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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 
 

 

 เอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูฉบับน้ี เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียน รายวิชาทักษะ

การเรียนรู ทร 21001  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง 2554)  เพื่อใหผูเรียน กศน. ทําความเขาใจและเรียนรูในสาระสําคัญของ

เน้ือหารายวิชาทักษะการเรียนรู 

 ในการศึกษาเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองเรียนรูฉบับน้ี ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังน้ี 

  1.  ศึกษาโครงสรางรายวิชาทักษะการเรียนรู  ทร 21001 หลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2554) ใหเขาใจกอน 

  2.  ศึกษารายละเอียดเน้ือหาในเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรู ใหเขาใจทีละบท หลังจาก

น้ัน ทํากิจกรรมทายบท ใหครบทุกกิจกรรม จํานวน 6 บทเรียน 

  3.  หากตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหารายวิชาทักษะการเรียนรูเพิ่มเติม ผูเรียน 

กศน. สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํารา หรือหนังสือเรียนที่มีอยูในหองสมุด กศน.ตําบล 

หรือจากครูผูสอน 
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                         ความหมาย และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง

 

  ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง  กระบวนการที่ผูเรียนมีความคิดริเริ่มที่จะเรียนรู ศึกษา 

คนควาดวยตนเอง หรือสอบถามขอความชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมก็ได  ผูเรียนสามารถเรียนรูดวย

ตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัด โดยมีเปาหมาย คือ รูจักแสวงหาแหลง

คนควาของการเรียนรู เลือกวิธีที่จะเรียนรู  จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูดวย

ตนเอง หรือรวมมือกับผูอื่น ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและควบคุมการเรียนของตนเอง   

  ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง   

 เน่ืองจากการเรียนรูดวยตนเอง เปนแนวทางการเรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง             

ของสภาพปจจุบัน  ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ เกิดขึ้นทุกวัน              

การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา ไมอาจทําใหศึกษาหาความรูไดครบถวน ดังน้ันการเรียนรูดวย

ตนเองจึงมีความสําคัญ  สามารถสนองความตองการของบุคคลได  

   ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง แบงเปน 2 สวน คือ 

  1.  ความสําคัญตอตัวผูเรียน 

        1) ทําใหคนมีการพัฒนาทางปญญา จากคนที่ไมมีความรู มาเปนผูรู และทําเปน  

        2) ทําใหคนสามารถปรับและประยุกตใชความรูไปสูสถานการณใหม ทําใหประสบ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  

        3) ทําใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

อยางมีศักยภาพ เปนผูแกปญหาเปน และมีความสุข 
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  2. ความสําคัญตอสังคม 

   สังคมปจจุบัน เปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง มีขอมูลขาวสารและความรูใหม ๆ 

เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งสงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคม การแสวงหาความรู และนําความรูที่

ไดไปปรับใช ใหเกิดประโยชน จะทําใหอยูรอดในสังคมได  ถาคนเราสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  

ก็จะเกิดสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เปนสังคมที่มีการพัฒนาใหเจริญกาวหนาตอไป       

   การเรียนรูดวยตนเอง สามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี  

    1) ลักษณะที่เกิดจากองคประกอบภายในที่มีแรงจูงใจอยากเรียนรู ผูเรียนที่มี

คุณลักษณะในการเรียนรูดวยตนเอง จะมีเปาหมายในการเรียนรูที่แนนอน  มีความรับผิดชอบใน

การเรียน รวมท้ังรับผิดชอบในการบริหารจัดการตนเอง  

    2) ลักษณะที่เกิดจากองคประกอบภายนอกที่เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนได

เรียนรูดวยตนเอง ประกอบดวย ขั้นตอนการวางแผนการเรียน การปฏิบัติตามแผน และการ

ประเมินผล  การเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบน้ี  ผูเรียนจะไดประโยชนจากการเรียนมากที่สุด 

การใหผูเรียนบรรลุเปาหมายอาจจะเสนอใหใชสัญญาการเรียน  เปนการมอบหมายภาระงานใหแก

ผูเรียนวาจะตองทําอะไรบาง  เพื่อใหไดรับความรูตามเปาประสงคและผูเรียนจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

น้ัน   
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                     การกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

  การกําหนดเปาหมายหรือจดุมุงหมายการเรียนรู  

   เปาหมายของชีวิต คือ การคิดถึงภาพของตัวเองในอนาคตในหลาย ๆ ดานไปพรอม ๆ 

กัน ทั้งเปาหมายที่จับตองได และจับตองไมได การกําหนดเปาหมายชีวิต ทําใหมีทิศทางในการคิด           

อยางมีจุดมุงหมาย ไมเสียเวลา  มีแผนท่ีจะเดินทางไปสูความสําเร็จที่ตองการในอนาคต 

 ความหมายของการกําหนดเปาหมายการเรียนรู  

 การกําหนดเปาหมายการเรียนรู คือ การกําหนดจุดหมายปลายทางของผูเรียนวาตอง

บรรลุถึงจุดหมายอะไรบาง ภายหลังการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสามารถกําหนดได ทั้งดานทักษะทาง

ปญญา เชน ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช เปนตน ทางพฤติกรรม อารมณ และ

ความรูสึก เชน เจตคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม เปนตน และดานทักษะความสามารถ เชน 

การปฏิบัติ การแสดงออก เปนตน 

 ประโยชนของการกําหนดเปาหมายการเรียนรู 

 เมื่อผูเรียนทราบจุดหมายปลายทางการเรียนรูของตนเอง  จะสามารถวางแผนการเรียนรู  

และกําหนดแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการ ผูเรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู 

ชองทางหรือแหลงเรียนรูและสื่อที่เหมาะสม  ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักการกําหนดเปาหมายการเรียนรู  มีดังน้ี 

  1. ระบุสิ่งที่เราตองการใหเกิด ตองการใหเปนใหชัดเจน 

  2.  ตองสามารถระบุ และวัดผลลัพธไดอยางชัดเจน 

  3. ตองมีความมุงมั่นและลงมือปฏิบัติจริง 

  4. ตองสมเหตุสมผล และเปนสิ่งที่มีโอกาสเปนไปได 

  5. มีระยะเวลาเปนกรอบกําหนดสิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ 
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  การวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่สําคัญ ชวยใหผูเรียนมีความตั้งใจ มีแรงจูงใจสูง               

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได นําประโยชนของการเรียนรูไปใชใหเกิด

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

 ความหมายของการวางแผนการเรียนรู  การวางแผนการเรียนรู คือ การที่ผูเรียน

กําหนดแนวทางการเรียนรูของตนเองขึ้นมา เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว โดยตอง

กําหนดเวลาเรียนรูของตนเอง กําหนดวากิจกรรมมีอะไรบาง และจะสิ้นสุดเมื่อใด โดยมีการวาง

แผนการเรียนรู ดังน้ี 

  1. เน้ือหาการเรียนรู มีอะไรบาง 

  2. ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่เกิดจากการเรียนรู 

  3. กิจกรรมการเรียนรู  เรียนรูดวยวิธีการใด 

  4. สื่อและแหลงเรียนรูอยูท่ีไหนบาง 

  5. การวัดประเมินผล  มีวิธีวัดประเมินผลการเรียนรูอยางไร 

 ประโยชนของการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

  1. ชวยใหผูเรียนสามารถระบุเปาหมาย หรือผลงานการเรียนรูไดอยางชัดเจน 

  2. ชวยในการกําหนดและระบุกิจกรรม หรืองานที่ผูเรียนทําไดอยางชัดเจน  

  3. ชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบท่ีกําหนดไว 

 หลักการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

  1. การวางแผนการเรียนรู ควรเริ่มตนจากการกําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรูดวย

ตนเอง 

  2. ผูเรียนเปนผูกําหนดการวางแผนการเรียนของตนเอง 

  3. ผูเรียนเปนผูจัดการเน้ือหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจของ

ตนเอง 

  4. ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียนรูเพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

  5. ผูเรียนกําหนดและแสวงหาแหลงเรียนรูดวยตนเอง 
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 กระบวนการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

 กระบวนการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง มีกระบวนการสําคัญที่ควรดําเนินการ ดังน้ี 

  1. วิเคราะหและกําหนดความตองการในการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการหรือ

ความสนใจ 

  2. กําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู หรือสิ่งที่ตองการใหเกิดกับตนเอง ภายหลังการ

เรียนรู 

  3. วางแผนการเรียนรู โดยผูเรียนกําหนดแนวทางการเรียนของตนเอง เรื่องเวลาเรียน

เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรูในแตละชวง  ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด  

  4. เลือกรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู 

  5. ในกรณีบางเรื่องไมสามารถเรียนรูไดดวยตนเองทั้งหมด ตองมีผูชวยเหลือ ซึ่งอาจ

เปนครู เพื่อนที่พบกลุมรวมกัน ฯลฯ ผูเรียนจะตองกําหนดบทบาทของผูชวยเหลือการเรียนรูให

ชัดเจน  

  6. กําหนดวิธีการตรวจสอบตนเอง วิธีการประเมินผลการเรียนของตนเองรวมกับครู 

เชน  การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม 

 

                ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู  ทักษะการแกปญหาและเทคนิค     

      ในการเรียนรูดวยตนเอง  

  ทักษะพื้นฐานทางการศกึษาหาความรูดวยตนเอง 

 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรูดวยตนเอง เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางมาก 

สําหรับการดํารงชีวิตในปจจุบัน  เพราะสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง  การที่บุคคลจะเรียนรูดวย

ตนเองไดน้ัน  ตองมีลักษณะความพรอมเพื่อเปนพื้นฐานทางการเรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี 

  1. การฟง  เปนการรับรูเร่ืองราวตาง ๆ จากแหลงของเสียงหรือเหตุการณ ซึ่งอาจจะ

หมายถึง การฟงจากผูพูดโดยตรง หรือฟงผานอุปกรณ การบันทึกเสียง วีดิทัศน หรือสื่อวิทยุ 

โทรทัศน หรืออินเทอรเน็ตผานคอมพิวเตอร อวัยวะที่ใชในการฟง คือ หู การฟงเปนกระบวนการ

ทํางานของสมอง อีกหลายขั้นตอนตอเน่ืองจากการไดยิน เปนความสามารถที่จะไดรับรูสิ่งที่ไดยิน 

ตีความหมาย และจับความสิ่งที่รับรูน้ัน เขาใจและจดจําไว ซึ่งเปนความสามารถทางสติปญญา  
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  2. การพูด เปนการถายทอด หรือสื่อความหมายของมนุษยโดยการใชเสียง ซึ่งมีคําพูด 

นํ้าเสียง และกริยาทาทางเปนเครื่องถายทอดความรู ความคิด และความรูสึกจากผูพูดไปสูผูฟง  

  3. การอาน เปนการรับรูความหมายจากถอยคํา การอานตามหนังสือ หรือการสังเกต

พิจารณาดู เพื่อใหเขาใจจากขอความที่ปรากฏในหนังสือ จับประเด็นสาระสําคัญของการอานได                      

และสามารถสรุปเรื่องท่ีอานได        

  4. การเขียน เปนการถายทอดความรูสึกนึกคิด และความตองการของบุคคล ออกมา

เปนสัญลักษณ คือ ตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ  ทําใหมองเห็นความหมายของการ

เขียนวามีความจําเปนอยางยิ่งตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน ใหผูเรียนเขียนบันทึกความรู 

ทําแบบฝกหัด เปนตน 

  5. การสังเกตและการจํา การสังเกตเปนกระบวนการหน่ึงของการศึกษาคนหาความ

จริงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ในแตละวันเราตองผานเหตุการณ  ผานสิ่งตาง ๆ หลายอยาง  

ฉะน้ันจึงตองรูจักสังเกตและจดจําสิ่งที่พบเห็น  การเรียนรูดวยตนเองก็จะเกิดขึ้นจากการสังเกต

และการจํา   

  6. การจดบันทึก วิธีการจดบันทึกน้ันเปนแบบอยางที่ดีและเปนประโยชนอยางยิ่ง คือ 

จะตองทําการบันทึกอยางสม่ําเสมอ  เมื่อจดบันทึกแลวควรนํามาเรียบเรียง  การจดบันทึกเปน

วิธีการหน่ึงของการเรียนดวยตนเอง การประเมินผลดวยแฟมสะสมงานที่ตองใชกับการเรียนรูดวย

ตนเอง ก็ตองอาศัยการจดบันทึกเปนสําคัญ 

 

  ทักษะการแกปญหา     

 ทักษะการแกปญหา เปนความสามารถในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมี

ระบบ ไมเกิดความเครียดทางกายและจิตใจ  จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญและแกไขยากยิ่งขึ้น

เรื่อย ๆ 

 ขั้นตอนการแกปญหา แบงเปน 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ทําความเขาใจสถานการณที่เปนปญหา โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และทํา

ความเขาใจกับเหตุการณ สถานการณนั้น 
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  2. กําหนดปญหาใหถูกตองและชัดเจน โดยอาจใชวิธีการเลาเรื่อง หรือการเขียน

บรรยายสภาพปญหาดวยถอยคําสั้น ๆ และระบุเปาหมายที่เราอยากใหเกิดภายหลังจากที่ไดแกไข

ปญหานั้นแลว  

  3. วิเคราะหสาเหตุสําคัญ โดยอาจจะใชวิธีการตาง ๆ  ประกอบดวย การตรวจหาสาเหตุ     

การเลือกสาเหตุสําคัญที่นํามาสูปญหาน้ัน และการระบุสาเหตุที่แทจริงของปญหา 

  4. หาวิธีการแกปญหาใหไดมากที่สุด จากน้ันจึงวิเคราะหความเปนไปได และลด

จํานวนวิธีการแกไขปญหา  จนคาดวาจะเหลือวิธีที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

  5. เลือกวิธีการแกไขปญหาที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบทางเลือกของการแกไข

ปญหาทั้งหมด แลวประเมิน  และเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด 

  6. การวางแผนการปฏิบัติ เปนการกําหนดไววาจะตองทําอะไรบาง แตละขั้นตอน                         

มีกระบวนการแกปญหานั้นอยางไร 

  7. ติดตามประเมินผล เปนการตรวจสอบความคืบหนาของการแกปญหาอยาง

สม่ําเสมอเพื่อที่จะไดทราบวามีปญหาและอุปสรรคใดที่แกไขไปแลว หรือยังคงอยู และควรปรับ

วิธีการแกปญหาหรือไม อยางไร   

  เทคนคิในการเรียนรูดวยตนเอง 

 เทคนิคท่ีนิยมใชในการเรียนรูดวยตนเอง เชน 

  1. การบันทึกการเรียนรู  เปนการบันทึกขอมูล ความคิดเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดเรียนรู 

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมใหกวางไกลออกไป หรือการนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

  2. การทํารายงาน เปนการนําขอมูลความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา มาวิเคราะห 

สังเคราะหใหถูกตอง  และเรียบเรียงอยางมีแบบแผน ความยาวของรายงานขึ้นอยูกับขอบเขตของ

หัวขอรายงาน 

  3. ทําสัญญาการเรียนรู เปนการทําขอตกลงที่ผูเรียนไดทําไวกับครู วาเขาตองปฏิบัติ

อยางไรบาง ในการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว  และสําหรับครู 

สัญญาการเรียนรูมีไวเพื่อติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาการเรียนของผูเรียน 
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  4. สรางหองสมุดของตนเอง เปนการรวบรวมรายช่ือ ขอมูลแหลงความรูตาง ๆ ที่คิด

วาจะเปนประโยชน ตรงกับความสนใจ  เพื่อใชในการศึกษาคนควาตอไป 

  5. หาแหลงความรูในชุมชน เพื่อเปนแหลงคนควาหาความรูที่ตองการ แหลงความรูใน

ชุมชน มีหลายประเภท  อาจเปนผูรู  ผูชํานาญในอาชีพตาง ๆ หองสมุดประชาชน หองสมุด

โรงเรียน ศูนยการเรียนชุมชน เปนตน 

  6. หาเพื่อนรวมเรียนหรือคูหูเรียนรู  ซึ่งควรเปนผูที่มีความสนใจที่จะเรียนรูในเรื่อง

เดียวกันหรือคลายกัน และตองสามารถติดตอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ประสานงานกันดวย

วิธีการตาง ๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

  7. เรียนรูจากการฝกฝนและปฏิบัติจริง ซึ่งจะกอใหเกิดความรูและประสบการณ 

ทักษะ ความชํานาญที่เปนประโยชน  โดยเฉพาะในรายวิชาหรือเรื่องที่ผูเรียนมีจุดมุงหมายให

ตนเองทําได ปฏิบัติได 
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                     ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

 

 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีสวนทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบ

ความสําเร็จ คือ ปจจัยภายในตัวผูเรียน  และปจจัยภายนอก   

  ปจจัยภายในตัวผูเรียน 

 ปจจัยภายในตัวผูเรียน  ไดแก 

  1. แรงจูงใจในตัวผูเรียน เปนการเรียนรูตามความสนใจ ความพอใจของตนเอง 

  2. การรับรูความสามารถของตนเอง ซึ่งจะมีผลตอความมั่นใจในตนเองวาสามารถ

เรียนรูได 

  3. ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งคนที่มีความพรอมในการเรียนรู จะมี

คุณลักษณะ  8  ประการ คือ 

    1) เปนคนเปดโอกาส และแสวงหาโอกาสในการเรียนรู 

    2) เปนคนที่มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง มีความเช่ือมั่นวาตนเองเปนผูที่มีศักยภาพ            

มองวาตนเองแสวงหาได เรียนรูได และแกปญหาได 

    3) เปนคนที่มีความคิดริเร่ิม และเรียนรูไดดวยตนเอง  

    4) เปนคนมีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบตอการ

เรียนรูของตนเอง 

    5) เปนคนที่มีความรักในการเรียน สนใจ ใฝรู ใฝเรียนตอสิ่งที่อยูรอบตัวเสมอ 

ใหความสนใจกับเรื่องใหม ๆ เร่ืองที่ตนเองยังไมรูหรือรูนอย เปนตน 

    6) เปนคนที่มีความคิดเชิงบวก คิดริเริ่มสรางสรรค คือ คิดวาสิ่งที่ตนเองทําเปน

เรื่องท่ีดี  เปนสิ่งที่มีประโยชนตอตนเองและสังคม 

    7) เปนคนที่สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูไดอยางดี เชน ทักษะการอาน 

ทักษะการเรียน  ทักษะการจดบันทึก เปนตน 

    8) เปนคนที่สามารถใชทักษะการแกปญหาไดอยางดี เชน เมื่อพบปญหา จะไม

ทอใจ สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา แสวงหาวิธีการ และดําเนินการแกปญหาได

อยางเปนระบบ 
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  4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวยตนเอง คือ เห็นวาการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่งสําคัญ       

การเรียนรูทําใหเกิดการพัฒนาทางปญญา และนําไปสูการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต  

  

  ปจจัยภายนอก 

  1. บรรยากาศแวดลอมตัวผูเรียน จะตองเปนบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการสราง

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการเรียนรู 

    1) ตัวบุคคล เชน ครูผูสอน เพื่อน ครอบครัว มีสวนชวยใหแรงจูงใจและ

สนับสนุนดานตาง ๆ 

    2) ดานสังคม สิ่งแวดลอม เชน กลุม องคกรชุมชน นโยบายหรือโครงการพัฒนา

ตาง ๆ  

  2. การมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  มีความพรอมและสะดวกสําหรับการเรียนรู 

  3. การมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีจํานวนเพียงพอ สามารถเขาถึง  ใชได

สะดวกและรวดเร็ว 

 อยางไรก็ตามความสําเร็จของการเรียนรูดวยตนเองน้ัน อยูที่ตัวผูเรียนที่ตองมีวินัย ความ

มุงมั่นและนิสัยใฝรู ใฝเรียน 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

 1.  บอกความหมายและความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

 2. อธิบายถึงความจําเปนในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

 3. อธิบายความสําคัญของการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง   

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

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

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

 4. บอกลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง  วามีกี่ลักษณะ  อะไรบาง 

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

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

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

 5. อธิบายองคประกอบของเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองที่สงผลใหผูเรียนประสบ

ความสําเร็จ 

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

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

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

 6. บอกลักษณะความพรอมเพื่อเปนพื้นฐานทางการเรียนรูดวยตนเองวามีกี่ลักษณะ 

อะไรบาง 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 7. ถาผูเรียนอยากประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหประสบผลสําเร็จ จะมีวิธีการเรียนรูดวย

ตนเองอยางไร 

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

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

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

 

 8. ถาผูเรียนประสบปญหาในการประกอบอาชีพ  จะมีวธิีการแกปญหาอยางไร 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                    ความหมาย ความสําคัญของการใชหองสมุดประชาชน 

