคนหา  (Search Engine)  ซึ่งโปรแกรมคนหานี้สามารถใชไดหลายภาษา เชน ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน โปรแกรมคนหาที่เปนที่นิยมที่สามารถใชภาษาไทย คือ เว็บไซตกูเกิล  (Google) 

 ข้ันตอนในการใชโปรแกรมคนหา 

1. เปดโปรแกรมอินเทอรเน็ต  (Internet Explorer) 

2. พิมพชื่อเว็บไซต  www.google.com  ลงในชองแอ็ดเดรส  (Address)  แลวกดปุม  Go  

หรือกดเอ็นเทอร  (Enter)  รอจนหนาตางของเว็บไซตกูเกิล  Google  ขึ้น 

3. หนาตางของเว็บไซตกูเกิล  google  มีสวนประกอบดังภาพดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. มีบริการที่สามารถเขาถึงไดสะดวกในการคนหา 6 รายการ คือ รูปภาพ กลุมขาว บล็อก  

สารบัญ เว็บ  Gmail  และเพิ่มเติม 

5. พิมพคําสําคัญ หรือสิ่งที่ตองการคนหาในชองคนหา แลวกดปุมคนหา โดย google 

6. เมื่อกดปุมคนหาโดย  Google  ก็จะขึ้นรายละเอียดของเว็บไซตเกี่ยวของกับคําสําคัญ  

หรือสิ่งที่ตองการคนหา 

7. คลิกขอความที่ขีดเสนใตเพื่อศึกษารายละเอียด จะมีการเชื่อมโยง  (Link)  ไปเว็บไซตที่ 

ตองการ 

 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประจําภาคที่       เปน

ภูมิลําเนาของผูเรียน สรุปเปนรายงานสงครู พรอมทั้งเขียนแผนภูมิเสนทางการสืบคนขอมูล   ดังกลาว

ดวย 
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แบบทดสอบ เร่ือง การใชแหลงเรียนรู 

                                                             ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1. 1

1

ขอใดเปนแหลงรวบรวมขอมูลสารสนเทศ มากท่ีสุด 

   ก.1

   ข. อินเทอรเน็ต 

 หองสมุด 

        ค. สวนสาธารณะ 

        ง. อุทยานแหงชาติ 

1

ก. หองสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” 

     2. หองสมุดประเภทใดท่ีเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเฉพาะวิชา 

ข. หองสมดุโรงเรียนสวนกหุลาบ 

ค. หองสมุดมารวย 

ง. หองสมุดอําเภอ 

3. 1

ก. สถานที่ใหความรูตามอัธยาศัย 

แหลงเรียนรู หมายถึงขอใด 

ข. แหลงคนควาเพื่อประโยชนในการพฒันาตนเอง 

ค. แหลงรวบรวมความรูและขอมูลเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 

ง. แหลงขอมูลและประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเอง 

4. ถานักศึกษาตองการรูเกี่ยวกับโลกและดวงดาวควรไปใชบริการแหลงเรียนรูใด 

ก. ทองฟาจําลอง 

ข. เมืองโบราณ 

ค. พิพิธภัณฑ 

ง. หองสมุด 

5. 1

ก. 1

หนังสือประเภทใดท่ีหามยืมออกนอกหองสมุด 

ข. นวนิยาย 

เร่ืองแปล 

ค. หนังสืออางอิง 

ง. วรรณกรรมสําหรับเด็ก 

6. 1เหตุใดหองสมุดจึงตองกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติในการเขาใชบริการ 
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ก. เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ 

ข. เพื่อสนองความตองการแกผูใชบริการทุกคน 

ค. เพื่อใหการบริหารงานหองสมุดเปนไปอยางเรียบรอย 

ง. เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความเสมอภาคแกผูใชบริการ 

7. 1

ก. บริการขาวสารขอมูล 

การจัดทําคูมือการใชหองสมุดเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับหองสมุด เปนบริการประเภทใด 

ข. บริการสอนการใชหองสมุด 

ค. บริการแนะนําการใชหองสมุด 

ง. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

8. 1

ก. ชวยใหรูจักแบงเวลาในการศึกษาหาความรู 

ความสําคัญของหองสมุดขอใดท่ีชวยใหผูใชบริการมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวม 

ข. ชวยใหมีความรูเทาทันโลกยุคใหมตลอดเวลา 

ค. ชวยใหมีนิสัยรักการคนควาหาความรูดวยตนเอง 

ง. ชวยใหระวังรักษาทรัพยสิน สิ่งของของหองสมุด 

9. 1

ก. หองสมุดเฉพาะ 

หองสมุดประเภทใดใหบริการทุกเพศ วัย  และความรู 

ข. หองสมุดโรงเรียน 

ค. หองสมุดประชาชน 

ง. หองสมุดมหาวิทยาลัย 

10. 1

ก. หองสมุดเฉพาะ 

หองสมุดมารวยเปนหองสมุดประเภทใด 

ข. หองสมุดโรงเรียน 

ค. หองสมุดประชาชน 

ง. หองสมุดมหาวิทยาลัย 
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11. ขอใดเปนแหลงเรียนรูท่ีท่ีสําคัญในการทํากิจกรรมทางศาสนาและสอนคนใหเปนคนดี 

ก. วัด 

ข. มัสยิด 

ค. โบสถ 

ง. ถูกทุกขอ 

12. ขอใดเปนประโยชนของอินเทอรเน็ต 

ก. สะดวก รวดเร็ว 

ข. สื่อสารไดหลายชองทาง 

ค. มีภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

ง. ถูกทุกขอ 

13. http://www.nfe.go.th คํา2

ก. ตัวยอประเทศ 

วา th หมายถึงอะไร 

ข. ตัวยอหนวยงานตนสงักดั 

ค. ตัวยอของประเภทองคกร 

ง. ตัวยอของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

14. กลุมคํา ที่ใชในการคนหาขอมูลเรียกวาอะไร 

ก. Password 

ข. Keyword 

ค. word 

ง. Microsoft word 

15. ลิงค (Link)ในอินเตอรเน็ทหมายถงึอะไร 

ก. การขาดหายของขอมูลในเว็บเพจ 

ข. การเชื่อมโยงของขอมูลในเว็บเพจ 

ค. การคนหาขอมูลในเว็บเพจ 

ง. ผูดูแลและผูใชในเว็บเพจ 

แนวคําตอบ  ขอ 1 ข ขอ 2 ค ขอ 3 ง ขอ 4 ก ขอ 5 ค ขอ 6 ง ขอ 7 ค ขอ 8 ง ขอ 9 ค ขอ 10 ก ขอ 11 ง ขอ 12 ง  ขอ 13 ก ขอ 14 ข ขอ 15 ข
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บทที ่3 

การจัดการความรู 

 

สาระสําคญั 

 การจัดการความรูเปนเครื่องมือของการพัฒนาคุณภาพของงาน  หรือสราง วัตกรรมใน

การทํางาน  การจัดการความรูจึงเปนการจัดการกับความรูและประสบการณที่มีอยูในตัวคน  และ

ความรู เดนชัด นํามาแบงปนใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกรดวยการผสมผสาน

ความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  มีเปาหมายเพื่อ    การพัฒนางาน  พัฒนาคน  และ

พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  1. วิเคราะหผลที่เกิดขึ้นของขอบขายความรู  ตัดสินคุณคา  กําหนดแนวทางพฒันา 

  2. เห็นความสัมพนัธของกระบวนการจัดการความรู  กับการนําไปใชในการ 

   พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

  3. ปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรูไดอยางเปนระบบ 

 

หัวขอบทเรียน 

  เรื่องที ่ 1 ความหมาย  ความสําคญั  หลักการ 

     กระบวนการจัดการความรู 

     การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรู 

  เรื่องที ่ 2 การฝกทักษะและกระบวนการจัดการความรู 
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แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู 

 

 

คําช้ีแจง : จงกากบาท X เลือกขอท่ีทานคิดวาถกูตองท่ีสดุ 

   1. การจัดการความรูเรยีกส้ัน ๆ วาอะไร 

    ก. MK 

    ข. KM 

    ค. LO 

    ง. QA 

   2. เปาหมายของการจัดการความรูคอือะไร 

    ก. พัฒนาคน 

    ข. พฒันางาน     

    ค. พัฒนาองคกร 

    ง. ถูกทุกขอ 

   3. ขอใดถูกตองมากที่สุด 

    ก. การจัดการความรู  หากไมทาํ  จะไมรู 

    ข. การจัดการความรูคอืการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญ 

    ค. การจัดการความรูถอืเปนเปาหมายของการทาํงาน 

    ง. การจัดการความรูคอืการจัดการความรูทีม่ใีนเอกสาร ตาํรา มาจัดใหเปน 

     ระบบ 

   4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร 

    ก. ปญญา 

    ข. สารสนเทศ 

    ค. ขอมูล 

    ง. ความรู 

   5. ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Cop)  คอือะไร 

    ก. การจัดการความรู 

    ข. เปาหมายของการจัดการความรู 

    ค. วิธีการหน่ึงของการจัดการความรู 

    ง. แนวปฏิบตัขิองการจัดการความรู 
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   6. รูปแบบการจัดการความรูตามโมเดลปลาท ู สวน  “ทองปลา”  หมายถึงอะไร 

    ก. การกําหนดเปาหมาย 

    ข. การแลกเปล่ียนเรียนรู 

    ค. การจัดเก็บเปนคลังความรู 

    ง. ความรูทีช่ัดแจง 

   7. ผูที่ทําหนาที่กระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูคอืใคร 

    ก. คุณเอือ้ 

    ข. คุณอํานวย 

    ค. คุณกิจ 

    ง. คุณลิขิต 

   8. สารสนเทศเพื่อเผยแพรความรูในปจจุบันมีอะไรบาง 

    ก. เอกสาร 

    ข. วีซีดี 

    ค. เว็บไซด 

    ง. ถูกทุกขอ 

   9. การจัดการความรูดวยตนเองกับชมุชนแหงการเรียนรูมคีวามเกี่ยวของกัน 

    หรือไม  อยางไร 

    ก. เก่ียวของกัน  เพราะการจัดการความรูในบคุคลหลาย ๆ คน  รวมกันเปน 

     ชุมชน  เรียกวาเปนชมุนุมแหงการเรียนรู 

    ข. เก่ียวของกัน  เพราะการจัดการความรูใหกบัตนเองก็เหมอืนกับจัดการความรู 

     ใหชุมชนดวย 

    ค. ไมเก่ียวของกัน  เพราะจัดการความรูดวยตนเองเปนปจเจกบุคคล  สวน 

     ชุมชนแหงการเรยีนรูเปนเรือ่งของชมุชน 

    ง. ไมเก่ียวของกัน  เพราะชุมชนแหงการเรยีนรูเปนการเรยีนรูเฉพาะกลุม 

    10. ปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูการรวมกลุมปฏิบตัิการประสบผลสําเร็จคืออะไร 

    ก. พฤตกิรรมของคนในกลุม 

    ข. ผูนํากลุม 

    ค. การนําไปใช 

    ง. ถูกทุกขอ 

เฉลย  1) ข  2) ง  3) ก  4) ก  5) ค  6) ข  7) ข  8) ง  9) ก  10) ง 
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เรื่องท่ี 1  ความหมาย ความสําคัญ หลักการ  

  กระบวนการจัดการความรู  

  การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรู 

  และการจัดทําสารสนเทศเผยแพรความรู 

 

ความหมายของการจัดการความรู 

  การจัดการ  (Management)  หมายถึง  กระบวนการในการเขาถึงความรูและการ     ถายทอด

ความรูทีต่องดําเนินการรวมกันกับผูปฏิบัตงิาน  ซ่ึงอาจเริ่มตนจากการบงชีค้วามรูที ่   ตองการใช  

การสรางและแสวงหาความรู  การประมวลเพื่อกล่ันกรองความรู  การจัดการ    ความรูใหเปน

ระบบ  การสรางชองทางเพื่อการส่ือสารกับผูเก่ียวของ  การแลกเปล่ียนความรู    การจัดการ

สมยัใหมใชกระบวนการทางปญญาเปนส่ิงสําคญัในการคดิ  ตดัสินใจ  และสงผล    ใหเกิดการ

กระทํา  การจัดการจึงเนนไปที่การปฏิบัต ิ

  ความรู  (Knowledge)  หมายถึง  ความรูที่ควบคูกับการปฏิบัต ิ  ซ่ึงในการปฏิบัติจําเปน  ตอง

ใชความรูที่หลากหลายสาขาวิชามาเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อการคิดและตัดสินใจ  และ   ลงมือปฏิบัต ิ 

จุดกําเนิดของความรูคือสมองของคน  เปนความรูที่ฝงลึกอยูในสมอง  ชีแ้จงออก    มาเปนถอยคํา

หรือตัวอักษรไดยาก  ความรูน้ันเมื่อนําไปใชจะไมหมดไป  แตจะยิง่เกิดความรู  เพิ่มพูนมากขึ้นอยู

ในสมองของผูปฏิบัต ิ

   ในยคุแรก ๆ มองวา  ความรู  หรือทุนทางปญญา  มาจากการจัดระบบและการ    

ตคีวามสารสนเทศ  ซ่ึงสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอมลู  ขั้นของการเรียนรู  เปรยีบดงั      ป

ระมดิตามรูปแบบน้ี 
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ความรูแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

   1. ความรูเดนชัด  (Explicit  Knowledge)  เปนความรูที่เปนเอกสาร  ตาํรา  คูมือ   

ปฏิบัติงาน  ส่ือตาง ๆ  กฎเกณฑ  กตกิา  ขอตกลง  ตารางการทาํงาน  บนัทกึจากการทาํงาน      

ความรูเดนชัดจึงมชีื่อเรียกอกีอยางหน่ึงวา  “ความรูในกระดาษ” 

   2. ความรูซอนเรน /ความรูฝงลึก  (Tacit  Knowledge)  เปนความรูที่แฝงอยูในตัว       

คน  พัฒนาเปนภูมิปญญา  ฝงอยูในความคดิ  ความเชือ่  คานิยม  ทีค่นไดมาจากประสบ    การณส่ัง

สมมานาน  หรือเปนพรสวรรคอันเปนความสามารถพเิศษเฉพาะตัวที่มมีาแตกําเนิด       หรือเรียก

อีกอยางหน่ึงวา  “ความรูในคน”  แลกเปล่ียนความรูกันไดยาก  ไมสามารถแลก     เปล่ียนมาเปน

ความรูทีเ่ปดเผยไดทัง้หมด  ตองเกิดจากการเรยีนรูรวมกัน  ผานการเปนชมุชน       เชน  การสังเกต  

การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางการทํางาน 

   หากเปรียบความรูเหมือนภูเขานํ้าแข็ง  จะมีลักษณะดังน้ี 

  
 สวนของนํ้าแข็งท่ีลอยพนนํ้า  เปรยีบเหมือนความรูที่เดนชัด  คือความรูที่อยูใน   เอกสาร  ตาํรา  

ซีดี  วีดีโอ  หรือส่ืออื่น ๆ  ที่จับตองได  ความรูน้ีมีเพียง 20  เปอรเซ็นต 

   สวนของนํ้าแข็งท่ีจมอยูใตนํ้า  เปรียบเหมือนความรูทีย่ังฝงลึกอยูในสมองคน  ม ี   ความรู

จากส่ิงที่ตนเองไดปฏิบัต ิ  ไมสามารถถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือใหคนอื่นไดรับรูได ความรูที่

ฝงลึกในตัวคนน้ีมีประมาณ  80  เปอรเซ็นต 
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ความรู 2 ยุค 
 

   ความรูยุคท่ี  1  เนนความรูในกระดาษ  เนนความรูของคนสวนนอย  ความรูที่สราง    ขึ้น

โดยนักวิชาการที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เรามักเรียกคนเหลานั้นวา  “ผูมีปญญา”  ซ่ึง

เชื่อวาคนสวนใหญไมมีความรู  ไมมีปญญา  ไมสนใจที่จะใชความรูของคนเหลานั้น  โลกทัศนใน

ยุคที่  1  เปนโลกทัศนที่คับแคบ 

   ความรูยุคท่ี  2  เปนความรูในคน  หรืออยูในความสัมพันธระหวางคน  เปนการคน       

พบ  “ภูมิปญญา”  ที่อยูในตัวคน  ทุกคนมีความรูเพราะทุกคนทํางาน  ทุกคนมีสัมพันธกับ           

ผูอื่น  จึงยอมมีความรูที่ฝงลึกในตัวคนที่เกิดจากการทํางาน  และการมีความสัมพันธกันนั้น        

เรียกวา  “ความรูอันเกิดจากประสบการณ”  ซ่ึงความรูยุคที่  2  น้ี  มีคุณประโยชน  2  ประการ         

คือ  ประการแรก  ทําใหเราเคารพซึ่งกันและกันวาตางก็มีความรู  ประการที่  2  ทําใหหนวยงาน       

หรือองคกรที่มีความเชื่อเชนนี้ สามารถใชศักยภาพแฝงของทุกคนในองคกรมาสรางผลงาน      

สรางนวัตกรรมใหกบัองคกร  ทําใหองคกรมีการพัฒนามากขึ้น 

 

การจัดการความรู 
 

   การจัดการความรู  (Knowledge  Management)  หมายถึง  การจัดการกับความรู   และ

ประสบการณที่มีอยูในตัวคน  และความรูเดนชดั  นํามาแบงปนใหเกิดประโยชนตอตนเอง  และ

องคกร  ดวยการผสมผสานความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  มเีปาหมาย   เพื่อการ

พฒันางาน  พัฒนาคน  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

   ในปจจุบนัและในอนาคต  โลกจะปรบัตัวเขาสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึงความ  รู

กลายเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคน  ทาํใหคนจําเปนตองสามารถแสวงหาความรู  พัฒนา     และ

สรางองคความรูอยางตอเน่ือง  เพื่อนําพาตนเองสูความสําเร็จ  และนําพาประเทศชาติไป  สูการ

พัฒนา  มคีวามเจรญิกาวหนา  และสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

   คนทกุคนมกีารจัดการความรูในตนเอง  แตยังไมเปนระบบ  การจัดการความรูเกิด   

ขึ้นไดในครอบครัวทีม่ีการเรียนรูตามอัธยาศัย  พอแมสอนลูก  ปูยา  ตายาย  ถายทอดความรู     และ

ภูมิปญญาใหแกลูกหลานในครอบครัว  ทํากันมาหลายชั่วอายุคน  โดยใชวิธีธรรมชาต ิ                

เชน  พดูคยุ  ส่ังสอน  จดจํา  ไมมีกระบวนการที่เปนระบบแตอยางใด  วิธีการดังกลาวถือเปน    การ

จัดการความรูรูปแบบหน่ึง  แตอยางไรก็ตาม  โลกในยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยาง     รวดเร็ว

ในดานตาง ๆ  การใชวิธีการจัดการความรูแบบธรรมชาติ  อาจกาวตามโลกไมทนั  จึง  จําเปนตองมี
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กระบวนการที่เปนระบบ  เพื่อชวยใหองคกรสามารถทําใหบุคคลไดใชความรูตาม   ที่ตองการ

ไดทันเวลา  ซ่ึงเปนกระบวนการพฒันาคนใหมศัีกยภาพ  โดยการสรางและใชความรู      ในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม  การจัดการความรูหากไมปฏิบัติจะไมเขาใจ     เริองการ

จัดการความรู  น่ันคือ  “ไมทํา  ไมรู”  การจัดการความรูจงึเปนกิจกรรมของนักปฏิบติั      

กระบวนการจัดการความรูจึงมีลักษณะเปนวงจรเรยีนรูที่ตอเน่ืองสม่ําเสมอ  เปาหมายคอื     การ

พัฒนางานและพัฒนาคน  การจัดการความรูที่แทจริง  เปนการจัดการความรูโดยกลุมผู   ปฏิบัติงาน  

เปนการดําเนินกิจกรรมรวมกันในกลุมผูทํางาน  เพื่อชวยกันดึง  “ความรูในคน”      และควาความรู

ภายนอกมาใชในการทาํงาน  ทําใหไดรับความรูมากขึน้  ซ่ึงถือเปนการยก      ระดับความรู  และนํา

ความรูทีไ่ดรับการยกระดบัไปใชในการทํางานเปนวงจรตอเน่ืองไมจบส้ิน      การจัดการความรูจงึ

ตองรวมมือกันทําหลายคน  ความคิดเห็นทีแ่ตกตางในแตละบคุคล  จะ  กอใหเกิดการสรางสรรค

ดวยการใชกระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรู  มีปณิธานมุงมั่นที่จะทํางาน  ใหประสบผลสําเร็จดีขึ้น

กวาเดมิ  เมื่อดําเนินการจัดการความรูแลวจะเกิดนวัตกรรมในการ      ทาํงาน  น่ันคือเกิดการตอยอด

ความรู  และมีองคความรูเฉพาะเพื่อใชในการปฏิบัตงิานของ    ตนเอง  การจัดการความรูมใิชการ

เอาความรูทีม่ีอยูในตําราหรอืจากผูเชี่ยวชาญมากองรวมกัน      และจัดหมวดหมู เผยแพร  แตเปน

การดงึเอาความรูเฉพาะสวนทีใ่ชในงานมาจัดการใหเกิด   ประโยชนกับตนเอง  กลุม  หรือชุมชน 

 

   การจัดการความรูเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ  นําผลจากการปฏิบัติมาแลก เปลี่ยนเรียนรูกัน  

เสริมพลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการชื่นชม  ทําใหเปนกระบวน    การแหงความสุข  ความภูมิใจ  

และการเคารพเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน  ทักษะเหลาน้ี      นําไปสูการสรางนิสัยคิดบวกทําบวก  มองโลก

ในแงดี  และสรางวัฒนธรรมในองคกรที่   ผูคนสัมพันธกันดวยเร่ืองราวดี ๆ  ดวยการแบงปนความรู  และ

แลกเปลี่ยนความรูจาก    ประสบการณซึ่งกันและกัน  โดยที่กิจกรรมเหลาน้ีสอดคลองแทรกอยูในการ

ทํางาน    ประจําทุกเร่ือง  ทกุเวลา... 

ศ.นพ.วิจารณ  พานิช 

 

 

 

 

 

 



 85 

ความสําคัญของการจัดการความรู 
 

   หัวใจของการจัดการความรูคือ  การจัดการความรูทีม่ีอยูในตัวบุคคล  โดยเฉพาะ    บุคคลที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานจนงานประสบผลสําเร็จ  กระบวนการแลกเปลีย่น     เรียนรูระหวางคน

กับคน  หรือกลุมกับกลุม  จะกอใหเกิดการยกระดับความรูที่สงผลตอเปา      หมายของการทํางาน  นั่นคือ

เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน  คนเกิดการพัฒนา  และ   สงผลตอเนื่องไปถึงองคกร  เปนองคกร

แหงการเรียนรู  ผลทีเ่กิดขึน้กับการจัดการความรู  จึง   ถือวามีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรใน

องคกร  ซึ่งประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอบุคคล  กลุม   หรือองคกร  มีอยางนอย  3  ประการ  คือ 

   1. ผลสัมฤทธิข์องงาน  หากมีการจัดการความรูในตนเอง  หรือในหนวยงาน  องคกร    จะเกิด

ผลสําเร็จที่รวดเร็วยิ่งขึน้  เนือ่งจากความรูเพือ่ใชในการพัฒนางานนัน้  เปนความรูทีไ่ด      จากผูทีผ่าน

การปฏิบัติโดยตรง  จึงสามารถนํามาใชในการพัฒนางานไดทันที  และเกิด         นวัตกรรมใหมในการ

ทํางาน  ทั้งผลงานที่เกิดขึ้นใหม  และวัฒนธรรมการทํางานรวมกันของ   คนในองคกรทีม่ีความเอือ้อาทร

ตอกัน 

   2. บุคลากร  การจัดการความรูในตนเองจะสงผลใหคนในองคกรเกิดการพัฒนา      ตนเอง  

และสงผลรวมถึงองคกร  กระบวนการเรียนรูจากการแลกเปลีย่นความรูรวมกัน  จะทําใหบุคลากรเกิด

ความมัน่ใจในตนเอง  เกิดความเปนชุมชนในหมูเพื่อนรวมงาน  บุคลากร   เปนบุคคลเรียนรูและสงผลให

องคกรเปนองคกรแหงการเรียนรูอีกดวย 

 3. ยกระดับความรูของบุคลากรและองคกร  การแลกเปลีย่นเรียนรู  จะทําให          บุคลากรมี

ความรูเพิม่ขึ้นจากเดิม  เห็นแนวทางในการพัฒนางานทีช่ัดเจนมากขึน้  และเมือ่    นําไปปฏิบัติจะทําให

บุคคลและองคกรมีองคความรูเพื่อใชในการปฏิบัติงานในเรือ่งทีส่ามารถ   นําไปปฏิบัติได  มีองคความรู

ที่จําเปนตอการใชงาน  และจัดระบบใหอยูในสภาพพรอมใช 

 

   การที่เรามีการจัดการความรูในตัวเอง  จะพบวาความรูในตัวเราที่คิดวาเรามี  เยอะแลวนั้น  จริง 

ๆ แลวยังนอยมากเมือ่เทียบกับบุคคลอืน่  และหากเรามีการแบงปน  แลกเปลีย่นความรูกับบุคคลอื่น  จะ

พบวามีความรูบางอยางเกิดขึน้โดยทีเ่ราคาดไมถึง       และหากเราเห็นแนวทางมีความรูแลวไมนําไป

ปฏิบัติ  ความรูน้ันก็จะไมมีคุณคาอะไร    เลย  หากนําความรูนัน้ไปแลกเปลีย่น  และนําไปสูการปฏิบัติที่

เปนวงจรตอเน่ืองไมรูจบ      จะเกิดความรูเพิ่มขึ้นอยางมาก  หรือที่เรียกวา  “ย่ิงให  ย่ิงไดรับ” 
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หลักการของการจัดการความรู 
 

   การจัดการความรู  ไมมีสูตรสําเร็จในวิธีการของการจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย         

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  แตขึ้นอยูกับปณิธานความมุงมั่นที่จะทํางานของตน  หรือกิจกรรมของกลุมตน

ใหดีขึ ้นกวาเดิม  แลวใชวิธีการจัดการความรู เปนเครื ่องมือหนึ่งในการพัฒนางานหรือ                 

สรางนวัตกรรมในงาน  มีหลักการสําคัญ  4  ประการ  ดังน้ี 

   1. ใหคนหลากหลายทัศนะ  หลากหลายวิถีชีวิต  ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค  การ

จัดการความรูที่มีพลังตองทําโดยคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน  มีความเชื่อหรือวิธีคิดแตกตางกัน  (แต

มีจุดรวมพลัง  คือ  มีเปาหมายอยูที่งานดวยกัน)  ถากลุมที่ดําเนินการจัดการความรูประกอบดวยคน

ที่คิดเหมือน ๆ กัน  การจัดการความรูจะไมมพีลังในการจัดการความรู     ความแตกตางหลากหลาย  

มีคุณคามากกวาความเหมือน 

   2. รวมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหม ๆ  เพือ่บรรลุประสิทธิภาพและ            

ประสิทธผลที่กําหนดไว  ประสิทธิผลประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการ  คือ 

    2.1 การตอบสนองความตองการ  ซ่ึงอาจเปนความตองการของตนเอง  ผูรับ      

     บรกิาร  ความตองการของสังคม  หรือความตองการที่กําหนดโดยผูนํา 

     องคกร 

    2.2 นวัตกรรม  ซ่ึงอาจเปโนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหม ๆ  หรอืวิธกีารใหม ๆ     

     ก็ได 

    2.3 ขีดความสามารถของบุคคล  และขององคกร 

    2.4 ประสิทธภาพในการทาํงาน 

   3. ทดลองและการเรียนรู  เนือ่งจากกิจกรรมการจัดการความรู  เปนกิจกรรมที่        

สรางสรรค  จึงตองทดลองทําเพียงนอย ๆ  ซ่ึงถาลมเหลวก็กอผลเสียหายไมมากนัก  ถาไดผล      ไม

ดีก็ยกเลิกความคิดนั้น  ถาไดผลดีจึงขยายการทดลองคือปฏิบัติมากขึ้น  จนในที่สุดขยาย  เปนวิธี

ทาํงานแบบใหม  หรือที่เรียกวา  ไดวิธีการปฏิบัติที่สงผลเปนเลิศ  (best  practice)  ใหม  น่ันเอง 

   4. นําเขาความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม  โดยตองถือวาความรูจากภายนอก     ยัง

เปนความรูที่  “ดิบ”  อยู  ตองเอามาทําให  “สุก”  ใหพรอมใชตามสภาพของเรา  โดยการ  เติม

ความรูที่มีตามสภาพของเราลงไป  จึงจะเกิดความรูที่เหมาะสมกับที่เราตองการใช 

   หลักการของการจัดการความรู  จึงมุงเนนไปที่การจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เพราะ   การ

จัดการความรูเปนเครื่องมือระดมความรูในคน  และความรูในกระดาษทั้งที่เปนความรู    จาก

ภายนอก  และความรูของกลุมผูรวมงาน  เอามาใชและยกระดับความรูของบุคคล  ของ    ผูรวมงาน  
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และขององคกร  ทําใหงานมีคุณภาพสูงขึ้น  คนเปนบุคคลเรียนรูและองคกรเปน         องคกร

แหงการเรียนรู  การจัดการความรูจึงเปนทักษะสิบสวน  เปนความรูเชิงทฤษฎีเพียง    สวนเดียว  

การจัดการความรูจึงอยูในลักษณะ  “ไมทํา-ไมรู” 
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กระบวนการในการจัดการความรู 

 

   การจัดการความรูนั้นมีหลายรูปแบบ  หรือที่เรียกกันวา  “โมเดล”  มีหลากหลาย        

โมเดล  หัวใจของการจัดการความรูคือ  การจัดการความรูที่อยูในตัวคน  ในฐานะผูปฏิบัติ    และ

เปนผูมีความรู  การจัดการความรูที่ทําใหคนเคารพในศักดิ์ศรีของคนอื่น  การจัดการ      ความรู

นอกจากการจัดการความรูในตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนางานและพัฒนาตนเองแลว      ยังมอง

รวมถึงการจัดการความรูในกลุมหรือองคกรดวยรูปแบบ  การจัดการความรูจึงอยูบน     พื้นฐาน

ของความเชื่อที่วา  ทุกคนมีความรู  ปฏิบัติในระดับความชํานาญที่ตางกัน  เคารพ    ความรูที่อยูใน

ตวัคน 

   ดร.ประพนธ  ผาสุกยึด  ไดคิดคนรูปแบบการจัดการความรูไว  2  แบบ  คือ  รูปแบบ     

ปลาทูหรือที่เรียกวา  “โมเดลปลาทู”  และรูปแบบปลาตะเพียน  หรือที่เรียกวา  “โมเดลปลา  

ตะเพียน”  แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดการความรูในภาพรวมของการจัดการ  ที่ครอบคลุม   ทั้ง

ความรูที่ชัดแจง  และความรูที่ฝงลึก  ดังน้ี 

   โมเดลปลาทู 

   เพื่อใหการจัดการความรู  หรือ  KM  เปนเรื่องที่เขาใจงาย  จึงกําหนดใหการจัดการ    

ความรูเปรียบเหมือนกับปลาทูตัวหนึ่ง  มีสิ่งที่ตองดําเนินการจัดการความรูอยู  3  สวน  โดย   

กําหนดวา สวนหัว  คือการกําหนดเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน  สวนตัวปลา  คือ       

การแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน  และสวนหางปลา  คือความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยน    

เรียนรู 

รูปแบบการจัดการความรูตาม  “โมเดลปลาทู” 
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   สวนท่ี  1  “หัวปลา”  หมายถึง  “Knowledge  Vision”  หรือ  KV  คือเปาหมายของ   

การจัดการความรู  ผูใชตองรูวาจะจัดการความรูเพื่อบรรลุเปาหมายอะไร  เกี่ยวของหรือสอด  

คลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจและยุทธศาสตรขององคกรอยางไร  เชน  จัดการความรูเพื่อเพิ่ม     

ประสิทธิภาพของงาน  จัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานยาเสพติด  จัดการความรูเพื่อ       

พัฒนาทักษะชีวิตดานสิ่งแวดลอม  จัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานชีวิตและทรัพยสิน     

จัดการความรูเพื่อฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของคนในชุมชน  เปนตน 

   สวนท่ี  2  “ตัวปลา”  หมายถึง  “Knowledge  Sharing”  หรือ  KS  เปนการแลก   เปลีย่น

เรียนรูหรือการแบงปนความรูที่ฝงลึกในตัวคนผูปฏิบัติ  เปนการแลกเปลี่ยนวิธีการ         ทํางานที่

