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ค าน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2551 แทนหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียน      
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนตามหลกัปรัชญาและ   
ความเช่ือพื้นฐานในการจดัการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้หญ่มีการเรียนรู้และสั่งสม
ความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง 
 ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน
นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ี
สามารถสร้างรายไดท่ี้มัง่คัง่และมัน่คง เป็นบุคลากรท่ีมีวินยั เป่ียมไปดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม และมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านักงาน กศน. จึงได้พิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย 
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และเน้ือหาสาระ ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลกัสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้มีความสอดคล้องตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงส่งผลให้ตอ้งปรับปรุงหนงัสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเน้ือหาสาระ
เก่ียวกบัอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพร้อม เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาท่ีมีความ
เก่ียวข้องสัมพนัธ์กนั แต่ยงัคงหลักการและวิธีการเดิมในการพฒันาหนังสือท่ีให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้
ความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ท าแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่ม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งการเรียนรู้และส่ืออ่ืน 
 การปรับปรุงหนังสือเรียนในคร้ังน้ี ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละ
สาขาวชิา และผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนท่ีศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้จากส่ือต่าง 
ๆ มาเรียบเรียงเน้ือหาให้ครบถ้วนสอดคล้องกบัมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดัและกรอบ
เน้ือหาสาระของรายวชิา ส านกังาน กศน. ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ี และหวงัวา่
หนงัสือเรียนชุดน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน ครู ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกระดบั หากมีขอ้เสนอแนะ
ประการใด ส านกังาน กศน. ขอนอ้มรับดว้ยความขอบคุณยิง่ 
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ค าแนะน าการใช้หนังสือเรียน 

 หนังสือเรียนสาระทกัษะการเรียนรู้ ระดบัประถมศึกษา เป็นหนังสือเรียนท่ีจดัท าข้ึนส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีเป็นนกัศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนงัสือเรียนสาระทกัษะการเรียนรู้ ผูเ้รียนควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เขา้ใจในหวัขอ้สาระส าคญั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และขอบข่าย
เน้ือหา 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด แล้ว
ตรวจสอบกบัแนวตอบกิจกรรมท่ีก าหนด ถา้ผูเ้รียนตอบผดิควรกลบัไปศึกษาและท าความเขา้ใจในเน้ือหา
นั้นใหม่ใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะศึกษาเร่ืองต่อไป 

3. ปฏิบติักิจกรรมทา้ยเร่ืองของแต่ละเร่ือง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเขา้ใจของเน้ือหาในเร่ือง
นั้นๆ อีกคร้ัง และการปฏิบติักิจกรรมของแต่ละเน้ือหาแต่ละเร่ือง ผูเ้รียนสามารถน าไปตรวจสอบกบัครู
และเพื่อน ๆ ท่ีร่วมเรียนในรายวชิาและระดบัเดียวกนัได ้

4. หนงัสือเรียนเล่มน้ีมี 6 บท คือ 

 บทท่ี 1  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 บทท่ี 2  การใชแ้หล่งเรียนเรียนรู้ 

 บทท่ี 3  การจดัการความรู้ 

 บทท่ี 4  การคิดเป็น 

 บทท่ี 5  การวจิยัอยา่งง่าย 

     บทท่ี 6 ทกัษะการเรียนรู้และศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีในการพฒันาอาชีพ 



โครงสร้างรายวชิาทักษะการเรียนรู้ 

ระดบัประถมศึกษา 

สาระส าคัญ 

 รายวิชาทกัษะการเรียนรู้ มีเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนในดา้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่าย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เขา้ถึงและเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้จัดการความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ท่ีจะสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือช้ีน าตนเองในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกบัหลกัการพื้นฐาน และการ
พฒันา 5 ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการบริการ ตามยุทธศาสตร์ 2555 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 บทที ่1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และวธีิการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

2. ปฏิบติัตนตามขั้นตอนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

3. เห็นคุณค่าของกิจกรรมการแสวงหาความรู้ 

4. สามารถบอกหรือยกตวัอย่างอาชีพในกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจดัการและบริการ ท่ีสอดคล้องกบั
ศกัยภาพของพื้นท่ีท่ีตนเองอาศยัอยูไ่ด ้

บทที ่2 การใช้แหล่งเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนสามารถบอกประเภทคุณลกัษณะของแหล่งเรียนรู้และเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้

ไดต้ามความเหมาะสม 

2. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 

3. ผูเ้รียนสามารถสังเกต ท าตาม กฎ กติกา การใชแ้หล่งเรียนรู้ 

4. สามารถบอกหรือยกตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม     

พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค ์การบริหารจดัการและบริการ ของพื้นท่ีท่ีตนเอง

อาศยัอยูไ่ด ้



บทที ่3 การจัดการความรู้ 

1. อธิบายความหมาย กระบวนการชุมชนปฏิบติัการ ก าหนดขอบเขตความรู้จาก 
ความสามารถหลกัของชุมชน และวธีิการยกระดบัขอบเขตความรู้ใหสู้งข้ึน 