 

  ความหมายของการใชหองสมุดประชาชน 

 หองสมุดประชาชน เปนสถานที่รวบรวมหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ นิตยสารและสื่อ

โสตวัสดุทุกประเภท สําหรับการอานและศึกษาคนควาทุกชนิด  เพื่อบริการแกนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป โดยไม จํากัดเพศ วัย ความรู เช้ือชาติ ศาสนา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อาน มีบุคลากรที่มีความรูทาง บรรณารักษศาสตรเปนผูใหบริการ 

  ความสําคัญของการใชหองสมดุประชาชน 

 หองสมุดประชาชนเปนแหลงเรียนรูสําคัญในชุมชน ที่ใกลชิดผูเรียนมากที่สุด แทบทุก

อําเภอจะมีหองสมุดประชาชนใหบริการ เชน หองสมุดประชาชนจังหวัด หองสมุดประชาชน"เฉลิม

ราชกุมารี" และหองสมุดประชาชนอําเภอ เปนตน ซึ่งมีความสําคัญมากตอการเรียนรูของผูเรียน

และประชาชนทั่วไป ดังน้ี 

  1. เปนแหลงรวมทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ที่ผูใชบริการสามารถคนควาในทุก

สาขาวิชาตามที่ตองการ  

  2. เปนสถานท่ีที่ทุกคนสามารถเลือกอานหนังสือ และคนควาหาความรูตาง ๆ ไดอยาง

อิสระ ตามความสนใจของแตละบุคคล 

  3. เปนที่รวมความหลากหลายของหนังสือ ทําใหผูใชบริการเกิดความเพลิดเพลินอยาง

มีสาระ จัดเปนการปลูกฝงการสรางนิสัยรักการอานไดเปนอยางดี 

  4.  ผูที่ใชบริการหองสมุดประชาชนอยูเสมอ จะเปนผูที่มีองคความรูที่ทันสมัยอยูเสมอ

และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  5.  การใชหองสมุดประชาชนอยางสม่ําเสมอ ทําใหเกิดนิสัยการใชสาธารณสมบัติอยาง

ระมัดระวัง และบํารุงรักษาอยางถูกตอง 
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               การเขาถึงสารสนเทศของหองสมดุประชาชน 

 

 หองสมุดประชาชนทุกประเภท จะจัดหมวดหมูระบบสารสนเทศ  ตามระบบสากลที่ทั่ว

โลกใช โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อใหประชาชนเขาถึงสิ่งที่สนใจไดงาย สะดวก รวดเร็ว  

และสะดวกในการบริหารจัดการหองสมุด เพื่อใหบริการกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางและทั่วถึง 

  การใหบรกิารภายในหองสมุดประชาชน 

 1. ใหบริการการอาน การศึกษาคนควาจากหนังสือพิมพ วารสาร หนังสืออางอิง สารคดี 

ชุดวิชา แบบเรียน จุลสาร ซีดีขอมูลตาง ๆ วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต เปนตน  

 2. ใหบริการสืบคนขอมูลขาวสารความรูดวยคอมพิวเตอร และหรือตูบัตรรายการ 

หองสมุดประชาชนจะจัดเครื่องคอมพิวเตอรไวบริการสืบคนหาขอมูลสารสนเทศที่ตองการและ

สนใจ โดยใชโปรแกรมบริการงานหองสมุด  PLS (Public Library Service) ที่สามารถคนหาไดทั้ง

จากชื่อหนังสือหรือชื่อสื่อ ช่ือผูแตงหรือผูจัดทําและหัวเร่ือง  หรือคําสําคัญที่เปนสาระหลักของสื่อ

ไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากขอมูลหนังสือ หรือขอมูลอื่น ๆ ท่ีไมใชหนังสือมีอยูเปนจํานวนมาก  ถาไม

ใชโปรแกรม PLSชวยสืบคน จะทําใหเสียเวลา 

  การสบืคนขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร 

 การสืบคนขอมูลดวยโปรแกรม  PLS ทําไดโดยเลือกรายการสืบคนจาก Short Cut  

โปรแกรมจะแสดงเมนูการสืบคน ดังน้ี  

  เมนูที่ 1  สืบคนหนังสือ 

  เมนูที่ 2  สืบคนสมาชิก 

  เมนูที่ 3  สืบคนวัสดุที่ไมใชหนังสือ 

  เมนูที่ 4  เลิกทํา 

ซึ่งเมื่อเขาไปในเมนูหลัก ๆ น้ีแลว แตละเมนูก็ยังมีเมนูยอยใหสืบคนไดสะดวก ชัดเจนยิ่งข้ึน 
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                     แหลงเรียนรู   

 

  หอสมุดแหงชาต ิ

 หอสมุดแหงชาติ ถือเปนหองสมุดที่ใหญที่สุด เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงใน

ประเทศ เปนแหลงรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ และสื่อความรูทุกอยางที่ผลิตขึ้นในประเทศ และทุก

อยางที่เกี่ยวกับประเทศ  ไมวาจะพิมพในประเทศใด ภาษาใด เปนการอนุรักษสื่อความรูที่เปน

ทรัพยสินทางปญญาของชาติไมใหสูญไป และมีไวใชในอนาคต นอกจากรวบรวมสิ่งพิมพใน

ประเทศแลว  ยังมีหนาที่รวบรวมหนังสือ ที่มีคุณคา ซึ่งพิมพในประเทศอื่นไวเพื่อการศึกษา 

คนควา อางอิง ตลอดจนทําหนาที่เปนศูนยรวมบรรณานุกรมแหงชาติ และเผยแพรใหทราบโดยทั่ว

กัน หอสมุดแหงชาติจึงเปนแหลงใหบริการความรูแกคนทั้งประเทศ ชวยเหลือการคนควา วิจัย 

ตอบคําถาม ใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับหนังสือ 

 หอสมุดแหงชาติ นอกจากที่ตั้งอยูที่ทาวาสุกรี กรุงเทพฯแลว ยังมีหอสมุดแหงชาติสาขา 

อยูในภูมิภาคตาง ๆ อีก 17 แหง 

  หอสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 

 หอสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรูหลักในสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาท

หนาที่สงเสริมการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรที่เปดในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ เปน

สําคัญ เพื่อสนับสนุนชวยเหลือการคนควาวิจัย และสงเสริมพัฒนาการทางวิชาการของคณาจารย

และนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีหองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการได 

โดยเสียคาบริการตามอัตราที่หองสมุดแหงน้ันเรียกเก็บ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอบังคับของ

หองสมุดน้ัน ๆ 

  หองสมุดเฉพาะ 

หองสมุดเฉพาะ หมายถึงหองสมุดที่รวบรวมเอกสาร หนังสือ หรือสื่อการเรียนรูในสาขาใด 

สาขาหน่ึงโดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งภาคราชการและเอกชน เรื่องราวสวนใหญของสื่อที่มีไวบริการใน

หองสมุด เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ  เนนเกี่ยวกับรายงานเพื่อใช

ในกลุมนักวิชาการ  หองสมุดเฉพาะในประเทศไทยมีหลายแหง สวนใหญจะเปนหนวยงานขนาด

ใหญ เชน  ปตท. การทาอากาศยาน และที่นาสนใจมาก ๆ คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ซึ่งเรียกช่ือวาหองสมุดมารวย (เพื่อเปนเกียรติแด ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการและผูจัดการตลาด

หลักทรัพยคนที่ 5) เปนแหลงสารสนเทศดานตลาดการเงิน ตลาดทุน และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

เปนตน 

  หองสมุดโรงเรียน 

 หองสมุดโรงเรียน  เปนหองสมุดที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียน หรือสถานที่จัดการศึกษาต่ํากวา

ระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคสําคัญ  เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนของนักเรียนและการสอนของ

ครูและเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานของนักเรียน บทบาทหนาที่ของหองสมุดโรงเรียนมี 3 

ประการ ดังน้ี 

  1. เปนศูนยกลางของการศึกษา คนควาของการเรียน 

  2.  เปนศูนยกลางฝกวิจารณญาณในการอาน มีบรรณารักษทําหนาที่แนะนําการอาน 

  3.  เปนศูนยกลางอุปกรณการสอน สงเสริมการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู 

  พพิิธภณัฑ 

 พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูที่รวบรวม ศึกษา คนควา วิจัยและจัดแสดงหลักฐานวัตถุ

สิ่งของที่สัมพันธกับมนุษยและสิ่งแวดลอม เปนบริการการศึกษาที่ใหความรูและเพลิดเพลินแก

ประชาชนทั่วไป เนนการจัดกิจกรรมการศึกษา ที่เอื้อใหประชาชนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

อิสระเปนสําคัญ  พิพิธภัณฑมีหลากหลายรูปแบบ แบงออกเปน 6 ประเภท ดังนี้ 

  1. พิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป (Encyclopedia Museum) เปนสถาบันที่รวม

วิชาการทุกสาขาเขาดวยกัน โดยจัดแยกเปนแผนก ๆ 

  2.  พิพิธภัณฑสถานศิลปะ (Museum of Art) เปนสถาบันที่จัดแสดงงานศิลปะ 

ทุกแขนง เชน พิพิธภัณฑสถานศิลปะการแสดง หอศิลป  พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม เปนตน 

  3.  พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Museum of Science and 

Technology) เปนสถาบันที่จัดแสดงวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ เชน เครื่องจักรกล 

โทรคมนาคม ยานอวกาศ และวิวัฒนาการเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตร เปนตน 

  4.  พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (Natural Science Museum) เปนสถาบันที่จัด

แสดงเรื่องราวของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของโลก ดิน หิน แร สัตว พืช รวมทั้งสวนสัตว  

สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน และพิพิธภัณฑสัตวบกและสัตวนํ้าดวย 
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  5. พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร (Historical Museum) เปนสถาบันที่จัดแสดง

หลักฐานทางประวัติศาสตร แสดงถึงวิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมและประเพณี พิพิธภัณฑ

ประเภทน้ี  อาจแยกเฉพาะเรื่องก็ได เชน พิพิธภัณฑที่รวบรวบและจัดแสดงหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร ทั้งนี้ รวมถึงโบราณสถาน อนุสาวรียและสถานที่ทางวัฒนธรรม 

  6. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยาและประเพณีพื้นเมือง (Museum of Ethnology)              

เปนสถาบันที่แสดงถึงวัฒนธรรมและการจําแนกชาติพันธุ  และอาจจัดเฉพาะเรื่องราวของทองถิ่น

ใดทองถิ่นหน่ึง ซึ่งเรียกวาพิพิธภัณฑสถานพื้นบาน  และถาจัดแสดงกลางแจงโดยปลูกโรงเรือน  

จัดสภาพแวดลอมใหเหมือนสภาพจริง ก็เรียกวาพิพิธภัณฑสถานกลางแจง (Open-air Museum) 

  แหลงเรียนรูสําคญัอืน่ ๆ ในประเทศ 

 นอกจากแหลงเรียนรูดังกลาวมาแลว ยังมีแหลงเรียนรูที่ชวยสงเสริมใหประชาชนได

เรียนรูอยางมากมาย เชน  

  หองสมุดเคลื่อนที่  เปนการบริการหองสมุดแบบเคลื่อนที่ไปยังหมูบานตาง ๆ ในบาง

พื้นที่ จะมีหองสมุดเรือ เคลื่อนที่ไปตามลํานํ้าเพื่อใหบริการประชาชนที่อยูริมฝงน้ําดวย 

  ที่อานหนังสือประจําหมูบาน  มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการอาน  ปองกันการลืม

หนังสือ ตลอดจนเปนแหลงเผยแพรขาวสารขอมูลในระดับหมูบาน 

  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  เร่ิมจากที่รัฐบาลไดจัดตั้งทองฟาจําลองที่กรุงเทพฯ 

ตั้งแต พ.ศ. 2507 ตอมาไดขยายบริการของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาไปยังภูมิภาครวมทั้งสิ้น 

16 แหง เชน 

   ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาเอกมัย 

   อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอประจวบคีรีขันธ 

   ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครราชสีมา 

   ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาอยุธยา  

             ฯลฯ 

  ศาสนสถาน  วัด โบสถ มัสยิด เปนศาสนสถานที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมในดาน

ตาง ๆ เปนศูนยกลางที่สําคัญในการทํากิจกรรมทางศาสนาของชุมชน และเปนแหลงเรียนรูที่มีคา

มากในทุก ๆ ดาน เชน การอบรมตามคําสั่งสอนของศาสนา การใหการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ เชน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เปนแหลงเรียนรู
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ดานการนวดแผนโบราณ ตํารายาสมุนไพร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เปนแหลงเรียนรูดาน

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรต์ิ เปนตน 

 

 

                        การใชอนิเทอรเนต็ การเขาถึงขอมูลสารสนเทศที่ตองการและสนใจ 

 

  อินเทอรเนต็ (Internet) คืออะไร 

 อินเทอรเน็ต เปนระบบเครือขายเช่ือมโยงทั่วโลกเขาดวยกัน เหมือนใยแมงมุม หรือ 

world wide  web (www.) จึงเปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่มีขอมูลทุก ๆ ดาน ทั้งภาพ เสียง 

และภาพเคลื่อนไหว ใหผูสนใจเขาไปศึกษาคนควาไดสะดวก รวดเร็วและงาย มีคอมพิวเตอรเปน

เครื่องมือ ผูที่ใชเครือขายน้ีสามารถสื่อสารถึงกันไดหลาย ๆ ทาง เชน อีเมล (E-mail)  เว็บบอรด 

(webboard)  แชทรูม (Chat room) การสืบคนขอมูลและขาวสารตาง ๆ รวมทั้งคัดลอก

แฟมขอมูลและโปรแกรมมาใชงานได 

  ความสําคัญของอนิเทอรเนต็ 

 อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมขอมูลแหลงใหญที่สุดของโลก เปนทั้งชองทางการเรียนรู

และเปนแหลงเรียนรูเองดวย เราสามารถใชชองทางน้ีทําอะไรไดมากมาย เหตุผลสําคัญที่ทําให

อินเทอรเน็ตเปนแหลงเรียนรูที่ไดรับความนิยมแพรหลาย คือ 

  1.  การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตไมจํากัดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 

  2.  อินเทอรเน็ตไมมีขอจํากัดในเรื่องระยะทาง 

  3.  อินเทอรเน็ตไมจํากัดรูปแบบของขอมูล 

  การสบืคนขอมูลทางอินเทอรเนต็ 

 ในการสืบคนหาขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีเครื่องมือที่ชวยในการสืบคนที่สะดวก 

เรียกวาโปรแกรมคนหา (Search Engine) ซึ่งโปรแกรมคนหานี้สามารถใชไดหลายภาษา เชน ไทย 

จีน อังกฤษ โปรแกรมคนหาที่นิยม และสามารถใชภาษาไทยสืบคนได คือ เว็บไซตกูเกิล (Google) 

 ขั้นตอนในการใชโปรแกรมคนหา 

  1.  เปดเขาระบบอินเทอรเน็ต โดยคลิกที่  Chrome หรือ Internet Explorer 

เรื่องที ่ 4 
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  2.  พิมพช่ือเว็บไซต www.google.com ลงในชอง แอ็ดเดรส (Address) แลวกดปุม 

Go หรือกด เอ็นเทอร  (Enter) รอจนหนาตางของเว็บไซตกูเกิล (Google) ขึ้น 

  3.  มีบริการที่สามารถเขาถึงไดสะดวกในการคนหา 6 รายการ คือ รูปภาพ กลุมขาว 

บล็อก สารบัญ เว็บ Gmail  

  4.  พิมพคําสําคัญ หรือสิ่งที่ตองการคนหาในชองคนหา แลวกดปุม คนหาโดย google 

  5.  เมื่อกดปุม คนหาโดย Google แลว ก็จะขึ้นรายละเอียดของเว็บไซตที่เกี่ยวของกับ

คําสําคัญหรือสิ่งที่ตองการคนหา 

  6.  คลิกขอความที่ขีดเสนใตเพื่อศึกษารายละเอียด จะมีเช่ือมโยง (Link) ไปเว็บไซตที่

ตองการ 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

 1. อธิบายความแตกตางของแหลงเรียนรูแตละประเภท  อยางนอย 3 ขอ 

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

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

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

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

 2. อธิบายวิธีใชแหลงเรียนรูแตละประเภท 

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

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

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

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

 3. บอกแหลงเรียนรูตามลําดับความสําคัญ  อยางนอย 3 ขอ 

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

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

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

..........................................................................................................................................................  
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                     ความหมาย  ความสําคัญ และหลักการของการจัดการความรู 

 

  ความหมายของการจัดการความรู   

 การจัดการ  (Management)  หมายถึง กระบวนการในการเขาถึงความรู และการ

ถายทอดความรูที่ตองดําเนินการรวมกันกับผูปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจเริ่มตนจากการบงช้ีความรูที่

ตองการใช  การสรางและแสวงหาความรู  การประมวลเพื่อกลั่นกรองความรู  การสรางชองทาง

เพื่อการสื่อสารกับผูเกี่ยวของ การแลกเปลี่ยนความรู และสงผลใหเกิดการกระทํา การจัดการจึง

เนนไปท่ีการปฏิบัติ 

 ความรู  (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น หรือผลิตขึ้น ความเช่ือ ความจริง                                                                                                                                             

ความรูมีอยู  2 ประเภท คือ ความรูเดนชัด หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา “ความรูในกระดาษ”  เปน

ความรู   ที่เปนเอกสาร ตํารา คูมือการปฏิบัติงาน สื่อตาง ๆ กฎเกณฑ กติกา ฯลฯ และความรู

ซอนเรน/ความรูฝงลึก หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ความรูในคน” เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน ฝง

อยูในความคิด ความเช่ือ คานิยม ที่ไดมาจากการสั่งสมประสบการณมายาวนาน  หรือเปน

ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่มีมาแตกําเนิด  แลกเปลี่ยนความรูกันไดยาก ไมสามารถ

แลกเปลี่ยนมาเปนความรูที่เปดเผยไดทั้งหมด ตองเกิดจากการเรียนรูรวมกัน   

 การจัดการความรู  (Knowledge Management)  หมายถึง การรวบรวมองคความรู

และประสบการณที่มีอยูในตัวคน หรือในเอกสาร ตํารา  มาพัฒนาใหเปนระบบ และแบงปนใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและองคกร ดวยการผสมผสานความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  

โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที ่ 1 
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  ความสําคัญของการจัดการความรู  

 หัวใจสําคัญของการจัดการความรู  คือ การจัดการความรูที่อยูในตัวบุคคล  โดยเฉพาะ

บุคคลที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากมาย จนงานประสบผลสําเร็จ  ดังน้ันกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางคนกับคน  หรือกลุมกับกลุม  จะชวยใหองคความรูที่ซอนหรือฝงอยู 

กลายมาเปนความรูที่ชัดแจงได มีผูรับรูมากขึ้น จะกอใหเกิดการยกระดับความรูที่สงผลตอ

เปาหมายของการทํางาน คือ งานมีประสิทธิภาพ คนเกิดการพัฒนา และจะสงผลใหองคกรไดรับ

การพัฒนา กลายเปนองคกรแหงการเรียนรู  ประโยชนที่จะเกิดขึ้นมี 3 ประการ คือ 

  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  หากมีการจัดการความรูที่ดีในตนเอง หรือในหนวยงานและ

องคกร จะเกิดผลดีอยางยิ่ง  เน่ืองจากความรูที่ใชในการพัฒนางานน้ัน เปนความรูจากผูที่ผานการ

ปฏิบัติงานโดยตรง  จึงสามารถนํามาพัฒนางานไดทันที  ทําใหงานประสบผลสําเร็จ และเกิด

นวัตกรรมใหมในการทํางาน ทั้งผลงานและวัฒนธรรมการทํางานรวมกัน  

  2. บุคลากร  การจัดการความรูในตนเอง จะสงผลใหคนในองคกรเกิดการพัฒนา

ตนเอง  กระบวนการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน จะทําใหบุคลากรเกิดความมั่นใจใน

ตนเอง มั่นใจ    ในการทํางาน และเกิดความเปนชุมชนในหมูเพื่อนรวมงาน สงผลใหองคกรเปน

องคกรแหงการเรียนรู 

  3. ยกระดับความรูของบุคลากรและองคกร  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจะทําใหบุคลากร        

มีความรูเพิ่มขึ้น  เห็นแนวทางในการพัฒนางานที่ชัดเจนมากขึ้น และเมื่อนําความรูไปปฏิบัติงาน

จริง จะทําใหบุคลากรและองคกรมีองคความรูมากพอที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จไดดวยดี 

  หลักการของการจดัการความรู    

  การจัดการความรู  เปนเรื่องที่ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน  และองคกร

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  โดยใชวิธีการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการพัฒนางานหรือ

สรางนวัตกรรม   ในงาน  มีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ 

  1.  ใหคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด  ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค  

การจัดการความรูที่ดีและมีพลัง  ตองทําโดยคนที่มีพื้นฐาน ความเช่ือ หรือวิธีคิดแตกตางกัน  แตมี

เปาหมายอยูที่ความสําเร็จขององคกร  
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   2.  การชวยกันคิดและพฒันาวิธีการทํางานในรูปแบบใหม  ทีมงานตองรวมกันคิดหา

เทคนิคเพื่อชวยใหงานบรรลุผลที่กําหนดไว  ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ คือ 

    1) การตอบสนองความตองการ  ซึ่งอาจเปนความตองการที่เกิดจากการผนวก

เอา ความตองการของผูนําหรือผูบริหารองคกร ความตองการของลูกคา ผูรับบริการ สังคม และ

ความตองการของสมาชิกในทีมการจัดการความรู 

     2) เกิดนวัตกรรม ซึ่งอาจเปนนวัตกรรมทางความคิด นวัตกรรมทางผลผลิต             

หรือวิธีการทํางานใหม ๆ  

     3) ไดรูปแบบการทํางานใหม  ตองเห็นถึงขีดความสามารถของบุคคลและ

องคกร 

     4) เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

  3. การทดลองและการเรียนรู เมื่อคนพบแนวทางการทํางานซึ่งเปนกิจกรรมที่

สรางสรรค  จึงตองทดลองทําเพียงนอย ๆ เมื่อทดลองแลวคําตอบคือ ไมใช ก็ยกเลิกความคิดน้ันได  

แลวรวมกันคนหาใหม  อาจชวยกันพัฒนาหรือปรับปรุงจากการทดลองก็ได ถาไดผลดีจึงขยายการ

ทดลอง โดยการปฏิบัติใหมากขึ้น จนในที่สุดไดวิธีการทํางานแบบใหม หรือที่เรียกวา “การปฏิบัติที่

สงผลเปนเลิศ” (best practice) 

  4. การนําความรูจากภายนอกมาประยุกตใชอยางเหมาะสม ความรูจากภายนอกถือ

วาเปนความรูที่สามารถนํามาใชในการทํางานได แตอาจจะยังไมเขากันหรือเปนเน้ือเดียวกัน            

ตองนํามาประยุกตเปนความรูที่สรางขึ้นใหม  เพื่อใหเขากับสภาพความพรอมขององคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

 

                      รปูแบบและกระบวนการจัดการความรู 

  รูปแบบการจัดการความรู   

 การจัดการความรู  มี  2 รูปแบบ  คือ รูปแบบปลาทู  และรูปแบบปลาตะเพียน 

  1. รูปแบบปลาทู  (โมเดลปลาทู)  ประกอบดวย การจัดการความรู  3 สวน คือ  

สวนหัว  เปนการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน  สวนตัว  เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และสวนหาง 

เปนความรูที่ไดจากการเรียนรู 

  2. รูปแบบปลาตะเพียน  (โมเดลปลาตะเพียน)  เปนการจัดการความรูของกลุมหรือ

องคกร  ปลาตัวใหญ เสมือนวิสัยทัศน  พันธกิจขององคกร  ปลาตัวเล็กทั้งหลาย  เสมือน

เปาหมายของการจัดการความรู ท่ีมุงตอบสนองเปาหมายใหญขององคกร  ซึ่งมีทิศทางเดียวกัน 

  กระบวนการจดัการความรู   

 กระบวนการจัดการความรู  คือ กระบวนการที่ชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู  

มี 7 ขั้นตอน คือ 

  1. การบงชี้ความรู  เปนการพิจารณาวา เปาหมายของเราคืออะไร และถาจะให

องคกรบรรลุเปาหมาย  จําเปนตองใชอะไร  ขณะนี้องคกรมีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด และ

อยูที่ใคร  

  2. การสรางและแสวงหาความรู  ไดแก สรางความรูใหม และแสวงหาความรูจาก

ภายนอกองคกร เก็บรักษาความรูเดิม รวมทั้งการกําจัดความรูเกาที่ไมใชแลว 

  3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  เปนการจัดทําสารบัญและเก็บรวบรวมความรู

ประเภทตาง ๆ ใหเปนระเบียบ เพื่อคนหางายเมื่อตองการนําความรูมาใช 

  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  เปนการประมวลความรูใหอยูในรูปของ

เอกสาร  หรือรูปแบบอื่น ๆ ใหมีมาตรฐาน หรือปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

  5. การเขาถึงความรู  เปนการเผยแพรความรูเพื่อใหผูอื่นไดใชประโยชน และเขาถึง

ความรูไดงายและสะดวก เชน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บบอรด หรือบอรดประชาสัมพันธ 

  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทําไดหลายวิธี ถาเปนความรูเดนชัด อาจจัดทํา

เปนเอกสารเผยแพร ฐานเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  แตถาเปนความรูที่ฝงอยูในตัวคน  

เรื่องที ่ 2 



25 
 

 
 

อาจจัดทําเปนระบบแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนทีม ขามสายงาน พี่เลี้ยงสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน 

การยืมตัวบุคคล หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน   

  7. การเรียนรู  การเรียนรูของบุคคลจะทําใหเกิดความรูใหม ๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งเปน

การเพิ่มองคความรูขององคกรที่มีอยูแลวใหมากขึ้นเรื่อย ๆ ความรูเหลาน้ีจะถูกนําไปสรางความรู

ใหม เปนวงจรไมมีที่สิ้นสุด เรียกวาเปน “วงจรแหงการเรียนรู” 

 

                     การรวมกลุมเพือ่ตอยอดความรู 

 

 การตอยอดความรู หมายถึง การทดลองเรียนรูสิ่งใหมที่เริ่มจากสิ่งเดิม  หรืออาจเรียกวา 

“การตอยอดของเกา” การเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งที่เปนสถาบันการศึกษา หรือจากการ

ทํางาน  เราสามารถนําความรูที่มีอยูมาดัดแปลงใชได เปนการประหยัดเวลา ทําใหมีเวลาไป

แสวงหาความรูหรือประสบการณใหมากขึ้น  

  บคุคลที่เกี่ยวของกบัการจัดการความรู 

 ในการจัดการความรูดวยวิธีการรวมกลุมปฏิบัติการเพื่อตอยอดความรู จะตองมีบุคคล 

ที่สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งผูที่ทําหนาที่กระตุนใหคนอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซึ่งกันและกัน  บุคคลที่สําคัญและเกี่ยวของ มีดังน้ี   

  “คุณเอื้อ” หรือ “คุณเอื้อระบบ” เปนผูนําระดับสูงสุดขององคกร มีหนาที่สําคัญ คือ 

1. ทําใหการจัดการความรูเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติขององคกร  

   2. เปดโอกาสใหทุกคนในองคกร เปนผูนําการพัฒนาวิธีการทํางานที่ตนรับผิดชอบ 

   3. หากุศโลบาย ทําใหความสําเร็จของการใชเครื่องมือการจัดการความรูมีการ

นําไปใชมากขึ้น 

  “คุณอํานวย” หรือผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู  เปนผูกระตุนสงเสริม

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งการนําคนมา

แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานรวมกัน ชวยใหคนเหลาน้ันสื่อสารกันจนเกิดความเขาใจ  

เห็นความสามารถของกันและกัน คุณอํานวยตองมีทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการสื่อสารกับคนที่

แตกตางหลากหลาย และรูจักประสานความแตกตางเหลาน้ัน ใหมีคุณคาในทางปฏิบัติ ผลักดันให

เกิดการพัฒนา และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

เรื่องที ่ 3 
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  “คุณกิจ” คือ เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน หรือคนทํางานที่รับผิดชอบงานตามหนาที่ของ

ตน ในองคกร ถือเปนผูจัดการความรูตัวจริง เปนผูรวมกันกําหนดเปาหมายการใชการจัดการ

ความรูของกลุมตน  เปนผูคนหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม ดําเนินการแสวงหาความรูจาก

ภายนอกเพื่อนํามาประยุกตใชใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และเปนผูดําเนินการจดบันทึกและ

จัดเก็บความรูใหหมุนเวียนตอยอดความรูตอไป 

  “คุณลิขิต” คือ คนที่ทําหนาที่จดบันทึกกิจกรรมจัดการความรูตาง ๆ เพื่อจัดทําเปน

คลังความรูขององคกร 

 

  เครื่องมือที่เกี่ยวของกบัการจัดการความรู 

 เครื่องมือที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีหลากหลาย

รูปแบบ ดังน้ี 

  1. การประชุม (การสัมมนา ปฏิบัติการ) ท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

  2. การศึกษาดูงาน การซักถาม หรือจัดทําเวทีแสดงความคิดเห็นระหวางการศึกษาดู

งาน   ถือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

  3. การเลาเรื่อง (Story Telling)  เปนการรวมกลุมกันของผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะ

คลายกัน แลวมาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการเลาเรื่องสูกันฟง เมื่อแตละคนเลาจบ จะมีการสกัด

ความรูที่เปนเทคนิค หรือวิธีการที่ใหงานประสบผลสําเร็จออกมา ที่เรียกวา “การปฏิบัติที่สงผล

เปนเลิศ” (best practice) 

  4. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoPs) เปนการรวมตัวกันของผูที่

สนใจ   ในเรื่องเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ อาจรวมตัวกัน

ในลักษณะของการประชุม สัมมนา หรือรวมตัวกันในรูปแบบการตั้งเปนชมรม หรือใชเทคโนโลยีใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะของเว็บบล็อก ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และ

ประหยัดคาใชจาย 

  5. การสอนงาน หมายถึง การถายทอดความรูหรือบอกวิธีการทํางาน 

  6. เพือ่นชวยเพือ่น (Peer Assist) หมายถึง การเชิญคนอื่นมาแบงปนประสบการณดี ๆ               

โดยการแนะนํา มาสอน หรือมาเลาใหฟง  
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  7. การทบทวนกอนการปฏิบัติงาน (Before Action Review : BAR) เปนการ

ทบทวนกอนการปฏิบัติงาน เพื่อดูความพรอมกอนการเริ่มงาน หรืออบรม เปนการปองกันความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นกอนการทํางาน 

  8. การทบทวนขณะปฏิบัติงาน  (During Action Review : DAR)  เปนการทบทวน          

ระหวางที่ทํางาน หรือจัดอบรม โดยการสังเกต และนําผลจากการสังเกตมาปรึกษาหารือและแกไข

ปญหาขณะทํางานรวมกัน  ทําใหลดปญหา หรืออุปสรรคระหวางการทํางานได 

  9. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)  เปนการติดตาม

ผล  หรือทบทวนการทํางานของคณะทํางาน หลังเลิกกิจกรรมแลว ผานการเขียนและพูด ดวยการ

ตอบคําถามงายๆ วา ไดผลตามที่คาดหวังหรือไม ไดเพราะอะไร ไมไดเพราะอะไร และจะทํา

อยางไรตอไป 

  10. การจัดทําดัชนีผูรู  คือ การรวบรวมผูเช่ียวชาญที่เกงเฉพาะเรื่อง หรือภูมิปญญา        

มาจัดเก็บไวอยางเปนระบบ ทั้งรูปแบบท่ีเปนเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  ชุมชนนักปฏบิัตหิรือชุมชนแหงการเรียนรู  (CoPs) 

 ในชุมชนมีปญหาซับซอน ที่คนในชุมชนตองรวมกันแกไข  การจัดการความรูจึงเปนเรื่องที่

ทุกคนตองใหความรวมมือ และใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค  การรวมกลุมเพื่อแกปญหาหรือ

รวมมือกันพัฒนาโดยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เรียกวา “ชุมชนนักปฏิบัติ” หรืออาจจะเรียกวา 

“ชุมชนแหงการเรียนรู” หรือ “ชุมชนปฏิบัติการ”  

 การรวมกลุมปฏิบัติการจะดําเนินไปดวยดี บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว จะตองมีเวลาที่จะมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู  มีเวทีหรือพื้นที่ ที่ใชในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกัน  และจะตองมีใจ 

ที่เปดกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น พรอมรับสิ่งใหม ๆ  มีความเอื้ออาทร พรอมที่จะชวยเหลือ

เกื้อกูลกันและกัน 

  รูปแบบของเวทีชุมชนนกัปฏบิตั ิ

 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ มีหลากหลายรูปแบบ  เชน การประชุม การ

สัมมนา การจัดเวทีประชาคม การจัดมุมกาแฟ  มุมอานหนังสือ  ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีเพื่อ

สื่อสาร ทําใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานทางอินเทอรเน็ต  ดังน้ันรูปแบบของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู จึงมี 2 รูปแบบ คือ 
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  1. เวทีจริง  เปนการรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ดวยการเห็นหนากัน มีทั้ง

แบบเปนทางการและไมเปนทางการ  

  2.  เวทีเสมือน  เปนการรวมตัวกันเช่ือมเปนเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

ผานทางอินเทอรเน็ต เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันแบบไมเปนทางการ จะเห็นหนาหรือไมเห็น

หนาก็ได การแลกเปลี่ยนเรียนรูจะใชวิธีการบันทึกผานเว็บบล็อก  

  การพัฒนาขอบขายความรูของกลุม 

 การจัดตั้งกลุมอาชีพ มีเปาหมายเพื่อสรางงานอาชีพแกคนในชุมชน เพิ่มรายได  

ลดรายจาย  ลดปญหาการวางงาน  และสรางความสามัคคีในชุมชน  แตกลุมอาชีพที่ดําเนินการอยู

ในปจจุบันมีหลายปจจัยที่สงผลใหกลุมเขมแข็งย่ังยืน บางกลุมไมสามารถดําเนินการตอไปได กลุม

ที่ดําเนินการอยูได เน่ืองจากมีการจัดการความรูในกลุมไดเปนอยางดี  ความรูที่เกี่ยวของในการ

พัฒนากลุม มีดังน้ี  

  1. การบริหารจัดการกลุม   หากกลุมบริหารจัดการไมโปรงใส จัดทําบัญชีไมเปน

ปจจุบัน ไมมีระบบการตรวจสอบที่ดี  จะทําใหกลุมขาดความไววางใจกัน เกิดความขัดแยงกันเอง 

สงผลใหสมาชิกไมใหความรวมมือทํากิจกรรม และกลุมไมสามารถพัฒนาตอไปได 

  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ  หากกลุมไมพัฒนาผลิตภัณฑ ทําใหสินคาไมไดรับความนิยม               

และจําหนายไมได เพราะฉะน้ันกลุมจะตองศึกษาหาความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ

ทันสมัย และตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูใชบริการอยูเสมอ  

  3. การตลาด  กลุมจะตองมีความรูเรื่องการจําหนาย การตั้งราคา  การทําความเขาใจ

เรื่องการตลาด จะทําใหกลุมมีชองทางในการจําหนายและขยายตลาดไดมากขึ้น  

  4. การรักษามาตรฐานของสินคา  สินคาที่ผลิตขึ้นในชุมชนจะมีมาตรฐานของชุมชน             

เปนเครื่องกํากับ  บอกถึงคุณภาพของสินคา ดังน้ันกลุมตองผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน  จึงจะไดรับ

การยอมรับ และขยายตลาดได  
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การฝกทักษะกระบวนการจดัการความรูดวยตนเอง และกระบวนการ         

จัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏบิตัิการ 

 การจัดการความรูดวยตนเอง  จะทําใหรูหลักการอันแทจริงในการพัฒนาตนเอง และมี

แรงจูงใจใหกาวไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการทํางาน   โดยการนําองคความรูที่

เปนประโยชน ไปประยุกตใชในชีวิตจริงและการทํางาน สามารถปรับตัวใหทันตอโลกยุคโลกา      

ภิวัตน  มีทัศนคติที่ดีตอชีวิตตนเองและผูอื่น  นําไปสูการเห็นคุณคาของการอยูรวมกันแบบพึ่งพา

อาศัยกัน  เรียนรูซึ่งกันและกัน กอใหเกิดเปนชุมชนแหงการเรียนรู 

  วิธีการเรียนรูที่ เหมาะสม  เพื่อใหเกิดการจัดการความรูดวยตนเอง คือ ใหเริ่ม

กระบวนการเรียนรูตั้งแตการเริ่มคิด คิดแลวลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเกิดความรูจากการปฏิบัติ ทั้งสวนที่

เปนความรูฝงลึกและความรูที่เปดเผย  มีการจดบันทึกความรูลงในสมุดบันทึก หรือบันทึกไวใน

รูปแบบตาง ๆ   สุดทายใหมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่กําลังเรียนรูอยูตลอดเวลา 

  ทักษะการเรียนรูเพื่อจัดการความรูดวยตนเอง  การพัฒนาตนเองใหมีความสามารถและ

ทักษะในการจัดการความรู เปนสิ่งที่ตองทําอยางสม่ําเสมอ ดังน้ี 

   1. ฝกสังเกต  ใชสายตาและหูเปนเครื่องมือ การสังเกตจะชวยใหเขาใจในเหตุการณน้ัน  

     2. ฝกการนําเสนอ  การนําเสนอเพื่อใหคนอื่นรับรู จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู

กันอยางกวางขวาง 

   3. ฝกตั้งคําถาม  จะตั้งคําถามใหตนเองตอบ หรือใหคนอื่นตอบก็ได  ทําใหไดขยาย

ขอบความคิด ความรู รูลึก และรูกวาง 

   4. ฝกการแสวงหาคําตอบ  ตองรูวา คําตอบหรือความรูที่ตองการน้ัน  มีแหลงขอมูล           

ใหคนควาไดจากที่ไหนบาง เชน หองสมุด อินเทอรเน็ต หรือในตัวบุคคลที่ตองไปสัมภาษณ เปนตน 

   5. ฝกบูรณาการเชื่อมโยงความรู  ความรูสัมพันธเช่ือมโยงกันไปหมด  จึงจําเปนตอง

รูความเปนองครวมของเรื่องน้ัน ๆ ยกตัวอยาง ปุยหมัก ไมเพียงแตมีความรูเรื่องวิธีทําเทาน้ัน  

แตเช่ือมโยงการบรรจุภัณฑ วาจะบรรจุกระสอบแบบไหน  โยงไปถึงการกําหนดราคาไวเพื่อขาย  

   6. ฝกบันทึก  จะบันทึกแบบจดลงสมุด หรือเปนภาพ หรือใชเครื่องมือบันทึกใด ๆ  

ก็ได  ตองบันทึกไวใหปรากฏรองรอย เพื่อใหผูอื่นสามารถเขาถึงและเรียนรูไดดวย 

   7. ฝกการเขียน  เขียนงานของตนเองใหเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูอื่น เปนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูคนในสังคมที่มาอานงานเขียน 

 

เรื่องที ่ 4 
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  ทักษะกระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง   

 ในการเรียนรูเพื่อการจัดการความรูดวยตนเอง  สามารถดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ได 

ดังน้ี 

    1. ขั้นการบงชี้ความรู  ผูเรียนตองวิเคราะหตนเอง เพื่อรูจุดออน จุดแข็งของตนเอง 

กําหนดเปาหมายในชีวิต  กําหนดแนวทางเดินไปสูจุดหมาย  และรูวาความรูที่จะแกปญหาและ

พัฒนาตนเอง คืออะไร 

    2. ขั้นการสรางและแสวงหาความรู  ผูเรียนตองตระหนักและเห็นความสําคัญของ

การแสวงหาความรู เขาถึงความรูที่ตองการดวยวิธีการที่หลากหลาย  แหลงการเรียนรูที่ใชในการ

แสวงหาความรู เชน  การใชเทคโนโลยี  ผูเช่ียวชาญ  ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ และตองฝกการใช

ทักษะตาง ๆ เชน  การสังเกต  การนําเสนอ  การต้ังคําถาม  การแสวงหาคําตอบ  การบูรณาการ

เช่ือมโยงความรู  การบันทึก  และการเขียน ฯลฯ  

    3. ขั้นการจัดการความรูใหเปนระบบ  ผูเรียนตองจัดทําสารบัญเก็บความรูประเภท

ตาง ๆ  ที่จําเปนตองรูใหเปนระบบ เพื่องายตอการคนหา และนํามาใชไดงาย รวดเร็ว 

    4. ขั้นการประมวลและกลั่นกรองความรู  ผูเรียนตองนําความรูใหม ๆ ที่แสวงหา

เพิ่มเติมไปปฏิบัติจริง โดยนํามาประยุกตใชรวมกับความรูเดิมที่มีอยู  

    5. ขั้นการเขาถึงความรู   เมื่อผูเรียนมีความรูจากการปฏิบัติ แลวควรมีการเก็บใน

รูปแบบตาง ๆ  เชน สมุดบันทึกความรู  แฟมสะสมงาน หรือใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บในรูปแบบ