ประสบผลสําเร็จ  ไมเนนที่ปญหา  เครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรูมีหลากหลาย         แบบ  อาทิ  

การเลาเรื่อง  การสนทนาเชิงลึก  การชื่นชมหรือการสนทนาในเชิงบวก  เพื่อนชวย  เพื่อน  การ

ทบทวนการปฏิบัติงาน  การถอดบทเรียน  การถอดองคความรู 

   สวนท่ี  3  “หางปลา”  หมายถึง  “Knowledge  Assets”  หรือ  KA  เปนขุมความรู     ที่ได

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีเครื่องมือในการจัดเก็บความรูที่มีชีวิตไมหยุดนิ่ง  คือ  นอก   จาก

จัดเก็บความรูแลวยังงายในการนําความรูออกมาใชจริง  งายในการนําความรูออกมาตอ    ยอด  

และงายในการปรับขอมูลไมใหลาสมัย  สวนน้ีจึงไมใชสวนที่มีหนาที่เก็บขอมูลไวเฉย ๆ       ไมใช

หองสมุดสําหรับเก็บสะสมขอมูลที่นําไปใชจริงไดยาก  ดังนั้น  เทคโนโลยีการสื่อสารและ      

สารสนเทศ  จึงเปนเครื่องมือจัดเก็บความรูอันทรงพลังยิ่งในกระบวนการจัดการความรู 

 

ตัวอยางการจัดการความรูเรือ่ง  “พัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน”  ในรูปแบบปลาท ู
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โมเดลปลาตะเพียน 

 
   จากโมเดล  “ปลาทู”  ตัวเดียวมาสูโมเดล  “ปลาตะเพียน”  ที่เปนฝูง  โดยเปรียบ  แมปลา  

“ปลาตัวใหญ”  ไดกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ขององคกรใหญ  ในขณะทีป่ลาตัวเล็ก หลาย ๆ ตัว  

เปรียบไดกับเปาหมายของการจัดการความรูที่ตองไปตอบสนองเปาหมายใหญ   ขององคกร  จึง

เปนปลาทั้งฝูงเหมือน  “โมบายปลาตะเพียน”  ของเลนเด็กไทยสมัยโบราณที ่   ผูใหญสานเอาไว

แขวนเหนือเปลเดก็  เปนฝูงปลาที่หันหนาไปในทิศทางเดียวกัน  และมีความ  เพียรพยายามที่จะวาย

ไปในกระแสนํ้าที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

   ปลาใหญ  อาจเปรียบเหมือนการพัฒนาอาชีพ  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใน

ชุมชน  ซึ่งการพัฒนาอาชีพดังกลาว  ตองมีการแกปญหาและพัฒนารวมกันไปทั้งระบบ  เกิดกลุม

ตาง ๆ  ขึ้นในชุมชน  เพื่อการเรียนรูรวมกัน  ทั้งการทําบัญชีครัวเรือน  การทําเกษตรอินทรีย  การ

ทําปุยหมัก  การเล้ียงปลา  การเล้ียงกบ  การแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อใช ในครอบครัวหรือจําหนายเพื่อ

เพิม่รายได  เปนตน  เหลานี้ถือเปนปลาตัวเล็ก  หากการแก   ปญหาที่ปลาตัวเล็กประสบผลสําเร็จ  

จะสงผลใหปลาตัวใหญหรือเปาหมายในระดับชุมชน      ประสบผลสําเร็จดวยเชนกัน  นั่นคือปลา

วายไปขางหนาอยางพรอมเพรียงกัน 

   ที่สําคัญ  ปลาแตละตัวไมจําเปนตองมีรูปรางและขนาดเหมือนกัน  เพราะการจัดการ  

ความรูของแตละเรื่อง  มีสภาพของความยากงายในการแกปญหาที่แตกตางกัน  รูปแบบของ   การ

จัดการความรูของแตละหนวยยอย  จึงสามารถสรางสรรค ปรับใหเขากับแตละที่ไดอยาง   

เหมาะสม  ปลาบางตวัอาจมทีองใหญ  เพราะอาจมีสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาก  บางตัวอาจ
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เปนปลาที่หางใหญเดนในเรื่องของการจัดระบบคลังความรูเพื่อใชในการปฏิบัติมาก  แตทุกตัว

ตองมีหัวและตาที่มองเห็นเปาหมายที่จะไปอยางชัดเจน 

  
 การจัดการความรูไดใหความสําคัญกับการเรยีนรูทีเ่กิดจากการปฏิบัติจริง  เปนการ  เรียนรูใน

ทุกขั้นตอนของการทํางาน  เชน  กอนเริม่งานจะตองมกีารศึกษาทาํความเขาใจในส่ิง     ที่กําลังจะ

ทํา  จะเปนการเรียนรูดวยตนเองหรืออาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน  ม ี   การศึกษาวิธกีาร

และเทคนิคตาง ๆ  ที่ใชไดผล  พรอมทั้งคนหาเหตุผลดวยวาเปนเพราะอะไร        และจะสามารถนํา

ส่ิงที่ไดเรียนรูน้ันมาใชงานที่กําลังจะทําน้ีไดอยางไร  ในระหวางที่ทํางานอยู  เชนกัน  จะตองมีการ

ทบทวนการทํางานอยูตลอดเวลา  เรียกไดวาเปนการเรียนรูที่ไดจากการ   ทบทวนกิจกรรมยอยใน

ทุก ๆ ขั้นตอน  หมั่นตรวจสอบอยูเสมอวาจุดมุงหมายของงานที่ทําอยู     น้ีคืออะไร  กําลังเดินไป

ถูกทางหรือไมเพราะเหตุใด  ปญหาคืออะไร  จะตองทาํอะไรใหแตกตาง  ไปจากเดิมหรือไม  และ

นอกจากน้ัน  เมื่อเสร็จส้ินการทํางานหรือเมื่อจบโครงการ  ก็จะตองม ี     การทบทวนส่ิงตาง ๆ  ที่

ไดมาแลววามีอะไรบางที่ทาํไดด ี  มีอะไรบางทีต่องปรบัปรุงแกไขหรือ  รับไวเปนบทเรียน  ซ่ึงการ

เรียนรูตามรปูแบบปลาทูน้ี  ถือเปนหัวใจสําคญัของกระบวนการ    เรียนรูที่เปนวงจรอยูสวนกลาง

ของรูปแบบการจัดการความรูน่ันเอง 
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กระบวนการจัดการความรู 
 

   กระบวนการจัดการความรู  เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหองคกรเขาถึง               

ขั้นตอน  ที่ทําใหเกิดการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร      มี

ขั้นตอน  7  ขั้นตอน  ดังน้ี 

   1. การบงชี้ความรู  เปนการพิจารณาวา  เปาหมายการทํางานของเราคืออะไร  และ  

เพื่อใหบรรลุเปาหมายเราจําตองรูอะไร  ขณะน้ีเรามีความรูอะไร  อยูในรูปแบบใด  อยูกับใคร 

   2. การสรางและแสวงหาความรู  เปนการจัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทํางาน     

ของคนในองคกรเพื่อเอื้อใหคนมีความกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  ซ่ึง  

จะกอใหเกิดการสรางความรูใหม  เพื่อนําไปใชในการพัฒนาอยูตลอดเวลา 

   3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  เปนการจัดทําสารบัญและจัดเก็บความรูประเภท  

ตาง ๆ  เพือ่ใหการเก็บรวบรวมและการคนหาความรู  นํามาใชไดงายและรวดเร็ว 

   4. การประมวลและกลัน่กรองความรู  เปนการประมวลความรูใหอยูในรูปเอกสาร     

หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่มีมาตรฐาน  ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ  ใชภาษาที่เขาใจงาย  และใชได       

งาย 

   5. การเขาถึงความรู  เปนการเผยแพรความรูเพื่อใหผูอื่นไดใชประโยชน  เขาถึง    

ความรูไดงายและสะดวก  เชน  ใชเทคโนโลยี  เว็บบอรด  หรือบอรดประชาสัมพันธ  เปนตน 

   6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ทําไดหลายวิธีการ  หากเปนความรูเดนชัด  อาจ  

จัดทําเปนเอกสาร  ฐานความรูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หากเปนความรูที่ฝงลึกที่อยูในตัวคน     

อาจจัดทําเปนระบบแลกเปลี่ยนความรูเปนทีมขามสายงาน  ชุมชนแหงการเรียนรู  พี่เล้ียง      สอน

งาน  การสับเปล่ียนงาน  การยืมตัว  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  เปนตน 

   7. การเรียนรู  การเรียนรูของบุคคลจะทําใหเกิดความรูใหม ๆ  ขึ้นมากมาย  ซ่ึงจะ  ไป

เพิ่มพูนองคความรูขององคกรที่มีอยูแลวใหมากขึ้นเรื่อย ๆ  ความรูเหลานี้จะถูกนําไปใช    เพื่อ

สรางความรูใหม ๆ  เปนวงจรที่ไมส้ินสุด  เรียกวาเปน  “วงจรแหงการเรียนรู” 
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ตัวอยางของกระบวนการจัดการความรู 

“วิสาหกิจชุมชน” บานทุงรวงทอง 

 
 

   1. การบงช้ีความรู 

   หมูบานทุงรวงทองเปนหมูบานหนึ่งที่อยูในอําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  จากการที ่   

หนวยงานตาง ๆ  ไดไปสงเสริมใหเกิดกลุมตาง ๆ  ขึ้นในชุมชน  และเห็นความสําคัญของการ  

รวมตัวกันเพือ่เกื้อกูลคนในชุมชนใหมีการพึ่งพาอาศัยซึง่กันและกัน  จึงมีเปาหมายจะพัฒนา  

หมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  จึงตองมีการบงชี้ความรูที ่จําเปนที่จะพัฒนาหมูบานใหเปน    

วิสาหกิจชุมชน  นั่นคือหาขอมูลชุมชนในประเทศไทยมีลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน  และเมื่อ   

ศึกษาขอมูลแลวทําใหรูวาความรูเรื่องวิสาหกิจชุมชนอยูที่ไหน  นั่นคืออยูที่เจาหนาที่หนวยงาน  

ราชการทีม่าสงเสรมิ  และอยูในชุมชนที่มีการทําวิสาหกิจชุมชนแลวประสบผลสําเร็จ 

 

   2. การสรางและแสวงหาความรู 

   จากการศึกษาขอมูลแลววา  หมูบานที่ทําเรื่องวิสาหกิจชุมชนประสบผลสําเร็จอยู       ที่

ไหน  ไดประสานหนวยงานราชการ  และจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเตรียมการในการ  ไป

ศึกษาดูงาน  เมื่อไปศึกษาดูงาน  ไดแลกเปลีย่นเรียนรู  ทําใหไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น           เขาใจ

รูปแบบกระบวนการของการทําวิสาหกิจชุมชน  และแยกกันเรียนรูเฉพาะกลุม  เพื่อนํา   ความรูที่

ไดรับมาปรับใชในการทําวิสาหกิจชุมชนในหมูบานของตนเอง  เมื่อกลับมาแลว  มี   การทําเวที

หลายครั้ง  ทั้งเวทีใหญที่คนทั้งหมูบานและหนวยงานหลายหนวยงานมาใหคํา       ปรึกษา  ชุมชน

รวมกันคิด  วางแผน  และตัดสินใจ  รวมทั้งมีเวทียอยเฉพาะกลุม  จากการ      แลกเปลี่ยนเรียนรู

ผานเวทชีาวบานหลายครัง้  ทาํใหชมุชนเกิดการพฒันาในหลายดาน  เชน   ความสัมพันธของคนใน

ชุมชน  การมีสวนรวม  ทั้งรวมคิด  รวมวางแผน  รวมดําเนินการ  รวม  ประเมินผล  และรวมรับ

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 

   3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

   การทําหมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  เปนความรูใหมของคนในชุมชน  ชาวบานได   

เรียนรูไปพรอม ๆ กัน  มีการแลกเปลีย่นเรียนรูกันเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยมีสวน   

ราชการและองคกรเอกชนตาง ๆ  รวมกันหนุนเสริมการทํางานอยางบูรณาการ  และจากการ  ถอด
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บทเรียนหลายครั้ง  ชาวบานมีความรูเพิ่มมากขึ้น  และบันทึกความรูอยางเปนระบบ  น่ัน   คือ  มี

ความรูเฉพาะกลุม  สวนใหญจะบนัทกึในรปูเอกสาร  และมกีารทาํวิจยัจากบคุคล               ภายนอก 

 

   4. การประมวลและกล่ันกรองความรู 

   มีการจัดทําขอมูล  ซึ่งมาจากการถอดบทเรียน  และการจัดทําเปนเอกสารเผยแพร       

เฉพาะกลุม  เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา  กศน.  และนักเรียนในระบบโรงเรียน  รวมทัง้ม ี      

นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนหลักสูตรทองถ่ินของ  กศน.อําเภอจุนดวย 

   5. การเขาถึงความรู 

   นอกจากการมีขอมูลในชุมชนแลว  หนวยงานตาง ๆ  โดยเฉพาะองคการบริหารสวน    

ตําบล  ไดจัดทําขอมูลเพื่อใหคนเขาถึงความรูไดงาย  ไดนําขอมูลใสไวในอินเตอรเน็ต  และ   ในแต

ละตําบลจะมีอินเตอรเน็ตตําบลใหบริการ  ทําใหคนภายนอกเขาถึงขอมูลไดงาย  และมี  การเขาถึง

ความรูจากการแลกเปล่ียนเรยีนรูรวมกันจากการมาศึกษาดงูานของคนภายนอก 

   6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 

   ในการดาํเนินงานกลุม  ชุมชน  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหลายรูปแบบ  ทั้ง    การ

ไปศึกษาดงูาน  การศึกษาเปนการสวนตวั  การรวมกลุมในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ               (CoP)  

ที่แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ  ทําใหกลุมไดรับความรู    มากขึ้น  

และบางกลุมเจอปญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการกลุม  ทําใหกลุม    ตองมา

ทบทวนรวมกันใหม  สรางความเขาใจรวมกัน  และเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการจาก   กลุมอื่น

เพิ่มเติม  ทําใหกลุมสามารถดํารงอยูไดโดยไมลมสลาย 

   7. การเรียนรู 

   กลุมไดเรียนรูหลายอยางจากการดําเนินการวิสาหกิจชุมชน  การที่กลุมมีการพัฒนา  ขึ้น  

นั่นแสดงวากลุมมีความรูมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  การ พัฒนา

นอกจากความรูที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งเปนการยกระดับความรูของคนในชุมชนแลว  ยังเปนการ  พัฒนา

ความคิดของคนในชุมชนดวย  ชุมชนมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม  มีการทํากิจกรรม      เพื่อ

เรียนรูรวมกันบอยขึ้น  มีความคิดในการพึ่งพาตนเอง  และเกิดกลุมตาง ๆ  ขึ้นในชุมชน     โดยการ

มีสวนรวมของคนในชุมชน 
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การรวมกลุมเพื่อการเรียนรู 

บุคคลและเคร่ืองมือที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 

   ในการจัดการความรูดวยวิธีการรวมกลุมปฏิบัติการเพื่อตอยอดความรู  การแลก   เปลีย่น

เรียนรูเพื่อดึงความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคลออกมาแลวสกัดเปนขุมความรู  หรือองคความ    รูเพื่อใช

ในการปฏิบตังิานน้ัน  จะตองมีบุคคลที่สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู  ใน      บรรยากาศของ

การมีใจในการแบงปนความรู  รวมทั้งผูที่ทําหนาที่กระตุนใหคนอยากที่จะแลก  เปลี่ยนเรียนรูซึ่ง

กันและกัน  บุคคลที่สําคัญและเก่ียวของกับการจัดการความรู  มีดังตอไปน้ี   

 “คุณเอ้ือ”  ชื่อเต็มคือ  “คุณเอือ้ระบบ”  เปนผูนําระดับสูงขององคกร  หนาที่สําคัญ     คือ  1) 

ทําใหการจัดการความรู  เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติขององคกร  2)       เปดโอกาส

ใหทุกคนใหองคกรเปน  “ผูนํา”  ในการพัฒนาวิธีการทํางานที่ตนรับผิดชอบ  และ  นํา

ประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน  สรางวัฒนธรรมการเอื้ออาทรและ    แบงปน

ความรู  และ  3)  หากุศโลบายทําใหความสําเร็จของการใชเครื่องมือการจัดการความ   รูมีการ

นําไปใชมากขึ้น 

   “คุณอํานวย”  หรือผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู  เปนผูกระตุนสงเสริม     

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และอํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู  นําคนมา   

แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานรวมกัน  ชวยใหคนเหลานั้นสื่อสารกันใหเกิดความเขาใจ       

เห็นความสามารถของกันและกัน  เปนผูเชื่อมโยงคนหรือหนวยงานเขามาหากัน  โดยเฉพาะ  อยาง

ยิ่งเชื่อมระหวางคนที่มีความรูหรือประสบการณกับผูตองการเรียนรู  และนําความรูนั้น   ไปใช

ประโยชน  คุณอํานวยตองมีทักษะที่สําคัญคือ  ทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกตางหลาก  หลาย  

รวมทั้งตองเห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลาย  และรูจกัประสานความแตกตาง  เหลาน้ันใหมี

คุณคาในทางปฏิบัติ  ผลักดนัใหเกิดการพฒันางาน  และติดตามประเมินผลการ  ดําเนินงาน  คนหา

ความสําเรจ็  หรือการเปล่ียนแปลงที่ตองการ 

   “คุณกิจ”  คือ  เจาหนาที่  ผูปฏิบัติงาน  คนทํางานที่รับผิดชอบงานตามหนาที่ของ    ตน

ในองคกร  ถือเปนผูจัดการความรูตัวจริง  เพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู      มี

ประมาณรอยละ  90  ของทั้งหมด  เปนผูรวมกันกําหนดเปาหมายการใชการจัดการความรู  ของ

กลุมตน  เปนผูคนหาและแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุม  และดาํเนินการเสาะหาและดูด   ซับความรู

จากภายนอกเพื่อนํามาประยุกตใชใหบรรลุเปาหมายรวมที่กําหนดไว  เปนผูดําเนิน     การจดบันทึก

และจัดเก็บความรูใหหมุนเวียนตอยอดความรูไป 



 98 

   “คุณลิขิต”  คือ  คนที่ทําหนาที่จดบันทึกกิจกรรมจัดการความรูตาง ๆ  เพื่อจัดทํา   เปน

คลังความรูขององคกร 

 

   ในการจัดการความรูที่อยูในคน  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  จากการเลาเรื่อง  สู

กันฟง  บุคคลที่สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเพื่อเลาเรื่องคือผูนําสูงสุด  หรือทีเ่รียกวา   

“คุณเอ้ือ”  เมื่อรวมตัวกันแลวแตละคนไดเลาเรื่องที่ประสบผลสําเร็จจากการปฏิบัติของตนเอง   

ออกมาใหเพื่อนฟง  คนที่เลาเรื่องแตละเรื่องนั้นเรียกวา  “คุณกิจ”  และในระหวงที่เลาจะมี          

การซักถามความรู  เพื่อใหเห็นแนวทางของการปฏิบัติ  เทคนิค  เคล็ดลับในการทํางานให    

ประสบผลสําเร็จ  ผูที่ทําหนาทีเ่รียกวา  “คุณอํานวย”  และในขณะที่เลาเรือ่งจะมีผูคอยจด       

บันทึก  โดยเฉพาะเคล็ดลับ  วิธีการทํางานใหประสบผลสําเร็จ  นั่นคือ  “คุณลิขิต”  ซ่ึงก็         

หมายถึงคนที่คอยจดบันทึกนั่นเอง  เมื่อทุกคนเลาจบ  ไดฟงเรือ่งราววิธีการทํางานใหประสบ   

ผลสําเรจ็แลว  ทกุคนชวยกันสรปุ  ความรูที่ไดจากการสรุปน้ี  เรยีกวา  “แกนความรู”  น้ันเอง 

 

 

เคร่ืองมือที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 
 

   การจัดการความรู  หัวใจสําคัญคือการจัดการความรูที่อยูในตัวคน  เครื่องมือที่    เก่ียวของ

กับการจัดการความรูเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู  จึงมหีลากหลายรูปแบบ  ดังน้ี 

   1. การประชุม  (สัมมนา  ปฏิบัติการ)  ทัง้ทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ  เปน   การ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  หนวยงานองคกรตาง ๆ  มีการใชเครื่องมือการจัดการความรู    ใน

รูปแบบน้ีกันมาก  โดยเฉพาะหนวยงานราชการ 

   2. การไปศึกษาดูงาน  น่ันคือแลกเปลีย่นเรียนรูจากการไปศึกษาดูงาน  มีการ            

ซักถาม  หรือจัดทําเวทีแสดงความคิดเห็นในระหวางไปศึกษาดูงาน  ก็ถือเปนการแลกเปลี่ยน                 

ความรูรวมกัน  คือ  ความรูยายจากคนไปสูคน 

   3. การเลาเรื่อง  (storytelling)  เปนการรวมกลุมกันของผูปกิบัติงานที่มีลักษณะ     

คลายกัน  ประมาณ  8-10  คน  แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการเลาเรื่องสูกันฟง  การเลาเรื่องผูฟง   

จะตองนั่งฟงอยางมีสมาธิ  หรือฟงอยางลึกซึ้ง  จะทําใหเขาใจในบริบทหรือสภาพความเปนไป    

ของเรื่องที่เลา  เมื่อแตละคนเลาจบ  จะมีการสกัดความรูที่เปนเทคนิค  วิธีการที่ทําใหงาน   ประสบ

ผลสําเร็จออกมา  งานที่ทําจนประสบผลสําเร็จเรียกวา  best  practice  หรือการปฏิบัติ   งานที่เลิศ 
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ซึ่งแตละคนอาจมีวิธีการที่แตกตางกัน ความรูที่ไดถือเปนการยกระดับความรูใหกับ คนที่ยังไม

เคยปฏิบัติ  และสามารถนําความรูที่ไดรับประยุกตใชเพื่อพัฒนางานของตนเองได 

   4. ชุมชนนักปฏิบัติ  (Community  of  Practice : CoPs)  เปนการรวมตัวกันของ   คนที่

สนใจเรื่องเดียวกัน  รวมตัวกันเพื่อแลกเปล่ียนทั้งเปนทางการ  ผานการส่ือสารหลาย  ๆ     ชอง ทาง  

อาจรวมตัวกันในลักษณะของการประชุม  สัมมนา  และแลกเปล่ียนความรูกัน  หรอืการ  รวมตวัใน

รูปแบบอืน่  เชน  การตัง้เปนชมรม  หรือใชเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความรูกัน    ในลักษณะ

ของเว็บบล็อก  ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดทุกที่  ทุกเวลา  และประหยัดค   ใชจายอีกดวย  

การแลกเปล่ียนเรียนรูจะทําใหเกิดการพัฒนาความรู  และตอยอดความรู 

   5. การสอนงาน  หมายถึง  การถายทอดความรูหรือบอกวิธีการทํางาน  การชวย             

เหลือใหคําแนะนํา  ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน  รวมทั้งการสรางบรรยากาศเพื่อถายทอดและ    

แลกเปล่ียนความรูจากคนที่รูมาก  ไปสูคนที่รูนอยในเรื่องน้ัน ๆ 

   6. เพื่อนชวยเพื่อน  (Peer  Assist)  หมายถึง  การเชิญทีมอื่นมาแบงปนประสบ     การณ

ดี ๆ  ที่เรียกวา  best  practice  ใหเรา  มาแนะนํา  มาสอน  มาบอกตอ  หรือมาเลาให    เราฟง  เพื่อ

เราจะไดนําไปประยุกตใชในองคกรของเราได  และเปรียบเทียบเปนระยะ  เพื่อยก  ระดับความรู

และพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นตอไป 

   7. การทบทวนกอนการปฏิบัติงาน  (Before  Aciton  Review : BAR)  เปนการ     

ทบทวนการทํางานกอนการปฏิบัติงาน  เพื่อดูความพรอมกอนเริ่มการอบรม  ใหความรู  หรือ   ทํา

กิจกรรมอื่น ๆ  โดยการเชิญคณะทํางานมาประชุมเพื่อตรวจสอบความพรอม  แตละฝาย   นําเสนอ

ถึงความพรอมของตนเองตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับ  การทบทวนกอนการปฏิบัติงาน  จึงเปนการ

ปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกอนการทํางานน่ันเอง 

   8. การทบทวนขณะปฏิบัติงาน  (During  Action  Review : DAR)  เปนการทบทวน  ใน

ระหวางที่ทํางาน  หรือจัดอบรม  โดยการสังเกตและนําผลจากการสังเกตมาปรึกษาหารือ   และ

แกปญหาในขณะทาํงานรวมกัน  ทําใหลดปญหา  หรอือปุสรรคในระหวางการทาํงานได 

   9. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  (After  Action  Review : AAR)  เปนการติดตาม  

ผลหรือทบทวนการทํางานของผูเขารวมกิจกรรม  หรือคณะทํางานหลังเลิกกิจกรรมแลว  โดย    

การน่ังทบทวนส่ิงที่ไดปฏิบัติไปรวมกัน  ผานการเขยีนและการพดู  ดวยการตอบคาํถามงาย ๆ     วา 

คาดหวังอะไรจากการทาํกิจกรรมน้ี  ไดตามที่คาดหวังหรือไม  ไดเพราะอะไร  ไมไดเพราะ   อะไร  

และจะทําอยางไรตอไป 
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   10. การจัดทําดัชนีผูรู  คือการรวบรวมผูที่เชี่ยวชาญ  เกงเฉพาะเรือ่ง  หรือภูมิปญญา      

มารวบรวมจัดเก็บไวอยางเปนระบบ  ทัง้รูปแบบที่เปนเอกสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อใหคน      

ไดเขาถึงแหลงเรียนรูไดงาย  และนําไปสูกิจกรรมการแลกเปล่ียนรูตอไป 

   เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของเครื่องมืออีก

หลายชนิดที่     นําไปใชในการจัดการความรู  เครื่องมือที่มีผูนํามาใชมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในระดบั     ตนเองและระดับกลุม  คือ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยเทคนิคการเลาเรื่อง  การเลาเรื่อง

เปน    การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากวิธีการทํางานของคนอื่นที่ประสบผลสําเร็จ  หรือที่เรียกวา  Best    

practice  เปนการเรียนรูทางลัด  นั่นคือเอาเทคนิควิธีการทํางานที่คนอื่นทําแลวประสบผล   สําเร็จ

มาเปนบทเรียน  และนําวิธีการนั้นมาประยุกตใชกับตนเอง  เกิดวิธีการปฏิบัติใหมที่ดี  ขึ้นกวาเดิม  

เปนวงจรเรื่อยไปไมส้ินสุด  การแลกเปล่ียนเรียนรูจากการเลาเรื่อง  มีลักษณะ          ดังน้ี 

 

การเลาเรื่อง 
   การเลาเรื่อง  หรอื  Storytelling  เปนเครื่องมืออยางงายในการจัดกาความรู  ซึ่งมีวิธี   การ

ไมยุงยากซับซอน  สามารถใชไดกับทุกกลุมเปาหมาย  เปนการเลาประสบการณในการ     ทํางาน

ของแตละคนวา  มีวิธีการทําอยางไรจึงจะประสบผลสําเร็จ 

 

กิจกรรมเลาเรื่อง  ตองทําอะไรบาง 

   กิจกรรมจัดการความรู  โดยใชเทคนิคการเลาเรื่อง  ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี    

   1. ใหคุณกิจ  (สมาชิกทุกคน)  เขียนเรื่องเลาประสบการณความสําเร็จในการทํางาน  

ของตนเอง  เพื่อใหความรูฝงลึกในตัว  (Tacit  Knowledge)  ปรากฏออกมา  เปนความรูชัดแจง   

(Expicit  Knowledge) 

   2. เลาเรื่องความสําเร็จของตนเอง  ใหสมาชิกในกลุมยอยฟง 

   3. คุณกิจ  (สมาชิก)  ในกลุม  ชวยกันสกัดขุมความรู  จากเรื่องเลา  เขียนบนกระดาษ     

ฟลิปชารต 

   4. ชวยกันสรุปขุมความรูที่สกัดไดจากเรื่อง  ซึ่งมีจํานวนหลายขอ  ใหกลายเปนแกน  

ความรู  ซ่ึงเปนหัวใจที่ทําใหงานประสบผลสําเร็จ 

   5. ใหแตละกลุม  คัดเลือกเรื่องเลาที่ดีที่สุด เพื่อนําเสนอในที่ประชุมใหญ 

6. รวมเรื่องเลาของทุกคน  จัดทําเปนเอกสารคลังความรูขององคกร  หรือเผยแพร     

ผานทางเว็บไซต  เพื่อแบงปนแลกเปล่ียนความรู  และนํามาใชประโยชนในการทาํงาน 
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ตัวอยางเร่ืองเลา “ประสบการณความสําเร็จ 

 

  “...แซน อีกแลว ! ทําไม เธอถึงเกเรอยางน้ี น่ีเปนคร้ังท่ีเทาไหรละ ทีช่อบรังแกเด็ก      ครูเอือมระอา

เธอเหลือเกิน” 

  เสียงครูเวรประจําวัน  ซึ่งสุภาพสตรีวัยกลางคน  กลาวตําหนิ ด.ช.แซน  ผูกําพราพอแม     ตอหนา

เพือ่น ๆ  ที่หนาเสาธง 

  จากน้ันก็หันมาใสอารมณกับขาพเจาที่ยืนดูอยูขาง ๆ 

  “ครูสมชาย  ชวยจัดการใหพี่ทีเถอะ  พี่ไมรูจะทําอยางไรกับเด็กเกเรคนน้ีแลว” 

  ขาพเจาตอบรับไปสั้น ๆ  ดวยคาํวา  “ครับ”  พรอมกับความรูหลายอยางที่อัดแนนอยูในใจ     ที่ยาก

จะอธิบาย 

  ขาพเจาไปหาแซน  ซึ่งอาศัยอยูกับยายในเย็นวันหนึง่  พรอมของฝากเล็ก ๆ นอย ๆ  พูดคุย    สาระ

ทุกขสุขดิบแบบคนคุนเคยกัน  ตามประสาครูบานนอก  ทําใหทราบขอมูลเชิงลึกวา  พอ    และแมของ

แซนเสียชีวิต  ดวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง  และตอนที่ยังมีชีวิตอยู  ก็มักทะเลาะตบตี    กันใหลูกเห็นเปน

ประจํา  ขาพเจากลับบานพรอมโจทยขอใหญ 

  รุงขึน้  ขาพเจาเรียกแซนมาคุย  ชวนใหมาชวยทํางานในวันเสารอาทิตย  เพือ่หารายได        เสริม  

เชน  ปลูกผักสวนครัว  เพาะชํากลาไม  ซึ่งขาพเจาเปนผูรับซื้อเอง 

  จากวันน้ัน  วันที่แซนเรียนอยูชั้น  ม.1  มีพฤติกรรมคือ...เกเร...ไมต้ังใจเรียน.... 

  จนถงึวันที่  23  มีนาคม  2551  แซนจบชัน้  ม.3  ดวยเกรดเฉลี่ย  3.68  สอบเขาเรียนตอ       ชั้น ม.4 

โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ  ในโปรแกรมวิทย-คณิตได  มีรายไดสะสมเปนตัวเลขเงินใน  บัญชีธนาคาร

จากการหารายไดพิเศษระหวางเรียน  เปนจํานวนเงนิหมืน่กวาบาท 

  หลังเสร็จพิธีรับประกาศนียบัตร  ชั้น ม.3  แซนมากราบที่ตักของขาพเจา  พรอมพูดดวย   น้ําเสียงที่

สั่นเครือ  และน้ําตาของความปลื้มปติวา... 