2. ร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้และสรุปผลการเรียนรู้ ท่ีบ่งช้ีถึงคุณค่าของ 
กระบวนการจดัการความรู้ 

3. สามารถสังเกตและท าตามกระบวนการจดัการความรู้ชุมชน 
4. สามารถน ากระบวนการจดัการความรู้ของชุมชนไปเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม

กบัตนเองได ้
บทที ่4 การคิดเป็น 

1. อธิบายเร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ได ้ 
2. บอกความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ ไปสู่

กระบวนการ  “คิดเป็น” ได ้
3. เขา้ใจลกัษณะของขอ้มูลตนเอง และสังคมส่ิงแวดลอ้ม และสามารถเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น 
4. เขา้ใจ และบอกไดว้า่หลกัการคิดเป็น และความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่

เป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบั 5 ศกัยภาพ ของพื้นท่ีตามยทุธศาสตร์ 2555 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการน าไปเพิ่มขีดความสามารถประกอบอาชีพโดยเนน้  
5 กลุ่มอาชีพใหม่ ในระดบัทอ้งถ่ิน 

บทที ่5 การวจัิยอย่างง่าย 

1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการวิจยัได้ 

2. ระบุขั้นตอนของการท าวิจยัได ้

3. อธิบายวธีิเขียนรายงานการวิจยัง่าย ๆ ได ้

บทที ่6 ทกัษะการเรียนรู้และศักยภาพหลกัของพืน้ทีใ่นการพฒันาอาชีพ 
1. รู้เขา้ใจความหมายตระหนกัเห็นความส าคญัศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี 
2. อธิบายองคป์ระกอบของศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี  
3. ยกตวัอยา่งอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี 

 
 

 

 

 



ขอบข่ายเนื้อหา 

 บทที ่1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 เร่ืองท่ี 1  ความหมายและความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองท่ี 3 ทกัษะพื้นฐานของการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหา และเทคนิคในการ 
               เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองท่ี 4 ปัจจยัท่ีท าใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบผลส าเร็จ 

 บทที ่2 การใช้แหล่งเรียนรู้ 

  เร่ืองท่ี 1 ความหมายและความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
  เร่ืองท่ี 2 ประวติัความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ 
  เร่ืองท่ี 3 แหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
  เร่ืองท่ี 4 การใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั 
  เร่ืองท่ี 5 การเขียนรายงานการคน้ควา้ 
 บทที ่3 การจัดการความรู้ 

  เร่ืองท่ี 1 ความหมาย ความส าคญั หลกัการของการจดัการความรู้ 
  เร่ืองท่ี 2 กระบวนการจดัการความรู้ 
  เร่ืองท่ี 3 กระบวนการจดัการความรู้ดว้ยตนเอง 
  เร่ืองท่ี 4 กระบวนการจดัการความรู้ดว้ยการปฏิบติัการกลุ่ม 
  เร่ืองท่ี 5 การสร้างองคค์วามรู้พฒันาต่อยอดยกระดบัความรู้ 
  เร่ืองท่ี 6 การจดัท าสารสนเทศเผยแพร่องคค์วามรู้ 

 บทที ่4 การคิดเป็น 

เร่ืองท่ี 1 ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ดว้ยการสรุปจากกรณีตวัอยา่ง 
เร่ืองท่ี 2 “คิดเป็น” และกระบวนการคิดเป็น 
เร่ืองท่ี 3 ฝึกทกัษะการคิดเป็น 

 บทที ่5 การวจัิยอย่างง่าย 

  เร่ืองท่ี 1  วจิยัคืออะไร มีประโยชน์อยา่งไร 
  เร่ืองท่ี 2 ท าวจิยัอยา่งไร 
  เร่ืองท่ี 3 เขียนรายงานการวิจยัอยา่งไร 



 บทที ่6 ทกัษะการเรียนรู้และศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีในการพฒันาอาชีพ 
  เร่ืองท่ี 1 ความหมายและความส าคญัของศกัยภาพหลกัในการพฒันาอาชีพ 
  เร่ืองท่ี 2 การวิเคราะห์ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีในการพฒันาอาชีพ 
  เร่ืองท่ี 3 ตวัอยา่งอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี 

 

 ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบงาน 

2. หนงัสือเรียน 
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บทที ่1 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง   

 