เว็บไซต  วีดิทัศน  เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นเขาถึงความรูนั้น ๆ ไดงาย 

    6. ขั้นการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับเพื่อนๆ หรือชุมชน อาจเปนลักษณะของการสัมมนา การศึกษาดูงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู

ผานทางอินเทอรเน็ต 

    7. ขั้นการเรียนรู  ผู เรียนจะตองนําเสนอความรูในโอกาสตาง ๆ เชน การจัด

นิทรรศการ การพบกลุม การเขาคาย หรือการประชุมสัมมนา  รวมทั้งมีการเผยแพรความรูผาน

ชองทางตาง ๆ   

 การดํารงชีวิตอยูในปจจุบัน เราจําเปนตองมีความรูที่หลากหลาย และนําความรูดังกลาว

มาเช่ือมโยง บูรณาการใหเกิดความคิด วิเคราะห สรางความรูใหมจากการแกปญหาและพัฒนา

ตนเอง ความรูบางอยางเกิดขึ้นจากการรวมกลุมเพื่อแกปญหา หรือพัฒนาในระดับกลุม องคกร 
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หรือชุมชน ดังน้ันจึงตองมีการรวมกลุมเพื่อการจัดการความรูรวมกัน  ปจจัยที่ทําใหการจัดการ

ความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย 

   1.  วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในกลุม คนในกลุมตองมีเจตคติที่ดีในการแบงปน

ความรูซึ่งกันและกัน มีความเชื่อใจกัน ใหเกียรติกัน และเคารพความคิดเห็นของคนในกลุม 

   2.  ผูนํากลุม ตองมองวาทุกคนมีคุณคา มีความรูจากประสบการณ ตองเปนตนแบบใน

การแบงปนความรู กําหนดเปาหมายของการจัดการความรูของกลุมใหชัดเจน หาวิธีการใหคนใน

กลุมนําเรื่อง   ที่ตนรูออกมาเลาสูกันฟง ใหเกียรติกับทุกคนจะทําใหทุกคนกลาแสดงออก 

   3. เทคโนโลยี  นําเทคโนโลยีมาใชในการเก็บขอมูลที่ไดจากการจัดการความรู เชน 

จัดเก็บ ในรูปของเอกสาร เว็บไซต วีดิทัศน ฯลฯ 

   4. การนําไปใช  การติดตามประเมินผล จะชวยใหทราบวา ความรูที่ไดจากการ

รวมกลุมปฏิบัติการ มีการนําไปใชหรือไม การติดตามอาจจะใชวิธีสังเกต สัมภาษณ  หรือถอด

บทเรียนผูเกี่ยวของ  หรือประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในกลุม  รวมทั้งการพัฒนาดาน

อื่น ๆ ที่สงผลใหกลุมเจริญเติบโตข้ึนดวย 

  ทักษะกระบวนการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบตัิการ   

  ในการรวมกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพ ควรมีการนําการจัดการความรูมาใชเพื่อพัฒนากลุม            

โดยสามารถดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ได ดังน้ี 

    1.  ขั้นการบงชี้ความรู  เปาหมายของการรวมกลุม คือ การสรางรายไดใหแกสมาชิก            

และพัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน  มีรายไดอยางตอเน่ือง กลุมตองมีความรูที่จําเปน

ในเรื่องอาชีพ ที่ทํา เชน เรื่องวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตลาด การรวมกลุม และการสราง

เครือขาย 

    2. ขั้นการสรางและแสวงหาความรู  เมื่อกลุมมีความรูที่จําเปนในการพัฒนาอาชีพ

แลว  กลุมจะตองมีการแสวงหาความรูจากเครือขายตาง ๆ ที่มีอาชีพเดียวกัน พรอมทั้งรวบรวม

รายชื่อกลุม ทั้งในและนอกจังหวัด เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนในการพัฒนางาน และแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน 

    3. ขั้นการจัดการความรูใหเปนระบบ  เมื่อมีการแสวงหาความรูแลว กลุมจะตอง

จัดทําสารบัญจัดเก็บความรูประเภทตาง ๆ ใหเปนระบบ เพื่อคนหาและนํามาใชไดงาย รวดเร็ว 

เชน จัดทําทําเนียบกลุมอาชีพเดียวกัน หรือทําเนียบภูมิปญญา เปนตน 
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    4. ขั้นการประมวลและกลั่นกรองความรู  ความรูที่ไดจากกลุมอาชีพเดียวกันจะตอง

นํามาแยกแยะปญหา และจุดเดนของการดําเนินการพัฒนากลุมอาชีพแตละกลุม  จากน้ันนํา

ความรูมาจัดเวทีเพื่อใหสมาชิกในกลุมรวมกันวิเคราะหจุดเดน หรือจุดดอยของกลุมตนเอง  

    5. ขั้นการเขาถึงความรู   กลุมตองสรางเครือขายเพื่อการเรียนรูในองคความรูที่

จําเปนตอการพัฒนาอาชีพรวมกัน ท้ังในเรื่องวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตลาด และการบริหาร

จัดการกลุม 

    6. ขั้นการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู  กลุมตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยู

เสมอ   และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมอื่น ๆ  ทั้งในและนอกจังหวัด อาจเปนลักษณะของการ

สัมมนา การศึกษา  ดูงาน  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทางอินเทอรเน็ต 

    7. ขั้นการเรียนรู  สมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรูรวมกันในการพัฒนาอาชีพ  ทั้งเรื่อง

การหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต  ผลผลิตที่ไดเพียงพอกับความตองการของตลาด มีการขยาย

ตลาดเพิ่ม 

 

      การจัดการสารสนเทศเผยแพรองคความรู 

 

  การจัดทําสารสนเทศเผยแพรองคความรู 

 ในการจัดการความรู  จะมีการรวบรวมและสรางองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติขึ้น

มากมาย  การจัดทําสารสนเทศ จึงเปนการสรางชองทางใหคนที่ตองการใชความรู สามารถเขาถึง

องคความรูไดงาย    คนหาขอมูลไดถูกตอง  รวดเร็ว ทันเวลา และเหมาะสมกับความตองการ  

การจัดทําสารสนเทศควรจัดทําอยางเปนระบบ  โดยจัดใหมีการจําแนกรายการตาง ๆ ที่อยูบน

พื้นฐานตามความจําเปนในการเรียนรู    โดยทําไดหลายแนวทาง คือ  

  1.  จัดทําเปนแผนพับ แผนปลิว โดยสรุปองคความรูใหกระชับ เขาใจงาย  

  2.  บันทึกเร่ืองเลา โดยจัดทําเปนเอกสารรวมเลม จัดหมวดหมูใหคนหาไดสะดวก 

  3.  บันทึกการถอดบทเรียน หรือถอดองคความรู ควรใหรายละเอียดของการถอด

บทเรียน ดวยวา ทําทําไม และทําอยางไร โดยจัดทําเปนเอกสาร 

  4.  วีซีดี  โดยสรุปกระบวนการคนพบ อาจถายทอดเปนสารคดีที่บงบอกถึงวิธีการ 

ตาง ๆ และควรแนะนําตอไปดวยวา ถาสนใจรายละเอียด ควรติดตามที่ไหน อยางไร  
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  5.  คูมือการปฏิบัติงาน เปนการชวยใหผูที่สนใจเห็นรองรอยของการทํางาน ที่ประสบ

ความสําเร็จตามขั้นตอนตาง ๆ  

  6.  ระบบอินเทอรเน็ต เปนวิธีการที่ไดรับความนิยมสูงมาก โดยเฉพาะในรูปของเว็บ

บล็อกที่เผยแพรไดสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับผูที่สนใจไดมาก 

  7.  เผยแพรผานภูมิปญญา  ในกรณีที่ภูมิปญญาทานนั้นมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ

ความรู  เมื่อมีการบรรยายหรืออภิปราย ภูมิปญญาทานนั้นจะชวยสอดแทรกความรูที่คนพบจาก

การจัดการความรูเพื่อใหผูรับฟงเห็นภาพและไดความรูเพิ่มเติม 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

 1. อธิบายความหมายของ “การจัดการความรู”  

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

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

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

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

  2. อธิบายความสําคัญของ “การจัดการความรู”  

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

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

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

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

  3. อธิบายหลักการของ “การจัดการความรู”  

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

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

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

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

  4. ยกตัวอยางอาชีพที่ตนเองทําอยู และอธิบายกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการความรู        

ดวยตนเอง วามีกี่ขั้นตอน อะไรบาง 

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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  5. ยกตัวอยางอาชีพที่รวมกลุมทํา และอธิบายวากระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการความรู          

ดวยการรวมกลุม วามีกี่ขั้นตอน อะไรบาง 

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

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

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

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

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

 

  6. บอกวิธีการจัดทําสารสนเทศเพื่อเผยแพรความรูโดยการใชสื่อที่หลากหลาย 

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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                      ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ 

 

 โลกปจจุบัน เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ทั้งเรื่องขาวสาร 

ขอมูล ความรู การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วเชนน้ี  ถาไมสามารถปรับตัวใหทันเหตุการณ  ก็จะเกิดปญหาขึ้นกับตนเอง ครอบครัว 

สังคม และชุมชน วิธีการหน่ึงที่จะชวยใหชีวิตอยูอยางมีความสุขได คือ “การคิดเปน” 

 การคิดเปน เปนการใชทักษะการคิด ที่ใชขอมูลอยางนอย 3 ดาน มาสัมพันธโยงกัน  

เพื่อการตัดสินใจสูการกระทํา โดยปกติแลวการกระทําของคนน้ัน เกิดมาจากการคิด ถาคิดดีก็ทําดี 

การคิดที่มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ จะทําใหการคิดน้ัน มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความ

พอประมาณ ไมโลภ ไมเบียดเบียนผูอื่น การคิดดีนําไปสูการปฏิบัติที่ดี ถาในสังคมผูคนปฏิบัติดีตอ

กัน สังคมก็อยูรวมกันอยางมีความสุข 

 ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ เช่ือวาคนมีความแตกตางกัน     

อยางหลากหลาย ท้ังรูปลักษณะภายนอก ภูมิหลัง พื้นฐานทางครอบครัว ฯลฯ ความตองการของ

คน จึงไมเหมือนกัน แตสิ่งหน่ึงที่ทุกคนตองการ คือ “ความสุข” ความสุขของแตละคนจะเกิดขึ้นได

ตอเมื่อมนุษยกับสภาวะแวดลอมที่เปนวิถีชีวิตของตน สามารถปรับเขาหากันไดอยางผสมกลมกลืน  

จนเกิดความพอดีและพึงพอใจ ความสุขของแตละคนจึงไมจําเปนตองเหมือนกัน  เมื่อมนุษย

ตองการความสุขเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต การคิดตัดสินใจ การเลือกกระทําหรือไมกระทําใด ๆ 

ลวนตองใชเหตุผลหรือขอมูลมาประกอบการคิด อยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

ขอมูลเกี่ยวกับสังคม และขอมูลทางวิชาการ   
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  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรบัผูใหญ 

 ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญน้ัน กลาวไดวาเริ่มมีการศึกษาคนควาและพัฒนาการมา

จาก แนวความคิดของเดิม ของธอรนไดค (Edward L. Thorndike. 1982)  จากการเขียน

เกี่ยวกับ "การเรียนรูของผูใหญ"  ซึ่งมิไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญโดยตรง แต

ศึกษาถึงความสามารถในการเรียนรู โดยเนนใหเห็นวา ผูใหญน้ันสามารถเรียนรูได  ซึ่งเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญมาก จากสงครามโลก ครั้งที่สอง มีนักการศึกษาผูใหญจํานวนมาก  ไดศึกษาคนควาจน

ไดพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอีกวา ผูใหญสามารถเรียนรูได รวมทั้งยังไดพบวา

กระบวนการเกี่ยวกับดานความสนใจ และความสามารถน้ันแตกตางออกไปจากการเรียนรูของเด็ก

เปนอันมาก  นอกจากวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว  ยังมีแนวความคิดทางดานที่เปนศิลป ในการ

เรียนรู  ซึ่งเปนการคนหาวิธีการในการรับความรูใหม ๆ และการวิเคราะหถึงความสําคัญของ

ประสบการณ  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเกี่ยวของกับวา "ผูใหญเรียนรูอยางไร" (How Adult Learn)   

ลินเดอรแมน (Edward C. Linderman) โดยไดเขียนหนังสือชื่อ "ความหมายของการศึกษาผูใหญ"      

แนวความคิดของลินเดอรแมนน้ัน  ไดรับอิทธิพลคอนขางมากจากนักปรัชญาการศึกษาผูที่มี

ช่ือเสียง  คือ จอหน ดิวอี้ (John Dewey)  โดยไดเนนอยางมากเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญน้ัน 

ควรเร่ิมตนจากสถานการณตาง ๆ (Situations)  มากกวาเริ่มจากเน้ือหาวิชา  ซึ่งวิธีการเรียนการ

สอนโดยท่ัว ๆ ไป มักจะเริ่มตนจากครูและเน้ือหาวิชาเปนอันดับแรก และมองดูผูเรียนเปนสวนที่

สอง  ในการเรียนแบบเดิมน้ัน  ผูเรียนจะตองปรับตัวเองใหเขากับหลักสูตร  แตวาในการศึกษา

ผูใหญน้ัน  หลักสูตรควรจะไดสรางขึ้นมาจากความสนใจ และความตองการของผูเรียนเปนหลัก

สําคัญ  ผูเรียนจะพบวาตัวเองมีสถานการณเฉพาะ อันเกี่ยวกับหนาที่การงาน งานอดิเรกหรือ

สันทนาการ  ชีวิตครอบครัว  ชีวิตในชุมชน  สถานการณตาง ๆ    น้ีจะชวยใหผูเรียนไดปรับตัว และ

การศึกษาผูใหญควรเริ่มจากจุดน้ี  สวนดานตําราและผูสอนน้ันถือวามีหนาที่และบทบาทรองลงไป 

 แหลงความรูที่มีคุณคาสูงสุดในการศึกษาผูใหญ  คือ ประสบการณของผูเรียนเอง และมี

ขอคิดท่ีสําคัญวา "ถาหากการศึกษาคือชีวิตแลว ชีวิตก็คือการศึกษา" (If Education is Life, then 

Life is Education) และก็สรุปไดวา ประสบการณน้ัน คือตําราที่มีชีวิตจิตใจสําหรับนักศึกษา

ผูใหญ จากแนวความคิดของลินเดอรแมน ทําใหไดขอสันนิษฐานที่สําคัญ ๆ และเปนกุญแจสําคัญ

สําหรับการเรียนรูของผูใหญ รวมทั้งการวิจัยในระยะตอ ๆ มา  ทําใหโนลส(M.S.Knowles.1954) 

ไดพยายามสรุปเปนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม  ซึ่งมีสาระสําคัญ 

ดังตอไปน้ี 
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  1. ความตองการและความสนใจ  ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดี  ถาหากวา

ตรงกับความตองการ และความสนใจในประสบการณที่ผานมา  เขาก็จะเกิดความพึงพอใจ 

เพราะฉะน้ันควรจะมีการเริ่มตนในสิ่งเหลาน้ีอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทั้งหลาย 

เพื่อใหผูใหญเกิดการเรียนรูน้ันจะตองคํานึงถึงสิ่งนี้ดวยเสมอ  

  2. สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ การเรียนรูของผูใหญจะไดผลดี ถาหากถือเอา

ตัว ผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังน้ัน การจัดหนวยการเรียนที่เหมาะสมเพื่อการ

เรียนรูของผูใหญ ควรจะยึดถือสถานการณทั้งหลายที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญเปนหลักสําคัญ มิใช

ตัวเน้ือหาวิชาทั้งหลาย 

  3. การวิเคราะหประสบการณ  เน่ืองจากประสบการณเปนแหลงการเรียนรูที่มีคุณคา

มากที่สุดสําหรับผูใหญ ดังน้ัน วิธีการหลักสําหรับการศึกษาผูใหญ ก็คือ การวิเคราะหถึง

ประสบการณของผูใหญ   แตละคนอยางละเอียด วามีสวนไหนของประสบการณที่จะนํามาใชใน

การเรียนการสอนไดบาง แลวจึงหาทางนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป 

  4. ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง ความตองการที่อยูในสวนลึกของผูใหญ ก็คือ การมี

ความรูสึกตองการที่จะสามารถนําตนเองได เพราะฉะน้ันบทบาทของครูจึงควรอยูในกระบวนการ

สืบหา หรือคนหาคําตอบรวมกับผูเรียน มากกวาการทําหนาที่สงผานหรือเปนสื่อสําหรับความรู 

แลวทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไมเพียงใด  

  5. ความแตกตางระหวางบุคคล   ความแตกตางระหวางบุคคลจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  

เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น  เพราะฉะน้ันการสอนผูใหญจะตองจัดเตรียมการในดานนี้อยางดีพอ เชน 

รูปแบบของการเรียนการสอน  เวลาที่ใชทําการสอน สถานที่สอน  
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                     ปรัชญาการคดิเปน 

 

  ความหมายของการคิดเปน 

 พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ใหนิยาม คําวา “ปรัชญา” ไววา 

วิชาวาดวยหลักแหงความรูและความจริง  ถายอนนับถึงเวลาที่มีการนําแนวคิด เรื่อง “คิดเปน” 

เขามาใชในวงการศึกษา  เริ่มแรกเมื่อป พ.ศ.2513 (โดย ดร.โกวิท  วรพิพัฒน  ผูอํานวยการกอง

การศึกษาผูใหญกรมสามัญศึกษา ในขณะนั้น)  จนถึงบัดน้ี (พ.ศ.2559)  จะไดประมาณ 45 ป หรือ 

4 ทศวรรษเศษ แตความเติบโตของคํา ๆ น้ี  ไมไดหยุดยั้งอยูที่หลักสูตรการศึกษาผูใหญหรือ

การศึกษานอกระบบ หากไดแพรขยายไปถึงการศึกษาในระบบโรงเรียน  ตลอดจนสังคมทั่วไป

อยางแพรหลาย    

 ดร.โกวิท  วรพิพัฒน  อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน (พ.ศ.2525-2529)   

ไดอธิบายเกี่ยวกับ “คิดเปน” วา “บุคคลที่คิดเปน  จะสามารถเผชิญปญหาในชีวิตประจําวันได

อยางมีระบบ  บุคคล ผูน้ีจะสามารถพินิจพิจารณาสาเหตุของปญหาที่เขากําลังเผชิญอยู  สามารถ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง  เกี่ยวกับทางเลือก  เขาจะพิจารณาขอดีขอเสียของแตละ

เรื่อง  โดยใชความสามารถเฉพาะตัว คานิยมของตนเอง และสถานการณที่ตนเองกําลังเผชิญอยู  

ประกอบการพิจารณา” 

 นักวิชาการไดใหความหมายของ “คิดเปน” ไวหลากหลาย เปนตนวา หมายถึง การ

วิเคราะหปญหาและการแสวงหาคําตอบหรือทางเลือก  เพื่อแกปญหาหรือดับทุกข  ในอีก

ความหมายหน่ึง “คิดเปน”  หมายถึง  การคิดอยางรอบคอบเพื่อแกปญหา  โดยอาศัยขอมูลดาน

ตนเอง ดานสังคมและสิ่งแวดลอม และดานวิชาการ  มาเปนองคประกอบในการคิดตัดสินใจ

แกปญหา  นอกจากน้ี “คิดเปน” ยังหมายถึง  การคิดที่ดี  มีหลักการในการดํารงชีวิตที่ถูกตอง

ที่สุด  หากบุคคลใดนําไปใชเปนแนวคิดในการแกปญหาที่เปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต  ดวยการ

ใชขอมูลที่เปนจริงและเพียงพอ ก็จะชวยใหแกไขปญหาได 

 จากความหมายทั้งหมดที่กลาวมา จะเห็นไดวามีความคลายคลึงกัน  กลาวคือ  หมายถึง  

กระบวนการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ มีเหตุผล  โดยอาศัยขอมูลอยางกวางขวางรอบดาน   

ทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง  ขอมูลทางสังคมและสิ่งแวดลอม  ขอมูลทางวิชาการมาใชพิจารณา

เรื่องที ่ 2 
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ประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมกับสถานการณที่ตนเองกําลังเผชิญอยู  และความหมายก็มี