  “ครูครับ !  ถาไมมีครูผมคงไมมีวันน้ีครับ” 

  น้ําตาของขาพเจาไหลซึมโดยไมรูตัว 

  ตบไหลแซนแรง ๆ  กอดซ้ําอีกทีหน่ึง  เหมอืนกอดลกูชาย 

  ดีใจดวยจริง ๆ วะ สูตอไปนะ...นะ...แซน... 
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ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแหงการเรยีนรู (CoPs) 
 

   ในชุมชนมีปญหาซับซอน  ที่คนในชุมชนตองรวมกันแกไข  การจัดการความรูจึงเปน  

เรื่องที่ทุกคนตองใหความรวมมือ  และใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรค  การรวมกลุมเพือ่       

แกปญหา  หรือรวมมือกันพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  เรียกวา  “ชุมชนนักปฏิบัติ”  

บุคคลในกลุมจึงตองมีเจตคติที่ดีในการแบงปนความรู  นําความรูที่มีอยูมาพัฒนากลุมจาก   การลง

มือปฏิบัติ  และเคารพในความคิดเห็นของผูอื่น 

 

ชุมชนนักปฏิบตัิคืออะไร 

 ชุมชนนักปฏิบัติ  คือ  คนกลุมเล็ก ๆ  ซึ่งทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง  มีเปาหมายรวม        

กัน  และตองการที่จะแบงปนแลกเปล่ียนความรู  ประสบการณจากการทํางานรวมกัน  กลุม    

ดังกลาวมักจะไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคกร  หรือชุมชน  เปนกลุมที่เกิดจากความตองการ 

แกปญหา  พัฒนาตนเอง  เปนความพยายามที่จะทําใหความฝนของตนเองบรรลุผลสําเร็จ      กลุมที่

เกิดขึ้นไมมีอํานาจใด ๆ  ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร  ชุมชน  เปา    หมายของ

การเรียนรูของคนมีหลายอยาง  ดังนั้นชุมชนนักปฏิบัติจึงมิไดมีเพียงกลุมเดียว  แต  เกิดขึ้นเปน

จํานวนมาก  ทั้งน้ีอยูที่ประเด็นเน้ือหาที่ตองการจะเรียนรูรวมกันน่ันเอง  และคน      คนหนึ่งอาจจะ

เปนสมาชกิในหลายชมุชนก็ได 

 

ชุมชนนักปฏิบตัิมีความสําคัญอยางไร 

 ชุมชนนักปฏิบัติเกิดจากกลุมคนที่มีเครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการมารวมตัว    กัน  

เกิดจากความใกลชิด  ความพอใจจากการมีปฏิสัมพันธรวมกัน  การรวมตัวกันในลักษณะ    ที่ไม

เปนทางการจะเอื้อตอการเรียนรู  และการสรางความรูใหม ๆ  มากกวาการรวมตัวกันอยาง  เปน

ทางการ  มีจุดเนน  คือตองการเรียนรูรวมกันจากประสบการณการทํางานเปนหลัก  การ    ทํางาน

ในเชิงปฏิบัติ  หรือจากปญหาในชีวิตประจําวัน  หรือเรียนรูเครื่องมือใหม ๆ  เพื่อนํามา    ใชในการ

พฒันางาน  หรือวิธีการทํางานที่ไดผล  และไมไดผล  การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล      ทําใหเกิด

การถายทอดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก  สรางความรูและความเขาใจไดมากกวาการ  เรียนรูจาก

หนังสือ  หรือการฝกอบรมตามปกติ  เครือขายที่ไมเปนทางการ  ในเวทีชุมชนนัก   ปฏิบัติซึ่งมี

สมาชิกจากตางหนวยงาน  ตางชุมชน  จะชวยใหองคกรหรือชุมชนประสบความ    สําเร็จไดดีกวา

การส่ือสารตามโครงการทีเ่ปนทางการ 
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ชุมชนนักปฏิบตัิเกิดข้ึนไดอยางไร 

 การรวมกลุมปฏิบัติการ  หรือการกอตัวขึ้นเปนชุมชนนักปฏิบัติได  ลวนเปนเรื่องที ่     

เก่ียวกับคน  คนตองมี  3  ส่ิงตอไปน้ีเปนเบื้องตน  คือ 

 1. ตองมีเวลา  คือ  เวลาทีจ่ะมาแลกเปลีย่นเรียนรู  มารวมคิด  รวมทํา  รวมแกปญหา     

ชวยกันพฒันางาน  หรือสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  ใหเกิดขึ้น  หากคนที่มารวมกลุมไมมีเวลา  หรือ  ไม

จัดสรรเวลาไวเพื่อการน้ี  ก็ไมมีทางที่จะรวมกลุมปฏิบัติการได 

 2. ตองมีเวทีหรือพื้นที่  การมีเวทีหรือพื้นที่คือการจัดหาหรือกําหนดสถานที่ที่จะใช    ใน

การพบกลุม  การชุมชน  พบปะพูดคุยสนทนาแลกเปลีย่นความคิด  แลกเปลีย่นประสบ     การณ

ตามที่กลุมไดชวยกันกําหนดขึ้น  เวทีดังกลาวนี้อาจมีหลายรูปแบบ  เชน  การจัดประชุม  การจัด

สัมมนา   การจัดเวทปีระชาคมเวทีขางบาน  การจัดเปนมุมกาแฟ  มุมอานหนังสือ         เปนตน 

 การจัดใหมีเวทีหรือพื้นที่ดังกลาว  เปนการทําใหคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูใน    

บรรยากาศสบาย ๆ  เปดโอกาสใหคนที่สนใจเรื่องคลาย ๆ กัน  หรือคนที่ทํางานดานเดียวกัน       มี

โอกาสจับกลุมปรึกษาหารือกันไดโดยสะดวก  ตามความสมัครใจ  ในภาษาอังกฤษเรียกการ  

ชุมนุมลักษณะนี้วา  “Comunity  of  Practices”  หรือเรียกยอวา  CoPs  ในภาษาไทยเรียก         

“ชมุชนนักปฏิบตัิ” 

 ชุมชนนักปฏิบัติเปนคําที่ใชกันโดยทั่วไป  และมีคําอื่น ๆ  ที่มีความหมายเดียวกันน้ี       

เชน  ชุมชนแหงการเรียนรู  ชุมชนปฏิบัติการ  หรือเรียกคํายอในภาษาอังกฤษวา  CoPs  ก็  เปนที่

เขาใจกัน 

 3. ตองมีไมตรี  คนตองมีไมตรีตอกันเมื่อมาพบปะกัน  การมีไมตรีเปนเรื่องของใจ        

การมีนํ้าใจตอกัน  มใีจใหกนัและกัน  เปนใจที่เปดกวาง  รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  พรอม      รับ

ส่ิงใหม ๆ  ไมติดยึดอยูกับสิ่งเดิม ๆ  มีความเอื้ออาทร  พรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน        และ

กัน 

 การรวมกลุมปฏิบัติการ  จะดําเนินไปไดดวยดี  บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  จะตองมี      

เวลา  เวที  ไมตรี  เปนองคประกอบที่ชวยสรางบรรยากาศที่เปดกวาง  และเอื้ออํานวยตอการ   

แสดงความคดิเห็นทีห่ลากหลายในกลุม  จะทําใหไดมุมมองที่กวางขวางยิ่งขึ้น 
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รูปแบบของเวทีชุมชนนักปฏิบัต ิ

 การแลกเปล่ียนเรียนรูผานเวทีชุมชนนักปฏิบัติมีหลากหลายรูปแบบ  เชน  การมารวม  กลุม

กันเพื่อแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน  ในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การประชุม  การสัมมนา  การจัดเวที

ประชาคม  เวทีขางบาน  การจัดเปนมุมกาแฟ  มุมอานหนังสือ  แตในปจจุบันมีการใชเทคโนโลยี

มาใชในการส่ือสาร  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานทาง   อินเตอรเน็ต  ดังนั้นรูปแบบ

ของการแลกเปล่ียนเรียนรูที่เรียกวา  “เวทชีมุชนนักปฏิบตัิ”  จึงม ี  2  รูปแบบ  ดังน้ี 

 1. เวทีจริง  เปนการรวมตวักันเปนกลุมหรอืชมุชน  และมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  ดวย

การเห็นหนากัน  พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ทัง้แบบเปนทางการและไมเปนทางการ      แต

การแลกเปล่ียนในลักษณะน้ีจะมีขอจํากัดในเรื่องคาใชจายในการเดินทางมาพบกัน  แต     สามารถ

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันไดในเชิงลึก 

 
 

 2. เวทีเสมือน  เปนการรวมตัวกันเชื่อมเปนเครือขาย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน     

ผานทางอินเตอรเน็ต  ซึ่งในปจจุบันมีการใชอินเตอรเน็ตในการสื่อสารหรือคนควาหาขอมูล        

กันอยางแพรหลายทัง้ในประเทศและตางประเทศ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะนี้เปนการ    

แลกเปลีย่นเรียนรูแบบไมเปนทางการ  มีปฏิสัมพันธกันผานทางออนไลน  จะเห็นหนากันหรือ    

ไมเห็นหนากันก็ได  และจะมีความรูสึกเหมือนอยูใกลกัน  จึงเรียกวา  “เวทีเสมือน”  น่ันคือ       

เสมือนอยูใกลกันนั่นเอง  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจะใชวิธีการบันทึกผานเว็บบล็อก  ซึ่งเหมือน   

สมุดบันทึกเลมหนึง่ทีอ่ยู ในอินเตอรเน็ต  สามารถบันทึกเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและสงขอมูล          

หากันไดทกุที่  ทกุเวลา  และประหยัดคาใชจายเน่ืองจากไมตองเดินทางมาพบกัน 
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ชุมชนแหงการเรียนรู 

 ชุมชนแหงการเรียนรู  คือการที่คนในชุมชนเขารวมในกระบวนการเรียนรู  พรอมที่จะ   

เปนผูใหความรูและรับความรู  จากการแบงปนความรูทั้งในตนเองและความรูในเอกสารใหแกกัน

และกัน  ชุมชนแหงการเรียนรูจึงมีทั้งระบบบุคคลและระดับกลุม  เชื่อมโยงกันเปนเครือ   ขายเพื่อ

เรียนรูรวมกัน 

 การสงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูจึงตองเริ่มที่ตัวบุคคล  เริ่มตนจากการ       

ทําความเขาใจ  สรางความตระหนักใหกับคนในชุมชนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  เห็นความ    

สําคัญของการมีนิสัยใฝเรียนรู  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมที่รัฐบาลหรือองคกร     

ชุมชนจัดให  จากการพบปะ  พูดคุย  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ  จนเกิดเปน    ความ

เคยชินและเห็นประโยชนจากความรูที่ไดรับเพิ่มขึ้น 

 การสรางนิสัยใฝเรียนรูของบุคคล  คือการใหประชาชนในชุมชนไดรับบริการตาง ๆ          

ที่สนใจอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นเปนอันดับแรก  เกิดความ  

ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาหาความรู  เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เปนผูนําใน     การ

พัฒนาดานตาง ๆ  ทั้งการเรียนรูจากหนังสือ  เรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพและการพัฒนา      คุณภาพชีวิต 

 ดังน้ัน  บุคคลถือเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม  การสงเสริมใหบุคคลเปนผูใฝ          

เรียนรู  ยอมสงผลใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรูดวย  การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมใน   

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสม่ําเสมอ  ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ  จะทําใหเกิด     
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การหมุนเกลียวของความรู  หากบุคคลในชุมชนเกิดความคุนเคยและเห็นความสําคัญของ     

การเรียนรูอยูเสมอ  จะเปนกาวตอไปของการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 

 

ตัวช้ีวัดระดับกลุม 

 1. มีเวทีชมุชนแลกเปลีย่นเรยีนรูในหลายประเด็น 

 2. มีกลุม  องคกร  เครอืขายทีม่ีการเรยีนรูรวมกันอยางตอเน่ือง 

 3. มีชุดความรู  องคความรู  ภมูิปญญา  ทีป่รากฏเดนชดั  และเปนประสบการณ    เรยีนรู

ของชุมชน  ถูกบันทึกและจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ 
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การพัฒนาขอบขายความรูของกลุม 

 
 ขอบขายความรูจะกวางขวางเพียงใดขึ้นอยูกับเปาหมายและประโยชนของความรูที่   กลุม

ตองการในกลุมพัฒนาอาชีพตาง ๆ ในชมุชนน้ัน  เปาหมายของการจัดตั้งกลุมก็เพื่อสราง  งานสราง

อาชีพใหกับคนในชุมชน  เพิม่รายได  ลดรายจาย  ลดปญหาการวางงาน  และสราง   ความสามัคคี

ในชุมชน  แตกลุมอาชีพที่ดําเนินการอยูไดในปจจุบัน  มีปจจัยหลายอยางที่สง   ผลใหกลุมเขมแข็ง

ยั่งยืน  และกลุมลมสลายไมสามารถดําเนินการตอไปได  กลุมที่ดําเนินการ      อยูไดถือวากลุมมี

การจัดความรูในกลุมไดเปนอยางดี  ความรูที่เกี่ยวของในการพัฒนากลุม       นั้นมีขอบขายความรู

ที่จําเปนและสําคัญตอการพัฒนากลุม  ซ่ึงนําเสนอไวพอสังเขป  ดังน้ี 

 1. ความรูเรื่องการบริหารจัดการกลุม  เปนความรูที่จําเปนสําหรับกลุม  หากกลุม    มีการ

บริหารจัดการไมโปรงใส  จัดทําระบบบัญชีไมเปนปจจุบัน  ไมมีระบบการตรวจสอบทีด่ี      จะทํา

ใหกลุมขาดความไววางใจกัน  เกิดความขัดแยงกันเองภายในกลุม  สงผลใหสมาชิกกลุม   ไมให

ความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ  และกลุมไมสามารถพัฒนาตอไปได 

 2. ความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ  กลุมจัดตั้งขึ้นเพื่อตองการพัฒนาอาชีพใหคน    ใน

ชุมชน  เปนการเพิ่มรายไดและลดรายจาย  หากกลุมไมมีความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ     ก็จะทํา

ใหสินคาไมไดรับความนิยม  ไมเปนที่ตองการของตลาด  และจําหนายไมไดในที่สุด      ดังน้ันกลุม

จึงตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  ใหมีความทันสมัยและตรงกับความ    ตองการของ

ลูกคาหรือผูใชบริการ 

 3. ความรูเรื่องการตลาด  กลุมจะตองมีความรูเรื่องการจําหนาย  นั่นคือ  การตั้ง       ราคา  

ทําเลที่ตั้งกลุมเปาหมายที่ใชบริการ  การทําความเขาใจเรื่องการตลาด  จะทําใหกลุม  มีชองทางใน

การจําหนายและขยายตลาดไดมากขึ้น สงผลใหกลุมมีกําไรจากการขาย สมาชิก  กลุมดํารงอยูได

จากผลกําไรที่กลุมไดรับน่ันเอง 

 4. การรกัษามาตรฐานของสนิคา  สินคาโดยเฉพาะสินคาที่เปนเครื่องบริโภคที ่   ผลิตขึ้น

ในชุมชน  จะมีมาตรฐานของชุมชนมาปนเครื่องกํากับ  บอกถึงคุณภาพของสินคา    ดังนั้นกลุม

จะตองมีความรูความเขาใจในการผลิตสินคาใหมีมาตรฐาน  สินคาจึงจะไดรับการ  ยอมรับ  และ

ขยายตลาดได 
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 ในการพัฒนากลุมอาชีพนั้น  กลุมจําเปนตองรูวาขอบขายความรูที ่จําเปนตอการ    

พัฒนากลุมอาชีพน้ันคืออะไร  อยูที่ไหน  และจะคนหาความรูเหลานั้นไดอยางไร  กลุมอาจประชุม

รวมกันเพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจริงในกลุมมาเปนองคความรูของกลุม  ตรวจสอบความรูที่จําเปน

ตอการแกปญหาหรือพัฒนากลุม  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน     ทัง้ภายในกลุมและ

นอกกลุม  ความรูทุกความรูที่จําเปนในการแกปญหาหรือพัฒนากลุม  ถือ  เปนขอบขายความรูของ

กลุมที่กลุมตองเรงดําเนินการแสวงหา  เพื่อนําความรูนั้นมาสูการปฏิบัติ  เปนการยกระดับความรู

และตอยอดองคความรูเดิมที่กลุมมีอยู  สงผลใหกลุมไดรับการ  พัฒนา  และหากกลุมดําเนินการ

จัดการความรูในขอบขายความรูของกลุมไปอยางเปนวงจร  ไมมีที่สิ้นสุดแลว  กลุมจะเกิดความ

เขมแข็งและดํารงอยูในชุมขนอยางยั่งยืนได 
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การจัดทําสารสนเทศเผยแพรความรู 
 

สารสนเทศ 

 คือขอมูลตาง ๆ  ทีผ่านการกลัน่กรองและประมวลผลแลว  บวกกับประสบการณความ  

เชี่ยวชาญที่สะสมมาแรมป  มีการจัดเก็บหรือบันทึกไว  พรอมในการนํามาใชงาน 

 

การจัดทําสารสนเทศ 

 ในการจัดการความรู  จะมีการรวบรวมและสรางองคความรูทีเ่กิดจากการปฏิบัติขึ ้น     

มากมาย  การจัดทําสารสนเทศจึงเปนการสรางชองทางใหคนที่ตองการใชความรูสามารถ    เขาถึง

องคความรูได  และกอใหเกิดการแบงปนความรูรวมกันอยางเปนระบบ  ในการจัดเก็บ     เพื่อให

คนหาความรูคือไดงายนั้น  องคกรตองกําหนดสิ่งสําคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรู      และตอง

พิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษา  และนํามาใชใหเกิดประโยชนตามตองการ          องคกรตอง

เก็บรักษาส่ิงที่องคกรเรียกวาเปนความรูไวใหดีที่สุด 

 การจัดสารสนเทศ  ควรจัดทําอยางเปนระบบ  และควรเปนระบบที่สามารถคนหา    และ

สงมอบไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  ทันเวลาและเหมาะสมกับความตองการ  และจัดให   มีการ

จําแนกรายการตาง ๆ  ที่อยูบนพื้นฐานตามความจําเปนในการเรียนรู  องคกรตอง        พิจารณาถึง

ความแตกตางของกลุมคนในการคนคืนความรู  องคกรตองหาวิธีการใหพนักงาน    ทราบถึงชอง

ทางการคนหาความรู  เชน  การทําสมุดจัดเก็บรายชื่อและทักษะของผูเชี่ยวชาญ      เครือขายการ

ทํางานตามลําดับชั้น  การประชุม  การฝกอบรม  เปนตน  สิ่งเหลานี้จะนําไปสู     การถายทอด

ความรูในองคกร 

 

วัตถุประสงคการจัดทําสารสนเทศ 

 1. เพื่อใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลและองคความรูอยางเปนหมวดหมู  และเหมาะสม    

ตอการใชงาน  สามารถคนหาไดตลอดเวลา  สะดวก  งาย  และรวดเร็ว 

 2. เพือ่ใหเกิดระบบการสือ่สาร  การแลกเปลีย่น  แบงปน  และถายทอดองคความรู      

ระหวางกันผานส่ือตาง ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื ่อใหเกิดการเขาถึงและเชื ่อมโยงองคความรู ระหวางหนวยงานทั ้งภายในและ     

ภายนอกอยางเปนระบบ  สะดวกและรวดเรว็ 

 4. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรูจากผูมีประสบการณ  รวมถึงผูเชี่ยวชาญในรูปแบบ  

ตาง ๆ  ใหเปนรูปธรรม  เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูได 
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 5. เพือ่นําเทคโยโลยีสารสนเทศ  มาใชเปนเครื่องมือในการถายทอดระหวางความรู        

ฝงลึกกับความรูชัดแจง  ที่สามารถเปลี่ยนสถานะระหวางกันตลอดเวลา  ทําใหเกิดความรู                  

ใหม ๆ 

 

การถายทอดความรู 

 เปนการนําความรูที่ไดรับมาถายทอดใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบ  และใหมีความ  รู

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน  การเผยแพรความรูจึงเปนองคประกอบหน่ึงของการจัดการความรู   การ

เผยแพรความรูมีการปฏิบัติกันมานานแลว  สามารถทาํไดหลายทางคอื  การเขยีนบนัทกึ      รายงาน  

การฝกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  จัดทําเปนบทเรียนทั้งในรูปแบบของหนังสือ       บทความ  

วิดิทัศน  การอภิปรายของเพื่อนรวมงานในระหวางการปฏิบัติงาน  การอบรม          พนักงานใหม

อยางเปนทางการ  หองสมุด  การฝกสอนอาชีพและการเปนเลี้ยง  การแลกเปลี่ยน     เรียนรูใน

รูปแบบอื่น ๆ  เชน  ชมุชนนักปฏิบัติ  เรื่องเลาแหงความสําเร็จ  การสัมภาษณ  การ  สอบถาม  เปน

ตน  การถายทอดหรือเผยแพรความรู  มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยี      เพื่อการสื่อสาร  

และเทคโนโลยีมีการกระจายไปอยางกวางขวาง  ทําใหกระบวนการถายทอด      ความรูผาน

เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตไดความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้น 

 การเผยแพรความรูและการใชประโยชน  มีความจําเปนสําหรับองคกร  เนื่องจาก     องคกรจะ

เรียนรูไดดีขึ้นเมื่อมีความรู  มีการกระจายและถายทอดไปอยางรวดเร็ว  และเหมาะ  สมทั่วทั้ง

องคกร  การเคลื่อนที่ของสารสนเทศและความรูระหวางบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง      นั้นจึง

เปนไปโดยตั้งใจและไมตังใจ 
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กิ จ ก ร ร ม ท า ย บ ท 

 

กิจกรรมท่ี 1  ทานสามารถเปน “คุณอํานวย” ไดหรอืไม เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 2 ทานเคยเขารวมแลกเปล่ียนเรยีนรูในลักษณะ “ชมุชนนักปฏิบตั ิCoPs” เรื่อง      อะไร  

และชุมชนนักปฏิบัติที่ทานเขารวมมีลักษณะอยางไร 

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 3 ความรูที่จําเปนในการแกปญหาหรือพัฒนาตัวทานคืออะไร และขอบขายความ  รูน้ัน

มีอะไรบาง 

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 4 การจัดทาํสารสนเทศเพือ่เผยแพรความรู ทานวาวิธีใดดีที่สุด เพราะเหตใุด 

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

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

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

............................................................................................................................................................................................. 
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เรื่องท่ี 2 : การฝกหัดทักษะและกระบวนการจัดการความรู 

 

กระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง 

   การจัดการความรูดวยตนเอง  จะทําใหผูเรียนเรียนรูหลักการอันแทจริงในการพัฒนา  

ตนเอง  และจูงใจตนเองใหกาวไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการทํางาน  เปน   ผูมี

สัมฤทธิ์ผลสูงสุด  โดยการนําองคความรูที่เปนประโยชนไปประยุกตใชในชีวิตจริง  และการ  

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถปรับตัวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  มีโอกาสแลก   

เปลี่ยนเรียนรูประสบการณชีวิตและประสบการณการทํางานรวมกัน  มีทัศนคติที่ดีตอชีวิต    

ตนเองและผูอื่น  มีความกระตือรือรนและเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางาน  นําไปสูการเห็น 

คุณคาของการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน  ชวยเกื้อกูลกัน  เรียนรูซึ่งกันและกัน  กอใหเกิด      

การเปนชุมชนแหงการเรียนรู  ในลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ 

   การจัดการความรูเปนเรื่องที่เริ่มตนที่คน  เพราะความรูเปนสิ่งที่เกิดมาจากคน  มา  จาก

กระบวนการเรียนรูการคิดของคน  คนจึงมีบทบาททั้งในแงของผูสรางความรู  และเปนผู    ที่ใช

ความรู  ซึ่งถาจะมองภาพกวางออกไปเปนครอบครัว  ชุมชน  หรือแมแตในหนวยงาน  ก็  จะเห็น

ไดวาทั้งครอบครัว  ชุมชน  หนวยงาน  ลวนประกอบขึ้นมาจากคนหลาย ๆ คน  ดังนั้น      หาก

ระดับปจเจกบุคคลมีความสามารถในการจัดการความรู  ยอมสงผลตอความสามารถใน   การ

จัดการความรูของกลุมดวย 

   วิธีการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการจัดการความรูดวยตนเอง  คือ  ใหผูเรียนได   เริ่ม

กระบวนการเรียนรูตั้งแตการเริ่มคิด  คิดแลวลงมือปฏิบัติ  และเมื่อปฏิบัติแลวจะเกิด           ความรู

จากการปฏิบัติ  ซึ่งผูปฏิบัติจะจดจําทั้งสวนที่เปนความรูฝงลึกและความรูที่เปดเผย         มีการ

บนัทกึความรูในระหวางเรียนรูกิจกรรม  หรือโครงการลงในสมุดบันทึก  ความรูปฏิบัติที ่  บันทึก

ไวในรูปแบบตาง ๆ  จะเปนประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น  ในการนําไปปฏิบัติแกไข   ปญหาที่

ชุมชนประสบอยูใหบรรลุเปาหมาย  และขั้นสุดทายคือ  ใหผูเรียนไดพัฒนาปรับปรุง       สิ่งที่กําลัง

เรียนรูอยูตลอดเวลา ยอนดูวาในกระบวนการเรียนรูนั้น  มีความบกพรองในขั้นตอน  ใด  ก็ลงมือ

พัฒนาตรงจุดน้ันใหดี 

 
 

 

 

 



 113 

ทักษะการเรียนรูเพ่ือจัดการความรูในตนเอง 

   ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเอง  ใหมีความสามารถและทักษะในการจัดการความรูดวย   

ตนเองใหมีความรูที่สูงขึ้น  ซ่ึงสามารถฝกทักษะเพื่อการเรียนรูไดดังน้ี 

   ฝกสังเกต  ใชสายตาและหูเปนเครื่องมือ  การสังเกตจะชวยใหเขาใจในเหตุการณ    หรือ

ปรากฏการณนัน้ ๆ 

   ฝกการนําเสนอ  การเรียนรูจะกวางขึ้นไดอยางไร  หากรูอยูคนเดียว  ตองนําความรู     

ไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอื่น  การนําเสนอใหคนอื่นรับทราบ  จะทําใหเกิดการแลก    

เปล่ียนความรูกันอยางกวางขวาง 

   ฝกตั้งคําถาม  คําถามจะเปนเครื่องมืออยางหนึง่ในการเขาถึงความรูได  เปนการตั้ง  

คําถามใหตนเองตอบ  หรือจะใหใครตอบก็ได  ทําใหไดขยายขอบขายความคิด  ความรู  ทํา  ใหรู

ลึก  และรูกวางยิ่งขึ้นไปอีก  อันเนื่องมาจากการที่ไดศึกษาคนควาในคําถามที่สงสัยนั้น     คําถาม

ควรจะถามวา  ทําไม  อยางไร  ซ่ึงเปนคําถามระดับสูง 

   ฝกแสวงหาคําตอบ  ตองรูวาความรู  หรือคําตอบที่ตองการนั้นมีแหลงขอมูลให    คนควา

ไดจากที่ไหนบาง  เปนความรูที่อยูในหองสมุด  ในอินเตอรเน็ต  หรือเปนความรูที่อยู     ในตัวคน  

ที่ตองไปสัมภาษณ  ไปสกัดความรูออกมา  เปนตน 

   ฝกบูรณาการเชื่อมโยงความรู  เนื่องจากความรูเรื ่องหนึ่งเรื ่องใดไมมีพรมแดนกั้น     

ความรูน้ันสัมพันธเชื่อมโยงกันไปหมด  จึงจําเปนตองรูความเปนองครวมของเรื่องนั้น ๆ  อยาง  

ยกตัวอยางปุยหมัก  ไมเฉพาะแตมีความรูเรื่องวิธีทําเทานั้น  แตเชือ่มโยงการกําหนดราคาไว  เพื่อ

จะขาย  โยงไปที่วิธีใชถาจะนําไปใชเอง  หรือแนะนําใหผูอื่นใช  โยงไปถึงบรรจุภัณฑวาจะ  บรรจุ

กระสอบแบบไหน  ทกุอยางบรูณาการกันหมด 

   ฝกบันทึก  จะบันทึกแบบจดลงสมุด  หรือเปนภาพ  หรือใชเครื่องมือบันทึกใด ๆ  ก็ได    

ตองบันทึกไว  บันทึกใหปรากฏรองรอยหลักฐานของการคิดการปฏิบัติ  เพื่อการเขาถึงและการ  

เรียนรูของบุคคลอื่นดวย 

   ฝกการเขียน  เขียนงานของตนเองใหเปนประโยชนตอการเรียนรูของตนเองและผูอื่น     

งานเขียนหรือขอเขียนดังกลาวจะกระจายไปเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูคนในสังคมที่มาอาน   งาน

เขียน 
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ข้ันตอนการจัดการความรูดวยตนเอง 

   ในการเรียนรูเพื่อจัดการความรูในตนเอง  นอกจากวิเคราะหตนเองเพื่อกําหนดองค    

ความรูที่จําเปนในการพัฒนาตนเองแลวนั้น  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่งความรู  เปน  

วิธีการคนหาและเขาถึงความรู ที ่งายเปนการเรียนรู ทางลัด  นั่นคือดูวาที ่อื ่นทําอยางไร                 

เลียนแบบ  best  practice  และทําใหดีกวา  เมื่อปฏิบัติแลวเกิดความสําเร็จแมเพียงเล็กนอย    ก็ถือวา

เปน  best  practice  ในขณะนัน้  กระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองสามารถดําเนิน      การตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ได  ดังน้ี 

   1. ขั้นการบงช้ีความรู  ผูเรียนวิเคราะหตนเอง  เพื่อรูจุดออน  จุดแข็งของตนเอง         

กําหนดเปาหมายในชีวิต  กําหนดแนวทางเดินไปสูจุดหมาย  และรูวาความรูที่จะแกปญหา   และ

พัฒนาตนเองคืออะไร 

   2. ขัน้สรางและแสวงหาความรู  ผูเรียนจะตองตระหนักและเห็นความสําคัญของ  การ

แสวงหาความรู  เขาถึงความรูที่ตองการดวยวิธีการทีห่ลากหลาย  แหลงเรียนรูที่ใชในการ  แสวงหา

ความรู  ไดแกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การแสวงหาความรูจากผูเชี่ยวชาญ  ภูมิ  ปญญา

ทองถ่ิน  และเพื่อน  โดยยอมรับในความรูความสามารถซึ่งกันและกัน  และตองใช     ทักษะตาง ๆ  

เพือ่ใชในการสรางความรู  เชน  ฝกสังเกต  ฝกนําเสนอ  ฝกการตั้งคําถาม  ฝก   การแสวงหาคําตอบ  

ฝกบูรณาการเชื่อมโยงความรู  ฝกบันทึก  และฝกการเขียน 

   3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  จัดทําสารบัญจัดเก็บความรูประเภทตาง ๆ  ที่  

จําเปนตองรูและนําไปใชเพื่อการพัฒนาตนเอง  การจัดการความรูใหเปนระบบจะทําใหเก็บ     

รวบรวม  คนหา  และนํามาใชไดงาย  รวดเร็ว 

   4. ขั้นการประมวลและกลั่นกรองความรู  ความรูที่จําเปนอาจตองมีการคนควา    และ

แสวงหาเพิ่มเติม  เพื่อใหความรูมีความทันสมัย  นําไปปฏิบัติไดจริง 

   5. การเขาถึงความรู  เมื่อมีความรูจากการปฏิบัติแลว  มีการเก็บความรู  ในรูปแบบ  ตาง 

ๆ  เชน  สมุดบันทึกความรู  แฟมสะสมงาน  วารสาร  หรือใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บ     รูปแบบ

เว็บไซด  วีดิทัศน  แถบบันทึกเสียง  และคอมพิวเตอร  เพื่อใหตนเองและผูอื่นเขาถึง       ไดงาย

อยางเปนระบบ 

   6. ขั้นการแบงปนแลกเปล่ียนความรู  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียน  เรียนรูกับ

เพื่อน ๆ หรือชุมชน  เพื่อเรียนรูรวมกัน  อาจเปนลักษณะของการสัมมนา  เวทีเรื่อง     เลาแหง

ความสําเรจ็  การศึกษาดงูาน  หรือแลกเปล่ียนเรียนรูผานทางอินเตอรเน็ต  เปนตน 
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   7. ขั้นการเรียนรู  ผูเรียนจะตองนําเสนอความรูในโอกาสตาง ๆ  เชน  การจัด     

นิทรรศการ  การพบกลุม  การเขาคาย  หรอืการประชุมสัมมนา  รวมทัง้มีการเผยแพรความรู  ผาน

ชองทางตาง ๆ  เชน  วารสารเว็บไซด  จดหมายขาว  เปนตน 

 

ความสําเร็จของการจัดการความรูดวยตนเอง 

   1. ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามแผนพัฒนาตนเองที่ไดกําหนดไว 

   2. ผูเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองเพื ่อเรียนรู วิชาตาง ๆ       

อยางเขาใจ  และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

   3. ผูเรียนมีความรูที่ทันสมัย  เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  สามารถปรับตัวให      

อยูในสังคมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

ตวัอยางตาพรํากบัการจัดการความรู 

สุรนิทร  กิจนิตยชีว 

 

  ตาพรํา  เสนานาท  อายุ  55  ป  ราษฎรตําบลบานหลวง  อําเภอเสนา  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  

พาครอบครัวไปหากินที่กรุงเทพ ฯ  เมือ่หลายปมาแลว  แตสุดทาย    ก็ตองตัดสินใจกลับบาน  เพราะ