สาระส าคญั 
 การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองรวมทั้งความกา้วหนา้ทางดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท าใหค้นเราปรับตวัใหท้นัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงการเรียนรู้จาก
สถาบนัการศึกษาไม่อาจท าใหบุ้คคลศึกษาหาความรู้ไดท้ั้งหมด การเรียนรู้ดว้ยตนเอง จึงเป็นวธีิการเรียนรู้
วธีิหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลได ้เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลมีใจรักท่ีจะ
ศึกษาคน้ควา้ในส่ิงท่ีตนตอ้งการเรียนรู้ มีทกัษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหา และ
เทคนิคในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง บุคคลนั้นก็จะด าเนินการศึกษาเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง อนัจะน าไปสู่การเป็น
ผูท่ี้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1. อธิบายความหมายการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และวธีิการแสวงหาความรู้ 
 2. ปฏิบติัตนตามขั้นตอนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 3. เห็นคุณค่าของกิจกรรมการแสวงหาความรู้ 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
เร่ืองที ่1      ความหมายและความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองที ่2      การก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองที ่3     ทกัษะพื้นฐานของการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหา และเทคนิคในการเรียนรู้ 

     ดว้ยตนเอง 
เร่ืองที ่4     ปัจจยัท่ีท าใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบผลส าเร็จ 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 1. แบบวดัความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  
 
 
 

 



2 
 

เร่ืองที ่1  ความหมายและความส าคญัของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

การเรียนรู้ด้วยตนเองคืออะไร 
 เม่ือกล่าวถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว บุคคลทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีผู ้เ รียน
ท าการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองตามล าพงั โดยไม่ตอ้งพึ่งพาครูหรือผูส้อนแต่ท่ีจริงแลว้การเรียนรู้ด้วย
ตนเองท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนนั้น หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มีเป้าหมายในการเรียนรู้ และแสวงหาแหล่ง
ทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความกา้วหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู ้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ซ่ึงผู ้เรียนจะต้องมีความ
รับผดิชอบและเป็นผูค้วบคุมการเรียนของตนเอง 
การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความส าคัญอย่างไร 
 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นแนวทางการเรียนรู้หน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพปัจจุบนั และเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสู่
การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้บุคคลมีการคิดริเร่ิมการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง มีเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีแน่นอน มีความรับผดิชอบในชีวติของตนเอง ไม่พึ่งพาคนอ่ืน 
มีแรงจูงใจท าให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ใฝ่เรียน ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้วิธีเรียน สามารถเรียนรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ไดม้ากกวา่การเรียนรู้ท่ีมีครูป้อนความรู้ให้เพียงอยา่งเดียว การเรียนรู้ดว้ยตนเองนบัวา่เป็น
คุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดซ่ึงมีอยูใ่นตวับุคคลทุกคน ผูเ้รียนควรมีลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้
ด้วยตนเองจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผูเ้รียนว่าผู ้เรียนทุกคนมี
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อท่ีตนเองสามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความส าคญัดงัน้ี 
 1. บุคคลท่ีเรียนรู้โดยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดม้ากกว่า ดีกว่า มีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย
และมีแรงจูงใจสูงกว่า สามารถน าประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ไดดี้กว่า และยาวนานกว่าคนท่ีเรียน  
โดยเป็นเพียงผูรั้บหรือรอการถ่ายทอดจากครู 
 2. การเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติ    
ท าใหบุ้คคลมีทิศทางของการบรรลุวฒิุภาวะจากลกัษณะหน่ึงไปสู่อีกลกัษณะหน่ึง คือ เม่ือตอนเด็ก ๆ เป็น
ธรรมชาติ ท่ีจะต้องพึ่ งพิงผูอ่ื้น ต้องการผูป้กครองปกป้องเล้ียงดู และตดัสินใจแทนให้ เม่ือเติบโตมี
พฒันาการข้ึนเร่ือย ๆ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ ไม่ตอ้งพึ่งพิงผูป้กครอง ครู และผูอ่ื้น การพฒันา
เป็นไปในสภาพท่ีเพิ่มความเป็นตวัของตวัเอง 
 



3 
 

 3. การเรียนรู้ดว้ยตนเองท าให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ใหม่ ๆ ทางการศึกษา เช่น หลักสูตร ห้องเรียนแบบเปิด ศูนย์บริการวิชาการ การศึกษาอย่างอิสระ 
มหาวทิยาลยัเปิดลว้นเนน้ใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้เอง 
 4. การเรียนรู้ดว้ยตนเองท าใหม้นุษยอ์ยูร่อด การมีความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ เกิดข้ึนเสมอ ท าให้มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ยตนเองจึงตอ้งเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 การเรียนรู้ดว้นตนเอง เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัต่อการด าเนินชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผูเ้รียน
มีความตั้งใจและมีแรงจูงใจสูง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความยืดหยุ่นมากข้ึน มีการปรับพฤติกรรม
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้รู้จกัเหตุผล รู้จกัคิดวิเคราะห์ ปรับและประยุกตใ์ชว้ิธีการแกปั้ญหาของตนเอง
จดัการกบัปัญหาไดดี้ข้ึน และสามารถน าประโยชน์ของการเรียนรู้ไปใชไ้ดดี้และยาวนานข้ึน ท าให้ผูเ้รียน 
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
 
 
 