ทิศทางมุงไปในทางเดียวกัน  คือ 

  1. ปรัชญานี้มีไวเพื่อแกปญหา 

  2. สิ่งสําคัญที่สุดในการตัดสินใจแกปญหาคือ ขอมูล 

  3. ขอมูลประกอบการตัดสินใจ  ตองเปนขอมูลจริง และมีจํานวนมากพอตอการ

ตัดสินใจ 

  4. ในความหมายของขอมูล  ปรัชญาน้ีใชขอมูลใกลตัวที่เกี่ยวของกับปญหาเหลาน้ัน  

ไดแก  ขอมูลตนเอง ขอมูลวิชาการ และขอมูลสังคมสิ่งแวดลอม 

  5. การคิดเปนมีลักษณะเปนพลวัตร  หมายถึง ปรับเปลี่ยนไดเสมอ  ในกรณี 

ที่เปลี่ยนแปลงขอมูลหรือเปาหมายชีวิต 

  ความสําคัญของการคดิเปน   

 กระบวนการแกปญหาดวยปรัชญาคิดเปนมีความสําคัญตอสังคม  ถาคนสวนใหญยึด

หลักการคิดดวยกระบวนการคิดเปน  การมองปญหาจึงมองอยางเปนเหตุเปนผล สมจริง  เขาใจ

ธรรมชาติและสังคมโดยถองแท ความขัดแยงจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น  สังคมก็จะมีแตความสงบสุข  

ดังน้ัน อาจสรุปความสําคัญของการคิดเปน ไดดังน้ี  

  1. มิติในการจัดการศึกษา  การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนใน

ทุกวันนี้  ยังมิไดพัฒนาขึ้นสูระดับที่นาพึงพอใจ  เพราะเรามุงเนนในดานความจํา  มิไดพัฒนา

คุณลักษณะทางสติปญญาประเภทที่สูงขึ้น คือ ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การ

สังเคราะห และทายสุดสําคัญ คือ การประเมินคา  สถานศึกษาของเราเวลาน้ีมุงแตจะสอนใหได

เน้ือหาวิชาการมากที่สุด  แตไมไดสอนใหนําเน้ือวิชาการไปใชอยางเหมาะสม  ตามขอจํากัดของ

สังคมสิ่งแวดลอม หรือความรูที่เหมาะสมจะเกิดข้ึนแกตนเองแตอยางใด 

  ดังน้ัน การศึกษาไมวาในหรือนอกระบบโรงเรียน  ควรจะตองสอนใหคนคิดเปนและ

ทําเปน สมรรถภาพทั้งสองอยางนี้ไมควรจะแยกออกจากกัน  เพราะจะเปนการแยกสมองออกจาก

กาย  ซึ่งไมเปนประโยชนและเปนไปไดยาก 

  การสอนไมวาเร่ืองอะไรจึงควรสอน ทั้งคิดเปนและทําเปน  ถาสอนใหทําเปนโดยคิด

ไมเปน  คนก็จะเอาทักษะไปใชไมได  หรือสอนใหคิดเปนแตทําไมเปนก็จะนําความรูไปใชไมได

เหมือนกัน  ขอบกพรองของการสอนวิชาชีพเวลาน้ีอยูที่วา  ไมไดสอนใหบุคคลที่มีทักษะอยูแลวนํา



41 
 

 
 

ทักษะไปใชในชีวิตของตน  หลายคนไมไดใชความรู ความสามารถที่ตนฝกอบรมมา  เพราะการ

สอนมุงแตเพียงดานความรูดานเดียวเทานั้น 

  2. มิ ติ ขอ งป จ เ จกบุ คคล   กา รสอนหรื อกา รฝ กตนเอง ให เป นคนคิด เป น                         

เปนคุณลักษณะที่เกิดกับตนเองและตองหลอหลอมใหยั่งยืน  เปนเรื่องสําคัญมากเพราะปจเจก

บุคคลที่มีคุณลักษณะตอไปน้ีจะเปนสวนหน่ึงใหครอบครัว ชุมชน สังคมไทย เปนปกติสุข  

   1) สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองไดและมักไมมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน 

       2)  ชวยใหเปนคนใจเย็น  ยึดถือเหตุผล และมักไมทําอะไรตามอารมณของตนเอง 

      3)  ชวยใหเปนคนที่มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง  ทั้งน้ี เกิดจากความสําเร็จของงาน

ที่มีผลมาจากการคิดเปน 

       4)  ชวยใหไมถูกหลอกดวยขอมูลที่ไดรับ และไมเช่ือถือสิ่งตาง ๆ อยางงาย ๆ 

แตจะวินิจฉัย ไตรตรอง และพิสูจนความจริงอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเลือก 

       5)  สามารถใชประโยชนจากขอมูลที่ ไดรับ  มาสรางสรรคใหเกิดสิ่ งที่มี

ประโยชนได 

 คนเราจะมีคุณสมบัติในการเปนคนคิดเปนได ตองมีการฝกฝนทักษะเรื่องการคิดเปนอยู

เสมอ  จนกลายเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน  การดําเนินชีวิตก็จะมีลักษณะของคนคิดเปน  ดังน้ี 

      1. มีความเชื่อวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดา  สามารถแกไขได 

      2.  การคิดที่ดีตองใชขอมูลหลาย ๆ ดาน (ตนเอง สังคม วิชาการ) 

      3.  เช่ือวาขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

      4.  สนใจที่จะวิเคราะหขอมูลอยูเสมอ 

      5.  รูวาการกระทําของตนเองมีผลตอสังคม 

      6.  ทําแลว  ตัดสินใจแลว  เกิดความสบายใจแลวและเต็มใจรับผิดชอบ 

      7.  แกไขปญหาในชีวิตประจําวันอยางเปนระบบ 

      8.  รูจักชั่งนํ้าหนักคุณคาของการกระทํากับสิ่งรอบ ๆ ดาน 

  การเชือ่มโยงความเชื่อพืน้ฐานทางการศกึษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ สูปรัชญาคดิเปน 

 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบ  ที่วาคนเราทุกคนมีความ

แตกตางกัน  แตทุกคนตองการความสุข  ดังน้ัน ความสุขของแตละคนจึงแตกตางกัน โดยความสุข

ของคนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการปรับตัวเองกับสิ่งแวดลอมใหเขาหากันไดอยางผสมกลมกลืนจน

เกิดความพอดี  อยางไรก็ตามสังคม สิ่งแวดลอมไมไดหยุดน่ิง  แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู
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ตลอดเวลา  กอใหเกิดปญหา ความไมสบายกายไมสบายใจขึ้นไดเสมอ  กระบวนการปรับตนเอง

กับสังคม สิ่งแวดลอม ใหผสมกลมกลืนจึงตองดําเนินไปอยางตอเน่ืองและทันเหตุการณ  

 คนที่จะทําไดเชนน้ีตองเขาใจในความเปนจริงของธรรมชาติ สังคม สิ่งแวดลอมเปนอยางดี  

สามารถแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางหลากหลายและเพียงพอ อยางนอย 3 ประการ  คือ  

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลทางสังคมและสิ่งแวดลอม และขอมูลที่เกี่ยวของกับตนเอง  มาเปนหลัก

ในการวิเคราะหปญหา  เพื่อเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีท่ีสุดในการแกปญหาหรือสภาพการณที่

เผชิญอยูอยางรอบคอบ  เพื่อปรับตัวเองและสังคมสิ่งแวดลอม  ใหผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี  

พอเพียง  และมีความสุขในชีวิต  หากไดลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ไดตัดสินใจแลว  ผลที่ออกมา

ยังไมพอใจ ไมมีความสุข ก็ยังมีสติ ไมกระวนกระวาย  แตพยายามทบทวนศึกษาทําความเขาใจกับ

ปญหา  คนควาหาขอมูลเพิ่มเติม  กลับเขาสูกระบวนการคิดใหม เพื่อเลือกทางปฏิบัติใหม  

หมุนเวียนไปอยางตอเน่ือง  จนกวาจะพอใจ  ซึ่งเรียกไดวา “คนคิดเปน” น่ันเอง  

จากความเชื่อพื้นฐานดังกลาว  จึงไดนําไปสูการประยุกตใชเปนกระบวนการแกปญหาแบบ

คน     “คิดเปน”  ตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
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 1. ขั้นสํารวจ ทําความเขาใจปญหา  เมื่อเกิดปญหา คนเรายอมตองคิดแกปญหา 

 2. ขั้นหาสาเหตุของปญหา  เปนการหาขอมูลรอบดานมาวิเคราะหวา  ปญหาที่เกิดขึ้น

น้ันเกิดขึ้นไดอยางไร  มีอะไรเปนองคประกอบของปญหาบาง  แตละองคประกอบเกี่ยวของกัน

อยางไร 

   -  สาเหตุจากตนเอง  พื้นฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพ การปฏิบัติตน คุณธรรม ฯลฯ 

       -  สาเหตุจากสังคม  สภาพธรรมชาติและบุคคลที่อยูแวดลอม  ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ 

       -  สาเหตุจากการขาดความรูในวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา 

 3.  ขั้นวิเคราะหปญหา หาทางแกปญหา  เปนการวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา  

โดยใชขอมูลดานตนเอง สังคม วิชาการ  มาประกอบในการวิเคราะห เพื่อหาแนวทางที่มีความ

เปนไปไดหลาย ๆ ทางเลือกภายใตกรอบแหงคุณธรรม 

 4.  ขั้นตัดสินใจ  เมื่อไดทางเลือกแลว จึงตัดสินใจเลือกแกปญหาในแนวทางที่มีขอมูล

ตาง ๆ พรอม   

 5.  ขั้นนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ  เมื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกแลว  ตองยอมรับ

วาเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุดในภาวะขอมูลเทาที่มีอยูขณะนั้น  

 6. ขั้นติดตามประเมินผลในการแกปญหา  ในขั้นน้ีเปนการตรวจสอบดูผลที่เกิดจากการ

นําไปปฏิบัติ  และประเมินผลดูวาเปนที่พอใจหรือไม 

       -  พอใจ  ก็ถือวาพบความสุข  เรียกไดวา “คิดเปน” 

       -  ไมพอใจ  หรือผลออกมาไมไดเปนไปตามที่คิดไว  ไมไดถือวาคิดไมเปน  ซึ่งเปน

เพราะขอมูลอาจเปลี่ยนหรือไมเพียงพอ ก็ตองศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจนเพียงพอทุกดานอยาง

ตอเน่ือง  ยอนกลับไปเริ่มตนกระบวนการคิดแกปญหาใหม  หาทางเลือกใหม  ลงมือปฏิบัติใหม  

จนกวาผลที่ไดจะเปนที่พอใจ 

แนวคิดเรื่องคิดเปน  ไดนํามาใชเปนองคประกอบในงานการจัดการศึกษาผูใหญหรือ

การศึกษา นอกระบบโรงเรียนอยางครอบคลุมทั้งระบบ  ไมวาจะเปนหลักสูตร วิธีการเรียนรู สื่อ 

การประเมินผล เปนตน  ดวยหลักแหงการคิดเปน  คอนขางมีความยืดหยุน  โดยเฉพาะในเรื่อง

ของความเปนธรรมชาติ  ความเรียบงาย การใหเสรีภาพในการตัดสินใจแกผูเรียนภายใตขอจํากัด

ตาง ๆ ท่ีแตละคนมี  เพราะถาไมมีการคํานึงถึงขอจํากัด  เราก็มีเพียงวิธีการเดียว สูตรสําเร็จเดียว

ที่จะนําไปใช  ซึ่งก็คงจะไมไดผล  เพราะความแตกตางกันโดยบุคคล โดยสถานที่ โดยวัฒนธรรม

และอื่น ๆ  การสงเสริมใหคน “คิดเปน” น้ีเทากับการยอมรับสิทธิสําคัญของมนุษย คือ สิทธิที่จะ
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ตัดสินใจเลือกไดดวยตัวของเขาเอง  ดังคําพังเพยที่วา “ปลูกเรือนตามใจผูอยู” หรือ “ลางเน้ือชอบ

ลางยา”  

เมื่อพิจารณาถึงงานการศึกษาผูใหญหรืองานการศึกษานอกระบบ กับ ปรัชญาคิดเปนแลว

น้ัน จะพบวามีความเช่ือมโยงกันอยู  กลาวคือ  การศึกษาผูใหญหรือการศึกษานอกระบบ   

ยึดแนวคิดความเช่ือพื้นฐานเปนหลักในการดําเนินงานจัดการศึกษา  และความเช่ือพื้นฐานก็เปน

ที่มาของการคิดท่ีนําไปสูปรัชญาคิดเปน 

  

 

 

 

 

 

 

                        ขอมูลประกอบการตดัสินใจในกระบวนการของการคดิเปน 

 

  ความหมายของขอมูล   

 ในการคิดเรื่องใดเรื่องหน่ึงของคนเรา  จะเห็นวาตองใชความรู ความจําในประสบการณที่

เคยผานมาเชื่อมโยงกันเพื่อหาบทสรุป  ซึ่งความรู ความจําในประสบการณที่ระลึกไดน้ัน  ก็คือ สิ่ง

ที่เราเรียกวา ขอมูลน่ันเอง  ดังที่ไดทราบแลววาการคิดในกระบวนการคิดเปนนั้น  ตองใชขอมูล

อยางนอย 3 ประการ  มาใชเพื่อประกอบการคิดและตัดสินใจ  ดังน้ัน ในการเรียนรูเรื่องคิดเปน  

จึงจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลเปนอยางยิ่ง   

 ขอมูล  คือ  ขาวสาร  รายละเอียด  ขอเท็จจริงของสิ่งตาง ๆ  เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น        

ในชีวิตประจําวัน  ที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนตัวเลข สัญลักษณ รูปภาพ เสียง วีดิ

ทัศน คําอธิบาย เชน  ตัวเลขแสดงจํานวนผูเรียน ภาพแผนที่ คําอธิบายของครู เปนตน ซึ่งเมื่อนํา

ขอมูลตามความหมายดังกลาวน้ี มาวิเคราะห สังเคราะหจัดใหเปนระบบแลว  เรียกวา สารสนเทศ 

 สารสนเทศ  คือ  ขอมูลที่ผานกระบวนการวิเคราะห ประมวลผล  จนสามารถนําไปใชใน

การตัดสินใจตามจุดมุงหมายตอไปไดทันที 

 

เรื่องที ่ 3 

“...โดยทีม่นุษยคิดเปน   มนุษยจึงมีอะไรพเิศษไปกวาสัตวเดรัจฉานและเครือ่งคอมพิวเตอร  มนุษย

สามารถตัดสินใจดานความเห็นอกเห็นใจ กรุณา ปราณี เอือ้เฟอ เผื่อแผ อดทน เสียสละ สามารถมองดู

ประโยชนของผูอื่น ของสวนรวมมาประกอบในการวินิจฉัย ตัดสินใจ...” 
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 ขอแตกตางระหวางขอมูลและสารสนเทศ  ตัวอยาง เชน 

  ขอมูล : ศูนย กศน. อําเภอเมือง  มีคอมพิวเตอรสําหรับบริการผูเรียน 15 เครื่อง   

มีผูเรียนจํานวน 6,000 คน   

  สารสนเทศ : อัตราสวนคอมพิวเตอรสําหรับบริการผูเรียน ตอผูเรียน ของศูนย กศน. 

อําเภอเมือง เทากับ เครื่องละ 400 คน (6,000/15 = 400) 

  ประเภทของขอมูล 

 เกณฑในการจําแนกประเภทขอมูล  ที่เรามักจะพบเห็นอยูเปนประจําในปจจุบัน  ไดแก  

  1. จําแนกตามลักษณะ  สามารถแบงออกได 2 ชนิด  คือ 

      1) ขอมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative Data) เปนขอมูลที่แสดงความแตกตางใน

เรื่องปริมาณหรือขนาด  บอกไดวามากนอย  สามารถใชเครื่องมือวัดคาเปนตัวเลขไดโดยตรง  เชน 

อายุ นํ้าหนัก สวนสูง ปริมาณตาง ๆ 

   2)  ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เปนขอมูลที่แสดงลักษณะที่แตกตางกัน            

ไมสามารถวัดคาออกมาเปนตัวเลขได  บอกไมไดวามีคามากนอย  แตบอกไดวาดีไมดี เหมาะสม             

ไมเหมาะสม  เชน  เพศ  อาชีพ  คุณภาพสินคา 

  2. จําแนกตามแหลงที่มา  สามารถแบงออกได 2 ชนิด  คือ 

       1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูใชเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเอง

โดยตรง  ซึ่งอาจจะเก็บดวยการสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ   

      2) ขอมูลทุติภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูลที่มีผูเก็บ

รวบรวมไวแลว  เปนขอมูลในอดีต และมักจะเปนขอมูลที่ไดผานการวิเคราะหเบื้องตนมาแลว  

  คณุสมบตัิที่เหมาะสมของขอมูล 

 1.  ความถูกตอง  กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลมีความนาเช่ือถือ  ตองออกแบบโครงสราง 

วิธีการเก็บขอมูลใหผิดพลาดนอยที่สุด 

 2.  ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน  การไดมาของขอมูลตองทันตอเหตุการณและความ

ตองการ  เพราะขอมูลสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

 3.  ความสมบูรณ  ตองสํารวจและสอบถามความตองการของผูใชขอมูล  เพื่อใหขอมูลที่

เก็บรวบรวมมา มีความสมบูรณในระดับท่ีเหมาะสม 
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 4.  ความชัดเจนและกะทัดรัด  ตองออกแบบโครงสรางของขอมูลใหกะทัดรัด สื่อ

ความหมายได 

 5.  ความสอดคลอง ตองมีการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดขอมูลที่

สามารถตอบสนองตามความตองการ 

  การรวบรวมขอมูล 

 ในการรวบรวมขอมูล  กอนอื่นเราตองตั้งจุดประสงคไวกอนวา เราตองการขอมูลเพื่อไป

ใชทําอะไร  ตองการขอมูลชนิดใด  หลังจากนั้นจึงคอยออกแบบโครงสราง  วิธีการ  เครื่องมือที่ใช

ในการรวบรวมใหชัดเจน  เพื่อใหขอมูลที่รวบรวมมาไดน้ันไมกระจัดกระจาย  ตรงตามความ

ตองการและวัตถุประสงค  การใชงาน  หากไมวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคไวกอน จะทําให

ขอมูลที่ไดมาบางสวนเปลาประโยชน   

  1. เทคนิคการรวบรวมขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูลสามารถทําไดหลายวิธี  แตละ

วิธีก็แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของขอมูลและความตองการของผูใช  ซึ่งมีวิธีการที่นิยมใช

กันท่ัวไป ดังน้ี   

    1) การสังเกต  เปนการรวบรวมขอมูลจากเหตุการณหรือสิ่งที่ตองการสังเกต

โดยตรง โดยอาศัยประสาทสัมผัสเปนเคร่ืองมือสื่อสารความหมาย  เชน  การสังเกตลักษณะรูปราง  

พฤติกรรม  เหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  สามารถเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองหรือใช

ทีมงาน 

        2) การสัมภาษณ  เปนการรวบรวมขอมูลจากบุคคลอื่น ๆ โดยการพูดคุย

ซักถามกับบุคคลที่เราตองการขอมูล  ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดวยตนเอง  

        3) การตอบแบบสอบถาม  เปนการใหผูใหขอมูลตอบแบบรายการคําถาม

ตามที่ผูถามตองการ  สามารถสอบถามทางโทรศัพท หรือจัดรับสงทางไปรษณียก็ได 

    4) การศึกษาเอกสารหรือแหลงที่เก็บขอมูล  ไดแก  การศึกษาคนควาจาก

แบบเรียน  ตํารา วารสาร คอมพิวเตอร เทปบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง เปนตน 

    5)  การสํารวจ  เปนการตรวจสอบรายละเอียด  เชน  สํารวจขอมูลผลิตผลทาง

การเกษตรของหมูบาน  ความนิยมตอสินคาของชุมชน  เปนตน 

    6) การทดสอบ ทดลอง  ไดแก  การทดสอบเรื่องตาง ๆ  การทดลองกับสิ่งของ

เพื่อหาวิธีการและผลลัพธที่ไดจากการทดลอง 
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  2. การบันทึกขอมูล  เมื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลอยางหลากหลายแลว  ก็ตองมีการ

บันทึกขอมูลเหลานั้นไวเพื่อการวิเคราะหและสังเคราะหตอไป  การบันทึกขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

น้ัน  เทคนิคการเรียงความ ตีความ ยอความ สรุปความ ที่ไดศึกษาจากสาระวิชาภาษาไทย และ

สาระวิชาอื่น ๆ มาแลว สามารถนําทักษะเหลานั้นมาประยุกตใชได และยังสามารถนําไปบันทึกผล

การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล  การจัดทําขอมูลเปนสารสนเทศไดอีกดวย  หากมีขอมูลจํานวน