ครอบครัวมีแตความทุกขยาก  กินอยูแบบอดๆอยากๆ 

  เขามีทีดิ่นเหลืออยู  3  งาน  จึงขุดรองสวนและปลูกผักโดยใชสารเคมี  ทั้งปุย    และยาปราบ

ศัตรูพืช  ใหภรรยานําไปขายที่ตลาด  และเขายังรับจางฉีดยาฆาหญาให  แกเพื่อนบานอีกดวย 

  มิชามินานเขาเริม่เจ็บปวย  ตัวซีดเหลือง  จึงตองไปหาหมอทีส่ถานีอนามัยขาง      บานไมไดหยุด  

ถึงหมอจะบอกตนเหตุของความเจ็บปวย  แตเขาก็เลิกไมได  เพราะลูก    ทั้ง 4 คน  ตองกินใชมากขึน้และ

ไปโรงเรียนกนั 

  หนี้สินพอกพูนขึ้น  ตัวเขาเจ็บออดแอดมากขึ้น  รายจายสารพัด  แตรายไดมี  2    ทาง  คือ  ขายผัก

กับรับจางฉีดยาฆาหญา  ไมรูจะจัดการกับครอบครัวอยางไร  หาทาง   ออกไมไดก็กลุมใจ  เริม่มีปากเสียง

กับสมาชิกในครอบครัว  ที่พึ่งของเขาคือเหลากับบุหร่ี 

  วันหน่ึง  นายเชิด  พันธุเพ็ง  นักจัดการความรูของชุมชนวัฒนธรรมคลองขนมจีน    ไปพบเขา  จึง

ไตถามสารทุกขสุขดิบในฐานะเพือ่นบาน  เขาไดเลาเรือ่งโครงการชุมชน       เปนสุขใหฟง  และชวนตา

พรําเขาเปนสมาชิกเพื่อแกไขปญหาที่เผชิญอยู 

  ตาพรําฟงนายเชิดอธิบายถึงการปลูกผักแบบยั่งยืนดวยการจัดการความร  เพื่อ   ครอบครัวและ

ชุมชนเปนสุขไปพรอมกัน  เปนการจัดการดวยสติปญญาเพือ่พัฒนา       ปากทอง  คือ  เศรษฐกิจ  จิตใจ  

ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  วัฒนธรรม  สิง่แวดลอม        และความสุข  ไปพรอมกันแบบองครวม  ไมแยก

สวน 

  ทุกเร่ืองทุกประเด็นที่นายเชิดชี้แจงเปนเรือ่งใหมสําหรับตาพรํา  และตาพรําก็ไม  สูเขาใจนัก  แตที่

ตัดสินใจเขารวมทันทีเพราะเขาอยากออกจากความทุกขที่ประสบอยู     และเขาก็ไมมีทางเลือกอ่ืน 

  ในชวงตนของการเขาโครงการ  ตาพรําแทบจะลาออกเสียหลายครัง้  เพราะเขา  ตองแบงเวลาทํา

กินไปเรียนรูกับสิง่ที่เขาไมคอยจะเชื่อนัก  แตเขาก็สนใจเรือ่งที่จะทําให    เขาไมเจ็บปวย  นอกจากนั้น

การเขากลุมทําใหเขาไดรับความเห็นใจจากเพื่อน ๆ 

  เชิดไดพาตาพรําไปเรียนรูเรือ่งเกษตรยั่งยืนจากเครือขายในตางจังหวัดพรอมกับ  เพื่อน ๆ  ตาพรํา

เรียนรูเรื่องการจัดการทรัพยากรเชิงระบบ  เขาใหความสนใจกับการ       ทําน้าํสมควันไมจากถานไม  

เพื่อนําไปทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  และในหมูบาน    ของเขาก็มีเศษตนไม  กิ่งไม  ที่ชุมชนตัดทิง้ไว

มากมาย  เขาสามารถนํามาจัดการใช   ประโยชนไดโดยไมตองซื้อหา 
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  เมือ่กลับมาถึงบาน  ตาพรําลงมือทําเตาเผาถานแบบใหมทันที  เปนเตาทีส่ามารถ      ใหทัง้

ถานและนํ้าสมควันไม  เขาทําแลวทําอีกจนสําเร็จ  ซึ่งนอกจากเขาจะไดนํ้าสม      ควันไมไปใชในสวนผัก

แลว  ยังไดถานไวใชในครัวเรือนอีกดวย 

  เมือ่เหลือใชแลวตาพรําก็ขายใหกับเพือ่นบาน  เขาขายดีจนผลิตไมทัน  ตองเพิ่ม    จํานวนเตาขึน้  

เดี๋ยวนี้เขาไมตองไปรับจางฉีดยาฆาหญาแลว  วัน ๆ หนึง่เขาทําสวนผัก      ใชน้าํสมควันไมแทนสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช  กรองน้ําสมควันไมใสขวดขายขวดละ 50       บาท  กรอกถานใสถุงขายถุงละ 15 บาท ซึ่ง

นอกจากเขาจะลอดรายจายในครัวเรือนได    จริงแลว เขายังมีรายไดเพิ่มขึ้นดวย 

  วัน ๆ หนึ่งตาพรําขลุกอยูกับสวนผัก ขลุกอยูกับเตาถาน วางแผนงานในวันรุงขึ้น      วาจะจัดการ

กับผักอะไรบาง อยางไร จะจัดการกับการตลาดของถานและน้าํสมควันไม    อยางไร จนลืมเรือ่งเหลา

บุหรีไ่ป ปจจุบันเขาเกือบจะไมไดแตะตองมัน จะมีบางก็กับ        เพื่อนๆ  และสมาชิกเครือขายบางคน 

เปนคร้ังคราวเทานั้น หน้ีสินจึงลดลงไปมาก แม  จะยังไมหมด แตก็มีความหวังเพราะเขาจัดการได ความ

ทุกขหลายดานลดลง ทั้งโรคภัย  ไขเจ็บและความสุขของครอบครัว ลูกคนหนึง่ลาออกจากโรงงานทํา

รองเทาชวยพอแม     ทกุคนกนิอ่ิมนอนหลบั 

  ชวงหลังนี้ตาพรําเปนทีย่อมรับของเพือ่นบาน ของสมาชิกกลุมและเครือขาย      เกษตรยัง่ยืน  เขา

เปนวิทยากรเรือ่งน้าํสมควันไมดวยความมัน่ใจ  เขาสรางความรูเรื่อง   นีด้วยหนึง่สมองกับสองมือ  และ

ถายทอดถึงมรรควิธีการจัดการทรัพยากร  รวมทั้งการ  จัดการกับปญหาตาง ๆ  ซึ่งเปนทุกขของครอบครัว

ดวยใบหนายิ้มแยม  ดวยน้ําใจและ  เปนสุข  ปจจุบันเขาสรางเครือขายเรือ่งนีถ้ึง  4  อําเภอในจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 

  เมือ่วางจากงานเขานัง่มองดูสวน  และคิดทบทวนสาระตาง ๆ  ในสิ่งที่นายเชิด    พูดคุยกับเขาใน

วันแรก  ออ !  การจัดการความรูเปนอยางนีเ้อง  มันคือการเรียนรู  เอา   ความรูมาจัดการเชิงระบบ  สราง

ความรูใหมเพือ่ปรับตัวใหสอดคลองกับโลกยุคใหม     ดวยสติปญญา  ปรับรูปแบบการพัฒนาแตรักษา

ความสมดุลของระบบความสัมพันธ       ระหวางมนุษยกับมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  เพือ่ใหเกิดการ

ยั่งยืนสืบไป 

        นี่คือการสรุปเร่ืองการจัดการความรูของตาพรํา !!! 
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การสรุปองคความรูและการจัดทาํสารสนเทศ 

การจดัการความรูดวยตนเอง 
 

 

การสรุปองคความรู 

   การจัดการความรู  เรามุงหา  “ความสําเรจ็”  มาแลกเปล่ียนเรียนรู  เรามุงหาความ    สําเร็จ

ในจุดเล็ก ๆ จุดนอยตางจุดกัน  นํามาแลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อใหเกิดการขยายผลไปสู   ความสําเร็จที่

ใหญขึ้น 

   องคความรูเปนความรูมาจากการปฏิบัติเรียกวา  “ปญญา”  กระบวนการเรียนรูเปด  

โอกาสใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง  สังเกตสิ่งที่ตนอยากรู  ลงมือปฏิบัติจริง  คนควา  

และแสวงหาความรูเพิ่มจนคนพบความรู  สรางสรรคเกิดเปนองคความรูและเกิดประสบการณ  

ใหม  การเรียนรูแบบนี้จะสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด  สูการปฏิบัต ิ         

และเกิด  “ปญญา”  หรือองคความรูเฉพาะของตนเอง 

   องคความรูมีอยูอยางมากมาย  การปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ  รวมทัง้การแก    

ปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในระหวางการทํางานที่สงผลใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาประสงค  ถือ  วา

เปนองคความรูที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน  และเปนองคความรูที่มีคาตอการเรียนรูทั้งส้ิน 

   การสรุปองคความรูมีความสําคัญตอกระบวนการจัดการความรูเปนอยางยิ่ง  เพราะ   การ

สรุปองคความรูจะเปนการตอยอดความรูใหกับตนเองและผูอื่น  หากบุคคลอื่นตองการ      ความ

ชวยเหลือในการแกปญหาบางเรื่อง  เราจะใชความรูที่มีอยูชวยเหลือเพื่อนไดอยางไร    และเมือ่เรา

จะเริ่มตนทําอะไร  เรารูบางไหมวามีใครทําเรื่องน้ีมาบาง  อยูที่ไหนในชุมชนของ        เรา  เพื่อที่เรา

จะทํางานใหสําเร็จไดงายขึ้น  และไมทําผิดซ้ําซอน  การดําเนินการจัดการองค    ความรู  อาจตอง

ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ  ดังน้ี 

   1. การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองาน  หรือกิจกรรมของกลุมหรือ     

    องคกร 

   2. การเสาะหาความรูทีต่องการ 

   3. การปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 

   4. การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน 

   5. การนําประสบการณจากการทาํงาน  และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยน 

    เรียนรูและสกัดขุมความรู  ออกมาบนัทกึไว 
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   6. การจัดบันทึก  “ขุมความรู”  และ  “แกนความรู”  สําหรับไวใชงาน  และ

ปรับปรุง 

    เปนชุดความรูที่ครบถวน  ลุมลึก  และเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะตอการใชงาน 

    มากขึ้น 

   การจัดการความรูเพื่อใหเกิดองคความรูที่ตองการ  เริ่มจากการกําหนด  “เปาหมาย  ของ

งาน”  น่ันคือ  การบรรลุผลสัมฤทธิ ์ ในการดาํเนินการตามทีก่าํหนดไว  คือ 

   1. การตอบสนอง คือ การสนองตอบความตองการของทุกคนที่เก่ียวของ 

   2. การมนีวัตกรรม คือ 1) นวัตกรรมในการทาํงาน 

      2) นวัตกรรมทางผลงาน 

   3. ขดีความสามารถ คือ การมีสมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรูของตนเอง 

   4. ประสิทธิภาพ คือ องคความรู  หรอื  คลังความรู 

 

การจัดทาํสารสนเทศการจัดการความรูดวยตนเอง 

   การจัดการความรูดวยตนเง  องคความรูก็ยังอยูในสมองคนในรูปของประสบการณ       

จากการทํางานที่ประสบผลสําเร็จนั้น  เราตองมีการถอดองคความรูซึ่งอาจไหลเวียนองคความ  รู

จากคนสูคน  หรอืจากคนมาจัดทาํเปนสารสนเทศในรปูแบบตาง ๆ  เพื่อใหคนเขาถึงความรู  ไดงาย

และนําไปสูการปฏิบัติได  โดยการนําความรูที่ไดมาจัดเก็บ  เปนหมวดหมูของความรู      การชี้

แหลงความรู  การสรางเครื่องมือในการเขาถึงความรู  การกรองความรู  การเชือ่มโยง      ความรู  

การจัดระบบองคความรูยังหมายรวมถึงการทําใหความรูละเอียดชัดเจนขึ้น  องค     ความรูอาจ

จัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ  เชน  บันทึกความรู  แฟมสะสมงานเอกสารจากการ     ถอดบทเรียน  

แผนซีดี  เว็บไซด  เว็บบล็อค  เปนตน 
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กระบวนการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 
 

 

 

กระบวนการจัดการความรูดวยกลุมปฏิบัติการ 

   ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้น  ปญหาจะมีความซับซอนมากขึ้น  เราจําเปน   

ตองมีความรูที่หลากหลาย  ความรูสวนหนึ่งอยูในรูปของเอกสาร  ตํารา  หรืออยูในรูปของ       ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส  เชน  เทป  วิดีโอ  แตความรูที่มีอยูมากที่สุดคืออยูในสมองคน  ในรูปแบบ    ของ

ประสบการณ  ความจํา  การทํางานที่ประสบผลสําเร็จ  การดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน  

จําเปนตองใชความรูอยางหลากหลาย  นําความรูหลายวิชามาเชื่อมโยง  บูรณาการ  ใหเกิด     การ

คิด  วิเคราะห  สรางความรูใหมจากการแกปญหาและพัฒนาตนเอง  ความรูบางอยาง     เกิดขึ้นจาก

การรวมกลุมเพื่อแกปญหา  หรือพัฒนาในระดับกลุม  องคกร  หรือชุมชน  ดังนั้น   จึงตองมีการ

รวมกลุมเพื่อจัดการความรูรวมกัน 

 

ปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการประสบผลสําเร็จ 

   1. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในกลุม  คนในกลุมตองมีเจตคติที่ดีในการ  

แบงปนความรูซ่ึงกันและกัน  มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน  ใหเกียรติกัน  และเคารพความคิดเห็น  ของ

คนในกลุมทกุคน 

   2. ผูนํากลุม  ตองมองวาคนทุกคนมีคุณคา  มีความรูจากประสบการณ  ผูนํากลุม    ตอง

เปนตนแบบในการแบงปนความรู  กําหนดเปาหมายของการจัดการความรูในกลุมให        ชัดเจน  

หาวิธีการใหคนในกลุมนําเรื่องที่ตนรูออกมาเลาสูกันฟง  การใหเกียรติกับทุกคนจะ     ทําใหทุกคน

กลาแสดงออกในทางสรางสรรค 

   3. เทคโนโลยี  ความรู ที ่เกิดจากการรวมกลุมปฏิบัติการเพื ่อถอดองคความรู                               

ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีมาใชเพื่อการจัดเก็บ  เผยแพรความรูกันอยางกวางขวาง  จัดเก็บ   ในรูป

ของเอกสารในเว็บไซด  วิดีโอ  VCD  หรอืจดหมายขาว  เปนตน 

   4. การนําไปใช  การติดตามประเมินผล  จะชวยใหทราบวา  ความรูที่ไดจากการ       

รวมกลุมปฏิบัติ  การมีการนําไปใชหรือไม  การติดตามผลอาจใชวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  หรือ  

ถอดบทเรียนผูเกี่ยวของ  ประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุม  ความสัมพันธ    ความ
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เปนชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกันอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งการพัฒนา    ดานอื่น 

ๆ  ที่สงผลใหกลุมเจริญเติบโตขึ้นดวย 

ตั ว อ ย า ง ก ลุ ม ห อ ม ท อ ง ยั ด เ ย ีย ด 

 

  บานปางปอมกลาง  ตําบลลอ  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  เปนพืน้ทีท่ีป่ลูกกลวยกันมาก      ราคา

กลวยตกต่าํ  และมีกลวยชนิดหนึง่ทีช่าวบานเรียกวา  “กลวยสม”  ชาวบานไมคอยนิยม   รับประทาน  

เนือ่งจากเมือ่สุกแลวจะมีรสออกเปรี้ยว  จะนําไปใหไกกิน  เนือ้กลวยทัง้ทีย่ังดิบหรือ   สุกจะมีสีเหลือง

นวล  นางอชิรา  ปญญาฟู  ซึ่งเปนหัวหนากลุม  ไดศึกษาวิธีการทํากลวยฉาบ    จากกลุมสตรีอําเภอแมใจ  

และทดลองทํากลวยฉาบจากกลวยสม  หรือเรียกอีกชื่อหนึง่วา  “กลวย    หอมทอง”  ทดลองหลายครั้ง

และนําเนยมาเปนสวนผสมของเครื่องปรุง  ทําใหสีกลวยฉาบสวย  เปนธรรมชาติ  มีความกรอบและมี

รสชาติที่กลมกลอมเนื่องจากมีความเปรีย้วอยูในตัว  ทําใหได   สูตรในการทํากลวยฉาบเฉพาะกลุม  

จากน้ันสมาชิกกลุมสตรีไดรวมตัวกัน  9  คน  ลงหุนกันคน     ละ  200  บาท  เมื่อป  2544  จัดตั้งกลุมเพือ่

ผลิตกลวยฉาบขาย  และไดนํากลวยฉาบไปเสนอ   ขายใหคนทีรู่จักและเจาหนาทีจ่ากสวนราชการตาง ๆ  

ซึง่ทุกคนมองวา  “รสชาติก็คงเหมือน      กลวยฉาบธรรมดา”  แตเมื่อทดลองชิมแลวจึงเห็นถึงความ

แตกตางระหวางรสชาติของกลวยฉาบ  จากกลวยน้ําวากับกลวยฉาบจากกลวยหอมทอง  จึงใหความ

สนใจสัง่ซือ้มากขึ้น  และรูจักใน       นาม  “กลวยยัดเยียด”  ซึง่เปนทีม่าของการนําไปเสนอขายดวยการ

ขอรองกึ่งบังคับใหคนซื้อ                          น่ันเอง 

   ตอมาสวนราชการในอําเภอไดใหการสนับสนุนมากขึน้  เสนอใหมีการทําปายผลิต     ภัณฑ

ใหม  และใหเปลี่ยนชื่อเปน  “กลวยหอมทองเมืองจุน”  แตเมื่อนําไปขายแลวไมมีคนรูจัก      และไมแนใจ

ในคุณภาพของสินคา  จึงขายไดไมดี  ทําใหตองกลับมาใชชื่อเหมือนเดิมวา        “กลวยหอมทองยัดเยียด”  

จนถึงปจจุบัน 

   ในการบริหารจัดการของกลุม  ไดมีการแบงหนาที่สมาชิกกลุมใหรับผิดชอบเปนฝาย       ตาง ๆ  

ประกอบดวย  ประธานกลุม  กรรมการฝายตาง ๆ  ฝายการตลาด  ฝายผลิต  ฝายการ  เงินบัญชี  และมี

เลขานุการกลุม  มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน  20  คน  มีการลงหุนเพิ่มและมีเงินทุน      หมุนเวียนใหสมาชิกกลุม

ไดกูยืม  กลุมไดสรางงานใหกับคนในชุมชนนัน่คือสงเสริมใหปลูกกลวย       ขายใหกับกลุม  และเมื่อมี

กลวยเขามาเปนจํานวนมาก  จะจางแรงงานจากคนในชุมชนมาปอก  กลวยเพือ่ทอดไว  และจะฉาบเมือ่มี

ลูกคาสั่งสินคาเขามา  ทําใหไดกลวยที่ใหมและกรอบอยู    ตลอดเวลา 

   การพัฒนาผลิตภัณฑ  กลุมไดมีการประชุมแลกเปลีย่นความคิดเห็นรวมกันทุกเดือน     และมี

การนําสมาชิกกลุมไปศึกษาดูงานกลุมอาชีพอืน่ ๆ  เพือ่นําความรูใหม ๆ  มาพัฒนาผลิต    ภัณฑ  และมี

การเชือ่มโยงกับเครือขายซึ่งเปนกลุมสตรีอืน่ ๆ  ในการหาตลาดรวมกัน  แลกเปลีย่น         ความรูเรือ่ง

การบริหารจัดการกลุมใหยั่งยืน  และจากการที่กลุมไดไปศึกษาดูงานการผลิตกลวย   ฉาบที่จังหวัด
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สุโขทัย  ทําใหกลุมไดเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาผลิตภัณฑกวาง    ขึ้น  ความรูจาก

การไปศึกษาดูงานทําใหกลุมไดแนวคิดเกี่ยวกับการฝานกลวยฉาบใหไดใน    ปริมาณมาก ๆ  ไดเรียนรู

และขยายการผลิตสินคาชนิดอืน่ ๆ  เพิ่ม  เชน  การทําเผือกฉาบ           มันฝรัง่ทอด  และการพัฒนา

รสชาติของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น  ทําใหกลุมได  รับการพัฒนา  มีใบอนุญาต  ทีเ่รียกวา  

อย.  มาเปนเคร่ืองกํากับถึงคุณภาพของผลิตภัณฑมีการ  ขยายตลาดไปตางจังหวัด  และตางประเทศ  กลุม

จึงเปนที่รูจักและดํารงอยูไดมาจนถึงทุกวันน้ี 

 

 

ฉาบที่จังหวัดสุโขทัย ทําใหกลุมไดเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาผลิตภัณฑกวางขึ้น  

ความรูจากการไปศึกษาดูงานทําใหกลุมไดแนวคิดเกี่ยวกับการฝานกลวยฉาบใหไดในปริมาณมากๆ  ได

เรียนรูและขยายการผลิตสินคาชนิดอืน่ ๆ  เพิ่ม  เชน  การทําเผือกฉาบ  มันฝรัง่ทอด  และการพัฒนา

รสชาติของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากข้ึน  ทําใหกลุมได  รับการพัฒนา  มีใบอนุญาต  ทีเ่รียกวา  

อย.  มาเปนเครื่องกํากับถึงคุณภาพของผลิตภัณฑมีการ  ขยายตลาดไปตางจังหวัด  และตางประเทศ  

กลุมจึงเปนท่ีรูจักและดํารงอยูไดมาจนถึงทุกวันน้ี 

 

   จากตวัอยางการดาํเนินการกลุมกลวยหอมยัดเยียด  ไดมกีารนําการจัดการความรู      มาใช

เพื่อการพัฒนากลุมกระบวนการจัดการความรูของกลุมเปนดังน้ี 

   1. การบงช้ีความรู  เปาหมายของการรวมกลุมกลวยหอมยัดเยียด  คือสรางรายได      

ใหกับสมาชิกกลุมอาชีพ  และพัฒนากลุมอาชีพใหเขมแข็ง  ยั่งยืน  มีรายไดอยางตอเนื่อง      กลุม

ตองมีความรูในเรื่องวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การตลาด  การรวมกลุม  การสราง                        

เครือขาย 

   2. การสรางและแสวงหาความรู  เมื่อกําหนดองคความรูที่จําเปนในการพัฒนา    กลุม

อาชีพแลว  กลุมมีการสํารวจหาแหลงความรูที่ดําเนินการเกี่ยวกับการทํากลวยฉาบ  ซ่ึง   กอน

ดําเนินการแสวงหาความรู  ไดมีการปรึกษาหารือกันในกลุม  รวมทั้งสวนราชการที่ใหการ  

สนับสนุน  จากนั้นไดรวบรวมรายชื่อกลุมอาชีพที่ทําเรื่องกลวยในจังหวัดพะเยา  เพื่อเปนขอมูล     

ในการวางแผนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

   3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  เมื่อมีการแสวงหาความรูแลว  ไดมีการจัดทํา       

ทําเนียบกลุมอาชีพตาง ๆ  ทั้งที่อยูในจังหวัดพะเยา  และนอกจังหวัดพะเยา  เพื่อการแลก    เปลีย่น

เรียนรูรวมกันตอไป 

   4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  ความรูที่ไดจากกลุมตาง ๆ  กลุมไดมีการ     

แยกแยะถึงปญหาและจุดเดนของการดําเนินการพัฒนากลุมอาชีพในแตละกลุม  และนํามา   จัดทํา



 123 

เวทีเพื่อใหสมาชิกกลุมรวมกันวิเคราะหถึงจุดเดนจุดดอยของกลุม  เพื่อการพัฒนากลุม       ให

ดียิ่งขึ้นตอไป 

   5. การเขาถงึความรู  กลุมไดสรางเครือขายเพื่อการเรียนรูในองคความรูที่จําเปน       ตอ

การพัฒนากลุมรวมกัน  ทั้งความรูในเรื่องวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การตลาด  การ    บริหาร

จัดการกลุม 

   6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  กลุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยูตลอด      

สรางความสามัคคีภายในกลุม  แลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุมอื่น ๆ  ทั้งกลุมที่อยูในจังหวัดพะเยา        

และกลุมที่อยูในจังหวัดอื่น  จากการศึกษาดูงาน  และประชุมสัมมนา  รวมทัง้การแลกเปลีย่น        

เรียนรูอยางไมเปนทางการจากการพบเจอกันในการออกรานในงานตาง ๆ  ที่สวนราชการเปน    ผู

จัด 

   7. การเรียนรู  สมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรูรวมกัน  ยกระดับความรูในเรื่องวัตถุดิบ     

ทําใหมีวัตถุดิบเพื ่อใชในการผลิตตลอดทั้งป  มีกระบวนการผลิตที่งายไมยุ งยากและเปน        

อันตราย  ผลิตไดจาํนวนมาก ๆ เพียงพอตอความตองการ  มกีารขยายตลาดเพิม่  มีการรวม    หุนใน

กลุมเพื่อเปนเงินทุนของกลุมและชวยเหลือสมาชิกที่เดือดรอน 
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การสรุปองคความรูและการจัดทาํสารสนเทศการจดัการความรู 

ดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 

 

   ในการปฏิบัติงานแตละครั้ง  กลุมจะตองมีการสรุปองคความรู เพื ่อจัดทําเปนสาร    

สนเทศเผยแพรความรูใหกับสมาชิกกลุม  และกลุมอื่น ๆ  ที่สนใจในการเรียนรู  และเมื่อมีการ  

ดําเนินการจัดหาหรือสรางความรูใหมจากการพัมนาขึ้นมา  ตองมีการกําหนดสิ่งสําคัญที่จะ   เก็บ

ไวเปนองคความรู  และตองพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษาและนํามาใชใหเกิดประโยชน     

ตามความตองการ  ซึ่งกลุมตองจัดเก็บองคความรูไวใหดีที่สุด  ไมวาจะเปนขอมูลขาวสาร          

สนเทศ  การวิจัย  การพัฒนา  โดยตองคํานึงถึงโครงสรางและสถานที่หรือฐานของการจัดเก็บ      

ตองสามารถคนหาและสงมอบไดอยางถูกตอง  มีการจําแนกหมวดหมูของความรูไวอยาง            

ชดัเจน 

 

การสรุปองคความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 

   การจัดการความรูกลุมปฏิบัติการ  เปนการจัดการความรูของกลุมที่รวมตัวกัน  มีจุด    มุง

หมายของการทํางานรวมกันใหประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงมีกลุมปฏิบัติการ  หรือทีเ่รียกวา             

“ชุมชนนักปฏิบัติ”  เกิดขึ้นอยางมากมาย  เชน  กลุมฮักเมืองนาน  กลุมเล้ียงหมู  กลุมเล้ียงกบ      

กลุมเกษตรอินทรีย  กลุมสัจจะออมทรัพย  หรือกลุมอาชีพตาง ๆ  ในชุมชน  กลุมเหลานี้พรอม   ที่

จะเรียนรูและแลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกัน 

   องคความรู จึงเปนความรู และปญญาที ่แตกตางกันไปตามสภาพและบริบทของ            

ชุมชน  การสรางองคความรูหรือชุดความรูของกลุมไดแลว  จะทําใหสมาชิกกลุมมีองคความรู     

หรือชุดความรูไวเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน  และแลกเปลีย่นเรียนรูกับคนอื่น  หรือกลุม    อื่น

อยางภาคภูมิใจ  เปนการตอยอดความรูและการทํางานของตนตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด      อยางที่

เรียกวาเกิดการเรียนรูและพัฒนากลุมอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

   ในการสรุปองคความรูของกลุม  กลุมจะตองมีการถอดองคความรู ที ่เกิดจากการ       

ปฏิบัติ  การถอดองคความรูจึงมีลักษณะของการไหลเวียนความรู  จากคนสูคน  และจากคน   สู

กระดาษ  น่ันคือการองคความรูมาบันทึกไวในกระดาษ  หรือคอมพิวเตอรเพื่อเผยแพรใหกับ  คนที่

สนใจไดศึกษาและพัฒนาความรูตอไป  ปจจัยที่สงผลสําเร็จตอการรวมกลุมปฏิบัติการ          คือ 
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   1. การสรางบรรยากาศของการทาํงานรวมกัน  กลุมมีความเปนกันเอง 

   2. ความไววางใจซึ่งกันและกัน  เปนหัวใจสําคัญของการทํางานเปนทีม  สมาชิก   ทุก

คนควรไววางใจกัน  ซ่ือสัตยตอกัน  ส่ือสารกันอยางเปดเผย  ไมมีลับลมคมใน 

   3. การมอบหมายงานอยางชัดเจน  สมาชิกทุกคนงานเขาใจวัตถุประสงค  เปาหมาย    

และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน 

   4. การกําหนดบทบาทใหกับสมาชิกทุกคน  สมาชิกแตละคนเขาใจและปฏิบัติตาม   

บทบาทของตนเอง  และเรียนรูเขาใจในบทบาทของผูอืน่ในกลุม  ทุกบทบาทมีความสําคัญ       

รวมทั้งบทบาทในการชวยรักษาความเปนกลุมใหมั่นคง  เชน  การประนีประนอม  การอํานวย  

ความสะดวก  การใหกาํลังใจ  เปนตน 

   5. วิธีการทํางาน  ส่ิงสําคัญที่ควรพิจารณา  คือ 

    1) การสื่อความ  การทํางานเปนกลุมตองอาศัยบรรยากาศ  การส่ือความที่       

ชัดเจน  เหมาะสม  ซึ่งจะทําใหทุกคนกลาเปดใจแลกเปลีย่นความคิดเห็น  และแลกเปลีย่น       

เรียนรูซ่ึงกันและกันจนเกิดความเขาใจ  และนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

    2) การตัดสินใจ  การทํางานเปนกลุมตองใชความรูในการตัดสินใจรวมกัน  เมื่อ  

เปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็น  และรวมตัดสินใจแลว  สมาชิกยอมเกิดความ  

ผูกพันที่จะทําใหส่ิงที่นเองไดมีสวนรวมตั้งแตตน 

    3) ภาวะผูนํา  คือ  บุคคลที่ไดรับการยอมรับจากผูอื่น  การทํางานเปนกลุมควร 

สงเสริมใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดมีโอกาสแสดงความเปนผูนํา  เพื่อใหทุกคนเกิดความรูสึกวา     

ไดรับการยอมรับ  จะไดรูสึกวาการทํางานรวมกันเปนกลุมน้ันมีความหมายปรารถนาที่จะทําอีก 

    4) การกําหนดกตกิาหรอืกฎเกณฑตาง ๆ  ที่จะเอื้อตอการทํางานรวมกันให     บรรลุ

เปาหมาย  ควรเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการกําหนดกติกา  หรือกฎเกณฑที่   จะ

นํามาใชรวมกัน 

   6. การมีสวนรวมในการประเมินผลการทํางานของกลุม  ควรมีการประเมินผลการ   

ทํางานเปนระยะในรูปแบบทัง้ไมเปนทางการและเปนทางการ  โดยสมาชิกทุกคนมีสวนรวมใน     

การประเมินผลงาน  ทําใหสมาชิกไดรับทราบความกาวหนาของงาน  ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น      

รวมทั้งพัฒนากระบวนการทํางาน  หรือการปรับปรุงแกไขรวมกัน  ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะไดทราบ  

วาผลงานบรรลุเปาหมาย  และมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 
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ตัวอยางการสรุปองคความรูกลุมกลวยหอมยัดเยียด 
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สารสนเทศการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 

   สารสนเทศการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ  หมายถึงการรวบรวม    ขอมูล

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน  พัฒนาคน  หรือพัฒนากลุม  ซึ่งอาจจัดทําเปน       เอกสารคลัง

ความรูของกลุม  หรือเผยแพรผานทางเว็บไซด  เพื่อแบงปน  แลกเปลี่ยนความรู     และนํามาใช

ประโยชนในการทาํงาน 

   ตัวอยางของสารสนเทศจากการรวมกลุมปฏิบตักิาร  ไดแก 

   1. บันทึกเรื่องเลา  เปนเอกสารที่รวบรวมเรื่องเลา  ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการทํางาน  ให

ประสบผลสําเร็จ  อาจแยกเปนเรื่อง ๆ  เพื่อใหผูที่สนใจเฉพาะเรื่องไดศึกษา 

   2. บันทึกการถอดบทเรียนหรือการถอดองคความรู  เปนการทบทวน  สรุปผลการ      

ทํางาน  ที่จัดทําเปนเอกสาร  อาจจัดทําเปนบันทึกระหวางการทํางาน  และหลังจากทํางาน   เสร็จ

แลว  เพื่อใหเห็นวิธีการแกปญหาในระหวางการทํางาน  และผลสําเรจ็จากการทาํงาน 

   3. วีซีดีเรื่องส้ัน  เปนการจัดทําฐานขอมูลความรูที่สอดคลองกับสังคมปจจุบัน  ที่มี  การ

ใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย  การทําวีซีดีเปนเรื่องส้ัน  เปนการเผยแพรให   บุคคลได

เรียนรูและนําไปใชในการแกปญหา  หรือพัฒนางานในโอกาสตอไป 

   4. คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดการความรูทีป่ระสบผลสําเร็จจะทําใหเห็นแนวทาง     

ของการทํางานที่ชัดเจน  การจัดทําเปนคูมือเพื่อการปฏิบัติงาน  จะทําใหงานมีมาตรฐาน     และ

ผูเก่ียวของสามารถนําไปพัฒนางานได 

   5. อินเตอรเน็ต  ปจจุบันมีการใชอินเตอรเน็ตกันอยางแพรหลาย  และมีการสื่อสาร   

แลกเปลี่ยนความรูผานทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซดตาง ๆ  มีการบันทึกความรูทั้งในรูปแบบ    ของ

เว็บบล็อก  เว็บบอรด  และรูปแบบอืน่ ๆ  อินเตอรเน็ตจึงเปนแหลงเก็บขอมูลจํานวนมาก     ใน

ปจจุบัน  เพราะคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว  ทุกที่  ทกุเวลา 
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กิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดการความรูดวยตนเองตองอาศัยทักษะอะไรบาง  และผูเรียนมีวิธีการจัด 

          การความรูดวยตนเองอยางไร  ยกตัวอยาง 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 2 องคความรูที่ผูเรียนไดรับจากการจัดการความรูดวยตนเองคืออะไร (แยกเปน 

             ขอๆ) 

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 3 ใหผูเรียนเขียนเรื่องเลาแหงความสําเรจ็  และรวมกลุมกับเพื่อนที่มีเรื่องเลาลักษณะ  

    คลายกันผลัดกันเลาเรื่อง สกัดความรูจากเรื่องเลาของเพื่อน ตามแบบฟอรม  

    ดังน้ี 
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แบบฟอรมการบันทึกขุมความรูจากเร่ืองเกา 

 

ชื่อเรื่อง.............................................................................................................................................................................. 