รายละเอยีดกจิกรรมการเรียนรู้ 
จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 
1. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือขอ้ใด 
 ก. การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งศึกษาเรียนรู้ ดว้ยตนเองตามล าพงั 
 ข. การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมตามท่ีครูหรือบุคคลอ่ืน บอกหรือแนะน า 
 ค. กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนท าการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามล าพงัโดยไม่พึ่งพาครูหรือ
ผูส้อน 
 ง. กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจ ความตอ้งการและความถนดั 
2. การเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความส าคญัอยา่งไร 
 ก. เป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด ของการเรียนรู้ ทั้งหมด 
 ข. เป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล สู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 ค. เป็นการเรียนรู้ จ  าเป็นตอ้งเกิดในสถานศึกษาเท่านั้น 
 ง. เป็นการเรียนรู้ ท่ีท าใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้มีความสามารถโดยไม่ตอ้งพึ่งพาใคร 
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เร่ืองที ่2  การก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีลกัษณะอย่างไร 
 การปฏิบติัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ท่ีมีประสิทธิภาพ และใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัการท่ีผูเ้รียน ไดก้ าหนดเป้าหมายในการ
เรียนรู้ของตนเองแลว้หรือยงั และท่ีส าคญัเป้าหมายในการเรียนรู้ดงักล่าว ตอ้งมีความชดัเจนดว้ย 
 ส าหรับผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ทุกคนย่อมมีเป้าหมายในการศึกษาคลา้ยคลึงกนั 
คือ เพื่อให้ได้รับความรู้ การส าเร็จการศึกษา การพฒันาอาชีพ และการพฒันาคุณภาพชีวิตของตน แต่
เป้าหมายดงักล่าวนั้นเป็นเป้าหมายระยะยาวท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดงันั้น ผูเ้รียนท่ีตอ้งการให้ตนเอง
ประสบความส าเร็จในการเรียน จึงควรแบ่งเป้าหมายระยะยาว ออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือเป้าหมายยอ่ย ๆ 
ท่ีก าหนดใหแ้ต่ละช่วงเวลา ของการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ใหมี้ความต่อเน่ืองกนั 
 
 
 
 
 
 
การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรท าอย่างไร 
 การเรียนรู้ ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 นั้น 
ผูเ้รียนจะตอ้งลงทะเบียนเรียนเป็นรายวชิา ซ่ึงครอบคลุมทั้งวชิาบงัคบัและวชิาเลือกตามโครงสร้างหลกัสูตร 
คือ จะตอ้งเรียนวชิาบงัคบั จ  านวน 36 หน่วยกิต วชิาเลือก วชิาเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต รวมทั้งหมด 48 
หน่วยกิต และกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ (กพช.) จ านวน 200 ชัว่โมง ทั้งน้ี ในแต่ละภาคเรียน ผูเ้รียน
สามารถลงทะเบียนไดภ้าคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต การท่ีจะศึกษาใหจ้บหลกัสูตรได ้อยา่งมีคุณภาพนั้น 
ผูเ้รียนจึงมีความจ าเป็นในการท่ีจะวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งมีความรับผดิชอบในการ
เรียนรู้ของตน 
 ดงันั้น ผูเ้รียนควรพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ประกอบในการวางแผนการเรียนรู้ของตนดงัน้ี 

เป้าหมายในการเรียนรู้ ของแต่ละบุคคลนั้น เปรียบเสมือนกบั การเดินทางจากสถานท่ีแห่งหน่ึงไปยงั
สถานท่ีอีกแห่งหน่ึงนั้น อาจจะมีเส้นทางของการเดินทางใหเ้ลือกเดินไดห้ลายเส้นทาง ท่ีผูเ้ดินทางสามารถ
ท่ีจะเลือกเดินตามเส้นทางท่ีตนเลือกได ้
 



5 
 

 
 1. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ควรเร่ิมจากการท่ีผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียนในส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพื่อการ
พฒันาทกัษะ ความรู้ ส าหรับการพฒันาชีวติ และอาชีพของตนเอง  
 2. การเตรียมตวัของผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหลกัการ จุดหมาย และโครงสร้างหลกัสูตร
การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมทั้งศึกษารายละเอียดค าอธิบาย
รายวชิา ของรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน 
 3. ผูเ้รียนควรเลือกและจดัเน้ือหา ของแต่ละรายวิชาดว้ยตนเอง ตามจ านวนชัว่โมงท่ีก าหนดไวใ้น
โครงสร้าง และก าหนดตวัช้ีวดัท่ีระบุไวใ้น รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา ว่าจะให้บรรลุผลในด้านใด       
เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ แลว้ และมีความคิดเห็นหรือเจตคติในการน าไปใช้
กบัชีวติ และชุมชน สังคมดว้ย 
 4. ผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยอาจจะ
ขอค าแนะน าช่วยเหลือจากครูหรือเพื่อนในลกัษณะของการร่วมมือกนัท างานไดเ้ช่นกนั 
 5. การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ควรเป็นการประเมินร่วมกนั ระหว่างครู และผูเ้รียน       
โดยร่วมกนัตั้งเกณฑก์ารใหค้ะแนน ร่วมกนั 

ในการวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น ผูเ้รียนควรตั้งค  าถามในการถามตนเอง เพื่อให้ไดค้  าตอบ
ส าหรับการวางแผน การเรียนรู้ของตน ดงัน้ี 

  1. จะเรียนรู้อยา่งไร และเม่ือใดจึงเรียนรู้ไดเ้ร็วท่ีสุด 
  2. จะมีวธีิการอะไรในการศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ 
  3. จะใชห้นงัสือ หรือแหล่งขอ้มูลอะไรบา้ง 
  4. จะก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ ในการเรียนรู้ ของตนอยา่งไร 
  5. จะคาดหวงัความรู้ ทกัษะและเจตคติ ท่ีจะใหเ้กิดข้ึนกบัตนเองไดอ้ยา่งไร 
  6. จะประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง อยา่งไร 
  7. จะใชเ้กณฑอ์ะไรตดัสินวา่ตนเองประสบความส าเร็จ 

 
 

 
 
 
 
 

 

การเป็นผู้ที่มีการวางแผนการเรียนรู้ของตนนั้น ผู้เรียนต้องรู้ ความต้องการในการเรียนรู้
ของตนเอง มีการวางจุดมุ่งหมายที่สอดคล้อง กับความต้องการนั้น และการวางแผน
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ของการเรียนรู้ โดยใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตน 
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เร่ืองที ่3  ทกัษะพืน้ฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการแก้ปัญหา และเทคนิค 
               ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นการแสดงออกของผูเ้ รียน ในการปฏิบติั คน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติม จากการคิด ศึกษา ทดลอง คน้ควา้ และปฏิบติัดว้ย
ตนเอง ท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ท  าการศึกษาจากแหล่งรวมความรู้ต่าง ๆ ตามความสนใจหรือ
ความตอ้งการของตนเอง โดยมีวิธีการคน้ควา้หาความรู้จากการก าหนดปัญหาในการสืบคน้ความรู้ การ
วางแผนในการสืบคน้ความรู้ การด าเนินการสืบคน้ความรู้ตามแผนท่ีก าหนดไว ้การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
สืบคน้ความรู้ การด าเนินการสืบคน้ความรู้ตามแผนท่ีก าหนดไว ้การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสืบคน้ความรู้ 
การบนัทึกจดัเก็บและสรุปผลจากการสืบคน้ความรู้ โดยอาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากครูหรือ
บุคคลอ่ืน 
 การส่งเสริมทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองผูเ้รียนควรฝึกตนเอง ดงัน้ี 
 1. ฝึกใหมี้นิสัยรักการอ่าน ช่างจด - จ า และบนัทึกกิจกรรมการอ่านซ่ึงสามารถจดัท าไดใ้นหลาย ๆ 
การเรียนรู้ 
  2. เป็นคนช่างสังเกต เพราะถือวา่การสังเกตช่วยให้ผูเ้รียนรอบรู้ และเขา้ใจไดดี้พอ ๆ กบัการเรียนรู้
โดยวธีิอ่ืน 
 3. ฝึกให้รู้จกัการคน้ควา้หาความรู้ โดยด าเนินกิจกรรมการคน้ควา้มาก ๆ หนังสือจะเป็นปัจจยั
ส าคญัในการท่ีจะช่วยใหก้ารฝึกวธีิน้ีไดผ้ล 
 4. ฝึกคน้ควา้จากปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ และเก่ียวขอ้งกบัตน 
 5. ฝึกหาค าตอบจากค าถามต่าง ๆ 
 6. ศึกษาข้อความหรือบทความท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการแสวงหาความรู้ให้ตนเองได้อ่านอย่าง
สม ่าเสมอ 
 