มากตองบันทึก  หลักการยอความเปนเทคนิคท่ีควรฝกฝนและนําไปปฏิบัติ ดังน้ี 

    1)  อานขอความที่จะยอใหเขาใจ หาใจความสําคัญของแตละยอหนา และ

ใจความรองที่สําคัญ ๆ  

    2)  นําใจความสําคัญและใจความรองมาเรียบเรียงดวยสํานวนของตนเอง 

    3)  ถาขอความที่อานไมมีช่ือเรื่อง  ตองตั้งช่ือขึ้นเอง กรณีตัวเลขหรือจํานวน  

ตองระบุหนวยใหชัดเจน 

    4)  ขอความรอยกรอง ตองเปลี่ยนเปนรอยแกวในความยอ 

  การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการใชงาน จําเปนตองใชเทคโนโลยี

เขามาชวย ต้ังแตการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผล  และการดูแลรักษา

สารสนเทศเพื่อการใชงาน 

  ลักษณะของขอมูลเพื่อการคิดเปน 3 ประการ  

 การคิดตามแนวทางของปรัชญาคิดเปนน้ัน  จําเปนตองอาศัยขอมูลอยางนอย 3 ประการ  

ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลดานวิชาการ  มาใช

ประกอบการคิดพิจารณาตัดสินใจ  โดยขอมูลที่ไดมาน้ัน อาจเปนไดทั้งในเชิงคุณภาพหรือเชิง

ปริมาณ  แตตองมีขอมูลจริง ซึ่งผูตัดสินใจเช่ือมั่น  มีความชัดเจนและเพียงพอตอการตัดสินใจ  

ลักษณะของขอมูลในแตละดาน  ควรเปนดังน้ี 

  1.  ขอมูลดานตนเอง  ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งจะเปนผูตัดสินใจ  เปนขอมูล

ทั้งทางกายภาพ  ทั้งทางอารมณและจิตใจ  เชน  พื้นฐานของชีวิต  ครอบครัว ญาติพี่นอง 

การศึกษา อาชีพความเปนอยู สุขภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติตน ศักยภาพความสามารถเฉพาะตัว 

ความเชื่อ ทัศนคติ นิสัย ใจคอ  เปนตน 

  2. ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม  ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูรอบ ๆ 

ตัว เชน  พื้นฐานบริบททางสังคม วัฒนธรรมจารีตประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง   

เปนตน     
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  3. ขอมูลดานวิชาการ  ไดแก หลักวิชาการทุกศาสตร ทุกสาขาวิชาที่จะชวยสนับสนุน

ในการคิด การตัดสินใจดําเนินงานที่มีตามแหลงสืบคนตาง ๆ  เชน  เอกสารตํารา  ผลการวิจัย 

ระเบียบ กฎหมาย คําวินิจฉัยของศาล เทคโนโลยีสารสนเทศ นักปราชญ ผูรู ภูมิปญญา  เปนตน    

  การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสนิใจ 

 1. การวิเคราะหขอมูล  เปนการแยกแยะขอมูล หรือสวนประกอบของขอมูลออกเปน

สวนยอย ๆ เพื่อใหเห็นรายละเอียด ความสัมพันธของขอมูลแตละสวนไดมากที่สุด  ศึกษา

รายละเอียดขอมูลในการคิดเปน ทั้ง 3 ประการ  วาแตละดานมีอะไรบาง  เปนการหาคําตอบวา 

ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร ฯลฯ  วิเคราะหและตรวจสอบขอมูลรอบดานทั้งดานบวกและดานลบ  

ดูความหลากหลายและพอเพียงเพื่อใหไดขอมูลที่แมนยํา เที่ยงตรง เช่ือถือได สมเหตุสมผล   

การวิเคราะหขอมูลมีประโยชน ชวยใหเราสามารถเขาใจเรื่องราวหรือปรากฏการณตาง ๆ  

ที่แทจริง  ไมเช่ือตามคําบอกเลาหรือคํากลาวอางของใครงาย ๆ 

 2. การสังเคราะหขอมูล  เปนการนําขอมูลที่เกี่ยวของ ถูกตอง ใกลเคียงกัน  มารวบรวม

จัดกลุม จัดระบบเปนกลุมใหญ  น่ันคือการนําขอมูลการคิดเปน ทั้ง 3 ประการ ที่วิเคราะหแมนยํา 

เที่ยงตรง หลากหลายและพอเพียงทั้งดานบวกและดานลบไวแลว  มาจัดกลุมในเชิงบูรณาการให

เปนทางเลือกในการแกปญหา เพื่อใชประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม เปนที่

ยอมรับและพอใจที่สุดนํามาแกปญหาตอไป 
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    กระบวนการคดิการแกปญหาอยางคนคดิเปน ตวัอยางการนําไปปฏิบตัิ                                          

ในวิถีการดําเนินชีวิตจริง 

 ตอไปน้ี เปนกรณีตัวอยางของการแกปญหาตามกระบวนการคิดเปน  ที่ประสบผลสําเร็จ

มาแลว  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาทําความเขาใจไดชัดเจนขึ้น   

 
ตัวอยางกระบวนการและขั้นตอนการแกปญหาแบบคนคิดเปน 

กระบวนการคิดเปนของชุมชน กรณีกลุมอินแปง และมหาวทิยาลัยชุมชนนานาชาติ 

ที่บานบัว  อําเภอกุดบาก  จงัหวัดสกลนคร 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

• การเรียนรูของชาวบาน บานบัว  เกิดจากสภาพปญหาในการดํารงชีวิตที่ลาํบากเพราะการสญูเสียปา

เพื่อแลกกับการปลูกปอ ปลูกมันตามคําแนะนําของหนวยงานรัฐ  ทําใหชาวบานเริ่มไดคิด  ไดวิเคราะหปญหา

ความยากลําบากและหาทางแกไข  โดยการรวมตัวกันและรวมมือกับหนวยงานและบุคคลภายนอก  สิ่งแรกที่

ชาวบานริเริ่มขึ้น คือ การเพาะกลาหวาย  ซึ่งเปนพืชอาหารที่นับวันจะหมดไปจากชุมชน  ปแรกมีผูนํา

ชาวบานและคนอื่นอีก 5 คน เขารวมกิจกรรม  เมื่อคนกลุมนี้ไดรับผลแลว  ชาวบานทั่วไปจึงเขารวมและขยาย

ออกไปเกือบทั้งหมูบาน 

• จากการเพาะกลาและปลูกหวายในชุมชน  ทําใหชาวบานบัวเริ่มมองเห็นแนวทางที่พึ่งตนเองในดาน

อาหาร  พืชพื้นบานอื่น ๆ ที่เปนอาหาร สมุนไพร ก็ไดรับความสนใจและขยายพันธุเชนกัน  จนเกิดการ

รวมกลุมพืชพันธุพื้นบาน ที่ตอมาไดเปลี่ยนช่ือเปน กลุมอินแปง และมีกิจกรรมการเรียนรูอีกหลายอยางตามมา  

เชน  กลุมคลองสงน้ํา  กลุมออมทรัพย และหมอพื้นบาน  เปนตน 

• นอกจากชุมชนบานบัวไดใหความสนใจตอการแกปญหาและการพัฒนาชาวบานทั่วไปแลว  ยังไดมุง

ไปถึงตัวเด็กซึ่งจะเปนผูสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนไปในเบื้องหนา  กลุมเด็กฮักถิ่นจึงไดเกิดขึ้นเพื่อฝกอบรมให

ลูกหลานไดเรียนรู เห็นคุณคาและเขาใจถึงความเปนจริงในวิถีชีวิตของทองถิ่นในมุมมองของชุมชนที่แตกตาง

จากตําราและสายตาของคนภายนอก 

• ทุกวันเสาร-อาทิตย  เด็ก ๆ ที่บานจะรวมกลุมกัน  มีผูนําและคนเฒาคนแกในชุมชนผลัดกันเลา

เรื่องราวของชุมชน วิถีชีวิต ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ผานมาเด็ก ๆ จะชวยกันทําการเกษตรใน

พื้นที่รวมของชุมชน  กินอาหารรวมกัน  มีการเดินปาเพื่อศึกษาธรรมชาติ และเก็บพันธุพืชจากปามาเพาะขยาย

เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเด็กและครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย  ชาวบาน บานบัว เรียกการเรียนรูของเด็กดวยวิธีการนี้

วา กระบวนการ “พาเฮ็ด พาทํา”  ผูนําและคนเฒาคนแกในชุมชนก็ถายทอดดวยวิธี “ทําใหดู อยูใหเห็น”  

ทั้งหมดนี้จึงนับเปนกระบวนการเรียนรูที่วางอยูบนพื้นฐาน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยแท 

• ถึงวันนี้  ชุมชนบานบัวไดเขาสูการเรียนรูที่กวางออกไป  มีการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกับ 

เพื่อนบานตางชุมชน  ตางภาคและตางประเทศ  จากสถานะดังกลาวนี้  ผูนําชุมชนจึงไดกอตั้งสถาบันการ

เรียนรูของตนเองขึ้น และใชช่ือวา มหาวิทยาลัยชุมชนนานาชาติบานบัว 

เรื่องที ่ 4 
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จากปญหาที่เกิดขึ้น  ชาวบานไดหาทางแกปญหาตามกระบวนการคิดเปน  ดังนี้ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1  ขั้นสํารวจทําความเขาใจกับปญหา  

 สภาพการดํารงชีวิตท่ีลําบาก แรนแคน  ชาวบานมีความตองการที่จะมีชีวิตความเปนอยู

ที่ดีขึ้น  จึงเริ่มคิดเพื่อพิจารณาแยกแยะวา ที่เปนเชนน้ีเกี่ยวของกับอะไรบาง 

 ประการแรก คิดอยางมีสติ เพื่อพิจารณาปญหาใหชัดเจนและสรางความมั่นใจวา 

แกปญหาได จากน้ันจึงพิจารณาความล้ําลึกและซับซอนของปญหาในการดํารงชีวิตที่ผานมา   

เพื่อแยกแยะความหนักเบา และมองชองทางในการเขาถึงปญหา  
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 ขั้นที่ 2   ขั้นหาสาเหตุของปญหา  

 ชาวบานตองรวมคิด  วาสาเหตุของความเปนอยูที่ลําบากแรนแคนเกิดจากอะไร   

ซึ่งจะตองใชขอมูลตนเอง  เชน การทํามาหากิน สถานะความเปนอยู นิสัย ความประพฤติ ความรู

ความสามารถ  ความถนัดเฉพาะตัว ฯลฯ  ศึกษาขอมูลจากสภาวะแวดลอม (ขอมูลดานสังคม

สิ่งแวดลอม) ที่สงผลใหความเปนอยูลําบากแรนแคน เชน สภาวะทางธรรมชาติ ลักษณะของดิน 

ฟา อากาศ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม    หนวยงานองคกรที่ใหความชวยเหลือสนับสนุน สภาวะ

เศรษฐกิจ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา ฯลฯ  ขอมูลที่เกี่ยวกับความรู (ขอมูลดานวิชาการ) ใน

เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบของการใชสารเคมี  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บทบาทหนาที่ของหนวยงานองคกรตาง ๆ  ตัวอยางผูเคยประสบปญหา ฯลฯ  นําขอมูลเหลาน้ีมา

วิเคราะหอยางหลากหลาย เพื่อสังเคราะหหาสาเหตุของปญหา  ซึ่งก็ไดขอสรุปวา การสูญเสียปา

ทําใหพืชอาหารธรรมชาตินับวันจะหมดไป  พืชที่ปลูกเปนอาชีพหลัก คือ ปอ มัน ไมสามารถใชเปน

อาหารได  ตองหาซื้อพืชผักมาประกอบอาหาร  สุขภาพแยลงเน่ืองจากใชสารเคมีจํานวนมาก  

ผลผลิตปอ มัน มีราคาต่ํา รายไดจากการขายไมเพียงพอกับการใชจายในการดําเนินชีวิต  

 ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะหเพื่อเสนอทางเลือกแกปญหา  

 ตองนําเอาสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหมีความเปนอยูที่ลําบากแรนแคน  ที่วิเคราะหไดจาก

ขอมูลทั้ง 3 ดาน  ในขั้นที่ 2 ของชาวบานมาสังเคราะห สรุปเปนทางเลือกในการแกไขปญหาหลาย 

ๆ ทางเลือกที่นาจะเปนไปได  เชน  รองทุกขหนวยงานรัฐใหประกันราคาผลผลิต  จัดตั้งกองทุน

เพื่อการกูยืมหันไปประกอบอาชีพอื่น  ยายถิ่นฐาน  ปลูกพืชอาหารเพื่อเรงฟนฟูสภาพปาและลด

คาใชจาย  ปรึกษาหนวยงาน ที่มีหนาที่สนับสนุนสงเสริม ฯลฯ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นการตัดสินใจ  

 ชาวบานจะตองตัดสินใจเลือกทางแกปญหาการดํารงชีวิตที่ลําบากแรนแคนของตนเอง 

ที่คิดวาดีที่สุดเหมาะสมกับตนเอง  สามารถปฏิบัติไดดวยความพอใจ  ซึ่งก็ไดขอสรุปวา  เลือก

วิธีการบนการพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด  สิ่งสําคัญอันดับแรก คือ เรงฟนฟูสภาพปาโดยการปลูกพืช

ที่ใชเปนอาหาร  ซึ่งพืชที่เหมาะสมตอการนํามาปลูก คือ หวาย เพราะเปนพืชธรรมชาติที่โตเร็ว 

ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ ชวยฟนฟูสภาพปาภายในระยะเวลาสั้น ๆเปนที่นิยมนํามาประกอบ

อาหาร แตนับวันจะหายาก และการปลูกพืชเปนความถนัด ความชํานาญของชาวบานทุกคน 
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 ขั้นที่ 5 ขั้นนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ  

 ชาวบานบางสวนเริ่มการเพาะกลาและปลูกหวายในชุมชนดวยความมุงมั่น และตั้งใจ

อยางแนวแน  โดยมีหนวยงานและบุคคลภายนอกใหการสนับสนุนสงเสริม   

 ขั้นที่ 6 ขั้นติดตามประเมินผล  

 เปนการประเมินตนเองของชาวบานวาการตัดสินใจลงมือปฏิบัติมาไดระยะหน่ึงแลว   

ทําใหความเปนอยูดีขึ้นหรือไม  มีความพอใจหรือไม  ซึ่งก็พบวา  ผืนปาเริ่มฟนฟู  มีพืชอาหาร

เพียงพอตอการบริโภค  ที่เหลือนําไปขายไดราคาดี  เพราะเปนที่นิยมของตลาด ความขัดสน  

อดอยากหมดไป  คาใชจายลดลง มีความพอใจ สบายใจขึ้น  สามารถบรรเทาปญหาเบื้องตนได  

เมื่อชาวบานที่ริเริ่มลงมือปฏิบัติไดรับผลเปนที่พอใจ  ชาวบานทั่วไปเห็นผลจึงเขารวมและขยาย

ออกไปจนเกือบทั้งหมูบาน  รวมทั้งเห็นแนวทาง    ที่พึ่งตนเองในดานอาหาร  พืชพื้นบานอื่น ๆ  

ที่เปนอาหาร สมุนไพร  ก็ไดรับความสนใจและขยายพันธุเชนกัน  จนนําไปสูการรวมกลุมพืชพันธุ

พื้นบาน 

 ในกรณีนี้  หากชาวบานลงมือปฏิบัติแลว  ความขัดสนอดอยากยังไมหมดไป ยังไมสบาย

ใจ ก็ตองยอนกลับไปดูขอมูล ทั้ง 3 ดาน อีกครั้งวา ยังไมไดศึกษาขอมูลดานใดอยางพอเพียง

หรือไม จากนั้นจึงศึกษาหาขอมูลนั้น ๆ จากแหลงขอมูลเพิ่มเติม แลวนํามาคิดวิเคราะห สังเคราะห

หาทางเลือกใหม  เพื่อการตัดสินใจแกปญหาตอไป  จนกวาจะพบทางเลือกแกปญหาไดอยางพอใจ  

เมื่อปญหาปากทองหมดไป  ก็ยังมีความไมสบายใจในเรื่องอื่นตามมา  ยังไมสงบสุข  ชาวบานบาน

บัวก็ไดใชกระบวนการแกปญหาทั้ง 6 ขั้นตอนน้ี  ไปใชในการแกปญหาอื่น ๆ  จนประสบผลสําเร็จ  

กอใหเกิดกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชนตามมาอีกมากมาย 

 กรณีที่ยกมาน้ี  เปนอีกตัวอยางหน่ึงของการแกปญหาดวยการใชกระบวนการคิดเปน   

ที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจขึ้น และสามารถนําไปเปนตัวอยางในการฝกทักษะการคิดที่เรียกไดวา 

“คิดเปน” 
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 ใหผูเรียนอานกรณีตัวอยางตอไปน้ี  จากนั้นใหพิจารณาวา  ตามเน้ือเรื่องมีขอมูลใดบาง

ที่เปนขอมูลของตนเอง ขอมูลวิชาการ และขอมูลสังคมสิ่งแวดลอม แลวบันทึกลงในแบบฟอรม

จําแนกขอมูล  เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว  ใหผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และกําหนด

ทางเลือก เพื่อการตัดสินใจ   2 - 3 ทางเลือกที่เหมาะสม  และเปนไปไดในการแกปญหา เพื่อ

ไมใหเกิดเหตุการณดังกรณีตัวอยาง  จากนั้นนําทางเลือกมาพิจารณาวาทางเลือกใดเปน

ทางเลือกในการตัดสินใจที่ดีที่สุด โดยใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงในแบบฟอรมที่กําหนด 

 

แบบบนัทกึขอมูล 

1. ช่ือกรณีตัวอยาง : ชํ้ารักสาว หนุมยิงตัวตาย   

2. เน้ือหาสาระของกรณีตัวอยาง 

 หนุมชํ้ารัก  ควา .38 ยิงตัวตายหนาหองนํ้าบานพัก ในวันเกิดแฟนสาวแบงค  ชนวนเหตุ

จากมีเรื่องทะเลาะกันเพราะอีกฝายจับไดวาผูตายมีหญิงอื่นจึงขอเลิกรา  แตคืนกอนเกิดเหตุผูตาย

ไปตามงอสาวโดยใชกําลังฉุดลากกลับมาตกลงปญหาหัวใจที่บาน  จนชวงเชาเปนวันเกิดแฟนสาว  

จึงเรียกใหตื่นเพื่อไปทําบุญตักบาตรแตฝายหญิงไมขอคืนดียืนยันเลิกแนนอน  กอนขอตัวเขา

หองนํ้าเพื่อรีบไปทํางาน  จึงใชปนจอยิงฆาตัวตายทันที 

 ...ที่เกิดเหตุซึ่งเปนบานชั้นเดียว  พบศพ “......” น่ังเสียชีวิตอยูหนาหองนํ้า  ขางตัวพบ

อาวุธปนพกขนาด .38 ตกอยูหน่ึงกระบอก  สภาพศพถูกยิงเขาที่คางทะลุออกศีรษะ 1 นัด 

 สอบสวนเบื้องตนทราบวา  กอนเกิดเหตุผูตายมีเรื่องทะเลาะกับแฟนสาวทํางานธนาคาร  

เพราะแฟนสาวจับไดวาผูตายมีหญิงอื่น  จึงขอเลิกราเมื่อสัปดาหที่ผานมา  แตเมื่อคืนที่ผานมา

ผูตายไปตามงอสาวโดยใชกําลังฉุดลากสาวกลับมาตกลงปญหาหัวใจที่บาน  จนเชาวันนี้ซึ่งเปนวัน

เกิดของแฟนสาว  ผูตายไดเรียกใหตื่นเพื่อไปทําบุญตักบาตรวันเกิดแฟนสาว  แตฝายหญิงไมขอคืน

ดี ยืนยันจะเลิกแนนอน  กอนขอตัวเขาหองนํ้าเพื่อรีบไปทํางาน  ผูตายจึงหยิบอาวุธปนออกมาจอ

ยิงฆาตัวตายทันที 

 (เดลินิวส ฉบับที่ 24,324  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559) 
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3. ขอมูลที่จําแนกทั้ง 3 ดาน  ประกอบดวย ดานตนเอง ดานสังคมสิ่งแวดลอม และดานวิชาการ  

ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานสงัคมสิ่งแวดลอม ขอมูลดานวิชาการ 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

4. ทางเลือกที่เสนอเพื่อพิจารณาตัดสินใจ 

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

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

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

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

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

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

 

5. ทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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 การวิจัยอยางงาย เปนเรื่องที่มุงใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการฝกทักษะ ความหมาย 

ความสําคัญของการวิจัยอยางงาย กระบวนการและขั้นตอนของการดําเนินงาน ไดแก การระบุ

กําหนดปญหาที่ตองการหาความรู ความจริง หรือสิ่งที่ตองการพัฒนา การแสวงหาความรู จาก

การศึกษาเอกสาร ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น  แหลงเรียนรู ทดลอง การนําขอมูลที่ไดมาหา