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

 

1. เน้ือเรื่องยอ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. การบันทึกขุมความรูจากเรือ่งเลา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 2.4 ความรูสึกของผูเลา / ผูเลาไดเรียนรูอะไรบาง จากการทาํงานน้ี 

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

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

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

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

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

 

3. แกนความรู 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมท่ี 4 ใหผูเรียนจับกลุม 3-5 คน ไปถอดองคความรูกลุมอาชพีตาง ๆ ในชุมชน  และ 

    นํามาสรุปเปนองคความรู  ตามแบบฟอรมดงันี ้

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

ที่อยูกลุม........................................................................................................................................................................... 

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

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

     3....................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู 

 

 

คําช้ีแจง : จงกากบาท X เลือกขอท่ีทานคิดวาถูกตองท่ีสุด 

   1. การจัดการความรูเรยีกส้ัน ๆ วาอะไร 

    ก. MK 

    ข. KM 

    ค. LO 

    ง. QA 

   2. เปาหมายของการจัดการความรูคอือะไร 

    ก. พัฒนาคน 

    ข. พฒันางาน     

    ค. พัฒนาองคกร 

    ง. ถูกทุกขอ 

   3. ขอใดถูกตองมากที่สุด 

    ก. การจัดการความรู  หากไมทาํ  จะไมรู 

    ข. การจัดการความรูคือการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญ 

    ค. การจัดการความรูถอืเปนเปาหมายของการทาํงาน 

    ง. การจัดการความรูคอืการจัดการความรูทีม่ใีนเอกสาร ตาํรา มาจัดใหเปน 

     ระบบ 

   4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร 

    ก. ปญญา 

    ข. สารสนเทศ 

    ค. ขอมูล 

    ง. ความรู 

   5. ชมุชนนักปฏิบตั ิ (Cop)  คอือะไร 

    ก. การจัดการความรู 

    ข. เปาหมายของการจัดการความรู 

    ค. วิธีการหน่ึงของการจัดการความรู 

    ง. แนวปฏิบตัขิองการจัดการความรู 
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   6. รูปแบบการจัดการความรูตามโมเดลปลาท ู สวน  “ทองปลา”  หมายถึงอะไร 

    ก. การกําหนดเปาหมาย 

    ข. การแลกเปล่ียนเรียนรู 

    ค. การจัดเก็บเปนคลังความรู 

    ง. ความรูทีช่ัดแจง 

   7. ผูที่ทําหนาที่กระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูคอืใคร 

    ก. คุณเอือ้ 

    ข. คุณอํานวย 

    ค. คุณกิจ 

    ง. คุณลิขิต 

   8. สารสนเทศเพื่อเผยแพรความรูในปจจุบันมีอะไรบาง 

    ก. เอกสาร 

    ข. วีซีดี 

    ค. เว็บไซด 

    ง. ถูกทุกขอ 

   9. การจัดการความรูดวยตนเองกับชมุชนแหงการเรียนรูมคีวามเกี่ยวของกัน 

    หรือไม  อยางไร 

    ก. เก่ียวของกัน  เพราะการจัดการความรูในบคุคลหลาย ๆ คน  รวมกันเปน 

     ชุมชน  เรียกวาเปนชมุนุมแหงการเรียนรู 

    ข. เก่ียวของกัน  เพราะการจัดการความรูใหกบัตนเองก็เหมอืนกับจัดการความรู 

     ใหชุมชนดวย 

    ค. ไมเก่ียวของกัน  เพราะจัดการความรูดวยตนเองเปนปจเจกบุคคล  สวน 

     ชุมชนแหงการเรยีนรูเปนเรือ่งของชมุชน 

    ง. ไมเก่ียวของกัน  เพราะชุมชนแหงการเรยีนรูเปนการเรยีนรูเฉพาะกลุม 

    10. ปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูการรวมกลุมปฏิบตัิการประสบผลสําเร็จคืออะไร 

    ก. พฤตกิรรมของคนในกลุม 

    ข. ผูนํากลุม 

    ค. การนําไปใช 

    ง. ถูกทุกขอ 

เฉลย  1) ข  2) ง  3) ก  4) ก  5) ค  6) ข  7) ข  8) ง  9) ก  10) ง 
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แ บ บ ป ร ะ เ ม ิน ต น เ อ ง ห ลั ง เ รี ย น 

 
บทสะทอนท่ีไดจากการเรียนรู 

   1. ส่ิงทีท่านประทบัใจในการเรยีนรูรายวิชาการจัดการความรู 

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

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

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

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

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

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

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

 

   2. ปญหา/อปุสรรคทีพ่บในการเรยีนรูรายวิชาการจัดการความรู 

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

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

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

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

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

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

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

 

   3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................. 
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บทที่ 4 

คิดเปน 

สาระสําคญั 

 ทบทวนทําความเขาใจกับความเชื่อพืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ และเชือ่มโยงไปสูการเรียนรู

เรื่องของการคิดเปน กระบวนการแกปญหาของคนคิดเปนและปรัชญาคิดเปน ศึกษาวิเคราะหลักษณะ

ของขอมูลทั้งดานวิชาการ ตนเอง และสังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้งเทคนิคการเก็บขอมูล เพื่อนําไปใชใน

การเลือกเก็บขอมูลดังกลาวมาใชประกอบการคิดตัดสินใจอยางคนคิดเปน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายทบทวนความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ กับความเชือ่มโยงสูกระบวนการคิด

เปนและปรัชญาคดิเปนได 

2. จําแนก เปรียบเทียบ ตรวจสอบ ลักษณะของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง และสังคม

สิง่แวดลอมที่จะนํามาใชประกอบการคิดและการวิเคราะหขอมูล เพื่อแกปญหาของคนคิด

เปนได 

 

ขอบขายเนือ้หา 

1. ความเชื่อพืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ และการเชื่อมโยงสูกระบวนการคิดเปนและปรัชญาคิด

เปน 

2. ลักษณะและความแตกตางของขอมูลดานวิชาการ ตนเอง และสังคมสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

เทคนิคการเก็บขอมูลและวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การคิดเปนที่จะนํามาใชประกอบการ

คิด การตัดสินใจ แกปญหาของคนคิดเปน 

3. กรณีตัวอยางเพื่อการฝกปฏิบัติ 

 

ขอแนะนําการจัดการเรียนรู 

1. คิดเปน  เปนวิชาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการคิด การวิเคราะห และแสวงหาคําตอบดวย

การใชกระบวนการที่หลากหลาย เปดกวาง เปนอิสระมากกวาการเรียนรูที ่เนนเนื้อหาให

ทองจําหรือมีคําตอบสําเร็จรูปให โดยผูเรียนไมตองคิด ไมตองวิเคราะหเหตุและผลเสียกอน 

2. ขอแนะนําวา กระบวนการเรียนรู ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนนั ้น ผู เ รียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนบางคนเทานั้นที่เคยเรียนมาจากหลักสูตร กศน. 51 ระดับประถมศึกษาที่

เคยเรียนรูแบบพบกลุม เคยอภิปรายถกแถลงมากอน แตสวนใหญเรียนมาจากการศึกษาใน
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ระบบ จึงควรใหไดฝกประสบการณการเรียนดวยวิธีพบกลุมไดรวมการอภิปรายถก

แถลง เพื่อใหผูเรียนและครูชวยกันแสวงหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด และชวยใหผูเรียน

ไดคุนเคยและมัน่ใจในการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมสัมพันธตอไป สวนผูทีเ่คยเรียนการ

อภิปรายกลุมมาแลว ก็ใชโอกาสนี้ฝกทักษะใหมั่นใจเพิม่ขึ้น และจะไดชวยเพือ่นๆ ใหรวม

กิจกรรมไดรวดเร็วมากขึ้น 

3. เนื่องจากเปนวิชาที่ประสงคจะใหผูเรียนไดฝกการคิด การวิเคราะห เพื่อแสวงหาคําตอบดวย

ตนเองมากกวาทองจําเพือ่หาความรู แบบเดิม ครูและผู เรียนจึงควรจะตองปฏิบัติตาม

กระบวนการทีแ่นะนํา โดยไมขามขั้นตอนจะชวยใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที่   1  ปฐมบทของการคิดเปน 

  “คิดเปน คืออะไร ใครรูบาง 

 มีทิศทางมาจากไหน ใครเคยเห็น 

 จะเรียนรํ่าทําอยางไรให “คิดเปน” 

 ไมลอเลนใครตอบไดขอบใจเอย” 

 

ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 

 ทุกวันนี้นอกจากเด็กและเยาวชนที่คร่ําเครงเรียนหนังสืออยูในโรงเรียนกันมากมายทั่วประเทศ

แลว ก็ยังมีเยาวชนและผูใหญจํานวนไมนอยทีส่นใจใฝรูใฝเรียนตางก็ใชเวลาวางจากการทํางาน หรือ

วันหยุดไปเรียนรูเพิ ่มเติมทัง้วิชาสามัญ วิชาอาชีพ หรือการฝกทักษะการเรียนรูตาง ๆ จากสื่อและ

เทคโนโลยีที่แพรหลายมากมายที่เรียกวา การศึกษาผูใหญ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ผูเรียนเหลานี้บางคนเปนเยาวชนทีย่ังเรียนไมจบมัธยมศึกษาตอนตน แตตอง

ออกมาทํางานเพราะครอบครัวยากจน มีพีน่องหลายคน บางคนไมไดเรียนหนังสือแตทํางานเปนเจาของ

กิจการใหญโต บางคนจบปริญญาแลวก็ยังมาเรียนอีก บางคนอายุมากแลวก็ยังสนใจมาฝกวิชาชีพและวิชา

ที่สนใจ เชน รองเพลง ดนตรี หมอดู พระเครือ่ง เปนตน และมีจํานวนไมนอยที่เรียนรู การทํารานอาหาร 

การทํารานขายทอง หรือการทําการเกษตรปลูกสมโอตามที่พอแม ปู ยา ตา ยาย ทํามาหากินมาหลายชั่ว

อายุคน 

 

กิจกรรมที่  1 

 คนทุกคนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา ทานเคยรูบางไหมวา เหตุใดนักศึกษาเหลานี้จึงคิดมา

เรียนหนังสือ เมื่ออายุเลยวัยที่จะเรียนในโรงเรียนแลว ? 

 คําตอบมีหลากหลายแตกตางกันไป เชน 

อยากมีโอกาสไดเรียนสูง ๆ ไดเปนเจาคนนายคน  

เรียนจบระดับประถมศึกษาแลวต้ังแตเด็ก ๆ อยากเรียนตอระดับมัธยมศึกษาบาง  

ตองการนําความรูไปใชพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพใหดีขึ้น มีรายไดดีกวาเดิม  

ตองการพบเพื่อนรุนเดียว วัยเดียวกัน ไดแลกเปลี่ยนความคิดดวยกัน  

มีเงินมีทอง มีงานทําเปนหลักเปนฐาน มีชื่อเสียงเดนดังแลว อยากมีวุฒิการศึกษาสูง ๆ มาประดับตัวเอง  

มีฐานะดี เปนเจาของกิจการใหญโตระดับประเทศและนานาชาติ แตมีวุฒิทางการศึกษาเพียงแค ม. 3           

กอ็ายเขา 

อยากเรียนปริญญาบาง ต้ังใจจะสมัครเปนนักการเมืองทองถิ่น แตวุฒิการศึกษาไมเพียงพอ จึงตองมาเรียน

ใหไดวฒิุตามทีก่ฎหมายกาํหนด  
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มาเรียนใหจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่จะไดมีโอกาสประเมินเลื่อนตําแหนงเปนนายทหารชั้น

สัญญาบัตร มาเรียนวิชาชีพทําอาหารตามที่เพื่อน ๆ ชวนมา ต้ังใจจะนําความรูไปทําอาหารขายในชุมชน เมื่อ

เรียนสาํเร็จ ฯลฯ 

คําตอบอาจจะมีอีกมากมายตามเหตุผลของแตละคนทีไ่มเหมือนกัน หรือบางคนอาจมีเหตุผล

เหมือนกับคนอ่ืนบาง แมแตตัวทานเอง เคยถามตัวเองบางไหมวา มาเรียนที่น่ีเพราะอะไร?  

คําตอบของทาน คือ 

เพราะ _____________________________________________________________________

(ลองเติมตามใจทาน) ถาจะถามตออีกวา ทําไมเหตุผลของหลายคนที่กลาวมาแลวใน การเรียนที่น่ีจึงไม

เหมือนกันทุกคนและอาจจะไมเหมือนกับเหตุผลของทาน? หลายคนตอบวา เพราะเขาไมใชทาน 

ความคิด ความประสงค ความตองการของเขาจึงแตกตางไปจากของทาน 

ทานวาจริงไหม?  (ลองคิด แตไมตองเขียนตอบ) 

ถาเรียนจบหลักสูตรและคุณครูประเมินผลการเรียนรูแลวปรากฏวา ทานมีความรูจริงผานการ

ประเมินจบหลักสูตรตามที่ทานตั้งความหวังไว  ทานจะรูสึกอยางไร (โปรดกาเครือ่งหมาย  ลงใน

กรอบเห็นดวย) 

         ดีใจ มีความสุข     เสียใจ ไมมีความสุข 

แตถาเรียนจบหลักสูตรตามทีท่านตั้งใจมาเรียนแลว ปรากฏวา ทานไมสามารถผานการประเมินจบ

หลักสูตรได ความต้ังใจที่จะมาเรียนที่น่ีจึงไมสําเร็จ ทานจะรูสึกอยางไร (โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในกรอบ

เห็นดวย) 

         ดีใจ มีความสุข     เสียใจ ไมมีความสุข 

เชือ่วา คําตอบของทานก็คงเหมือนกันทุกคน นั่นก็คือ คนทุกคนมีความแตกตางกัน มีการดําเนิน

ชีวิตที่ตางกัน ความคาดหวัง ความตองการตาง ๆ ในชีวิตก็แตกตางกัน แตทุกคนก็ตองการความสําเร็จใน

ชีวิตดวยกันทุกคน ซึง่ถาประสบความสําเร็จก็จะมีความสุข  ความเชือ่ดังกลาวนี ้เปนความจริงในชีวิต 1 

ใน 5 ขอ ของคน ที่ดร. โกวิท  วรพิพัฒน  อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดใชเปนพืน้ฐานความคิดที่

สําคัญในการจัดการศึกษาผูใหญหลายโครงการ ตัง้แตป พ.ศ. 2513 เปนตนมา ความจริงในชีวิตของคน 5 

ประการ ที่ตอมาเรียกกันวา ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญนี้นับวาเปนปฐมบท หรือที่มาของคําวา 

คิดเปน 
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ใบงานท่ี 1 การเรียนรูรวมกัน 
 ใบงานนี้จะเนนการอธิบายถึงกระบวนการเรียนรูรวมกันที่จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิด รูจัก

วิเคราะห รูจักการแสวงหาคําตอบดวยตนเอง หรือจากกระบวนการอภิปรายกลุม โดยทีค่รูไมบอก 

หรือมีคําตอบสําเร็จรูปให กระบวนการที่วาน้ีอาจเปนดังน้ี 

ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 – 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม  

เพื่อเปนผูนําอภิปรายและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุม และนําผลการอภิปรายของกลุมเสนอ

ตอที่ประชุมกลุมใหญ ครูนําเสนอกรณีตัวอยาง พรอมประเด็นอภิปรายใหผูเรียนทุกกลุมยอย อภิปราย

ถกแถลงเพื่อหาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดให ครูติดตาม สังเกตเหตุผลของกลุม หากขอมูลยังไม

เพียงพอ ครูอาจชีแ้นะใหอภิปรายเพิม่เติม ในสวนของขอมูลที่ยังขาดอยูได เลขานุการกลุมซึง่อาจะมี

ได 1 – 2 คน บันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดใหเปนคําตอบสั้น ๆ เพียงใหได

ใจความ แลวนําคําตอบนั้น ๆ ไปรายงานในที่ประชุมกลุมใหญ  
 ในการประชุมกลุมใหญ ผูแทนกลุมยอยนําเสนอรายงาน ครูชวยผูเรียนที่ทําหนาทีเ่ลขานุการ

กลุมบันทึกขอคิดเห็นของกลุมยอยไวที่กระดาษบรูฟซึ่งเตรียมจัดไวกอนแลว เมื่อทุกกลุมรายงานแลว 

ครูนําอภิปรายในกลุมใหญ ถึงคําตอบของกลุม ซึ่งจะหลอมรวมบูรณาการคําตอบของกลุมยอยออกมา

เปนคําตอบประเด็นอภิปรายของกรณีตัวอยาง หากมีผูเรียนไมมากนัก ครูอาจไมตองแบงกลุมยอย ให

ผู เรียนทุกคนอภิปรายถกแถลง หรือสนทนาและแลกเปลี ่ยนความคิดกันในกลุมใหญเลย โดยมี

ประธานหรือหัวหนากลุมเปนผูนําและใหเลขานุการกลุมใหญ เปนผูบันทึกขอคิดเห็นของคนในกลุม 

โดยครูอาจเปนผูชวยได จากนัน้ครูนําสรุปคําตอบที่ไดเปนขอเขียนที่สมบูรณขึน้ และนําคําตอบนั้น

บันทึกในกระดาษบรูฟติดไวใหเห็นชัดเจน เปรียบเทียบกับตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยางที่ได

เตรียมไวกอนแลว ซึ่งอาจใกลเคียงกับขอสรุปของกลุม 
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การเรียนรูเรื่องความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญใหเขาใจไดดี ผูเรียนตองทําความเขาใจ

ดวยการรวมกิจกรรมการคิด การวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนตามลําดับอยางตอเนื่องตั้งแต

กิจกรรมที่ 1 ที่ผูเรียนไดรวมกิจกรรมมาแลวไปจนจบกิจกรรมที่ 5 และสรุปความคิดเปนขัน้เปนตอนตาม

ไปดวยโดยไมตองกังวลวา คําตอบหรือความคิดทีไ่ดจะผิดหรือถูกมากนอยเพียงใด เพราะจะไมมีคําตอบ

ใดถูกทั้งหมดและไมมีคําตอบใดผิดทั้งหมด เมื่อไดรวมกิจกรรมครบตามกําหนดทัง้ 5 กิจกรรมแลว 

ผูเรียนจะสามารถสรุปแนวคิดเรือ่งความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษา ผูใหญดวยตนเองได ซึง่ก็จะนําไปสู

การทําความเขาใจเรื่องคิดเปนตอไป กิจกรรมการเรียนรูเรื่องความเชื่อพืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญทั้ง 5 

ขัน้ตอนน้ี ขอแนะนําใหไดเรียนโดยวิธีพบกลุม เพือ่ใหไดมีการอภิปรายถกแถลงตอยอดความคิด โดยให

ผูเรียนไดใชประสบการณตรงของทุกคนมาเปนขอมูลในการสนทนาแสดงความคิดเห็นรวมกัน 
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กิจกรรมที่  2 

 ครูและผูเรียนนั่งสบาย ๆ เปนกลุมเล็กหรือใหญแลวแตจํานวนผูเรียน ครูแจกใบงานที่ 2 ที่เปน

กรณีตัวอยางเร่ือง “แปะฮง” ใหผูเรียนทุกคน ครูอธิบายใหผูเรียนทราบวา ครูจะอานกรณีตัวอยางใหฟง 2 

เที่ยวชา ๆ ใครที่พออานไดบางก็อานตามไปดวย ใครที่อานยังไมคลองก็ฟงครูอานและคิดตามไปดวย เมื่อ

ครูอานจบแลวก็จะพูดคุยกับผูเรียนในเชิงทบทวนถึงเน้ือหาในกรณีตัวอยางเร่ือง “แปะฮง” เพือ่ใหแนใจวา 

ผูเรียนทุกคนเขาใจเนื้อหาของกรณีตัวอยางตรงกัน จากนั้นครูจึงอานประเด็น ซึ่งเปนคําถามปลายเปด 

(คําถามที่ไมมีคําตอบสําเร็จรูป แตเปนคําถามที่กระตุนใหผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น) ที่กํากับมากับ

กรณีตัวอยางใหผูเรียนฟง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี  2  กรณีตัวอยางเร่ือง แปะฮง 
 
 
 ทานขุนพิชิตพลพาย เปนคหบดีมีชื่อเสียงมากในดานความเมตตากรุณาทานเปนคนทีพ่รอม

ไปดวยทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวาร เกียรติยศ ชื่อเสียง และความสุขกายสบายใจ 
 ตาแปะฮง เปนชายจีนชราตัวคนเดียว ขายเตาฮวย อาศัยอยูที่หองแถวเล็ก ๆ หลังบานขุนพิชิต 

แปะฮงขายเตาฮวยเสร็จกลับบานตอนเย็นตกค่ ําหลังจากอาบน้าํอาบทา กินขาวเสร็จก็นัง่สีซอ

เพลดิเพลนิทกุวันไป 
 วันหนึ่งทานขุนคิดวา แปะฮงดูมีความสุขดีแตถาไดมีเงินมากขึ ้นคงจะมีความสุขอยาง

สมบูรณมากขึ้น ทานขุนจึงเอาเงินหนึง่แสนบาทไปใหแปะฮง จากนั้นมาเปนเวลาอาทิตยหนึ่งเต็ม ๆ 

ทานขุนไมไดยินเสียงซอจากบานแปะฮงอีกเลย ทานขุนรูสึกเหมือนขาดอะไรไปอยางหนึง่ เย็นวันทีแ่ปด

แปะฮงก็มาพบทานขุน พรอมกับนําเงินที่ยังเหลืออีกหลายหมื่นมาคืน แปะฮงบอกทานขุนวา 
 “ผมเอาเงินมาคืนทานครับ ผมเหน่ือยเหลือเกิน มีเงินมากก็ตองทํางานมากขึ้น ตองคอยระวัง

รักษาเงินทอง เตาฮวยก็ไมไดขาย ตองไปลงทุนทางอื่น เพื ่อใหรวยมากขึ ้นอีกลงทุนแลวก็กลัว

ขาดทุน เหน่ือยเหลือเกิน ผมไมอยากไดเงินแสนแลวครับ” 
 คืนนั้นทานขุนก็หายใจโลงอก เมื่อไดยินเสียงซอจากบานแปะฮง แทรกเขามากับสายลม 
 
ประเด็น  ในเร่ืองของความสุขของคนในเร่ืองนี้ ทานไดแนวคิดอะไรบาง 
 
 
 

แปะฮง 
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แนวทางการทํากิจกรรม 

1. ใหครูนําผูเรียนทํากิจกรรมตามที่แนะนําไวในใบงานที่ 2 

2. กลุมเลือกขอคิดหรือคําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

3. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุด ที่เลือกบันทึกไว คือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง 

เร่ือง “แปะฮง” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายหลุมที่เคยเสนอไว 

ดังปรากฏในกรอบดานขวามือ 

ตัวอยางขอสรุปน้ีอาจใกลเคียง 

กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเรียนหลายกลุมที่เคยเสนอไว

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณี

ตัวอยางเร่ือง 
“แปะฮง” 

-------------- 
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ใบงานท่ี 3  กรณีตัวอยางเร่ือง “ธญัญวดี” 
  
 

 
ธัญญวดีไดรับการบรรจุเปนครูในโรงเรียนมัธยมที่ตางจังหวัด พอเปนครูได 1 ป ก็มีอัน

เปนตองยายเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่ธัญญวดียายเขามาทําการสอนเปนโรงเรียน

มัธยมเชนเดียวกัน แตมีการสอนการศึกษาผูใหญ ระดับที ่3 – 4 และ 5 ในตอนเย็นอีกดวย มาเมื่อ

เทอมทีแ่ลว ธัญญวดีไดรับการชักชวนจากอาจารยใหญใหสอนการศึกษาผูใหญ ในตอนเย็น

ธัญญวดีเห็นวาตัวเองไมมีภาระอะไรก็เลยตกลงโดยไมตองคิดถึงเรื่องอื่น ซ้ ํายังจะมีรายได

เพิ่มขึ้นอีกดวย 
 แตธัญญวดีจะคิดผิดหรือเปลาไมทราบ เริ่มตนจากเสียงกระแนะกระแหนจากครูเกา  

บางคนวามาอยูยังไมทันไรก็ไดสอนภาษาค่าํ สวนครูเกาที่สอนภาคค่าํ ก็เลือกสอนเฉพาะชัว่โมง

ตน ๆ โดยอางวา เขามีภารกิจทีบ่าน ธัญญวดียังสาว ยังโสด ไมมีภาระอะไรตองสอนชัว่โมงทาย 

ๆ ทําใหธัญญวดีตองกลับบานดึกทุกวัน ถึงบานก็เหน่ือย อาบนํ้าแลวหลับเปนตายทุกวัน 
 การสอนของครูภาคค่ํา สวนใหญไมคอยคํานึงถึงผูเรียน เขาจะรีบสอนใหหมดไปชั่วโมง

หนึ่ง ๆ เทานั้น เทคนิคการสอนที่ไดรับการอบรมมา เขาไมนําพา ทํางานแบบขอไปที เชาชามเย็น

ชาม ธัญญวดีเห็นแลวก็คิดวา คงจะรวมสังฆกรรมไมได จึงพยายามทุมเทกําลังกายกําลังใจและ

เวลา ทําทุก ๆ วิถีทางเพื่อหวังจะใหครูเหลาน้ันไดเอาเยี่ยงอยางของตนบาง แตก็ไมไดผลทุกอยาง

เหมือนเดิม ธัญญวดีแทบหมดกําลังใจไมมีความสุขเลย คิดจะยายหนีไปอยูทีอื่่นมาฉุกคิดวาที่

ไหน ๆ คงเหมอืน ๆ กนั คนเราจะใหเหมอืนกนัหมดทกุคนไปไมได 
 
ประเด็น  ถาทานเปนธัญญวดี ทําอยางไรจึงจะอยูในสังคมน้ันไดอยางมีความสุข 

ธัญญวดี 
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แนวทางการทํากิจกรรม 

1. ครูนําผูเรียนทํากิจกรรมตามที่เสนอไวในใบงานที่ 3 

2. กลุมเลือกขอคิดหรือคําตอบที่คิดวาดีที่สุดไว 1 คาํตอบ 

3. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดที่เลือกบันทึกไวคือ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง 

เร่ือง “ธญัญวดี” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายกลุมที่เคยเสนอไว 

ดังปรากฏในกรอบดานขวามือ 

ตัวอยางขอสรุปน้ีอาจใกลเคียง 

กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“ธญัญวดี” 
-------------- 

 การที ่คนเราจะมีชีวิตอยู ไดอยางเปน

สุ ข นั ้น ต อ ง รู จั ก ป รั บ ตั ว เ อ ง ใ ห เ ข า กั บ

สถานการณ สิ่งแวดลอมหรือปรับสถานการณ

สิ่งแวดลอมใหเขากับตนเองหรือปรับทั้งสอง

ทางใหเขาหากันไดอยางผสมกลมกลืนอยางนา

พอใจก็จะเกิดความสุขได 
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ใบงานท่ี 4  กรณีตัวอยางเร่ือง “วุน” 
  
 

 
หมูบานดอนทรายมูลที่เคยสงบเงียบมาแตกาลกอน กลับคึกคักดวยผูคนทีอ่พยพเขาไป

อยูเพิ่มกันมากขึ้น ๆ ทุกวัน ทั้งนี้เปนเพราะการคนพบพลอยในหมูบาน มีการตอไฟฟา ทําให

สวางไสว ถนนลาดยางอยางดี รถราวิ่งดูขวักไขวไปหมด สิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนก็เกิดขึ้น 

เชน เมื่อวานเจาจุกลูกผูใหญจาง ถูกรถจากกรุงเทพฯ ทับตายขณะวิง่ไลยิงนก เมื่อเดือนกอน 

น.ส.เหรียญเงิน เทพีสงกรานตปนี ้ถูกไฟฟาดูดขณะรีดผาอยู ซองผูหญิงเกิดขึ้นเปนดอกเห็ด 

เพื่อตอนรับผูคนที่มาทําธุรกิจ ที่รายก็คือเปนที่เที่ยวของผูชายในหมูบานน้ีไปดวย ทําใหผัวเมียตีกัน

แทบไมเวนแตละวัน 
 ครูสงิหแกน่ังดูเหตุการณตาง ๆที่เกิดขึ้นแลว ไดแตปลงอนิจจัง “เออ ไอพวกน้ีเคยสอนจํ้าจ้ี

จ้ําไชมา ตั้งแตหัวเทากําปน เดี๋ยวนี้ดูมันขัดหูขัดตากันไปหมด จะสอนมันอยางเดิมคงจะไปไม

รอดแลว เราจะทําอยางไรดี” 
 
ประเด็น   

1. ทําไมจึงเกิดปญหาตาง ๆ เหลาน้ีขึ้นในหมูบานดอนทรายมูล 

2. ถาทานเปนคนในหมูบานทรายมูล ทานจะแกปญหาอยางไร 

3. ทานคิดวา การเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนเชนนี้ ควรเปนอยางไร 

 

 

วุน 
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แนวทางการทํากิจกรรม 

1. ครูนําผูเรียนทํากิจกรรมตามที่เสนอไวในใบงานที่ 4 

2. กลุมเลือกขอคิดหรือคําตอบที่ดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

3. คําตอบที่กลุมเลือกบันทึกไว คือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง  

เร่ือง “วุน” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายกลุมหลายคน 

ที่เคยเสนอไวดังที่ปรากฏ 

ในกรอบดานขวามือ 

ตัวอยางขอสรุปน้ีอาจใกลเคียง 

กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“วุน” 
-------------- 

 สังคมปจจุบันมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว 

ความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีวิ่งเขาสูชุมชนอยาง

รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา จนคนในชุมชนตั้งรับไม

ทัน ปรับตัวไมไดจึงเกิดปญหาที ่หลากหลายทั ้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 

อาชีพ ความมั่นคง และความปลอดภัยของคนในชุมชน 

การจัดการเรียนการสอน ในปจจุบันจะใชวิธีสอนโดย

การบอกการอธิบายของครูใหผูเรียนจําไดเทานัน้คงไม

เพียงพอแตตองใหผู เรียนรูจักคิด รูจักการแกปญหาที่

ตองไดขอมูลที่หลากหลายมาประกอบการคิดแกปญหา

ใหสอดคลองกับความเชื่อ ความจําเปนของตนเอง และ

ความตองการของชุมชนดวย 
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ใบงานท่ี 5  กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” 
  