 การส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนใหมี้นิสัยรักการอ่าน 
ช่างสังเกต ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย รู้จกัตั้งค  าถาม และฝึกการหาค าตอบจาก
ค าถามต่าง ๆ อยา่งมีระบบ 
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 การพดูเป็นวธีิการส่ือสารท่ีมนุษยใ์ชก้นัมานานนบัพนัปี 
และในโลกน้ีคงไม่มีเคร่ืองมือส่ือสารใดท่ีสามารถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกและส่ิงต่าง ๆ ในใจเราไดดี้เท่าค าพดู ถึงแมว้า่ 
ปัจจยัเทคโนโลยใีนการส่ือสารจะไดรั้บการพฒันาไปถึงไหน ๆ 
แลว้ก็ตาม สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่การพดูไม่ใช่แต่เพียง
เสียงท่ีเปล่งออกไปเป็นค า ๆ แต่การพดูยงัประกอบไปดว้ย
น ้าเสียง สูง - ต ่า จงัหวะชา้ - เร็ว และท่าทางของผูพ้ดูท่ีท าใหก้าร
พดูมีความซบัซอ้นและมีประสิทธิภาพยิง่กวา่เคร่ืองมือส่ือสาร 
ใด ๆ 
 การพดูนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถให ้   
ทั้งคุณและโทษแก่ตวัผูพ้ดูได ้นอกจากน้ีการพดูยงัเป็นอาวุธใน
การส่ือสารท่ีคนส่วนใหญ่ชอบใชม้ากกวา่การฟังและการเขียน 
เพราะคิดวา่การพดูไดม้ากกวา่คนอ่ืนนั้นจะท าให้ตนเอง
ไดเ้ปรียบ ไดป้ระโยชน์ แต่ทั้ง ๆ ท่ีคิดอยา่งน้ีหลายคนก็ยงัพา
ตนเองไปสู่ความหายนะไดด้ว้ยปากเขา้ท านองปากพาจน ซ่ึงเหตุ
ท่ีเป็นเช่นน้ี ก็เพราะรู้กนัแต่เพียงวา่ฉนัอยากจะพดู โดยไม่คิด
ก่อนพดูไม่รู้วา่การพดูท่ีจะใหคุ้ณแก่ตนเองไดน้ั้นควรมีลกัษณะ
ดงัน้ี 
- ถูกจงัหวะเวลา  - ภาษาเหมาะสม 
- เน้ือหาชวนติดตาม - น ้าเสียงชวนฟัง 
- กิริยาท่าทางดี  - มีอารมณ์ขนั 
- ใหผู้ฟั้งมีส่วนร่วม - เป็นธรรมชาติและเป็นตวัของตวัเอง 
 
 

กิจกรรมที่  1  ท่านคิดอย่างไรกับค า
ก ล่าว ข้างล่างนี้  โปรดอธิบาย  
“การพูด เ ป็นทักษะหน่ึง   
ท่ี มีความส าคัญท่ี สุดของคนเรา
ก่อนท่ี เราจะพูดอะไรออกไปนั้ น   
เราจะ เ ป็นนายค าพูด  
แต่ เ ม่ือ เราได้พูดออกไปแล้ว   
ค าพูด เหล่านั้ นก็กลับมา เ ป็นนาย เรา”  
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………….………..  
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กจิกรรมที ่2 คุณเป็นผู้ฟังทีด่ีหรือเปล่า 
 ใหต้อบแบบทดสอบต่อไปน้ี ดว้ยการท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องค าตอบทางดา้นขวา เพื่อประเมิน
วา่คุณเป็นผูฟั้งไดดี้แค่ไหน 

ลกัษณะของการฟัง 
ความบ่อยคร้ัง 

เสมอ ส่วนใหญ่ บางคร้ัง นาน ๆ คร้ัง ไม่เคย 

1. ปล่อยใหผู้พ้ดูแสดงความคิดเห็นของเขาจนจบโดยไม่ขดัจงัหวะ      
2. ในการประชุมหรือระหวา่งโทรศพัท ์มีการจดโนต้สาระส าคญัของส่ิงท่ีไดย้นิ      
3. กล่าวทวนรายละเอียดท่ีส าคญัของการสนทนากบัผูพ้ดู เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เรา
เขา้ใจถูกตอ้ง 

     

4. พยายามตั้งใจฟัง ไม่วอกแวกไปคิดเร่ืองอ่ืน      
5. พยายามแสดงท่าทีวา่สนใจในค าพดูของผูอ่ื้น      
6. รู้ดีวา่ตนเองไม่ใช่นกัส่ือสารท่ีดี ถา้ผกูขาดการพดูแต่เพียงผูเ้ดียว      
7. แมว้า่ก าลงัฟังก็แสดงอาการต่าง ๆ เช่น ถาม จดสรุปส่ิงท่ีไดฟั้งกล่าว          
ทวนประเด็นส าคญั ฯลฯ 

     

8. ท าท่าต่าง ๆ เหมือนก าลงัฟังอยูใ่นท่ีประชุม เช่น ผงกศีรษะเห็นดว้ยมองตา      
ผูพ้ดู ฯลฯ 

     

9. จดโนต้เก่ียวกบัรูปแบบของการส่ือสารท่ีไม่ใช่ค าพดูของคู่สนทนา เช่น 
ภาษากาย น ้ าเสียง เป็นตน้ 

     

10. พยายามท่ีจะไม่แสดงอาการกา้วร้าวหรือต่ืนเตน้เกินไปถา้มีความคิดเห็น     
ไม่ตรงกบัผูพ้ดู 

     

 