คําตอบท่ีตองการ การเขียนรายงานสรุปผล และการนําความรูไปปฏิบัติจริง     

                     

     ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

 

  ความหมายของการวิจัยอยางงาย  

 การวิจัยอยางงาย หมายถึง การศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบของคําถามที่สงสัย หรือหา

คําตอบมาใชในการแกปญหา โดยใชวิธีการและกระบวนการตาง ๆ อยางเปนระบบเพื่อใหได

คําตอบท่ีนาเช่ือถือ 

  ความสําคัญของการวิจัยอยางงาย  

 1. ทําใหผูวิจัยไดรับความรูใหม ๆ 

 2. การทําวิจัยชวยหาคําตอบท่ีผูวิจัยสงสัย หรือแกปญหาของผูวิจัย 

 3. การวิจัยชวยใหผูวิจัยทราบผลการดําเนินงาน และขอบกพรองระหวางการดําเนินงาน 

 4. การวิจัยชวยใหผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนาการทํางาน 

 5. การวิจัยชวยใหผูวิจัยมีการทํางานอยางมีระบบ 

 6. การวิจัยชวยใหผูวิจัยเปนคนชางคิด ชางสังเกต  
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  ประโยชนของการวิจัยอยางงาย  

 1. ประโยชนตอผูวิจัย 

   1) เปนการพัฒนาความคิดใหเปนระบบ คิดเปนขั้นตอน ใชกระบวนการที่เปนเหตุ

เปนผล 

   2) เปนการพัฒนากระบวนการสรางความรูอยางเปนระบบ 

   3) ฝกใหผูวิจัยเปนคนชางสังเกต มีทักษะการจดบันทึกและสรุปความ 

 2. ประโยชนตอชุมชน 

   1) สมาชิกในชุมชนมีความรู เขาใจสภาพปญหา และสามารถวิเคราะหหาวิธีการ

แกปญหาไดอยางเปนระบบ 

   2) สามารถใชกระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ในดานตาง ๆ 

 

 

                        ขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย 

 

 ขั้นตอนของการทําวิจัยอยางงาย ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ขั้นตอนการระบุปญหาการวิจัย เปนขั้นตอนของการเลือกเรื่องที่มีความสนใจ 

หรือเปนปญหาที่ตองการแกไขมากําหนดเปนคําถามการวิจัย 

  2. ขั้นตอนการเขียนโครงการวิจัย  เปนการเขียนแผนการวิจัย โดยจะตองเขียนให

ครอบคลุมในหัวขอ ดังน้ี 

    1) ช่ือโครงการวิจัย  เปนการเขียนบอกวาเปนการศึกษาอะไร กับใคร อยางไร  

ที่ไหน  

    2) ช่ือผูวิจัย  บอกช่ือของผูทําวิจัย 

    3) ความเปนมาและความสําคัญ  เปนการเขียนใหเห็นถึงประเด็นปญหา และ

นําไปสูวัตถุประสงคของการวิจัย 

    4) วัตถุประสงคของการวิจัย  เปนการเขียนในลักษณะที่บงบอกวา ผูวิจัย

ตองการรูอะไร หรือจะทําอะไร เพื่อใหไดคําตอบของการวิจัย โดยมีหลักการเขียนวัตถุประสงคของ

การวิจัย ดังน้ี 
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      (1) ตองสอดคลองกับชื่อเร่ือง ความเปนมาและสภาพปญหา 

      (2) ครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา 

      (3) เขียนเปนประโยคบอกเลา สั้นกะทัดรัด ไดใจความ และมีความ

ชัดเจน  

    5) วิธีการดําเนินการวิจัย  เปนการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการ  

เริ่มต้ังแต การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมไปถึงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อให

ไดคําตอบของปญหา 

    6) ปฏิทินปฏิบัติงาน และแผนการดําเนินงานเปนการเขียนระบุวาการ

ดําเนินการวิจัย ในคร้ังน้ีจะใชเวลานานเทาใด เริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด โดยระบุกิจกรรมที่ทํา และ

สถานที่ท่ีใชในการวิจัย   ใหชัดเจน 

    7) ประโยชนของการวิจัย  เปนการบอกวา เมื่อไดคําตอบของการวิจัยมาแลว 

จะสามารถนําไปแกปญหา  หรือพัฒนางานไดอยางไร  

  3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  เปนการดําเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดไวใน

โครงการวิจัย ซึ่งจะตองคํานึงถึงองคประกอบ ดังน้ี 

    1) ประชากรและกลุมตัวอยาง  เปนการกําหนดวาจะศึกษาใคร 

    2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนการสรางเครื่องมือ เพื่อไปเก็บขอมูลมา

วิเคราะห ใหเกิดความรู  มีเครื่องมือ 3 ประเภท คือ แบบสังเกต  แบบสอบถาม  และแบบ

สัมภาษณ 

    3) การเก็บรวบรวมขอมูล  ถาเก็บขอมูลดวยตนเอง  จะใชแบบสัมภาษณ แบบ

สังเกต  และแบบสอบถาม  แตถาสงทางไปรษณีย ควรใชเฉพาะแบบสอบถาม  หลังจาก

ดําเนินการเก็บขอมูลแลวควรจะตรวจสอบความสมบูรณ  ความถูกตองของขอมูล 

    4) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยอยางงาย คือ ความถี่ รอยละหรือ

เปอรเซ็นต  และคาเฉลี่ย 

  4. ขั้นตอนการรายงานผลการวิเคราะหขอมูล เปนการกลาวถึงผลของการวิจัย โดย

การวิเคราะหตามจุดประสงค ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย อาจนําเสนอเปนขอความ 

ตัวเลข ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพเพื่อใหผูอานเขาใจมากขึ้น 

  5. ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ เปนการสรุปผลตามวัตถุประสงค  

วาไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม และมีขอเสนอแนะของการวิจัยอยางไร 
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             สถิติเพือ่การวิจัย 

 

  ความหมายของสถิติ 

 สถิติ หมายถึง คาตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณมาจากขอมูลที่เก็บมาจากกลุมตัวอยาง 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  

  สถิติที่ใชในการวิจัยอยางงาย 

 1) ความถ่ี  คือ การแจงนับจํานวนของสิ่งที่เราตองการศึกษา วามีจํานวนเทาไหร 

ตัวอยาง   กศน.ตําบลแหงหน่ึง   มีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 10 คน  

 2) รอยละ หรอืเปอรเซ็นต  เปนตัวเลขที่แสดงถึงสัดสวนของตัวเลขจํานวนหนึ่งเมื่อแบง

ออกเปนรอยสวน 

 สูตรการหาคารอยละ 

 

  

  

 

ตัวอยาง เชน    

 นักศึกษา กศน.ตําบล  มีท้ังหมด  40 คน เปนชาย  10  คน  หญิง 30 คน คิดเปนรอยละ

ได ดังน้ี 

 

            นักศึกษาชาย 
��

��
 × 100   =   25 % 

 

  นักศึกษาหญิง 
��

��
 × 100  =   75 % 

 

  

เรื่องที ่ 3 

รอยละ =  
จํานวนที่ตองการเปรียบเทยีบ

จํานวนเต็ม
 × 100 
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 3) คาเฉลี่ย  คือ การนําคาผลรวมของคาของขอมูลทั้งหมด  มารวมกัน แลวหารดวย

จํานวน  ของขอมูล 

 

 สูตรการหาคาเฉลี่ย 

 

 

 

 

ตัวอยาง เชน    

  วิชาทักษะการเรียนรู  มีผูสอบไดคะแนน  15  20  12  18  25   คิดคะแนนเฉลี่ย 

ดังน้ี 

 

คาเฉลี่ย =  
15 + 20 + 12 + 18 + 25

5
 

 

                         คะแนนเฉลี่ย  =   18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาเฉลี่ย =  
ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 

จํานวนชุดของขอมูล 
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                      เครื่องมือการวิจัยเพื่อการเกบ็รวบรวมขอมูล 

 

  ความหมายของเครื่องมอืการวิจัย 

 เครื่องมือการวิจัย หมายถึง เครื่องมือสําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและวัดตัวแปร

ตาง ๆ ในงานวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยทั่วไป ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และ

แบบสังเกต เปนตน ในการวิจัยควรเลือกใชเครื่องมือวิจัยใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เน่ืองจากเครื่องมือแตละชนิดจะมีคุณลักษณะแตกตางกัน 

 มีความเหมาะสมในการเก็บขอมูลไมเหมือนกัน ซึ่งผูวิจัยจะตองมีความรูและความชํานาญในการ

ใชเครื่องมือเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามความตองการ   

  เครื่องมือการวิจัยสําหรบัการทําวิจัยอยางงาย  

 1. แบบสอบถาม  เปนเครื่องมือการวิจัยที่นิยมนํามาใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ 

   1) แบบสอบถามปลายเปด  เปนแบบสอบถามที่ระบุคําตอบไวแลว  หรืออาจให

เติมคําหรือขอความสั้น ๆ เชน ทานมีอาชีพอะไร    

        (   )  เกษตรกร    

        (   )   คาขาย    

        (   )   หมอ    

        (   )   อื่นๆ ระบุ  ................. 

   2) แบบสอบถามปลายปด  เปนแบบสอบถามที่ไมไดกําหนดคําตอบไว  แตให

ผูตอบไดเขียนแสดงความคิดเห็นอิสระ  เชน  ผูเรียนชอบไปแหลงเรียนรูใด   เพราะเหตุใด  

 2. การสัมภาษณ  เปนเครื่องมือการวิจัยที่นิยมนํามาใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ  เปนการ

เก็บขอมูลในลักษณะการเผชิญหนากัน  ระหวางผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ  โดยผูสัมภาษณ

เปนผูซักถาม  ซึ่งจะกําหนดคําถามไวลวงหนา  สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 

 

 

เรื่องที ่ 4 
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 3. แบบสังเกต  ใชในการรวบรวมขอมูล  โดยสังเกตพฤติกรรมแลวจดบันทึกในแบบ

สังเกต  แบงเปน 2 ประเภท คือ 

   1) แบบสังเกตที่ไมมีโครงรางการสังเกต  เปนแบบที่ไมไดกําหนดเหตุการณ  

พฤติกรรม หรือสถานการณที่จะสังเกตไวชัดเจน 

   2) แบบสังเกตที่มีโครงรางการสังเกต  เปนแบบที่กําหนดไวลวงหนา วาจะสังเกต

อะไร สังเกตอยางไร เมื่อใด และบันทึกผลการสังเกตอยางไร  เชน สังเกตพฤติกรรมในการพบกลุม

ของนักศึกษา ของ กศน.ตําบล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

พฤติกรรม พบ ไมพบ 

1. โทรศัพท   

2. กินขนม   

3. ซักถามปญหา   

4. เลนไลน   

5. ตั้งใจฟงผูสอน   

ฯลฯ   
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                     การเขียนโครงการวิจัย 

 

  ความสําคัญของโครงการวิจัย  

 โครงการวิจัย คือ แผนการดําเนินวิจัยที่เขียนขึ้นกอนการทําวิจัยจริง เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินการวิจัยสําหรับผูวิจัยและผูเกี่ยวของ ใหเปนไปตามแผนการวิจัยที่กําหนด 

  องคประกอบของโครงการวิจัย 

 โดยทั่วไป โครงการวิจัยประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปน้ี 

  1. ช่ือเรื่องการวิจัย  การเขียนช่ือเรื่อง ควรสื่อความหมายที่ชัดเจน เมื่อผูอานอานแลว

ทําใหทราบวาเปนการวิจัยเกี่ยวกับปญหาอะไรไดทันที 

  2. ช่ือผูวิจัย  บอกช่ือของผูทําวิจัย 

  3. ความเปนมาและความสําคัญ  การเขียนความเปนมาและความสําคัญ เปนการ

เขียนระบุใหผูอานทราบวา ทําไมจึงตองทําการวิจัยเรื่องน้ี ควรกลาวถึงสภาพปญหาใหชัดเจน และ

หากปญหาดังกลาวไดแกไขโดยวิธีการวิจัยแลวจะเกิดประโยชนอยางไร 

  4. วัตถุประสงคของการวิจัย  เปนการระบุใหผูอานทราบวา การวิจัยน้ีผูวิจัยตอง

การศึกษาอะไร กับใคร และจะเกิดผลอยางไร 

  5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  กลาวถึงผลของการวิจัยวาจะเกิดผลที่เปนประโยชนใน

การนําไปใชในการแกปญหา หรือการพัฒนางานอยางไร 

  6. ปฏิทินปฏิบัติงาน เปนการเขียนระบุวาการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี จะใชเวลานาน

เทาใด เริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด โดยระบุกิจกรรมที่ทําและสถานที่ท่ีใชในการวิจัยใหชัดเจน 

  7. วิธีดําเนินการวิจัย  เปนการอธิบายถึง วิธีการศึกษาหรือวิธีการดําเนินงานอยาง

ละเอียด ควรครอบคลุมหัวขอ ดังตอไปน้ี 

    1) กลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา 

    2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

    3) การรวบรวมขอมูล 

    4) การวิเคราะหขอมูล 

 

  

เรื่องที ่ 5 
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กิจกรรมที่ 1  ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

 1.  การวิจัยอยางงาย คืออะไร 

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

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

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

 2. จงบอกความสําคัญของการวิจัยอยางงาย 

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

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

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

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

 3.  จงบอกขั้นตอนและกระบวนการของการวิจัยอยางงาย มาใหเขาใจ 

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

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

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

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

 4.  กศน.ตําบลแหงหน่ึง  มีผลคะแนนสอบของผูเรียนในรายวิชาทักษะการเรียนรู จํานวน 

10 คน ดังน้ี   20  15  17  16  13  12  18  16  15  15  จงตอบคําถาม ตอไปนี้ 

 4.1  ความถี่หรือจํานวนผูเรียนที่มีคะแนน ต่ํากวา 15 คะแนน 

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

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

 4.2  ความถี่หรือจํานวนผูเรียนที่มีคะแนน ตั้งแต 15 คะแนนขึ้นไป 

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

.......................................................................................................................................................... 
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 4.3 ในการสอบครั้งน้ี  หากมีการกําหนดเกณฑการสอบผานไวที่ 15 คะแนน 

อยากทราบวา มีผูเรียนที่สอบไมผานจํานวน กี่คน คิดเปนรอยละเทาใด (จงแสดงวิธีทํา) 

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

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

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

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

 4.4 คาเฉลี่ยของคะแนน ในรายวิชาทักษะการเรียนรูของผูเรียน 

 (จงแสดงวิธีทํา) 

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

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

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

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

5.  จงหาความถี่ของผูเรียนใน กศน.ตําบลที่ศึกษาอยู  เปนเพศหญิงกี่คน  เปนเพศชายกี่คน 

เพศ การแจงนับ ความถี่ (คน) 

หญิง   

ชาย   

 

 

กิจกรรมที่ 2  ใหผูเรียนเขียนโครงการวิจัยอยางงาย มา 1 เรื่อง ตามหัวขอ ตอไปน้ี 

 1. ช่ือเรื่อง

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

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

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

 2. ผูวิจัย 

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

.......................................................................................................................................................... 
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 3.  ความเปนมาและความสําคัญ

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

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

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

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

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

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

 4.  วัตถุประสงคของการวิจัย

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

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

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

 5.  วิธีดําเนินการวิจัย 

   -  ประชากร และกลุมตัวอยาง  

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

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

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

   -  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

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

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

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

   -  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

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

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

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

   -  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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  6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………… 

……………………… 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

……………………… 

……………………… 

 

 7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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 ปจจุบันโลกมีการแขงขันในการประกอบอาชีพกันมากขึ้น ผูที่จะประสบความสําเร็จใน

การประกอบอาชีพ ตองมีการศึกษา คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  และมีทักษะพื้นฐาน

ที่จําเปน ตอการประกอบอาชีพ เชน ทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะกระบวนการแกปญหา  

ทักษะการทํางานรวมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู  ทักษะการบริหารและการจัดการตามที่ได

เรียนรูมาแลวในบทที่  1-5 และในบทเรียนนี้ ผูเรียนจะไดเรียนรูเพิ่มเติมในเรื่องทักษะการเรียนรู  

และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ  ซึ่งเปนอีกทักษะหน่ึงที่สําคัญในการตัดสินใจใน

การเลือกประกอบอาชีพ 

               

                     ความหมาย ความสําคัญของศกัยภาพหลกัของพืน้ที่ในการพัฒนาอาชพี 

  

 การเรียนรูเกี่ยวกับศักยภาพหลักของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพ       

เปนสิ่งจําเปน  ท่ีผานมาประเทศไทยจะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา  ใหประชาชนในแตละ

พื้นที่มีงานทําแลวไดในระดับหน่ึง แตดวยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปนไปอยางรวดเร็ว  

จึงสงผลตอประเทศไทยที่ตองมีการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถใหเขาสูสังคมแหงการแขงขัน  

ซึ่งไมเพียงแตในระดับภูมิภาคอาเซียนเทาน้ัน  ยังตองสามารถแขงขันไดในระดับทุกภูมิภาคของ

โลกดวย การศึกษาเทาน้ันจะชวยสรางคนใหมีความรู ความสามารถ มองเห็นโอกาสและรวมกัน

พัฒนาประเทศใหยืนอยูบนเวทีโลกไดอยางมั่นคง และสามารถแขงขันไดในระดับสากล  

 กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ใน 5 กลุม

อาชีพใหม ใหสามารถแขงขันใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก คือ 1) ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในแตละพื้นที่  2) ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 3) ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเล

ที่ตั้งของแตละพื้นที่  4) ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี องคความรู ภูมิปญญาและวิถี

ชีวิตของแตละพื้นที่ และ5) ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  
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 ศักยภาพ  หมายถึง ความสามารถในตัวคนแตละคน หรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยูในสิ่ง 

ตาง ๆ  เปนพลังภายใน พลังที่ซอนไว หรือพลังแฝงที่ยังไมไดแสดงออกมาใหปรากฏ หรือออกมา

บางแตยังออกมาไมหมด   

 การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธ

กัน รวมถึงสืบคนความสัมพันธสวนยอยเหลานั้นดวย 

 ศักยภาพหลักของพื้นที่ หมายถึง ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ          

ภูมิประเทศ ทําเลที่ต้ัง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี องคความรู ภูมิปญญา วิถีชีวิต หรือทรัพยากร

มนุษยของพื้นท่ีน้ัน ๆ 

  

                       การวิเคราะหศกัยภาพหลกัของพื้นที่ในการพัฒนาอาชพี 

 

 1. ศักยภาพหลักของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่  หมายถึง สิ่งแวดลอมตาง ๆ  

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน นํ้า ปาไม 

ทุงหญา สัตวปา  แรธาตุ  และพลังงาน เปนตน การแยกแยะเพื่อนําเอาศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ มาใชประโยชนในการประกอบอาชีพ ตองพิจารณาวา 

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในพื้นที่น้ัน ๆ มีอะไรบาง เพียงพอหรือไม ถาไมมี ก็ตองพิจารณาใหม  

วาจะประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม เชน ตองการผลิตนํ้าแรธรรมชาติจําหนาย แตในพื้นที่

ไมมีตานํ้าไหลผาน และไมสามารถขุดนํ้าบาดาลได ก็ตองพิจารณาตอไป ถาตองการอาชีพน้ี  เพราะ

เห็นวามีคนนิยมดื่มนํ้าแรมาก ประกอบกับตลาดยังมีความตองการเชนกัน  ก็ตองพิจารณาอีกวา 

การลงทุนหาทรัพยากรนํ้าและแรธาตุ มาใชในการผลิตน้ําแร จะเสียคาใชจายคุมทุนหรือไม  

 2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  หมายถึง ลักษณะของลม ฟา อากาศที่มี

อยูประจําทองถ่ินใดทองถิ่นหน่ึง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของอุณหภูมิประจําเดือน และปริมาณ

นํ้าฝนในชวงระยะเวลาตาง ๆ ในรอบป เชน ภาคเหนือของประเทศไทย มีอากาศหนาวเย็น หรือ

รอนชื้นสลับกับฤดูแลง อาชีพทางการเกษตร ที่ทํารายไดใหประชากร ไดแก การทําสวน ทําไร  

ทํานาและเลี้ยงสัตว หรือภาคใตมีฝนตกตลอดทั้งป เหมาะแกการเพาะปลูกพืชเมืองรอน ที่ตองการ

ความชุมช้ืนสูง เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน เปนตน เพราะฉะน้ันการประกอบอาชีพอะไรก็ตาม 

จําเปนตองพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศดวย 
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 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ หมายถึง ลักษณะพื้นที่และ

ทําเลที่ตั้งในแตละจังหวัด ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา ท่ีราบสูง ที่ราบลุม ที่ราบชายฝง 