 

 
ผมตกใจสะดุงต่ืนขึ้นเมื่อเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาขึ้นมา เห็นทุกคนยืนกันเกือบหมดรถ 

“ทุกคนนัง่ลงอยูนิ่ง ๆ อยาเคลือ่นไหวไมงั ้นยิงตายหมด” เสียงตวาดลั่นออกมาจากปากของ

เจาชายหนาเห้ียม คอสั้นที่ยืนอยูหนารถ กําลังใชปนจออยูที่คอของคนขับ 
ผมรูทันทีวารถทัวรที ่ผมโดยสารคันนี้ถูกเลนงามโดยเจาพวกวายรายแน หันไปดู

ดานหลัง เห็นไอวายรายอีกคนหนึ่งถือปนจังกาอยู ผมใชมืออันสั่นเทาลวงลงไปในกระเปา

กางเกง คลํา .38 เหาไฟของผมซึง่ซือ้ออกมาจากรานเมือ่บายนีเ้อง นึกในใจวา “โธเพิ่งซื้อเอา

มายังไมทันยิงเลย เพียงใสลูกเต็มเทาน้ันเองก็จะถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว” 
เสียงเจาตาพองหนารถตะโกนขูบอกคนขับรถ “หยุดรถเดี๋ยวนี้ มึงอยากตายโหงหรือ

ไง” ผมนึกในใจวา เดี๋ยวพอรถหยุดมันคงตองใหเราลงจากรถแลวกวาดกันเกลี้ยงตัว แตผมตอง

แปลกใจแทนที่รถจะหยุดมันกลับยิง่เร็วขึ้นทุกที ทุกที ยิ่งไปกวานัน้รถกลับสายไปมาเสียดวย 

ไอพวกมหาโจรเซไปเซมา แตเจาตาพองยังไมลดละ แมจะเซออกไปมันก็กลับวิง่ไปยืนประชิด

คนขับอีก พรอมตะโกนอยูตลอดเวลา “หยุดโวย หยุด ไอนี ่กูลงไปไดละมึง จะเหยียบใหคาสน

ทีเดียว” 
รถคงตะบึงไปตอ คนขับบานเลือดเสียแลว ผมไมแนใจวาเขาคิดอยางไร ขณะนั้นผม

กวาดสายตาเห็นผูชายทีนั่ง่ถัดไปทางมานัง่ทางดานซาย เปนตํารวจยศจากําลังจองเขม็งไปที่ไอ

วายรายและถัดไปอีกเปนชายผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใสกางเกงสีกากี และสีขีม้า ผมเขาใจวาคง

จะเปนตํารวจหรือทหารแน กาํลังเอามือลวงกระเปากางเกงอยูทั้งสองคน 

บรรยากาศตอนนัน้ชางเครียดจริง ๆ ไหนจะกลัวปลน ถูกยิง ไหนจะกลัวรถคว่าํ ทุกคน

เกร็งไปหมด ทุกสิ่งทุกอยางถึงจุดวิกฤตแลว 
 
ประเด็น   

1. ถาคุณอยูในเหตุการณอยางผม คุณจะตัดสินใจอยางไร 
2. กอนที่คุณจะตัดสินใจ คุณคิดถึงอะไรบาง 

 
 

“สูไหม” 
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แนวทางการทํากจิกรรม 

 ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 – 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพื่อ

เปนผูนําและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมตามลําดับ และนําผลการอภิปรายที่บันทึกไวไปเสนอตอ

ทีป่ระชุมใหญ จากนัน้ ใหผู เรียนทุกกลุมอภิปรายถกแถลงเพื่อหาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดให ครู

ติดตามสังเกต การใชเหตุผลของแตละกลุม หากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชี้แนะใหอภิปรายเพิม่เติมได 

เลขานุการกลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด และนําคําตอบนัน้ไปรายงานในที่

ประชุมกลุมใหญ (หากมีผูเรียนไมมาก ครูอาจใหมีการสนทนาหรืออภิปรายถกแถลงกันในกลุมใหญเลย 

โดยไมตองแบงกลุมยอยก็ได) 

 ในการประชุมกลุมใหญ ครูเตรียมกระดาษบรูฟแบงเปน 3 ชอง ใหหัวขอแตละชองวา ขอมูลทาง

วิชาการ ขอมูลดานตนเอง และขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอมนํามาติดไวลวงหนา เมื่อแตละกลุมรายงานถึง

เหตุผลของกลุมวาสูหรือไม สู เพราะเหตุผลอะไร ขอมูลที่นํามาเสนอจะถูกบันทึกลงในชองทีเ่หมาะสม

กับขอมูลนั้น ๆ เชน ถายกเหตุผลวาสู หรือไมสู เพราะสังเกตจากปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูคนรอบ

ขางในรถ ก็นาจะบันทึกเหตุผลนัน้ลงในชองที ่3 เรียกขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม หากเหตุที่เสนอเปน

เรือ่งความมัน่ใจหรือความเขมแข็งทางจิตใจของตนเองก็บันทึกเหตุผลลงในชองที ่2 ขอมูลดานตนเอง 

หรือถาเหตุผลที่เสนอเปนเรือ่งของความรูเรื่องการยิงปน ชนิดของปน ก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 1 

ขอมูลทางวิชาการ เปนตน เมื่อทุกกลุมรายงานและขอมูลถูกบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลทั้ง 3 กลุมแลว 

ครูนํากระดาษบรูฟที่บันทึกขอมูลทั้ง 3 ดานขึ้นมาใหผูเรียนพิจารณาแลวจะถามผูเรียนวา พอใจกับการคิด 

การตัดสินใจหรือยัง ถายังไมพอใจใหทุกคนเพิ่มเติมตามที่ตองการ จากน้ัน ครูสรุปใหผูเรียนเขาใจวา การ

คิดการแกปญหาตาง ๆ ผูแกปญหาจะมีการนําขอมูลมาประกอบการคิดอยางนอย 3 ประการ เสมอ คือ 

ขอมูลวิชาการ ขอมูลตนเอง และขอมูลสังคมสิง่แวดลอม อาจมีคนคิดถึงขอมูลดานอืน่ ๆ อีกก็ได แตจะมี

ขอมูลหลักยืนยัน 3 ประการเสมอ การคิดแกปญหานั้นจึงจะรอบคอบและพอใจ ถายังไมพอใจก็ตอง

กลับไปคิดถึงปญหาและขอมูลทีนํ่ามาคิดแกไข พยายามคิดหาขอมูลเพิ่มเติมแตละดานใหมากขึน้ จน

พอเพียงที่จะใชแกปญหาจนพอใจก็ถือวา การคิดการแกปญหาน้ันเสร็จสิ้นดวยดี 
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ตัวอยาง  แบบฟอรมในการเตรียมบันทึกขอมูลจากการคิดการสรุปของผูเรียน หลังจากอภิปรายถก

แถลงกรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” แลวครูนํามาบันทึกลงตารางในกระดาษบรูฟขางลางนี้ 

1 

ขอมูลทางวิชาการ 

2 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

3 

ขอมูลทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง  

เร่ือง “สูไหม” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายกลุมหลายคนที่เคย 

เสนอไว ดังที่ปรากฏในกรอบ 

ดานขวามือ ตัวอยางน้ีขอสรุปน้ี 

อาจจะใกลเคียงกับขอสรุปของ 

กลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“สูไหม” 
-------------- 

 ปญหาในสังคมปจจุบันซับซอนและ

เปลีย่นแปลงรวดเร็ว การเรียนรูโดยการฟงการจําจาก

การสอนการอธิบายของครูอยางเดียวคงไมพอทีจ่ะ

แกปญหาไดอยางยั่งยืน ทันตอเหตุการณ การสอน

ใหผู เรียนรูจักคิดเอง โดยใชขอมูลที่หลากหลาย

อยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับหลัก

วิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับ

สภาพของสังคมสิ่งแวดลอม มาประกอบในการ

คิด การตัดสินใจอยางพอเพียงก็จะทําใหการคิด 

การตัดสินใจเพื่อแกปญหานั้นมีความมัน่ใจและ

ถูกตองมากขึ้น 
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 เมื่อผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม ความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ ครบทัง้ 5 กิจกรรมแลว 

ครูนํากระดาษบรูฟทีส่รุปกรณีตัวอยางทั้ง 5 แผนติดผนังไว เชิญทุกคนเขารวมประชุมกลุมใหญแลวให

ผูเรียนบางคนอาสาสมัครสรุปความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญใหเพื่อนฟง จากนัน้ครูสรุปสุดทาย

ดวยบทสรุปตัวอยางดังน้ี 

 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ เชื่อวาคนทุกคนมีพืน้ฐานทีแ่ตกตางกัน ความตองการก็ไม

เหมือนกันแตทุกคนก็มีจุดมุงหมายปลายทางของตนที่จะกาวไปสูความสําเร็จ ซึง่ถาบรรลุถึงสิง่นัน้ไดเขา

ก็จะมีความสุข ดังน้ัน ความสุขเหลาน้ีจึงเปนเร่ืองตางจิตตางใจที่กําหนดตามสภาวะของตน อยางไรก็ตาม

การจะมีความสุขอยูไดในสังคม จําเปนตองรูจักปรับตัวเอง และสังคมใหผสมกลมกลืนกันจนเกิดความ

พอดีแกเอกัตภาพ และบางครั้งหากเปนการตัดสินใจที่ไดกระทําดีที่สุดตามกําลังของตัวเองแลว ก็จะมี

ความพอใจกับการตัดสินใจนั้น อีกประการหนึ่งในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ การที่จะ

ปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมใหเกิดความพอดีน้ัน จําเปนตองรูจักการคิด การแกปญหา การเรียนการสอนที่

จะใหคนรูจกัแกปญหาไดนัน้ การสอนโดยการบอกอยางเดียวคงไมไดประโยชนมากนัก การสอนใหรูจัก

คิด รูจักวิเคราะหจึงเปนวิธีทีค่วรนํามาใช กระบวนการคิด การแกปญหามีหลากหลายวิธีแตกตางกันไป 

แตกระบวนการคิด การแกปญหาที่ตองใชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 ประการ คือ

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกีย่วกับตัวเอง และขอมูลเกีย่วกับสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเมื่อนําผลการคิดนี้

ไปปฏิบัติแลวพอใจ มีความสุข ก็จะเรียกการคิดเชนน้ันวา คิดเปน 
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บทสรุป 

 เราไดเรียนรูถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ โดยการทํากิจกรรมรวมกันทั้ง 5 กิจกรรม

ดังบทสรุปที่ไดรวมกันเสนอไวแลว ความเชื่อพืน้ฐานทีส่รุปไวนีค้ือ ความเชือ่พืน้ฐานทีเ่ปนความจริงใน

ชีวิตของคนที ่กศน. นํามาเปนหลักใหคนทํางาน กศน. ตลอดจนผูเรียนไดตระหนักและเขาใจแลว

นําไปใชในการดํารงชีวิตเพื่อการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกับคนอืน่ การบริหารจัดการในฐานะ

เปนนายเปนผูนําหรือผูตาม ในฐานะผูสอน ผูเรียน ในฐานะเปนสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชน

และสังคม เพื่อใหรูจักตัวเอง รูจักผูอื่น รูจักสภาวะสิ่งแวดลอม การคิดการตัดสินใจตาง ๆ ที่คํานึงถึง

ขอมูลที่เพียงพออยางนอยประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ

ขอมูลเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลอม ดวยความใจกวาง มีอิสระ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นไมเอาแตใจ

ตนเอง จะไดมีสติ รอบคอบ ละเอียดถี่ถวน ไมผิดพลาดจนเกินไป เราถือวาความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษา

ผูใหญ ดังกลาวนี ้คือ พืน้ฐานเบื้องตนของการนําไปสูการคิดเปน หรือเรียกตามภาษานักวิชาการวา ปฐม

บทของกระบวนการคิดเปน 
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เร่ืองที่  2  คิดเปนและกระบวนการคิดเปน 

 ในเร่ืองที่ 1 เราไดเรียนรูเรือ่งของความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญมาแลววา เปนพืน้ฐาน

หรือปฐมบทของคิดเปน เปนความจริงหรือสัจธรรมในชีวิตที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตใหมี

ความสุขได ดังนั้น คิดเปนจึงควรจะเปนเรื่องที่อยูในแวดวงของความจริงที่อยูในวิถีการดํารงชีวิตของ

มนุษยและสามารถนํามาปรับใชในการเรียนรูและการมีชีวิตอยูรวมกับเพื่อนมนุษยเปนอยางสุขได เพื่อให

ผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองคิดเปนอยางกวางขวางเพิ่มขึ้นขอใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมที่กําหนดใหตอไปน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผู เรียนไปหาความหมายของคําวา คิดเปนในแงมุมตาง ๆ ทั้งโดยการอานหนังสือ สนทนา

ธรรม ฟงวิทยุ คุยกับเพื่อน ฯลฯ แลวบันทึกการคิดดังกลาวลงในหนาวางของแบบเรียนนี้อยางสัน้ ๆ โดย

ไมตองกังวลวาจะไมถูกตอง 

1. คิดเปน คือ ......................................................................................................................... 

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

2. คิดเปน คือ ......................................................................................................................... 

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

3. คิดเปน คือ ......................................................................................................................... 

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

4. คิดเปน คือ ......................................................................................................................... 

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

 

กิจกรรมท่ี 2 

 ขอใหผูเรียนลองใหความเห็นของผูเรียนเองบางวา คิดเปนคืออะไร โดยไมตองกังวลวาจะไม

ถูกตอง 

คิดเปน คือ ........................................................................................................................... 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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ขอใหผูเรียนนําบันทึกความเขาใจที่ไดศึกษาเร่ือง คิดเปน ในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ไปปรึกษาครูวา 

ทานมคีวามเขาใจเร่ืองคดิเปนมากนอยเพยีงใด ครูประเมนิความเขาใจของผูเรียนแตละคนดวย 

เคร่ืองหมาย  

 

                                       เขาใจดีมาก                               เขาใจดีพอควร 

ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องของคิดเปนและกระบวนการคิดเปนตอไปนี้อยางชา ๆ ไมตองรีบรอน 

แลวใหคะแนนความเขาใจของตัวเองดวยเครื่องหมาย   ลงในกรอบการประเมินหลังจากการทําความ

เขาใจเสร็จแลว 

2.1 แนวคิดและทิศทางของคิดเปน 

“คิดเปน” เปนคําไทยสั้น ๆ งาย ๆ ทีด่ร.โกวิท วรพิพัฒน ใชเพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของคนในการดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และซับซอน ได

อยางปกติสุข “คิดเปน” มาจากความเชื่อพื้นฐานเบื้องตนที่วาคนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา แตทุกคน

มีความตองการสูงสุดเหมือนกันคือความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขไดก็ตอเมือ่มีการปรบตัวเองและ

สังคม สิ่งแวดลอมใหเขาหากันอยางผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี นําไปสูความพอใจและมีความสุข 

อยางไรก็ตามสังคมสิ่งแวดลอมไมไดหยุดนิ่ง แตจะมีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงอยู 

ตลอดเวลากอใหเกิดปญหา เกิดความทุกข ความไมสบายกายไมสบายใจขึ้นไดเสมอ กระบวนการปรับ

ตนเองกับสังคมสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนจึงตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและทันการ คนที่จะทําได

เชนนี้ตองรูจักคิด รูจักใชสติปญญา รูจักตัวเองและธรรมชาติสังคมสิง่แวดลอมเปนอยางดี สามารถ

แสวงหาขอมูลที่เกีย่วของอยางหลากหลายและพอเพียง อยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลทางวิชาการ 

ขอมูลทางสังคมสิง่แวดลอม และขอมูลที่เกีย่วของกับตนเองมาเปนหลักในการวิเคราะหปญหาเพือ่เลือก

แนวทางการตัดสินใจทีดี่ที่สุดในการแกปญหา หรือสภาพการณที่เผชิญอยูอยางรอบคอบ จนมีความ

พอใจแลวก็พรอมจะรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นอยางสมเหตุสมผล เกิดความพอดีความสมดุลในชีวิต

อยางสันติสุข เรียกไดวา “คนคิดเปน” กระบวนการ คิดเปน อาจสรุปไดดังน้ี 
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ทานอาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน เคยกลาวไววา “คิดเปน” เปนคําเฉพาะที่หมายรวมทุก

อยางไวในตัวแลว เปนคําที่บูรณาการเอาการคิด การกระทํา การแกปญหา ความเหมาะสม ความพอดี 

ความเชือ่ วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวในคําวา “คิดเปน” หมดแลว นัน่คือ ตองคิด

เปน คิดชอบ ทําเปน ทําชอบ แกปญหาไดอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ไมใชเพียงแคคิดอยาง

เดียว เพราะเร่ืองดังกลาวเปนขอมูลที่ตองนํามาประกอบการคิด การวิเคราะหอยางพอเพียงอยูแลว 

กระบวนการเรียนรูตามทิศทางของ “คิดเปน” น้ี ผูเรียนสําคัญที่สุด ผูสอนเปนผูจัดโอกาสจัด

กระบวนการ จัดระบบขอมูล และแหลงการเรียนรู รวมทั้งการกระตุนใหกระบวนการคิด การวิเคราะหได

ใชขอมูลอยางหลากหลาย ลึกซึง้และพอเพียง นอกจากนัน้ “คิดเปน” ยังครอบคลุมไปถึงการหลอหลอม

จิตวิญญาณของคนทํางาน กศน. ที่ปลูกฝงกันมาจากพี่สูนองนับสิบ ๆ ป เปนตนวา การเคารพคุณคาของ

ความเปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปนสามัญเรียบงาย ไมมีมุม ไมมีเหลี่ยม ไมมีอัตตา 

ใหเกียรติ 

“คิดเปน” 
ปญหา กระบวนการคดิเปน ความสุข 

ขอมูลท่ีตองนํามาพิจารณา 

ไมพอใจ 

ลงมือปฎิบัติ ลงมือปฎิบัติ 

พอใจ 

ตนเอง สังคม วิชาการ 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

ท่ีหลากหลายและพอเพียง 

อยางละเอียดรอบคอบ 

การตัดสินใจ  
เลือกแนวทางปฏบัิติ 
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ผูอ่ืนดวยความจริงใจ มองในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในขาวมีดํา ในดํามีขาว ไมมีอะไรที่ขาวไปทั้งหมด และไม

มีอะไรที่ดําไปทั้งหมด ทั้งน้ีตองมองในสวนดีของผูอ่ืนไวเสมอ 

จากแผนภูมิดังกลาวนี้ จะเห็นวา คิดเปนหรือกระบวนการคิดเปนนั้นจะตองประกอบดวย

องคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เปนกระบวนการเรียนรูที ่ประกอบดวยการคิด การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล

ประเภทตาง ๆไมใชการเรียนรูจากหนังสือหรือลอกเลียนจากตําราหรือรับฟงการสอน

การบอกเลาของครูแตเพียงอยางเดียว 

2. ขอมูลที่นํามาประกอบการคิด การวิเคราะหตาง ๆ ตองหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุม 

อยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกีย่วกับตนเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคม

สิง่แวดลอม 

3. ผูเรียนเปนคนสําคัญในการเรียนรู ครูเปนผูจัดโอกาสและอํานวยความสะดวกในการ

จัดการเรียนรู 

4. เรียนรูจากวิถีชีวิต จากธรรมชาติและภูมิปญญา จากประสบการณและการปฏิบัติจริง ซึ่ง

เปนสวนหน่ึงของการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. กระบวนการเรียนรูเปนระบบเปดกวาง รับฟงความคิดของผูอืน่และยอมรับความเปน

มนุษยทีศ่รัทธาในความแตกตางระหวางบุคคลดังนัน้เทคนิคกระบวนการทีนํ่ามาใชใน

การเรียนรูจึงมักจะเปนวิธีการสานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุมสัมพันธหรือกลุม

สนทนา 

6. กระบวนการคิดเปนนั้น เมือ่มีการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติแลวจะเกิดความพอใจ มี

ความสุข แตถาลงมือปฏิบัติแลวยังไมพอใจก็จะมีสติ ไมทุรนทุราย ไมเดือดเนือ้รอนใจ 

แตจะกลับยอนไปหาสาเหตุแหงความไมสําเร็จ ไมพึงพอใจกับการตัดสินใจดังกลาว 

แลวแสวงหาขอมูลเพิม่เติม เพื่อหาทางเลือกในการแกปญหาแลวทบทวนการตัดสินใจ

ใหมจนกวาจะพอใจกับการแกปญหาน้ัน 

2.2 คิดเปนและการเชื่อมโยงสูปรัชญาคิดเปน 

พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 ใหนิยามคําวา ปรัชญา ไววา วิชาวาดวย

หลกัแหงความรูและหลกัแหงความจริง 

คิดเปน คือ ลักษณะอันพึงประสงคที่ชวยใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลาไดอยางสันติสุข เพราะคนคิดเปนเชื่อมัน่ในหลักแหงความเปนจริงของมนุษยที่ยอมรับใน

ความแตกตางของบุคคล รูจักปรับตัวเองและสังคมใหผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดีและพอเพียง และ

เชื่อมั่นในการตัดสินใจแกปญหาที่ใชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 ประการ จนเกิด
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ความพอใจกับการตัดสินใจนั้นก็จะเปนการแกปญหาที่ประสบความสุข ถายังไมพอใจก็จะกลับไป

ศึกษาวิเคราะหขอมูล 

ใหมที่เพียงพอ และทันเหตุการณจนกวาจะพอใจกับการตัดสินใจของตนเอง คนที่จะทําไดเชนนีต้องรูจัก

คิด รูจักใชสติปญญา รูจักตัวเอง รูจักธรรมชาติ สังคมสิ่งแวดลอมเปนอยางดี มีความรอบรูที่จะแสวงหา

ขอมูลมาประกอบการคิด การวิเคราะหของตนเองได 

 คิดเปน นอกจากจะเปนความเชื่อในหลักความเปนจริงตามธรรมชาติของมนุษยดังกลาว

แลว คิดเปนยังเปนหลักการและแนวคิดสําคัญในการจัดดําเนินโครงการตาง ๆทางการศึกษาผู ใหญ 

การศึกษานอกโรงเรียนตัง้แตในอดีตที่ผานมาถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของความเปนธรรมชาติ 

ความเรียบงายที ่หลากหลาย มีขอมูลใหพิจารณาทั้งดานบวกและดานลบ มีประเด็นใหคิด วิเคราะห 

แสวงหาเหตุผลในการหาคําตอบที่เหมาะสมใหกับตนเองและชุมชน 

 คิดเปน นอกจากจะเปนหลักในการดําเนินโครงการการศึกษาผูใหญ การศึกษานอก

โรงเรียนแลว ยังเปนหลักคิดและแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทํางานการศึกษานอก

โรงเรียนและบุคคลทัว่ไป เปนตนวา การเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน 

การทําตัวเปนคนเรียบงาย ไมมีอัตตายึดเหนี่ยวจนไมรับฟงความคิดของผูอืน่ รวมทัง้การมีทักษะการ

เรียนรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตดวย 

 จากการที่คิดเปน เปนทั้งความเชื่อในหลักความเปนจริงของมนุษย เปนทั้งหลักการ 

แนวคดิ และทศิทางการดําเนินกจิกรรมและโครงการตาง ๆ ของ กศน. และเปนพื้นฐานที่สําคัญในวิถีการ

ดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป รวมทั้งเปนการสงเสริมใหมีทักษะการเรียนรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตใน

อนาคต คิดเปนจึงเปนที่ยอมรับและกําหนดใหเปน “ปรัชญาคิดเปน” หรือปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนที่

เหมาะสมกบัความเปน กศน. เปนอยางยิ่ง 

2.3 กระบวนการและข้ันตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

คนคิดเปนเชือ่วาทุกขหรือปญหาเปนความจริงตามธรรมชาติทีเ่กิดขึน้ไดก็สามารถแกไขได 

ถารูจักแสวงหาขอมูลที่หลากหลายและพอเพียงอยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับ

สภาวะแวดลอมทางสังคมในวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมประเพณี วิถีคุณธรรมจริยธรรม และขอมูลทีเ่กี่ยวกับ

ตนเอง รูจักตนเองอยางถองแท ซึง่ครอบคลุมถึงการพึง่พาตนเองและความพอเพียง พอประมาณมา

วิเคราะหและสังเคราะหประกอบการคิดและการตัดสินใจแกปญหา คนคิดเปนจะเผชิญกับทุกขหรือ

ปญหาอยางรูเทาทัน มีสติไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบในการเลือกวิธีการแกปญหาและตัดสินใจ

แกปญหาตามวิธีการที่เลือกแลววาดีที่สุด ก็จะมีความพอใจและเต็มใจรับผิดชอบกับผลการตัดสินใจ

เชนน้ัน อยางไรก็ตาม สังคมในยุคโลกาภิวัตนเปนสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ปญหา

ก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกขก็เกิดขึ้น ดํารงอยู และดับไป หรือเปลี่ยนโฉมหนาไปตามกาลสมัย 

กระบวนทัศนในการดับทุกขก็ตองพัฒนารูปแบบใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเหลานัน้อยูตลอดเวลาให
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เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย กระบวนการดับทุกขหรือแกปญหาก็จะหมุนเวียนมา

จนกวาจะพอใจอีกเปนเชนน้ีอยูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 

 

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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ข้ันตอนการแกปญหาของคนคิดเปน 

1. คนคิดเปนเชือ่วา ทุกขหรือปญหาใด ๆ ยอมมีอยูในวิถีชีวิตของมนุษย เมื ่อใดที่ตนเองและ

สภาพสังคมสิ่งแวดลอมไมสามารถปรับเขาหากันจนเกิดความพอดี ก็จะเกิดความทุกข ความไมสบายกาย

ไมสบายใจ ทุกขหรือปญหาอาจเปนของบุคคลหรือชุมชนและสังคม เมือ่เกิดทุกขหรือปญหาก็จะมี

กระบวนการแกปญหาเพื่อใหเกิดความสุขที่พึงปรารถนา 

2. ขั้นหาสาเหตุของปญหา กระบวนการแกปญหาของคนคิดเปนจะเริ่มที่การรูจักปญหา รูจัก

สาเหตุของปญหาเหลาน้ัน โดยการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของอยางนอย 3 ประการ วา ปญหาหรือทุกขนัน้

เกิดจากการไมผสมกลมกลืนระหวางตนเองกับภาวะแวดลอมหรือขอมูลทางวิชาการตรงไหน อยางไร มี

อะไรเปนสาเหตุสําคัญบาง เชน 

- สาเหตุสําคัญมาจากตนเอง จากพื้นฐานของชีวิตตนเองและครอบครัว ความไมสมดุลของ

การงานอาชีพที่พึงปรารถนา ความขัดของที่เกิดจากโรคภัยของตนเอง ความโลภ โกรธ หลง 

ในใจของตนเอง ความคับของใจในการรักษาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง ฯลฯ 

 

- สาเหตุสําคัญมาจากสังคม ชุมชนและสภาวะแวดลอม ความไมพึงพอใจตอพฤติกรรมไมพึง

ปรารถนาของเพือ่นบาน การขาดแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีการทะเลาะ

เบาะแวง ขาดความสามัคคี ฯลฯ 

- สาเหตุสําคัญมาจากการขาดแหลงขอมูล แหลงความรูความเคลื่อนไหวทีเ่ปนปจจุบันของ

วิชาการและเทคโนโลยีทีเ่กี ่ยวของ ขาดภูมิปญญาที่จะชวยเติมขอมูลทางปญญาในการ

บริหารจัดการ ฯลฯ 

3. ขัน้วิเคราะหเสนอทางเลือกของปญหา เมื่อรูสาเหตุของปญหาจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล

ดังกลาวแลว ก็มาถึงขั้นตอนการกําหนดทางเลือกตาง ๆ ที่นาจะเปนในการแกทุกข หรือแกปญหาที่

เกิดขึ ้น การกําหนดทางเลือกตาง ๆ ทีจ่ะใชเปนแนวทางแกปญหานี้ เปนการกระทําโดยการศึกษา

วิเคราะหขอมูลที่หลากหลายและพอเพียงทั้งในดานวิชาการ ดานสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง ซึ่งเปนตัวแปรที่สําคัญในการตัดสินใจดวย 

4. ขั้นการเลือกวิธีแกปญหา ขัน้ตอนนีเ้ปนการตัดสินใจ เลือกแนวทางการแกปญหาทีเ่หมาะสม

ที่สุดตามขอมูลที่วิเคราะหได เปนทางเลือกที่ดีที่สุดในกลุมทางเลือกที่ไดเลือกไว 

5. การนําทางเลือกการแกปญหาไปปฏิบัติ เมือ่ไดตัดสินใจเลือกทางเลือกที ่ดีที ่สุดในการ

แกปญหาแลวก็มาถึงขั้นนําทางเลือกน้ันไปปฏิบัติเพื่อการแกปญหา 

6. การประเมินผลการแกปญหา เมื่อมีการปฏิบัติการแกปญหาแลวก็จะตองมีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน ถาผลที่เกิดขึ้นเปนทีพ่อใจก็จะนําไปสูความสุข แกปญหาไดสําเร็จ แตถาปฏิบัติการแกปญหา

แลวยังไมพอใจ ยังไมบรรลุตามที่คิดไวก็จะนําไปสูการพิจารณาปญหากันใหม เขาสู กระบวนการ
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แกปญหา การศึกษาขอมูลเพิ่มเติมอีกจนกวาจะพอใจและพบกับความสุขกับการแกปญหานั้นจึงจะ

ถือวาจบกระบวนการแกปญหาของคนคิดเปน 

2.4 ฝกทักษะการคิดเปน 

คิดเปน เปนเร่ืองของการสรางสมประสบการณที่จะทําความเขาใจกับความจริงของชีวิต  

คิดเปนนอกจากจะเปนการทําความเขาใจกับหลักการและแนวคิดแลว กระบวนการเรียนรูจะเนนหนักไป

ทีก่ารฝกปฏิบัติจากกรณีตัวอยาง และจากการปฏิบัติจริงในวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทั้งการได

แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณจากการสานเสวนาหรืออภิปรายถกแถลงกับเพือ่นในกลุมดวย คน

มีทักษะสูงก็จะสามารถมองเห็นทางเลือกและชองทางในการแกปญหาไดรวดเร็วและคลองแคลวมากขึน้ 

ฉะนัน้ การฝกปฏิบัติบอยครัง้ และดวยวิธีที่หลากหลายก็จะชวยใหการแกปญหาไมผิดพลาดมากนัก ใน

ตอนสุดทายนี้เปนการเสนอกิจกรรมตัวอยางใหครูและผูเรียนไดรวมกันปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะ “คิด

เปน” ใหเขมแข็ง เฉียบคม ฉับไว จนเกิดสภาพคลองเปนธรรมชาติ และใชเวลาในการคิด การตัดสินใจที่

รวดเร็วขึน้ดวย 
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ใบงานท่ี 1  กรณีตัวอยาง “สูไหม” 

ผมตกใจสะดุงต่ืนขึ้นเมื่อเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาขึ้นมา เห็นทกุคนยนืกนัเกอืบหมดรถ “ทุกคนนัง่

ลงอยูน่ิง ๆ อยาเคลื่อนไหวไมงั้นยิงตายหมด” เสียงตวาดลั่นออกมาจากปากของเจาชายหนาเหี้ยม คอสัน้ที่

ยืนอยูหนารถ กําลังใชปนจออยูที่คอของคนขับ 
ผมรูทันทีวารถทัวรที่ผมโดยสารคันนี้ถูกเลนงานโดยเจาพวกวายรายแน หันไปดูดานหลัง เห็นไอ

วายรายอีกคนหนึง่ถือปนจังกาอยู ผมใชมืออันสั่นเทาลวงลงไปในกระเปากางเกง คลํา .38 เหาไฟของผม

ซึ่งซื้อออกมาจากรานเมื่อบายน้ีเอง นึกในใจวา “โธเพิ่งซื้อเอามายังไมทันยิงเลย เพียงใสลูกเต็มเทานั้นเองก็

จะถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว” 
เสยีงเจาตาพองหนารถตะโกนขูบอกคนขับรถ “หยุดรถเดีย๋วนี ้มึงอยากตายโหงหรือไง” ผมนึกใน

ใจวา เด๋ียวพอรถหยุดมันคงตองใหเราลงจากรถแลวกวาดกันเกลี้ยงตัว แตผมตองแปลกใจแทนที่รถจะหยุด

มันกลับยิ่งเร็วขึน้ทุกที ทุกที ยิง่ไปกวานั้นรถกลับสายไปมาเสียดวย ไอพวกมหาโจรเซไปเซมา แตเจาตา