ค าตอบทั้ง 5 ค าตอบ (ในแต่ละช่อง) มีคะแนนดงัน้ี 
เสมอ  = 5 คะแนน  นาน ๆ คร้ัง = 2 คะแนน 
ส่วนใหญ่ = 4 คะแนน   ไม่เคย  = 1 คะแนน 
บางคร้ัง  = 3 คะแนน   
น าคะแนนจากทั้ง 10 ขอ้มารวมกนั เพื่อดูวา่คุณจดัอยูใ่นกลุ่มนกัฟังประเภทไหนใน 3 กลุ่มต่อไปน้ี 
 40 คะแนนขึน้ไป จัดว่าคุณเป็นนักฟังช้ันยอด 
 25 - 39 คะแนน คุณเป็นนักฟังทีด่ีกว่านักฟังทัว่ ๆ ไป 
 ต ่ากว่า 25 คะแนน คุณเป็นผู้ฟังทีต้่องพฒันาทกัษะการฟังเป็นพเิศษ 
แต่ไม่วา่จะอยูใ่นกลุ่มไหนก็ตาม คุณควรจะพฒันาทกัษะในการฟังของคุณอยูเ่สมอ เพราะวา่ผูส่้งสาร (ทั้ง
คนและอุปกรณ์เทคโนโลยต่ีาง ๆ) นั้นมีการเปล่ียนแปลงและมีความซบัซอ้นมากข้ึนอยูต่ลอดเวลา 
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กจิกรรมที ่3 “ถ้า……… คุณ……..” 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะในการคิดและการให้เหตุผล 
แนวคิด 
 ทกัษะการคิดดว้ยวธีิการท่ีมีเหตุผลรองรับ มีความส าคญัในการใชป้ระกอบการแสวงหาความรู้หรือ
แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 
ค าช้ีแจง 
 1. ใหผู้เ้รียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
   1. ถ้าท่าน มีโอกาสในการเลือกท่ีจะประกอบอาชีพไดท้่านปรารถนาจะประกอบอาชีพอะไร เพราะ
อะไร 
   2. ถ้าท่าน ขออะไรไดห้น่ึงอยา่ง ท่านปรารถนาจะขออะไร 
   3. ถ้าท่าน ตอ้งการบอกเก่ียวกบัตวัท่านดว้ยค าเพียงค าเดียวค าวา่อะไร เพราะอะไร 
   4. ถา้มีอะไรในตวัท่านท่ีอยากจะเปล่ียนส่ิงนั้นคืออะไร เพราะอะไร 
   5. ท่านไดป้ระโยชน์อะไรจากการใช ้เหตุผล 
กจิกรรมที ่4 “นักแสวงหา” 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วธีิแสวงหาขอ้มูลโดยวธีิการท่ีหลากหลาย 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วธีิแสวงหาขอ้มูลโดยวธีิการท่ีหลากหลาย 
แนวคิด 
 การท่ีผูเ้รียนจะเป็นคนท่ีทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบนั ซ่ึงมีแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทั้ง
ท่ีเช่ือถือได ้และเช่ือถือไม่ได ้การพิจารณาขอ้มูลจากหลายแหล่ง และเลือกใชข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มาปรับ
ใชใ้นชีวติประจ าวนัจึงมีความส าคญั 
ค าช้ีแจง 
 1. ใหผู้เ้รียนอธิบายประเด็นต่อไปน้ี 
   1. ถา้ผูเ้รียนตอ้งการทราบข่าวสารต่าง ๆ ผูเ้รียนตอ้งหาข่าวสารขอ้มูลไดจ้ากท่ีใดบา้ง 
   2. ใหผู้เ้รียนมีวธีิการท่ีจะแสวงหาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร 
   3. ใหผู้เ้รียนบอกแหล่งแสวงหาขอ้มูลภายในชุมชน 
   4. ท่านไดป้ระโยชน์การแสวงหาขอ้มูลอยา่งไรบา้ง 
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กจิกรรมที ่5 นักจดบันทกึ 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนมีนิสัยในการจดบนัทึกขอ้มูล 
แนวคิด 
 การจดบนัทึกขอ้มูลเป็นวธีิการท่ีท าใหบุ้คคล สามารถจดจ าเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอยา่งดี 
ค าช้ีแจง 

1. ใหท้่านเลือกประเภทของช่ือต่าง ๆ ท่ีท่านจะเขียนมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
ตัวอย่าง  ประเภทของช่ือท่ีขา้พเจา้เลือกคือ ช่ือสัตว์ 