สิ่งที่ควรศึกษา เชน ขนาดของพื้นที่ ความลาดชัน และความสูงของพื้นที่ เปนตน รวมถึงการผลิต 

การจําหนาย  หรือการใหบริการ ตองคํานึงถึงทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะสม 

 4. ศักยภาพของศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่ประเทศไทยมี

สภาพ    ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกันออกไปในแตละภาค จึงมี

ความแตกตางกัน ในการดํารงชีวิต ทั้งดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการประกอบอาชีพ 

ถึงแมวาคนไทยสวนใหญ มีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตร ถึงรอยละ 80 แตก็ควรพิจารณาเลือก

อาชีพที่เหมาะสมกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ดวย 

 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  หมายถึง การนําศักยภาพของแตละ

บุคคล      ในแตละพื้นที่มาใชในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคล

เกิดทัศนคติที่ดี ตออาชีพ องคกร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และเพื่อน

รวมงาน ในประเทศไทยยังมีบุคคลอีกหลายกลุมที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ความเปนอยู 

ตลอดจนการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะอาชีพดานเกษตรกรรม ปจจุบันมีการ

ทําเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟนคืนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณแทนสภาพดินเดิม ที่เคยถูก

ทําลายไป ทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องที่สําคัญ ที่ตองพิจารณาดําเนินการประกอบอาชีพอยางเปน

ระบบ ใหสอดคลองกับความตองการของบุคคลในแตละพื้นที่ 

 จะเห็นไดวา การวิเคราะหศักยภาพตามหลักของพื้นที่ ทั้ง 5 ดาน ดังกลาวขางตน  

มีความสําคัญและจําเปนตอการประกอบอาชีพใหเขมแข็ง หากไดวิเคราะหศักยภาพของตนเอง

อยางรอบดาน รวมถึงปจจัยภายในตัวตน และภายนอกของผูประกอบอาชีพ ถาวิเคราะหขอมูลได

มากและถูกตอง ก็มีโอกาสเขาสูการประกอบอาชีพ ไดมากยิ่งข้ึน 
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                         ตัวอยางอาชพีที่สอดคลองกบัศกัยภาพหลักของพื้นที ่

 

  กลุมอาชพีใหมดานเกษตรกรรม 

 1. กลุมการผลิต เชน การปลูกไมดอกเพื่อการคา การผลติปุยอินทรีย ปุยนํ้าหมักชีวภาพ 

 2. กลุมแปรรูป เชน การแปรรูปปลานิลแดดเดียว การแปรรูปทําไสกรอกจากปลาดุก   

การตากแหงและหมักดองผัก และผลไม  

 3. กลุมเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตรแบบผสมผสานตาม

แนวเกษตรทฤษฎีใหม และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวอยาง อาชพีการปลกูพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 

 ปจจุบัน การเพาะปลูกของประเทศไทย ประสบปญหาที่สําคัญคือ ดินขาดความอุดม

สมบูรณ และปญหาแมลงศัตรูรบกวน เกษตรกรใชวิธีแกปญหาโดยใชยาฆาแมลง ซึ่งเปนอันตราย

ตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค อีกทั้งยังเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รัฐบาลจึงสงเสริมใหเกษตรกร

ปฏิบัติตามแนวทางการเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งเปนแนวทางที่จะทํา

ใหดินมีความอุดมสมบูรณ มีศักยภาพในการเพาะปลูก และใหผลผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพษิตาง ๆ   

 ดังน้ัน ผู เรียนตองมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการดําเนินตามแนว

พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยตองศึกษา และเรียนรูในเรื่องหลักเกษตร

ธรรมชาติ การปรับปรุงดินโดยใชปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ การปองกันและกําจัดศัตรูพืช โดยวิธี

เกษตรธรรมชาติ การทําสมุนไพร เพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ฝกปฏิบัติทําปุยหมัก ปุยนํ้า

ชีวภาพและน้ําสกัดชีวภาพ ฝกปฏิบัติการเพาะกลา การจัดดอกไม การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

การวางแผนการปลูกพืชผัก  โดยวิ ธี เกษตรธรรมชาติ     ในอนาคต ฝ กจนเกิดทักษะ  

จะไดอาชีพที่หลากหลาย จากแนวทางเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน 
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ตัวอยาง การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีการปลกูพืชผักโดยวิธีเกษตร

ธรรมชาต ิ

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ    

ในแตละพื้นที่ 

 

-  ดินมีความอุดมสมบูรณ ไมมีแมลงศัตรูพืช

รบกวน 

-  มีแหลงนํ้า และลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุม อุดม

สมบูรณ  

เหมาะสมในการทําการเกษตร 

2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  ฤดูกาล ภูมิอากาศเหมาะสมตอการปลูกพืชผัก 

เชน    มีอากาศเย็น ไมรอนจัด 

3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

-  เปนฐานการผลิตทางการเกษตร มีแหลง

ชลประทาน 

-  ไมมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ที่มีผลตอความ  

เสียหายอยางรุนแรง 

-  มีพื้นที่พอเพียงเหมาะสม มีการคมนาคมสะดวก 

4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม 

-  ประชาชนสนใจในวิถีธรรมชาติ 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีภูมิปญญา/ผูรู เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ 

-  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานและชุมชน

อยางมาก 

 

  กลุมอาชพีใหมดานอุตสาหกรรม 

 1. กลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน ชางไฟฟาอุตสาหกรรม ชางเชื่อมโลหะดวยไฟฟา

และแกส ชางเชื่อมเหล็กดัดประตู หนาตาง ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ชางเดินสายและติดต้ัง

อุปกรณไฟฟา   ชางซอมแอร เปนตน 

 2. กลุมสิ่งทอและตกแตงผา เชน การทําซิลคสกรีน การทําผามัดยอม การทําผาบาติก  

การทอผาดวยกี่กระตุก เปนตน 
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 3. กลุมเครื่องยนต เชน การซอมรถยนต และรถจักรยานยนต ชางเครื่องยนต ชางเคาะ

ตัวถังและพนสีรถยนต เปนตน 

 4. กลุมศิลปประดิษฐ และอัญมณี เชน การแกะสลักวัสดุออนเบื้องตน การขึ้นรูป

กระถางตนไมดวยแปนหมุน การทําของชํารวยดวยเซรามิก ผาทอ การประดิษฐของที่ระลึกที่เปน

เอกลักษณของไทยจากผาหรือโลหะ เปนตน 

 5. กลุมอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร การ

คมนาคมขนสง เปนตน 

 ตัวอยาง อาชีพตัวแทนจําหนายที่พักและบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม  ในกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนโดยใชอินเทอรเน็ต 

 ปจจุบัน  ประชาคมโลกมีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้นอยางรวดเร็ว  คนในภูมิภาคกลุม

ประเทศอาเซียน จะติดตอไปมาหาสูกันมากขึ้น แตละประเทศตางมีความสนใจเกี่ยวกับประเพณี 

วัฒนธรรมของชาติเพื่อนบาน มีความตองการเรียนรูและทองเท่ียวกันมากขึ้น จนเกิดเปนธุรกิจการ

ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทั่วโลก กอใหเกิดรายไดเปน

เงินตราตางประเทศ เขาประเทศเปนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับรายไดจากสินคาอื่น ๆ นอกจากน้ี 

ยังทําใหเกิดธุรกิจโรงแรม รานอาหาร  การคมนาคมและขนสง ขยายตัวตามไปดวย การทองเที่ยว 

จึงถือวาเปนกิจกรรมการกระจายรายไดและความเจริญสูภูมิภาคตาง ๆ เกิดการสรางงาน สราง

อา ชีพ ใหแก ชุมชนในทองถิ่น และยั ง เปนตัวกระตุน ให เกิ ดการผลิต และการนําเอา

ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม  โดยอยูในรูปของสินคา และบริการ

เกี่ยวกับการทองเที่ยว ดังน้ัน การรวบรวมขอมูล นําเสนอ ใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดย

เปนตัวกลางระหวางผูประกอบการ กับผูใชบริการ หรือเรียกงาย ๆ วาเปนตัวแทนใหเชาที่พัก และ

บริการทองเที่ยว ผูเรียนจึงควรมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาตอรอง  

มีทักษะการใชอินเทอรเน็ต สําหรับการเปนตัวแทนจําหนาย และเจตคติที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 

และการใหบริการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกลุมประเทศอาเซียน  
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ตัวอยาง  การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีตัวแทนจําหนายทีพ่กั                     

และบรกิารทองเที่ยวฯ 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ  

ในแตละพื้นที่ 

-  ขอมูลของแหลงทองเที่ยว 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมเปนแหลงทองเที่ยว 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

-  มีทําเลที่ตั้งอยูในชุมชน ที่มีการเดินทางได

สะดวก         

  4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การบริโภคของ

ตลาดโลกมีแนวโนมกระแสความนิยมสินคา

ตะวันออกมากขึ้น 

-  มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตแบบ

ดั้งเดิม และเปนเอกลักษณ 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีทางการ

สื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศ 

และภาษาในกลุมประเทศเพื่อนบานอาเซียน 

-  มีระบบประกันสังคม และการคุมครองแรงงาน 

 

  กลุมอาชพีใหมดานพาณิชยกรรม   

 1. กลุมพัฒนาผลิตภณัฑ เชน การออกแบบและการบรรจุภัณฑชุมชน การพัฒนา

ผลิตภัณฑเพือ่ชุมชน การพัฒนาและออกแบบผลิตภณัฑ 

 2. การขายสินคาทางอินเทอรเน็ต การสรางรานคาทางอินเทอรเน็ต 

 3. กลุมผูประกอบการ เชน การประกอบธุรกิจชุมชน รานคาปลีกกลุมแมบาน และ

วิสาหกิจชุมชน 
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ตัวอยาง อาชพีการพฒันากลุมอาชพีทอผาพืน้เมือง 

 ผาทอพื้นเมืองมีอยูทั่วทุกภูมิภาคของไทย มีลักษณะแตกตางกัน ทั้งการออกแบบ สีสัน 

และวัสดุ  ที่ใช ขึ้นอยูกับทรัพยากรของพื้นที่ น้ัน ๆ เปนที่นิยมของคนทั่วไป ทั้งคนไทยและ

ตางประเทศ สําหรับใชเปนเครื่องนุงหมและของใชในชีวิตประจําวัน  ปจจุบัน มีการผลิตผา

พื้นเมือง ในลักษณะอุตสาหกรรมโรงงาน  โดยมีบริษัทรับจางชางทอผา โดยกําหนดลวดลายให 

พรอมทั้งจัดเสนไหม เสนดายที่ยอมสีแลว มาใหทอ  เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพ และอีกลักษณะ

หน่ึง จะมีคนกลางมารับซื้อผา จากชางทออิสระ ซึ่งหาวัสดุทําเองต้ังแตการปนดาย ยอมสี ทอตาม

ลวดลายที่ตองการ โดยทําที่บานของตนเอง แตคนกลางจะเปนผูกําหนดราคาตามคุณภาพ และ

ลวดลายของผาที่ตลาดตองการ  ในบางพื้นที่มีการรวมตัวกันเปนกลุมทําเปนอาชีพเสริม  และ

จําหนายในลักษณะสหกรณ เชน กลุมทอผาของศูนยศิลปาชีพ หรือกลุมอื่น ๆในพื้นที่ การทอผา

พื้นเมือง สวนใหญจะออกแบบลวดลายเปนสัญลักษณ  หรือเอกลักษณดั้งเดิม โดยเฉพาะชุมชน              

ที่ มีเช้ือสายชาติพันธุบางกลุม ที่กระจายตัวกันอยูในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย จนถึงปจจุบันนี้     

มีเอกลักษณการออกแบบของตนเอง ถึงแมวาจะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนสีสัน ลวดลาย                

ตามรสนิยมของตลาด แตก็ยังมีบางสวนที่คงเอกลักษณของตนเองไว เพื่อแสดงความชัดเจน ถึง

ชาติพันธุในแตละภูมิภาค ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดอยางหลากหลาย การแขงขันในดาน

การตลาดก็ยอมจะสูงขึ้น ดังน้ัน ผูเรียนควรมีความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติตออาชีพ 

และคํานึงถึงการวิเคราะหสภาพกลุมอาชีพและธุรกิจอาชีพทอผาพื้นเมือง 

ตัวอยาง  การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีทอผาพืน้เมือง 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ  

ในแตละพื้นที่ 

-  มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่พอเพียง สามารถนํามา

เปนวัตถุดิบได 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  มีภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 

-  มีขอมูลของภูมิอากาศอยูเสมอ 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

-  เปนศูนยกลางหัตถอุตสาหกรรม 

-  มีพื้นที่ ท่ีเอื้อตอการบริการดานการคา การ

ลงทุน  และการทองเที่ยว เช่ือมโยงกับประเทศ

เพื่อนบาน สามารถติดตอการคาได 

-  มีพื้นที่ชายแดน ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 
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ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  มีแหลงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทุนทางสังคม

และวัฒนธรรม 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีภูมิปญญาและทักษะฝมือแรงงาน  

 

  กลุมอาชพีใหมดานความคดิสรางสรรค   

 1. คอมพิวเตอรและธุรการ  ไดแก  โปรแกรมตาง ๆ ท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 

 2. กลุมออกแบบ เชน โปรแกรม Auto Cad เพื่องานออกแบบกอสราง ออกแบบ

ช้ินสวนทางอุตสาหกรรม โปรแกรม Solid Work  เพื่อใชเขียนแบบเคร่ืองกล 

 3. กลุมงานในสํานักงาน เชน Office and Multimedia การจัดทําระบบขอมูลทาง

การเงินและบัญชีดวยโปรแกรม Excel และโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป เพื่อใชในการทํางานทางธุรกิจ 

การใชคอมพิวเตอร    ในสํานักงานดวยโปรแกรม Microsoft Office  โปรแกรม Microsoft Access 

เปนโปรแกรม สําหรับการบันทึกฐานขอมูล เชน งานบุคลากร รายการหนังสือในหองสมุด 

 4. กลุมชางคอมพิวเตอร เชน ชางซอม ชางประกอบ ชางติดต้ังระบบและบํารงุรักษา

คอมพวิเตอร 

ตัวอยาง อาชพีการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพือ่ธุรกิจ 

 ในยุคปจจุบัน คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น ธุรกิจ

อุตสาหกรรม Animation เปนงานเกี่ยวกับการสรางภาพเคลื่อนไหว ที่ใหความบันเทิง และงาน

สรางสรรคการออกแบบโดยการใชคอมพิวเตอร เปนอาชีพหนึ่งท่ีสามารถทํารายไดดี ทั้งในปจจุบัน

และอนาคต ผูเรียนที่สนใจ ควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับความหมาย 

ความสําคัญ และประโยชนของความคิดสรางสรรค เทคนิคการคิดแบบสรางสรรค การกําจัดสิ่งกีด

กั้นความคิดเชิงสรางสรรค ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation)  

เพื่อธุรกิจ การออกแบบช้ินงาน (Animation Workshop) ประโยชนและโทษของการใช

คอมพิวเตอร จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ซึ่งผู

ประกอบอาชีพทางดานความคิดสรางสรรค ควรหมั่นฝกฝนและพัฒนาความคิดอยางตอเน่ือง  

เพื่อสรางสรรคผลงานที่ดี และมีศักยภาพดานทักษะสูงขึ้น จนสามารถสงผลงานเขาประกวด

แขงขันได 
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ตัวอยาง การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีการสรางภาพเคลือ่นไหว            

(Animation) เพื่อธรุกิจ 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ  

ในแตละพื้นที่ 

- 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

- 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

-    

  4 การวิเคราะหศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  มีขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

ที่ผสม ผสานของหลากหลายพื้นที่ 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีแรงงานที่มีทักษะฝมือ ความรู ความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี 

-  มีการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 

หมายเหตุ   บางอาชีพเมื่อวิเคราะหศักยภาพแลว อาจไมมีรายละเอียดการพิจารณาครบทั้ง  5  

ดาน   

  กลุมอาชพีใหมดานบริหารจัดการและการบรกิาร 

 1. กลุมการทองเที่ยว เชน มัคคุเทศก พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงาน

ผสมเครื่องด่ืม การทําอาหารวางนานาชาติ การบริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย เปนตน 

 2. กลุมสุขภาพ เชน การนวดแผนไทย นวดดวยลูกประคบ สปาเพื่อสุขภาพ การดูแล

เด็กและผูสูงอายุ เปนตน 

 3. กลุมการซอมแซมและบํารุงรักษา เชน การซอมเครื่องปรับอากาศ การซอม

เครื่องยนตดีเซล ซอมเครื่องยนตเบนซิน การซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร การซอมจักร

อุตสาหกรรม การซอมเคร่ืองใช ไฟฟา เปนตน 

 4. กลุมคมนาคมและการขนสง ไดแก อาชีพดาน Logistics หรือการขนสงสินคาทางบก       

ทางอากาศและทางเรือ 
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 5. กลุมชางกอสราง เชน ชางปูกระเบื้อง ชางไม ชางปูน ชางทาสี ชางเชื่อมโลหะ 

 6. กลุมผลิตวัสดุกอสราง เชน การทําบล็อกคอนกรีต เสาคอนกรีต เปนตน 

 

ตัวอยาง อาชพีการบริการทีพ่กัในรูปแบบโฮมสเตย 

 การบริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย  เปนการประกอบอาชีพธุรกิจในชุมชน โดยนําเอา

ตนทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มาบริหารจัดการ ไดแก ทุนทรัพยากร

บุคคล ทุนภูมิปญญาและแหลงเรียนรู ทุนทางวัฒนธรรม  ทุนงบประมาณของรัฐ และทุนทาง

ความรู มาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู   โดยมีเครือขายเขามามีสวนรวม และใชชุมชนเปนฐาน ควบคู

กับการสรางองคความรู เพื่อเพิ่มมูลคา จูงใจใหนักทองเท่ียว มาสัมผัสกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ในรูปแบบโฮมสเตย ดังน้ัน ผูเรียนจึงตองเรียนรูในหลักการจัดโฮมสเตยใหเขาใจ ศึกษาหาความรู 

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสถานการณการทองเที่ยว นโยบายการทองเที่ยวของประเทศไทย ความรู

พื้นฐานและมาตรฐานการจัดโฮมสเตย การจัดกิจกรรมนําเที่ยว  การตอนรับนักทองเที่ยว การบริการ

และการเปนมัคคุเทศก วิธีการสรางเครือขายการทองเที่ยว การประกอบอาหาร การปฐมพยาบาล

เบื้องตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การทองเที่ยวและการบริหารจัดการ องคความรู 

ที่หลากหลายนี้ จะสามารถพัฒนาตนเอง และกลุมไปสูการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเปนไปตาม

หลักการ ของอาชีพการบริการที่พักสําหรับนักทองเที่ยว ในรูปแบบโฮมสเตย 

ตัวอยาง  การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีการบริการทีพ่ักในรปูแบบ

โฮมสเตย 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ  

ในแตละพื้นที่ 

-  มีแหลงทองเท่ียวที่เปนจุดสนใจ มีความแปลก               

ชวนใหผูคนมาเที่ยวพักผอน และพักคางคืน 

-  มีเสนทางศึกษาธรรมชาติท่ีนาสนใจ 

-  ใกลแหลงน้ํา นํ้าตก ทะเล มีทิวทัศนท่ีสวยงาม 

-  ไมถูกรบกวนจากแมลง และสัตวอื่น ๆ 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  ภูมิอากาศไมแปรปรวนบอยมากนัก 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

-  มีทําเลที่ตั้งอยูไมไกลเกินไป เดินทางไดสะดวก 

-  ขอมูลแตละพื้นที่ท่ีเลือก อยูใกลจุดทองเท่ียว
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ใหผูเรียนรวมกลุมและรวมกันอภิปราย สรุปนําเสนอในประเด็น ดังตอไปน้ี 

 1.  วิเคราะหศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพในชุมชนของตนเอง วามีศักยภาพ

ดานใด แตละดานมีลักษณะเฉพาะพื้นที่ อยางไรบาง 

 2.  จากขอท่ี 1 ใหผูเรียนยกตัวอยางกลุมอาชีพดานใดดานหน่ึงมา 1 อาชีพ แลวใหเหตุผล

ทางศักยภาพประกอบท้ัง 5  ศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หรือไม  มีความปลอดภัยเพียงใด และมีคูแขง 

ที่สําคัญหรือไม 

  4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  เปนแหลงทองเทีย่วทางวัฒนธรรม ที่เปน

ธรรมชาติ อยูในพื้นที่ 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีผูประกอบการ และแรงงานท่ีมีความรู

ความสามารถ 

-  มีความรวมมือจากชุมชนในดานการเปนมิตรกับ

นักทองเที่ยวที่มาใชบริการที่พัก 
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