พอยังไมลดละ แมจะเซออกไปมันก็กลับวิง่ไปยืนประชิดคนขับอีก พรอมตะโกนอยูตลอดเวลา “หยุดโวย 

หยุด ไอน่ี กูลงไปไดละมึง จะเหยียบใหคาสนทีเดียว” 
รถคงตะบึงไปตอ คนขับบาเลือดเสียแลว ผมไมแนใจวาเขาคิดอยางไร ขณะนั้นผมกวาดสายตา

เห็นผูชายที่น่ังถัดไปทางมานัง่ดานซาย เปนตํารวจยศจากําลังจองเขม็งไปทีไ่อวายรายและถัดไปอีกเปน

ชายผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใสกางเกงสีกากี และสีขีม้า ผมเขาใจวาคงจะเปนตํารวจหรือทหารแน กําลังเอา

มือลวงกระเปากางเกงอยูท้ังสองคน 

บรรยากาศตอนนั้นชางเครียดจริง ๆ ไหนจะกลัวปลน ถูกยิง ไหนจะกลัวรถคว่าํ ทุกคนเกร็งไปหมด 

ทุกสิ่งทุกอยางถึงจุดวิกฤตแลว 
 

ประเด็น  : ทานจะสูหรือจะยอม เพราะอะไร 

 ใหครูกับผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง เร่ือง “สูไหม” แลวรวมกันถกแถลงอภิปรายถึงเหตุผลที่ใชใน

การตัดสนิใจแกปญหาวิกฤติตามประเด็นทีก่าํหนดให ครูและผูเรียนรวมกันบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึก 

หรือฝกปฏิบัติการจําแนกขอมูลทั้ง 3 ดานที่จะนํามาใชประกอบการคิด การตัดสินใจ 
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แบบบันทึกการจําแนกขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 
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ใบงานท่ี 2  กรณีตัวอยาง “เหตุเกิดท่ีโนนหมากมุน” 

 ผมสิบตรีมั่น มีเขียน ประจําอยู ร.พัน 11 ขณะนีป้ฏิบัติการอยูทีอ่รัญประเทศ คืนนัน้ผมกับเพื่อน

อยูหมวดลาดตระเวน เราจะตองแบงกันออกลาดตระเวนเปนหมู ๆ ในขณะทีเ่รารออยูในบังเกอร บางคน

ก็นั่ง บางคนก็เอนนอน ... คุยกันอยางกระซิบกระซาบ เสียงปนดังอยูเปนจังหวะไมไกลนัก เราจะตอง

ออกลาดตระเวนตรวจดูวา พวกขาศึกที่ชายแดนจะรุกล้ําเขามาหรือไม เราไมเคยนึกดอกครับวา ทหาร

ญวนกับเขมรเสรีที่กําลังตอสูกันน้ัน จะรุกล้ําเขามาในเขตของเราแมเขากําลังรบติดพันกันอยู 

 พอไดเวลาหมูของเราตองออกไปลาดตระเวน เดือนก็มืด คันนาที่เราเหยียบย่าํมานั้น เราเห็นเปน

เสนดํา ๆ ยืดยาว... ขางหนาคือหมูบานโนนหมากมุน 

 เราเดินอยางแนใจวา จะไมมีอะไรเกิดขึ้น เพราะเราไมไดอยูที่เสนกั้นเขตแดน ทันใดนัน้เองเสียง

ปนดังขึ้น จากขางซาย จากขางขวา ดูเหมือนจะมาทัง้สามดาน อะไรกันนี ่เกิดอะไรขึน้ทีบ่านโนนาหมาก

มุน... เราจะทําอยางไร ผมคิดวาเสียงปนมาจากปนหลายกระบอกจํานวนมากกวาปนเราหลายเทานัก ผม

กระโดดลงในปลักควายขางทาง ลูกนองของผมก็กระโดดตาม ทุกคนคิดถึงตัวเองกอน หลบกระสุนเอา

ตัวรอด มือผมกุมปนไว ผมจะทําอยางไร สั่งสูรึ อาจจะตายหมด ถอยรึ ไมได ไมได เราจะถอยไมรอด มัน

มืดจนไมรูวาเราตกอยูในสถานการณอยางไร เพือ่นผมละ ผมเปนหัวหนาหมูตองรับผิดชอบลูกนองของ

ผมดวย เราทุกคนมีปนคนละกระบอก มีกระสุนจํากัด จะสู หรือจะถอย คายทหารอยูไมหางไกลนักชวย

ผมทีเถอะครับ ผมตองรับผิดชอบตอหนาที่ลาดตระเวน ผมตองรับผิดชอบชีวิตลูกนองผมทุกคน ผมจะทํา

อยางไร โปรดชวยผมตัดสินใจวา ผมจะสั่งสูหรือสั่งถอย เพราะอะไร 

 ใหครูกับผูเรียนศึกษากรณีตัวอยางเรื่อง “เหตุเกิดที่โนนหมากมุน” แลวครูกับผูเรียนรวมกันถก

แถลงถึงเหตุผลที่ใชในการตัดสินใจแกปญหาวิกฤติตามประเด็นที่กําหนดให ครูและผูเรียนรวมกันบันทึก

ขอมูลลงในแบบบันทึกเพื่อฝกปฏิบัติการจําแนกขอมูลทั้ง 3 ดาน ทีจ่ะนํามาใชประกอบการคิด การ

ตัดสินใจ แกปญหา 
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ใบงานท่ี 3 กรณีตัวอยางเร่ือง สมกับหนุม 

 นักศึกษา กศน. เปนคนอยูในวัยรุนวัยทํางานประกอบอาชีพ เพือ่เลีย้งตนเองและครอบครัวเปน

สวนใหญ เปนคนในวัยที่จะตองพบกับปญหาที่ตองแกไขอยูตลอดเวลา ยิ่งในปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนา

และหลัง่ไหลเขามาอยางไมมีวันหยุดยัง้ มีทั้งเรือ่งดี เจริญกาวหนา สะดวกสบาย เปนประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต แตในเวลาเดียวกันก็กอใหเกิดความเดือดรอนไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ทําให

ครอบครัวแตกแยกไมมีความสุข การศึกษาเลาเรียนที่ลอกเรียนจากตางประเทศทั้งวิชาการและวัฒนธรรม

ที่แตกตางโดยไมมีการปรับใหสอดคลองกับความเปนไทย ทําใหยิ่งเรียน ยิง่มีปญหาชีวิตและสังคม สม

เปนนักศึกษา กศน. ทํางานเปนพนักงานตอนรับของหางสรรพสินคาแหงหนึ่งรูจักกับหนุมโดยการใชวิธี

แชท็ทางอินเตอรเน็ต หนุมทํางานเปนพนักงานขายในบริษัท หนุมเปนคนรูปหลอเจาชูมีหญิงสาวมาสนใจ

หลายคน แตหนุมก็มีทาทีชอบสมเปนพิเศษกวาคนอ่ืน คอยมารับสงสรางความสนิทสนมกับสมเปนพิเศษ 

แตก็ยังไมเลิกราจากสาว ๆ คนอ่ืน มีไมตรีใหเห็นอยูเสมอ ทั้งหนุมและสมคบหากันมาหลายปเปนที่รูเห็น

ของเพือ่น ๆ ทั้งหนุมและสม ในระยะหลัง ๆ นี ้มีชายหนุมจากทีท่ํางานของสมมีฐานะการงานดีมาชอบ

สมอีกคน ถึงสมจะไมชอบเทาหนุม แตพอใจในความรักเดียวใจเดียวของเขาอยูมาก เขาไมใชคนรูปงาม

แตเปนคนนิสัยดี รูจักเก็บหอมรอบริบ เปนที่รักและไววางใจของเพือ่น ๆ ทุกคน วันหนึง่หนุมมาขอสม

แตงงาน สมมีความรูสึกลังเลวาจะยอมรับหนุมหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

 ถาทานเปนสม ทานจะตัดสินใจอยางไร จะยอมรับแตงงานกับหนุมหรือไม เพราะอะไร ให

ทานระบุขอมูลทั้ง 3 ประการที่หลากหลายและพอเพียงประกอบการตัดสินใจของทานลงในแบบฟอรมที่

กาํหนดแยกแยะใหเห็นทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ และหากตองหาขอมูลเพิ่มเติมใหระบุใหชัดเจน

ดวย 
 

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 
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ใบงานท่ี  4  กรณีตัวอยางของผูเรียน 

 ใหครูและผูเรียนรวมกันเสนอกรณีตัวอยาง การตัดสินใจดวยกระบวนการคิดเปน และรวมกัน

รวบรวมขอมูลทั้ง 3 ดาน บันทึกลงไวในแบบฟอรมจําแนกขอมูล จากนัน้ใหชวยกันฝกการวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูล กําหนดทางเลือกในการตัดสินใจ 2 – 3 ทางเลือกทีเ่หมาะสมและเปนไปได แลวเลือก 1 

ทางเลือกในการตัดสินใจ ใหเหตุผลประกอบการตัดสนิใจลงในแบบฟอรมทีก่าํหนด 
 

 

แบบบันทึกขอมูล 
 

1. ชื่อ  กรณีตัวอยาง .............................................................................................................. 

2. สาระของกรณีตัวอยาง ....................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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3. ขอมูลที่จําแนกทั้ง 3 ดาน คอื ดานวิชาการ ดานตนเอง และดานสงัคมและสิ่งแวดลอม 

ขอมูลดานวิชาการ ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ทางเลือกที่เสนอเพื่อการพิจารณาตัดสินใจ 

1) .................................................................................................................................. 

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

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

2) .................................................................................................................................. 

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

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

3) .................................................................................................................................. 

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

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

5. ทางเลือกที่ตัดสินใจแลวลงมือปฏิบัติ 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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เร่ืองที่  3   ขอมูลประกอบการคดิเปน 

 ผูเรียนไดเรียนรูถึงการคิดเปนและกระบวนการตัดสินใจแกปญหาของคนคิดเปนมาแลว จะเห็น

วา กระบวนการสําคัญที่เปนเคร่ืองมือในการคิดเปน คือ การใชขอมูลที่หลากหลายและพอเพียงอยางนอย 

3 ดานมาประกอบการคิด การวิเคราะห และการตัดสินใจ ซึ่งไดแก ขอมูลเกีย่วกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับ

วิชาการ และขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 
 

3.1  ลักษณะของขอมูลประกอบการคิดเปน 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

 คนทุกคนมีความแตกตางกันทั้งลักษณะภายนอก พฤติกรรมทีแ่สดงออกและความรูสึกนึกคิดที่

อยูภายใน รวมทั้งจุดออน จุดแข็งของตนเอง บางคนรูจักตัวเองดี เพราะรูจักสํารวจตรวจสอบตนเองอยู

ตลอดเวลา ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และความรูสึกใหอยูกับความเปนจริง เปนตัวของตัวเอง แตบางคนก็

ไมรูจักตัวเองตามที่ตัวเองเปนอยู หลงตัวเองบาง ไมมั่นใจตัวเองบาง หลงเชื่อคนอื่นบาง ไมไดรับการ

ดูแลทีถู่กตองในครอบครัวบาง รวมทั้งขาดการฝกฝนตนเองอยูเสมอ เปนตน การรูจักตนเองก็ดีเปน

องคประกอบทีส่ําคัญในการตัดสินใจแกปญหาทีถู่กตอง เหมาะสม รวดเร็ว และประสบความสําเร็จ 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเองอาจพิจารณาไดหลายมุมมอง เชน ความรู ความสามารถ ความถนัดตาง ๆ เชน พูด

เกง มีอารมณขัน มีกลวิธีในการแนะนํา เผยแพร บอกเลา โนมนาวใหคนเชือ่ฟง หรือการแสดงความเห็น

ในทีส่าธารณะ การเปนนักแสดง การมีความรูความสามารถเฉพาะตัวในบางเรื่อง เชน เปนนักกีฬา มี

ศิลปะในการปองกันตัว เปนศิลปนแขนงหนึง่แขนงใดเปนพิเศษ ฯลฯ บุคลิกภาพและนิสัยใจคอ เชน 

เงียบขรึม พูดมาก พูดนอย ชอบโออวดหรือเก็บตัว พูดตรง จริงใจ เปดเผย หรือกาวราว โผงผาง หนัก

แนน หรือหงุดหงิดงาย โมโหราย ชอบพูดจากระแหนะกระแหน ใสราย ขมขู ใจคอโหดราย อิจฉาริษยา 

อาฆาต หรือเมตตากรุณา โอมออมอารี ฯลฯ ญาติพี่นองและครอบครัว มีฐานะเปนหัวหนาครอบครัว บุตร 

ภรรยา หรือผูอาศัย อยูกันเปนครอบครัวใหญ หรืออยูกันตามลําพัง พอ แม ลูก หรืออยูคนเดียวในบานเชา

หรือหอพัก ครอบครัวอบอุนหรือแตกแยก ความสัมพันธในครอบครัวมีการพบปะ สังสรรค ปรึกษาหารือ 

รับฟงความคิดเห็นหรือตางคนตางอยู ไมมีการพึง่พาอาศัย ไมมีการชวยเหลือเจือจานฐานะความเปนอยู 

รํ่ารวย ยากจน พออยูพอกิน เปนหน้ีเปนสิน มีความมั่นคงในชีวิต หาเชากินค่ําขึ้นอยูกับโชคชะตา มีความ

รับผิดชอบตนเองและครอบครัว ขยันหมัน่เพียร เก็บหอมรอมริบ สุรุยสุราย ใชจายเกินตัวเกินกําลัง เปน

ตน การรูจักตนเอง การมีขอมูลเกี่ยวกับตนเองหลายๆ ดาน เปนสิ่งสําคัญที่จะใชประกอบการคิด การ

วิเคราะหและการตัดสินใจอยางคนคิดเปนมาก ถาเรารูจักตัวเองดี หลายแงหลายมุม ทัง้จุดออน จุดแข็ง ก็

จะมีขอมูลไปประกอบการคิดและการวิเคราะหมากและหลากหลาย ทําใหการตัดสินใจของเราผิดพลาด

นอย และแกปญหาไดสาํเร็จเปนสวนใหญ 
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ขอมูลเกี่ยวกับวิชาการ 

 ขอมูลทางวิชาการ คือ ขอมูลทีเ่ปนความจริงที่มีการพิสูจนแลว หรือคนพบจากการทดลองแลว

เก็บหรือบันทึกไวในรูปแบบตาง ๆ เปนทฤษฎีหรือหลักวิชาแลวนํามาใชแกปญหา ใชอางอิงใหเหมาะกับ

เหตุการณและความจําเปนของสถานการณ ขอมูลทางวิชาการมี 2 ประเภท คือ 

 ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลที่ผูใชเปนผูคิดคน เก็บรวบรวมเอง เชน ขอมูลจากการทดลองหรือจาก

การศึกษาคนความาเปนระยะยาวนานของภูมิปญญาตาง ๆ  

 ขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลที่ผูใชนํามาจากผูคนหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ทําการศึกษาหรือรวบรวม 

บันทึกไวในอดีต เชน ขอมูลที่รวบรวมมาจากเอกสารรายงานการวิจัย ขอมูลที่อางมาจากผูที่รับฟงมาจาก

แหลงความรูตาง ๆ เปนตน 

 ขอมูลที่เปนความรูทางวิชาการพื้นฐานที่คนในสังคมจะตองใชในชีวิตประจําวันมีอยูมากมาย 

เชน การใชภาษา คณิตศาสตรพืน้ฐาน วิทยาศาสตรทีเ่ปนทฤษฎีการคนพบทุกศาสตร เศรษฐศาสตรใน

เรือ่งการลงทุน รายรับรายจาย การตลาด กฎหมายขอบังคับทีเ่กีย่วของกับปวงชน ขอมูลทางการแพทย 

อาหารและยา และขอมูลทางการเกษตร เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม 

 เน่ืองจากคนมีวิถีชีวิตดํารงอยูกันเปนชุมชนและสังคม คนในชุมชนมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน

มากบาง นอยบางขึน้อยูกับการเกาะเกีย่วทีม่ีอยูในอดีตที่แตกตางกัน และขึ้นอยูกับธรรมชาติ วัฒนธรรม 

ประเพณี และความเชือ่ทีย่ึดถือกันมาแตดั้งเดิม การดําเนินการใด ๆ ในชุมชนจะกระทบกับคนในชุมชน

ดวยเสมอ จะหนักหรือเบาขึ้นอยูกับบริบทของความผูกพันที่มีอยูในชุมชนนัน้ ๆ การคิดการตัดสินใจใด 

ๆ ที่จะไมกระทบกระเทือนวิถีชุมชน หรือใหมีการกระทบกระเทือนนอยที่สุด จึงควรจะตองนําเอาขอมูล

ของชุมชน และสังคมมาประกอบการคิดการตัดสินใจอยูเสมอ ขอมูลทางสังคม สิ่งแวดลอมที่ควรจะ

นํามาพิจารณาประกอบการคิด การตัดสินใจ ไดแก ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม การประกอบ

อาชีพ วัฒนธรรม จารีตประเพณี การปกครองทองถิ่น สุขภาพอนามัย การศึกษาและแหลงเรียนรู สภาพ

การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ สภาพความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียน มัสยิด ประวัติ รากเหงา

ความเปนมาของชุมชน เอกลักษณและอัตลักษณของชุมชนที่คนภาคภูมิใจ รวมทั้งกิจกรรม กระบวนการ

เรียนรู ความเอ้ืออาทร ความเปนเครือญาติ ความเขมแข็งของชุมชน ฯลฯ เปนตน 

 

3.2 เทคนิคการเก็บขอมูลประกอบการคิดเปน 

 การเก็บและรวบรวมขอมูลประกอบการคิด การตัดสินใจอยางคนคิดเปนนัน้ มักจะใชความเรียบ

งายไมซับซอนในทางวิชาการมากนัก เพราะผูเรียนซึ่งเปนผูเก็บขอมูลจะเปนคนในชุมชนอยูกับชุมชน มี

วิถีชีวิตที่คุนเคยกับวิถีชุมชนนั้น ๆ อยูแลว การเก็บขอมูลอาจใชกระบวนการ ตาดู (สังเกต) หูฟง (สนใจ 
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สดับรับฟง) ปากถาม (กระตุน ชวนคุย) สมองคิด จํา (เชือ่มโยง เหตุผล) และมือจด (สรุป บันทึก) 

เพื่อจับประเด็นและรวบรวมขอมูล ซึ่งอาจมีวิธีจัดการเชิงวิชาการพอสังเขป ดังน้ี 

1. การสังเกต  ไดแก  การคนหาขอมูลดวยตนเองโดยตรง เชน การสังเกตพฤติกรรม หรือ

เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยทีมงาน หรือไปสังเกต

ดวยตนเอง 

2. การสัมภาษณ ไดแก การรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่น ๆ โดยถามจากครอบครัว ญาติพีน่อง 

เพื่อนบาน 

3. การตอบแบบสอบถาม ไดแก การสรางรายการคําถามใหผู คนในชุมชนตอบตามที่ผู ถาม

ตองการ อาจใชบริการทางโทรศัพท หรือทางไปรษณีย 

4. การศึกษาจากเอกสารหรือแหลงขอมูล เชน หนังสือพิมพ วารสาร คอมพิวเตอร เทป

บันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ขอมูลสารสนเทศทางอีเมล เว็บไซด 

5. การทดสอบ/ทดลอง และการสํารวจ จากกลุมคน รานคา หรือสถานที่ ๆ เปนแหลงขอมูล

โดยตรง 

3.3  การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจ 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การแยกแยะขอมูลหรือสวนประกอบของขอมูลออกเปนสวนยอย ๆ 

ศึกษารายละเอียดของขอมูลแตละเรื่องเพือ่ตรวจสอบขอมูลใหไดมากทีสุ่ด โดยเฉพาะขอมูลการคิดเปน

ทั้ง 3 ประการวา แตละดานมีขอมูลอะไรบาง เปนการหาคําตอบวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ฯลฯ การ

วิเคราะหขอมูลจะมีการศึกษาและตรวจสอบขอมูลรอบดานทัง้ดานบวกและดานลบ ดูความหลากหลาย

และพอเพียงเพื่อใหไดขอมูลที่แมนยํา เที่ยงตรง เชื่อถือได สมเหตุสมผล การวิเคราะหขอมูลมีประโยชน

ตรงที่ทําใหเราสามารถเขาใจเรื่องราวหรือปรากฏการณตาง ๆ ที่แทจริง ชวยใหมีการแสวงหาขอมูล

หลากหลาย โดยไมเชื่อคําบอกเลาหรือคํากลาวอางของใครงาย ๆ เปนการมองขอมูลหลากหลายมิติเกิด

มุมมองเชิงลึกและกวาง เพียงพอ ครบถวน 

 

การสงัเคราะหขอมูล 

 เปนการนําขอมูลที่เกี่ยวของ ถูกตอง ใกลเคียง กลุมเดียวกันมารวบรวม จัดกลุม จัดระบบเปนกลุม

ใหญ ๆ ในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะนําขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง และขอมูลที่เกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม ที่วิเคราะหความแมนยํา เที่ยงตรง หลากหลายและพอเพียง

ทั้งดานบวกและลบไวแลวมาจัดกลุมทางเลือกในการแกปญหาที่เปนขอมูลเชิงบูรณาการ ขอมูลทั้ง 3 ดาน 

หลาย ๆ ทางเลือก โดยแตละทางเลือกจะมีขอมูลทั้ง 3 ดานมาสังเคราะหรวมเขาไวดวย เพือ่ใหเปน

ทางเลือกในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับและพอใจที่สุดนํามาแกปญหาตอไป 
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เร่ืองที่  4   กรณีตัวอยางเพ่ือฝกทักษะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมฝกทักษะท่ี 1  กรณีตัวอยางเร่ือง “ชาวบานบางระจัน” 
 ในราวป พ.ศ. 2310 พมาขาศึกไดยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาที่อยูในสภาพออนแอขาด

ความสมานฉันทสามัคคี แตมีชาวบานบางระจันกลุมหนึ่งมีผูนําสําคัญ เชน ขุนสรรค พันเรือง 

นายทองแสงใหญ นายแทน นายดอก นายทองเหมน็ และนายจันหนวดเขีย้ว ผูมีฝมอืทางการรบ

โดยมพีระอาจารยธรรมโชติ พระสงฆผูแกกลาทางคาถาอาคมเปนศูนยรวมขวัญกําลังใจไดรวม

กําลังกันเขาโจมตีพมาขาศึกจนไดรับชัยชนะถึง 7 คร้ัง ทั้ง ๆ ที่มีกําลังนอยกวามากตอมาก จน

พมาไมกลาออกจากคายมารบดวย แตใชวิธียิงปนใหญมาทําลายคายของชาวบานบางระจันจน

เสียหาย ผูคนลมตายไปมาก ชาวบานบางระจันสงคนไปขอปนใหญจากกรุงศรีอยุธยาก็ไมไดรับ

การอนุญาตเพราะกลัวพมาจะแยงชิงระหวางทาง ชาวบานบางระจันจึงรวบรวมโลหะที่มีอยูหลอ

ปนใหญเอง แตความที่ขาดวิชาการความรู การหลอปนใหญจึงไมประสบความสําเร็จ ในที่สุด

ชาวบานบางระจันซึ่งถนัดในการรบแบบใชกําลังฝมือก็ไมสามารถเอาชนะพมาขาศึกได ตองถูก

โจมตีแตกพายไป 

ประเด็น 

1. ถาทานเปนคนไทยในสมัยนั้น ทานคิดจะไปชวยชาวบานบางระจันตอสูกับขาศึก

หรือไม เพราะเหตุใด 

2. หากทานจะใชกระบวนการ “คิดเปน” ในการตัดสินใจคร้ังน้ี ทานจะใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจอยางไรบาง 

1) ขอมูลตนเอง (ตัวทานและชาวบานบางระจัน) 

2) ขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม 

3) ขอมูลทางวิชาการ 

กิจกรรมฝกทักษะท่ี 2       กรณีตัวอยาง เร่ือง ขาวท่ีนาสนใจ 

 ใหผูเรียนและผูสอนรวมกันสนทนาถึงขาวสารที่ไดรับการกลาวขวัญและวิพากษวิจารณ

ทางสื่อในปจจุบัน แลวเลอืกขาวทีน่าสนใจมา 1 ขาว ที่บุคคลในขาวไดตัดสินใจกระทําการอยางใด

อยางหน่ึงไปตามที่ปรากฏในขาวน้ัน สมมติวาผูเรียนเปนบุคคลในขาวน้ัน ผูเรียนจะตัดสินใจ 

เหมือนบุคคลในขาวหรือไม เพราะอะไร ใหแสดงวิธีการแยกแยะขอมูลทั้ง 3 ดานประกอบการ

คดิการตัดสนิใจใหชดัเจนดวย 
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สาระของขาว.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 
การตัดสินใจของทาน .................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
เพราะขอมูลที่ศึกษา มีดังน้ี 
 ขอมูลทางวิชาการ............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

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

 
ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม............................................................................................. 

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

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

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ....................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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ฝกทักษะท่ี 3  กรณีตัวอยางเร่ือง “เหตุเกิดท่ีโนนหมากมุน” 

 ผมสิบตรีมัน่ มีเขียน ประจําอยู ร.พัน 11 ขณะนีป้ฏิบัติการอยูทีอ่รัญประเทศ คืนนัน้ผมกับเพื่อน

อยูหมวดลาดตระเวน เราจะตองแบงกันออกลาดตระเวนเปนหมู ๆ ในขณะทีเ่รารออยูในบังเกอร บางคน

ก็นั่ง บางคนก็เอนนอน ... คุยกันอยางกระซิบกระซาบ เสียงปนดังอยูเปนจังหวะไมไกลนัก เราจะตอง

ออกลาดตระเวนตรวจดูวา พวกขาศึกที่ชายแดนจะรุกล้ําเขามาหรือไม เราไมเคยนึกดอกครับวา ทหาร

ญวนกับเขมรเสรีที่กําลังตอสูกันน้ัน จะรุกล้ําเขามาในเขตของเราแมเขากําลังรบติดพันกันอยู 

 พอไดเวลาหมูของเราตองออกไปลาดตระเวน เดือนก็มืด คันนาทีเ่ราเหยียบย่ํามานั้น เราเห็นเปน

เสนดํา ๆ ยืดยาว... ขางหนาคือหมูบานโนนหมากมุน 

 เราเดินอยางแนใจวา จะไมมีอะไรเกิดขึ้น เพราะเราไมไดอยูที่เสนกั้นเขตแดน ทันใดน้ันเองเสียงปนดังขึ้น 

จากขางซาย จากขางขวา ดูเหมือนจะมาทั้งสามดาน อะไรกันน่ี เกิดอะไรขึ้นที่บานโนนหมากมุน... เราจะทํา

อยางไร ผมคิดวาเสียงปนมาจากปนหลายกระบอกจํานวนมากกวาปนเราหลายเทานัก ผมกระโดดลงใน

ปลักควายขางทาง ลูกนองของผมก็กระโดดตาม ทุกคนคิดถึงตัวเองกอน หลบกระสุนเอา ตัวรอด มือผมกุม

ปนไว ผมจะทําอยางไร สั่งสูรึ อาจจะตายหมด ถอยรึ ไมได ไมได เราจะถอยไมรอด มันมืดจนไมรูวาเราตก

อยูในสถานการณอยางไร เพื่อนผมละ ผมเปนหัวหนาหมูตองรับผิดชอบลูกนองของผมดวย เราทุกคนมีปน

คนละกระบอก มีกระสุนจํากัด จะสู หรือจะถอย คายทหารอยูไมหางไกลนักชวยผมทีเถอะครับ ผมตอง

รับผิดชอบตอหนาทีล่าดตระเวน ผมตองรับผิดชอบชีวิตลูกนองผมทุกคน ผมจะทําอยางไร โปรดชวยผม

ตัดสินใจวา ผมจะสั่งสูหรือสั่งถอย  

 

ประเด็น 

1. ส.ต.มั่น มือเขียน จะตองตัดสินใจอยางไร เพราะอะไร 

2. ถาทานเปน ส.ต.มั่น มือเขียน ตองตัดสินใจ ทานตองใชขอมูลอะไรบาง 

 

วิธีดําเนินการ 

1. วิทยากรเลาเหตุการณบานโนนหมากมุน 

2. แบงกลุมสมาชิกออกเปน 5 – 6 กลุม เพือ่รวมกันคิดและรวมอภิปรายถกแถลงตามประเด็นใน

เหตุการณที่เกิดที่บานโนนหมากมุน ประมาณ 10 นาที 

3. ใหทุกกลุมไดนําเสนอผลการคิด วิเคราะหตามประเด็นที่กําหนด 

4. สรุปประเด็นในกลุมใหญ 
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กิจกรรมฝกทักษะท่ี 4     กรณีตัวอยางเร่ือง “เร่ืองของฉันเอง” 
 ใหผูเรียนทุกคนคิดถึงปญหาที่เกิดขึ้น หรือเคยเกิดขึ้นกับตนเองมา 1 เร่ือง และแสดงวิธีการ 

แกปญหานั้นอยางคนคิดเปน โดยการแสวงหาขอมูลทั้ง 3 ดาน อยางพอเพียงมาประกอบการพจิารณาใน

การแกปญหาน้ันใหชดัเจน และบนัทกึกระบวนการดังกลาวไวดวย 
1. ลักษณะของปญหาที่นําไปสูกระบวนการแกปญหาแบบคนคิดเปน คืออะไร 
2. กระบวนการแสวงหาขอมูลทั้ง 3 ประการ อยางหลากหลายและพอเพียงเพื่อหาสาเหตุของ

ปญหาเปนอยางไร ใหเสนอรายละเอียดของขอมูลตามสมควร 
3. กระบวนการวิเคราะหปญหาเพื่อการกําหนดทางเลือกในการแกปญหาทําอยางไร มีทางเลือก

กี่ทาง 
4. ทานตัดสินใจเลือกทางเลือกขอไหน เพราะเหตุใด 
5. ทานจะนําทางเลือกไปปฏิบัติอยางไร 
6. ทานพอใจและมีความสุขกับการแกปญหานั้นหรือไม อยางไร 

 
กิจกรรมทายเลม 

1. ใหครูและผูเรียนทั้งกลุมชวยกันเขียนบันทึกหรือบันทึกลงแผนซีดีรอมสรุปกระบวนการ

เรียนรูวิชา “คิดเปน” ของกลุมผูเรียนกลุมน้ี และใหแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ ตอผลที่ไดจาก

การศึกษารายวิชานี้ 
2. ใหผูเรียนแตละคนอธิบายสั้น ๆ ถึงสิ่งที่ไดเรียนรูเพิ่มขึ้นจากการเรียนรายวิชาคิดเปน 
3. ครูและผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงานของผูเรียนแตละคนในรายวิชาคิดเปน เพื่อเปนการ

ประเมินผลการเรียนรายบุคคล 
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บทที่ 5 

การวิจัยอยางงาย 

สาระสําคญั 

 การแสวงหาความรู  ขอมูล  ขอเท็จจริงอยางมีระบบเพื่อใหไดรับคําตอบหรือความรูใหมที่เชื่อถือ

ไดสามารถทําไดโดยกระบวนการวิจัย 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อจบบทน้ี ผูเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงายได 

2. ระบุขั้นตอนการวิจัยอยางงายได 

3. ฝกทักษะสถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัยได 

4. ระบุเคร่ืองมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลได 

5. ฝกทักษะในการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย ๆ ได 
 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1  ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

 เร่ืองที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยอยางงาย 

 เร่ืองที่ 3 สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย 

 เร่ืองที่ 4  เคร่ืองการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

 เร่ืองที่ 5  การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 
 

สื่อการเรียนรู 

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

แหงชาติ 

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

3. วารสาร เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธตาง ๆ 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/�
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เร่ืองที่ 1      ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

 

การวิจัยคืออะไร 

 การวิจัยหมายถงึ  กระบวนการแสวงหาความรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีจุดมุงหมายที่แนนอน

ภายในขอบเขตที่กําหนด โดยใชวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งความรู ความจริงเปนที่ยอมรับ การ

วิจัยจึงเปนเคร่ืองมือในการคนหาองคความรูหรือขอคนพบในการแกปญหา หรือพัฒนางานหรือการเรียน

ไดอยางเปนระบบ นาเชื่อถือ มีความชัดเจน ตรวจสอบได 

 

การวิจัยอยางงายคืออะไร 

 การวิจัยอยางงาย เปนกระบวนการในการคนหาองคความรู หรือขอคนพบในการแกปญหา หรือ

แนวทางพัฒนางานที่มีกระบวนการไมซับซอนใชเวลาไมมาก สามารถทําควบคูไปกับการใช

ชีวิตประจําวันได เนนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง และสะทอนความเปนเหตุเปนผล 

 

ประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

 1.ปลูกฝงใหเปนคนมีพื้นฐานในการแสวงหาความรู หรือขอคนพบในการแกปญหา อยางมี

ระบบ 

 2. ฝกใหเปนคนที่คิดอยางมีระบบและเปนเหตุเปนผล 

 3. การวิจัยทําใหเกิดองคความรูใหม ๆ 

 4. การวิจัยทําใหเกิดสิ่งประดิษฐ และแนวคิดใหม ๆ 

 5. การวิจัยชวยตอบคําถามที่อยากรู ทําใหเขาใจปญหา และชวยในการแกไขปญหา 

 6. การวิจัยชวยในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

 7. การวิจัยชวยใหทราบผลและขอบกพรองจากการเรียน/การทํางาน 
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กิจกรรมที ่1    ใหผูเรียนวงกลมคําตอบที่ถูกตองตอไปน้ี 

1. ขอใดเปนความหมายของการวิจัยอยางงาย 

ก. การวางแผนงานอยางเปนระบบ 

ข. การคาดเดาคําตอบอยางมีระบบ 

ค. การศึกษาคนควาเร่ืองที่สนใจที่ไมซับซอนมากนัก 

2. ขอใดเปนประโยชนของการวิจัยตอตัวผูวิจัยเอง 

ก. ฝกการทํางานอยางมีระบบ  

ข. เกิดการทํางานและนวัตกรรม 

ค. เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐใหม ๆ 

ง. ชวยวางแผนและตัดสนิใจ 

 

3. ขอใดเปนประโยชนของการวิจัยตอหนวยงาน 

ก. เกิดองคความรูใหม ๆ 

ข. เกิดสิ่งประดิษฐและแนวคดิใหม ๆ 

ค. ถูกทั้ง ก และ ข   
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กิจกรรมที่ 2  ใหผูเรียนระดมสมองหัวขอ “นักวิจัยตองมีคุณสมบัติอยางไร” ตามความเขาใจของ

ผูเรียน 
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เร่ืองที่ 2      ข้ันตอนการทําวิจัยอยางงาย 

 ขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1  การกําหนดคําถามวิจัย/ปญหาวิจัย การทําวิจัย เร่ิมตนจากผูวิจัยอยากรูอะไร มีปญหาขอ

สงสัยที่     

                    ตองการคาํตอบอะไร 

ข้ันตอนท่ี 2  การเขยีนโครงการวิจยั 

       ซึ่งตองเขียนกอนการทําการวิจัยจริง โดยเขียนใหครอบคลุมหัวขอดังน้ี 

1. ชือ่โครงการวิจัย (จะทําวิจัยเร่ืองอะไร) 

2. ความเปนมาและความสําคัญ (ทําไมจึงทําเร่ืองนี้) 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย (อยากรูอะไรบางจากการวิจัย) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย (มแีนวทางขัน้ตอนการดําเนินงานวิจัยอยางไร) 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน (ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงาน) 

6. ประโยชนของการวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ (การวิจัยน้ีจะเปนประโยชนอยางไร) 

ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนในโครงการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 4 การเขียนรายงานการวิจัย ประกอบดวยหัวขอดังน้ี 

1. ชื่อเร่ือง 

2. ชื่อผูวิจัย 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

6. ผลการวิจัย 

7. ขอเสนอแนะ 

8. เอกสารอางอิง (ถามี) 

ข้ันตอนท่ี 5  การเผยแพรผลงานวิจัย เปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัยเพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ  นําผลวิจัยน้ันไปใชประโยชนตอไป 
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โดยสรุปกระบวนการและขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย เขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี 

   ข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดคําถามวิจัย / ปญหาวิจัย 

เขยีนโครงการวิจัย 

ดําเนินการตามแผนในโครงการวิจัย 

 

เขียนรายงานการวิจัย 

 

เผยแพรผลงานวิจัย 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 
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กิจกรรมท่ี 3 ใหผูเรียนวงกลมคําตอบที่ถูกตองตอไปน้ี 

1. ขั้นตอนการทําวิจัยอยางงายมีกี่ขั้นตอน 

ก. 3 ขั้นตอน 

ข. 4 ขั้นตอน 

ค. 5 ขั้นตอน 

 

2. ขั้นตอนแรกของการวิจัย คืออะไร 

ก. คําถาม / ปญหาการวิจัย 

ข. วัตถุประสงคการวิจัย 

ค. เขียนรายงานการวิจัย 

 

3. ขั้นตอนสุดทายของการวิจัย คืออะไร 

ก. การเขยีนโครงการวิจยั 

ข. การเผยแพรผลงานวิจัย 

ค. การเขียนรายงานการวิจัย 

 

4. เหตุผลที่อยากทําการวิจัย ตองเขียนในหัวขอใดของโครงการวิจยั 

ก. ชือ่โครงการวิจัย 

ข. ความเปนมาและความสําคัญ 

ค. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

5. อยากรูอะไรบางจากการทําวิจัย ตองเขียนในหัวขอใดของโครงการวิจัย 

ก. ชือ่โครงการวิจัย 

ข. วัตถุประสงคของการวิจัย 

ค. ประโยชนของการวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ 
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เร่ืองที่ 3      สถิตงิาย ๆ เพ่ือการวิจัย 

1. ความถี่ (Frequency) 

ความถี่ (Frequency) คือ การแจงนับจํานวนของสิ่งที่เราตองการศึกษาวามีจํานวนเทาใด 

เชน จํานวนผูเรียนในหองเรียน จํานวนสิ่งของ จํานวนคนไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง เปนตน 

ตัวอยางที่ 1 ครู ศรช. ศูนยฯ กศน. อําเภอ มีทั้งหมด 40 คน เราตองการทราบวาครู ศรช. ศูนยฯ กศน. 

อําเภอ เปนเพศหญิงกี่คน และเพศชายกี่คน เราสามารถแจงนับจํานวนไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 การแจงนับจํานวน ครู ศรช. ศูนยฯ กศน. อําเภอ แยกตามเพศ 

 

เพศ การแจงนับ ความถี่ (คน) 

ชาย 
 

 
15 

หญิง 
 

 
25 

รวม 40 40 

ตัวอยางที่ 2 ผูเรียนในระดับ ม.ตน ของกลุมมีทั้งหมด 60 คน ตองการทราบวาผูเรียนมีอาชีพรับราชการ 

คาขาย เกษตรกรรม รับจาง และอ่ืน ๆ กี่คน เราสามารถแจงนับจํานวนไดดังน้ี  

ตารางที่ 2  การแจงนับจํานวนผูเรียน ม.ตน แยกตามอาชีพ 

 
เพศ การแจงนับ ความถี่ (คน) 

รับราชการ 
 

 
8 

คาขาย 
 

 
14 

เกษตรกรรม 
 

 
22 

รับจาง 
 

 
12 

อ่ืน ๆ 
 

 
4 

รวม 60 60 
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กิจกรรมท่ี 4 ใหผูเรียนสาํรวจจํานวนคนในครัวเรือนของเพือ่นในหองแตละคน และทําการแจงนับ

จํานวน เมือ่ไดจํานวนแลวใสในชองวางตามชวงทีก่าํหนดให 

 จํานวนคนในครัวเรือน 

 จํานวน 1 – 3 คน  จํานวน...............................คน 

 จํานวน 4 – 6 คน   จํานวน...............................คน 

 จํานวน 7 – 9 คน   จํานวน...............................คน 

 มากกวา 10 คนขึน้ไป  จํานวน...............................คน 

2. รอยละ (Percentage) 

 รอยละ (Percentage) เปนสถิติที่ใชกันมากในงานวิจัย เพราะคํานวณและทําความเขาใจไดงาย นิยม

เรียกวา เปอรเซ็นต ใชสัญลักษณ % การใชสูตรในการคํานวณหาคารอยละมีดังน้ี 

   รอยละ = 
จํานวนเต็ม

ยบเทียบ องการเปรีตัวเลขที่ต
 X 100 

ตัวอยางท่ี 1 จากการสํารวจนักศึกษาในสถานศึกษาแหงหนึ่ง  มีจํานวนทัง้สิ้น 30 คน เปนนักศึกษา

ชาย จํานวน 18 คน เปนนักศึกษาหญิง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละไดดังน้ี 

   นักศึกษาชาย 
30
18

 X 100 = 60.00 % 

   นักศึกษาหญิง 
30
12

 X 100 = 40.00 % 

 การคํานวณคารอยละ เมื่อรวมกลุมหรือตัวเลขเปรียบเทียบแลว จะได 100 % เสมอ 

ยกเวนถามีจุดทศนิยมและมีการปดเศษที่นอยกวา 0.50 ใหปรับลง เชน 7.01 – 7.49 ปรับเปน 7.00 ถา

ต้ังแต .50 ขึ้นไปใหปรับขึ้น เชน 7.50 – 7.59 ปรับเปน 8 
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3.คาเฉลี่ย (Mean)  

 คาเฉลี่ย (Mean) เปนการนําคาของขอมูลทั้งหมดรวมกัน แลวหารดวยจํานวนขอมูลทีม่ีอยู การใช

สูตรในการคํานวณหาคาเฉลี่ยไดดังน้ี 

คาเฉลี่ย  =   ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

           จํานวนขอมูลที่มีอยู 

 

ตัวอยางท่ี 1  ถาเราอยากทราบวาเพื่อนในหองของเราจํานวน 30 คน ซึ่งมีอายุ 17 18 18 18 19 19 20 21 22 

23 23 23 23 24 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 28 29 30 30 31 และ 32 เรียงตามลําดับ มีอายุเฉลีย่เทาใด 

เราสามารถคํานวณไดดังนี ้

17 + 18 + 18 + 18 + 19 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + ..................... + 32 

30 

=  729 

 30 

= 24.30 

 ก็จะไดคําตอบวา คาเฉลี่ยของเพื่อนในหองทั้ง 30 คน เทากับ 24.30 ป 

 

กิจกรรมท่ี 5  ใหผูเรียนสํารวจคะแนนปลายภาควิชาภาษาไทยของเพื่อนในหอง และหาคาเฉลี่ยของ

คะแนนทีไ่ด 
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เร่ืองที่ 4    เคร่ืองมือการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือการวิจัย เปนสิ่งสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลสิ่งที่ตองการศึกษา เคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัยมีหลายประเภท ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต 

แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือการวิจัยที่นิยมนํามาใชรวบรวมขอมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ เชน การ

วิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงอธิบาย เปนตน แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถาม

ปลายเปด 

แบบสัมภาษณ 

 แบบสัมภาษณ เปนเคร่ืองมือการวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยทุกประเภท ทุกสาขา 

แตที่นิยมคือใชกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การสัมภาษณ เปนการรวบรวมขอมูลในลักษณะเผชิญหนากันระหวางผูสัมภาษณ และผูให

สัมภาษณ โดยผูสัมภาษณเปนผูซักถามและผูใหสัมภาษณเปนผูใหขอมูลหรือตอบคําถามของผูสัมภาษณ 

เชนครูสัมภาษณนักศึกษาเกีย่วกับการเรียนการสอน คณะกรรมการสัมภาษณนักศึกษาทีส่อบเขาเรียนใน

สถานศึกษาได 

แบบสงัเกต 

 แบบสังเกตเปนเครือ่งมือการเก็บรวบรวมขอมูล ที ่ใชไดกับงานวิจัยทุกประเภท โดยเฉพาะ

งานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิงทดลอง เชน ใชแบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการใชหองสมุด ผู

สังเกตจะบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาตามความเปนจริง 

 

กิจกรรมท่ี 6  ใหผูเรียนทุกคนไปศึกษาตัวอยาง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกตเพิ่มเติมจาก

เอกสาร หรือจาก Website ที่เกี่ยวของแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพบกลุม 
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เร่ืองที่ 5      การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 

 โครงการวิจัย คือ แผนการดําเนินวิจัยที ่เขียนขึ ้นกอนการทําวิจัยจริง มีความสําคัญคือเปน

แนวทางในการดําเนินการวิจัยสําหรับผูวิจัยเองและผูเกี่ยวของ  

 การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย อาจไมจําเปนตองเขียนใหครบทุกหัวขอตามหลักการโดยทัว่ไป 

(ซึ่งมีประมาณ 14 หัวขอ) แตเขียนใหครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

1. ชื่อโครงการวิจัย (จะทําวิจัยเร่ืองอะไร) 

2. ความเปนมาและความสําคัญ (ทําไมจึงทําเร่ืองนี)้ 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย (อยากรูอะไรบางจากการวิจัย) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย (มีแนวทางขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยอยางไร) 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน (ระยะเวลาการวิจัยและแผนการดําเนินงานวิจัย) 

6. ประโยชนของการวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ (การวิจัยน้ีจะเปนประโยชนอยางไร) 

รายละเอียดและคําอธิบายการเขียนแตละหัวขอ ดังตอไปน้ี 

1. ชื ่อโครงการวิจัย ชื ่อโครงการวิจัยควรกะทัดรัด สื ่อความหมายไดชัดเจน มีความ

เฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ศึกษา 

2. ความเปนมาและความสําคัญ เขียนอธิบายใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่ศึกษาเขียนใหตรง

ประเด็น กระชับเปนเหตุเปนผล มีอางอิงเอกสารที่ศึกษา (ถามี) 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย เขียนใหสอดคลองกับชื่อโครงการวิจัย ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา 

เขียนใหชัดเจน อาจมีขอเดียวหรือหลายขอก็ได 

4. วิธีดําเนินการวิจัย ระบุถึงวิธีการดําเนินการวิจัยใหครอบคลุมหัวขอ ดังตอไปน้ี 

4.1 ประชากรกลุมตัวอยาง สิ่งที่ศึกษาคืออะไร มีจํานวนเทาไร 

4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ระบุวิธีการเก็บการบันทึกขอมูล ระยะเวลา หรือชวงเวลา 

สถานที ่

4.3 เครื่องมือวิจัย ระบุชนิด เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เชนแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ แบบสํารวจ 

4.4 การวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน เขียนขัน้ตอนการดําเนินการวิจัยโดยละเอียด และระยะเวลาการ

ดําเนินการ แตละขั้นตอน 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เขียนเปนขอๆ ถึงประโยชน ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการทําวิจัย 

 

กิจกรรมท่ี 7  ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน แตละกลุมไปศึกษาการเขียนโครงการวิจัยที่สนใจ แลว

สรุปใหครอบคลุมหัวขอการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 6 หัวขอขางตน 
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กิจกรรมท่ี  1 

1. ค 

2. ก 

3. ค 

กิจกรรมท่ี  2 

 นักวิจัยควรมีคุณสมบัติ เชนรูจักสังเกต แสวงหาความรูจากแหลงตางๆ จดบันทึก วิเคราะห 

สรุปผล และเผยแพรผลงาน เปนตน 

กิจกรรมท่ี  3 

1. ค 

2. ก 

3. ข 

4. ข 

5. ข 

กิจกรรมท่ี  4 

 การแจงนับจํานวนคนในครัวเรือน เปนไปตามขอมูลการสํารวจ 

กิจกรรมท่ี  5 

 คาเฉลี่ยเปนไปตามขอมูลที่สํารวจคะแนนปลายภาค ตรวจความถูกตองของการคิดคาเฉลี่ยนของ

ผูเรียน 

กิจกรรมท่ี  6   

 สังเกต สอบถาม ขอมูลที่ผูเรียนนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 

กิจกรรมท่ี 7 

 เปนไปตามรายละเอียดและคําอธิบายการเขียนแตละหัวขอวาเขียนไดกระชับถูกตองหรือไม

อยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรม 
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บทที ่6 

ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพ้ืนที่ในการพัฒนาอาชีพ 

 

  ในปจจุบันโลกมีการแขงขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะการประกอบอาชีพตาง ๆ จําเปนตอง

มีความรูความสามารถ ความชํานาญการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ผู ที ่ประสบผลสําเร็จในอาชีพของ

ตนเอง จะตองมีการคนควา หาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพือ่เพิ ่มพูนความรูความสามารถให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การทีจ่ะจัดการอาชีพใหไดผลสําเร็จนัน้จําเปนตองมีปจจัย

หลายดาน การเรียนรูปจจัยดานศักยภาพหลักของพื้นที่ เปนเร่ืองที่สําคัญเร่ืองหน่ึงที่ตองเรียนรู 

 

 เร่ืองท่ี 1   ความหมายความสําคัญของศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

  การใชทักษะการเรียนรู ในการเรียนรู เกี ่ยวกับศักยภาพหลักของพื ้นที ่เพื ่อเพิ ่มขีด

ความสามารถในการพัฒนาอาชีพเปนสิ่งจําเปน เพราะในสภาพการปจจุบันที่ผานมาประเทศไทยจะ

สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาใหประชาชนในแตละพืน้ทีม่ีงานทําแลวในระดับหนึง่ แตดวยพลวัต

ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว และรุนแรงของสังคมโลกดังกลาวไดสงผลตอสังคมไทย ใหเขาสู

สังคมแหงการแขงขันอยางหลีกเลี่ยงไมได ความอยูรอดของประเทศ ปจจุบันขึน้อยูกับความสามารถใน

การแขงขัน และการพัฒนาศักยภาพของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ประเทศไทยจึงตองเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันในระดับโลก จากรายงานของสถาบันเพื่อการพัฒนาการจัดการ(IMD) การ

จัดอันดับของ IMD ในรอบ 10 ปทีผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดอันดับสมรรถนะหรือความสามารถในการ

แขงขันอยูกลางๆ คอนไปทางทาย โดยเปรียบเทียบแลวอยูต่ํากวา ประเทศสิงคโปร ไตหวัน เกาหลีใต 

ฮองกง และ มาเลเซีย มาตลอด การจัดลําดับประเทศไทย โดย IMD ใน 2 ปลาสุด (พ.ศ. 2552-2553) ไทย

อยูอันดับที ่26 จาก อันดับที ่58 สมรรถนะทีต่่าํหรือเปนจุดออนของประเทศไทยดานหนึง่คือ สมรรถนะ

ดานการศึกษา ซึ่งอยูในอันดับที่ประมาณ 40 กวาจาก 58 ประเทศ ตัวอยางสําคัญทีเ่ห็นไดเดนชัดที่สุด คือ 

ในป 2015 จะมีการรวมตัวกันของกลุมประเทศ ASEAN จะเริม่ตนขึน้ เกิดความเคลื่อนไหวอยางเสรีของ

สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมือ หากประเทศไทยไมเตรียมพรอม และไมสามารถแขงขันใน

เวทีระดับภูมิภาคได จะทําใหเสียเปรียบประเทศเพือ่นบาน การยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงตอง

ยกระดับความสามารถในการแขงขันดวย และไมเพียงแตในภูมิภาคอาเซียนเทาน้ัน หากแตจะตองเปนทุก

ภูมิภาคของโลก เพราะทุกภูมิภาคไมวาจะเปนพื้นที่ที่เจริญแลว หรือกําลังพัฒนาก็ตาม ลวนมีโอกาสที่

ซอนอยูทั้งสิ้น หากการศึกษาสรางคนที่มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน สามารถมองเห็นโอกาสที่ซอน

อยู จะทําใหประเทศยืนอยูบนเวทีโลกไดอยางมั่นคง และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

 ดวยเหตุนี้ การศึกษาตองเริ่มตนจากการวิเคราะห และคนหาศักยภาพภายในออกมากอน และ

ควบคูไปกับทําความเขาใจการเปนไปของโลก จึงตอง “ดูเรา ดูโลก” คือ เขาใจตัวเอง และเขาใจวาโลก
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หมุนไปทางใด เพื่อวิ่งไปโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง มีความรูเทาทันทุนนิยม และรูขอจัดกําจัดของเรา 

และโดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่ประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ประเทศไทย

จําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมใหกับประชาชน ในการตั้งรับเขตการคาเสรี ทัง้สินคาและแรงงานที่จะ

ไหลเขามา ภายใตเขตเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทีเ่ปนหนึ่งเดียว โดยการสนับสนุนใหเกิดการสราง

องคความรูในดานตางๆ โดยเฉพาะการสรางองคความรูผานกลไกการสรางงานวิจัยดานสังคม ใหเทา

เทียมกับงานวิจัยดานวิทยาศาสตร  

      กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในการพัฒนา 5  ศักยภาพของ

พื้นที่ใน 5 กลุมอาชีพใหม ใหสามารถแขงขันใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก เพือ่พัฒนาใน 5 ศักยภาพของ

พื้นที่คือ 1.ศักยภาพของธรรมชาติในแตละพื้นที่ 2.ศักยภาพของพืน้ทีต่ามลักษณะภูมิอากาศ 3.ศักยภาพ

ของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ 4.ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี องคความรู ภูมิ

ปญญา และวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่5.ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพืน้ที่ ทั ้งนี ้คํานึงถึงการ

พัฒนาหลักสูตรตาม 5 กลุมอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยการ ความคิดสรางสรรค และ

การอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง”  

  ศักยภาพ (Potential) หมายถึง ความสามารถในตัวคนแตละคนเปนพลังภายใน พลังที่

ซอนไวหรือพลังแฝงที่ยังไมไดแสดงออกมาใหปรากฏ หรือออกมาบางแตไมหมด   

  การวิเคราะห คือ การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธกัน 

รวมถึงสืบคนความสัมพันธสวนยอยเหลาน้ัน 

  ศักยภาพหลักของพื ้นที่ หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื ้นที ่ 

ศักยภาพของพืน้ทีต่ามหลักภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลทีตั่ง้ของแตละพืน้ที ่ศักยภาพ

ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละ

พื้นที่ 
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เร่ืองท่ี 2  การวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ  

 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นท่ี หมายถึง  สิ่งตาง ๆ(สิง่แวดลอม) ที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติและมนุษย สามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา    

แรธาตุ  พลังงาน และกําลังแรงงานมนุษย  เปนตน ดังนั ้น การแยกแยะเพื ่อนําเอาศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื ้นทีเ่พือ่นํามาใชประโยชนในดานการประกอบอาชีพตองพิจารณาวา

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะตองนํามาใชในการประกอบอาชีพในพืน้ที่มีหรือไมมีเพียงพอหรือไม ถาไม

มี ผู ประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะกอบอาชีพที ่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม เชน การผลิตน้ําแร

ธรรมชาติ แตในพืน้ทีไ่มมีตาน้ําไหลผานและไมสามารถขุดน้ําบาดาลได ซึ ่งผู ประกอบการจะตอง

พิจารณาวายังจะประกอบอาชีพน้ีอีกหรือไม และถาตองการประกอบอาชีพนีจ้ริงๆเนือ่งจากตลาดมีความ

ตองการมาก็ตองพิจารณาวาการลุงทุนหาราตุที่จะมาใชในการผลิตคุมหรือไม 

 2. ศักยภาพของพื้นท่ีตามหลักภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะของลมฟาอากาศที่มีอยูประจําทองถิ่น

ใดทองถิ่นหนึ่งโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของอุณหภูมิประจําเดือน และปริมาณน้ําฝนในชวงระยะเวลา

ตางๆของป เชนภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นหรือเปนแบบสะวันนา (Aw) คือ อากาศ

รอนชื้นสลับกับฤดูแลงเกษตรกรรม กิจกรรมทีท่ํารายไดตอประชากรในภาคเหนือ ไดแก การทําสวน ทํา

ไร ทํานา และเลีย้งสัตวภาคใตเปนภาคทีม่ีฝนตกตลอดทัง้ป ทําใหเหมาะแกการปลูกพืชเมืองรอน ที่

ตองการความชุมชืน้สูง เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน ดังนั้นการประกอบอาชีพอะไรก็ตามจําเปน

พิจารณาสภาพภูมิอากาศดวย  

 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ หมายถึงลักษณะของพื้นที่และทําเล

ที่ต้ังในแตละจังหวัด ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา ที่ราบสูง ทีร่าบลุม ที่ราบชายฝง สิง่ทีเ่ราตอง

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เชน ความกวาง ความยาว ความลาดชัน และความสูงของพืน้ที่ เปนตน 

ซึ่งในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามไมวาจะเปนการผลิต การจําหนาย หรือการใหบริการก็ตามจําเปนตอง

พิจารณาถึงทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม 

4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นท่ี จากการที่ประเทศ 

ไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติทีแ่ตกตางกันออกไปในแตละภาค จึงมีความ

แตกตางกันในการดํารงชีวิตของประชากรทัง้ดานวัฒนธรรม ประเพณี และการประกอบอาชีพระบบการ

เกษตรกรรม สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม (agrarian society) กลาวคือ ประชากรรอยละ 80 ประกอบ

อาชพีเกษตรกรรม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา คนไทยสวนใหญมีวิถีชีวิตผูกพันกับระบบการเกษตรกรรม 

และระบบการเกษตรกรรมนีเ้อง ไดเปน ที่มาของวัฒนธรรมไทยหลายประการ เชน ประเพณีขอฝน 

ประเพณีลงแขก และการละเลน เตนกํารําเคียว เปนตน  
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 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง  เปนการนําศักยภาพของแตละ

บุคคลในแตละพื้นที่มาใช ในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติ

ที่ดีตอองคการ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพือ่นรวมงานและองคการ เมือ่พิจารณา

ถึงทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะภูมิปญญาไทย แมวากาลเวลาจะผานไป ความรูสมัยใหมจะ

หลัง่ไหลเขามามาก แตภูมิปญญาไทยก็สามารถปรับเปลีย่นใหเหมาะสมกับยุคสมัย เชนการรูจักนํา

เคร่ืองยนตมาติดต้ังกับเรือ ใสใบพัดเปนหางเสือ ทําใหเรือสามารถแลนไดเร็วขึ้น เรียกวา เรือหางยาว การ

รูจักทําการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟนคืนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณแทนสภาพเดิมที่ถูก

ทําลายไป การรูจักออมเงิน สะสมทุนใหสมาชิกกูยืม ปลดเปลือ้งหนี้สิน และจัดสวัสดิการแกสมาชิก จน

ชุมชนมีความมัน่คง เขมแข็ง สามารถชวยตนเองไดหลายรอยหมูบานทัว่ประเทศ เชนกลุมออมทรัพยคีรี

วง จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดในรูปกองทุนหมุนเวียนของชุมชน  

 จะเห็นไดวา การวิเคราะหศักยภาพมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็งมาก 

หากไดวิเคราะหแยกแยะศักยภาพของตนเองอยางรอบดาน ปจจัยภายในตัวตนผูประกอบการ ปจจัย

ภายนอกของผูประกอบการ โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการคา ยิง่วิเคราะหไดมากและ

ถูกตองแมนยํามาก จะทําใหผูประกอบการรูจักตนเอง อาชีพของตนเองไดดียิ่งขึน้เหมือนคํากลาว รูเขา รู

เรา รบรอยคร้ัง ชนะทั้งรอยคร้ัง 
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เร่ืองท่ี  3   ตัวอยางอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นท่ี 

 1. กลุมอาชีพใหมดานเกษตรกรรม   

กลุมการผลิต เชน การผลิตไมดอกเพื่อการคา การผลิตปุยอินทรีย การผลิตไกอินทรีย 

กลุมแปรรูป เชน การแปรรูปปลานิลแดดเดียว การแปรรูปทําไสกรอกจากปลาดุก 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตรผสมผสานตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

การฝกอบรมเกษตรทางเลือก ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวอยางอาชีพ การปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาต ิ

 

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 การเปนตัวแทนจําหนายที่พักและบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ในกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนโดยใชคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต 

 

 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 โดยอยูในรูปของสินคาและบริการเกี่ยวกับการทองเทีย่ว ดังน้ัน 

การรวบรวมนําเสนอขอมูลการใหบริการเกี ่ยวกับการทองเที ่ยวโดยการเปนตัวกลางระหวางสถาน

ประกอบการ/ผูประกอบการกับผูใชบริการ จึงเปนอาชีพทีน่าสนใจและมีโอกาสกาวหนาสูง ดังน้ัน 
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ผู เรียนจึงควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติเกีย่วกับธุรกิจที่พักและการใหบริการการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน การใชคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตสําหรับการเปนตัวแทน

จําหนายระหวางเจาของ/ผูประกอบการการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมกับผูใชบริการผานทางอินเตอรเน็ต 

การเจรจาตอรองในฐานะตัวแทนจําหนาย 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

สิ่งแวดลอมมาบริหารจัดการเพือ่เพิม่มูลคาจูงใจใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสกับการทองเทีย่วเชิงอนุรักษ

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 ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยว 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 

- มีแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดสนใจแปลกชวนใหผูคนมาเที่ยว 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  ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เพ่ือธุรกิจ 

 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย มากขึน้  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 และสะดวกในการเขาถึง 

2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ - อุณหภูมิ2 ความชื้น2 ความกดอากาศ2 ลม2 และปริมาณนํ้าฝน2 รวมไป

ถึงปจจัยที่เกี่ยวของอ่ืนในทางอุตุนิยมวิทยา2

3

 

ที่ต้ังตามแนวละติจูด3 

- มีขอมูลของภูมิอากาศ 

ความใกลไกลจากทะเล 

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�
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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 การพัฒนากลุมอาชีพทอผาพ้ืนเมือง 

 

 3ในปจจุบัน 3นี้ ผาพื้นเมืองของไทยในภาคตางๆ กําลังไดรับการอนุรักษฟนฟู  และพัฒนา รวมทั้ง

ไดรับการสงเสริมใหนํามาใชสอยในชีวิตประจําวันกันอยางกวางขวางมาก  ดังนั้น จึงเกิดมีการผลิตผา

พืน้เมืองในลักษณะอุตสาหกรรมโรงงาน โดยมีบริษัทจางชางทอ ทําหนาทีท่อผาดวยมือตามลวดลายที่

กําหนดให  โรงงานหรือบริษัทจัดเสนไหมหรือเสนดายทีย่อมสีเสร็จแลวมาใหทอ  เพือ่เปนการควบคุม

คุณภาพ  บางแหงจะมีคนกลางรับซื้อผาจากชางทออิสระซึง่เปนผูปนดาย  ยอมสี  และทอตามลวดลายที่

ตองการเองที่บาน แตคนกลางเปนผูกําหนดราคาตามคุณภาพและลวดลายของผาที่ตลาดตองการในบาง

จังหวัดมีกลุมแมบานชางทอผาที่รวมตัวกันทอผาเปนอาชีพเสริม  และนําออกขายในลักษณะสหกรณ 

เชน กลุมทอผาของศิลปาชีพอยางไรก็ตามในสภาพที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้นเปนการทอเพื่อขายเปน

หลัก   การทอผาพืน้บานพืน้เมืองหลายแหงยังทอลวดลายสัญลักษณดัง้เดิม  โดยเฉพาะในชุมชนทีม่ีเชื้อ

สายชาติพันธุบางกลุมทีก่ระจายตัวกันอยูในภาคตางๆ ของประเทศไทย ศิลปะการทอผาของกลุมชน

เหลาน้ีจึงนับวาเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมอยูจนถึงทุกวันน้ี  หากจะแบงผาพื้นเมืองของกลุมชนเหลานี้ตาม

ภาคตางๆ เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น 0ในภูมิภาคตางๆ  และมีการปรับปรุงพัฒนาสีสัน  คุณภาพ  และ

ลวดลาย ใหเขากับรสนิยมของตลาด ดังน้ัน ผูเรียนจึงควรมีความรู 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 ประเพณี 

และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

มีแหลงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแตละ

พื้นที่ 

มีภูมิปญญา และฝมือแรงงาน 

 

  กิจกรรม  

1. ใหผูเรียนรวมกลุมและวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้นในการพัฒนาอาชีพวาในพื้นที่มี

ศักยภาพดานใดบาง  

2. ใหผูเรียนยกตัวอยางอธิบายและหาเหตุเกี่ยวกับศักยภาพภายในและศักยภาพภายนอกที่

เกี่ยวของกับกับการประกอบอาชีพ 
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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. บทที่ 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. 

 



 205 

 

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 คร้ังที่ 2  

 

ท่ีปรึกษา 

 

1. นายประเสริฐ  บญุเรือง   เลขาธิการ กศน. 

2. ดร. ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป   รองเลขาธิการ กศน. 

4. นางวัทนี  จันทรโอกุล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

5. นางชุลีพร  ผาตินนินาท  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา 

6. นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  หัวหนาหนวยศกึษานิเทศก 

7. นางศุทธินี  งามเขตต  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

1. ดร.ทองอยู  แกวไทรฮะ  ที่ปรึกษากลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. ดร.รุงอรุณ  ไสยโสภณ  หัวหนากลุมพฒันาการเรียนการสอน 

3. นายสมชาย  ฐิติรัตนอัศว  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาววรรณพร ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวชาลินี  ธรรมธษิา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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