   1. หมู 
   2. สุนขั 
   3. แมว 
   4. ……………. 
 ประเภทของช่ือท่ีขา้พเจา้เลือกคือ  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ใหท้่านอธิบายสรุป ความส าคญัของการจดบนัทึก วา่การจดบนัทึกมีความส าคญัอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
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กจิกรรมที ่6 
“คุณค่าแห่งตน” 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของตนเอง และสร้างความภูมิใจในตนเอง 
 2. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถระบุปัจจยัท่ีมีผลท าใหต้นไดรั้บความส าเร็จ และความตอ้งการความส าเร็จ
รวมทั้งความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความส าเร็จอีกในอนาคต 
แนวคิด 
 ทุกคนยอ่มมีความสามารถอยูใ่นตนเอง การมองเห็นถึงความส าเร็จของตนจะน าไปสู่การรู้จกัคุณค่า
แห่งตน และถา้มีโอกาสน าเสนอถึงความสามารถและผลส าเร็จในชีวติของผูอ่ื้นไดท้ราบในโอกาสท่ี
เหมาะสม จะท าใหค้นเราเกิดความภูมิใจ ก าลงัใจเจตคติท่ีดี เกิดความเช่ือมัน่วา่ตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเองได ้และความตอ้งการประสบความส าเร็จ ต่อไปอีกในอนาคตความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
อยา่งแทจ้ริงเป็นการเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ในตนเองเขา้ใจตนเอง รับผดิชอบต่อทุกส่ิงท่ีตนเป็นเจา้ของ
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล เห็นคุณค่าการยอมรับของผูอ่ื้น สามารถพฒันาตนเองนั้น ในดา้นส่วนตวั 
ยอมรับ ยกยอ่ง ศรัทธาในตวัเองและผูอ่ื้นท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นความรู้สึกไวว้างใจตนเอง
สามารถยอมรับในจุดบกพร่อง จุดอ่อนแอของตนและพยายามแกไ้ขรวมทั้งยอมรับความสามารถของตนเอง
ในบางคร้ัง และพฒันาให้ดีข้ึนเร่ือยไป เม่ือท าอะไรผิดแลว้ก็สามารถยอมรับไดอ้ยา่งแทจ้ริงและแกปั้ญหาได้
อยา่งสร้างสรรค ์
ค าช้ีแจง 
 1. ใหผู้เ้รียนเขียนความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจในชีวติในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา จ านวน 1 เร่ืองและตอบค าถาม
ในประเด็น 

1.1  ความรู้สึกเม่ือประสบความส าเร็จ 
1.2  ปัจจยัท่ีมีผลท าใหต้นไดรั้บความส าเร็จ 

 2. ใหผู้เ้รียนเขียนเร่ืองท่ีมีความมุ่งหวงัท่ีจะใหส้ าเร็จในอนาคตและ คาดวา่จะท าไดจ้ริงจ านวน 1 เร่ือง
และตอบค าถามในประเด็น “ปัจจยัอะไรบา้งท่ีจะท าใหค้วามคาดหวงัไดรั้บความส าเร็จในอนาคต” 
บทสรุปของกจิกรรม 
 ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตวัเองของบุคคลท่ีมีต่อตนเองวา่มีคุณค่ามีความสามารถในการกระท าส่ิง         
ต่าง ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จ มีความเช่ือมัน่นบัถือตนเอง และการมีความมัน่ใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ความสามารถจดัเวลาในการเรียนรู้ได ้มีระเบียบวนิยัต่อตนเอง มีความรู้ในดา้นความจ าเป็นในการเรียนรู้และ
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มีความคิดเห็นต่อตนเอง เป็นผูท่ี้มีความอยากรู้ อยากเห็น 
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1. ส่ิงท่ีท่านประทบัใจในการเรียนรู้สาระท่ี 1 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหา/ อุปสรรคท่ีพบในการเรียนรู้สาระท่ี 1 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเองหลงัเรียน 

บทสะท้อนทีไ่ด้จากการเรียนรู้ 
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ค าช้ีแจง แบบวดัน้ีเป็นแบบวดัระดบัการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน มีจ านวน 7 ขอ้ 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกบัความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความ
เป็นจริงของท่าน 
1. การวนิิจฉยัความตอ้งการเน้ือหาในการเรียน  5. การด าเนินการเรียน 

ผูเ้รียนไดเ้รียนเน้ือหาตามค าอธิบายรายวชิาเท่านั้น ผูเ้รียนด าเนินการเรียนตามแนวทางท่ีครู 
ครูน าเสนอเน้ือหาอ่ืน นอกเหนือจากค าอธิบายรายวชิา ก าหนด 
ผูเ้รียนไดเ้สนอเน้ือหาอ่ืนเพื่อเรียนเพิ่มเติม         ผูเ้รียนด าเนินการเรียนตามแนวทางท่ี 
นอกเหนือจากค าอธิบายรายวิชา  ครูใหผู้เ้รียนเลือกเรียนเพิ่มเติม  
ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาในการเรียนเอง  แลว้ใหผู้เ้รียนปรับ 
  ผูเ้รียนด าเนินการเรียนตามแนวทางท่ี 

2. การวนิิจฉยัตามความตอ้งการวธีิการเรียน                          ผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดกบัครู 
ครูเป็นผูก้  าหนดวา่จะจดัการเรียนการสอนวธีิใด ผูเ้รียนด าเนินการเรียนตามก าหนดของ 
ครูน าเสนอวธีิการเรียนการสอน แลว้ใหผู้เ้รียนเลือก ตนเอง 

 ผูเ้รียนร่วมกบัครูก าหนดวธีิการเรียนรู้ 6. การแสวงหาแหล่งทรัพยากรการเรียน 
ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดวธีิการเรียนรู้เอง ครูเป็นผูจ้ดัการแหล่งทรัพยากรการเรียนให้ 
 ผูเ้รียน 

3. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน                                   ครูเป็นผูจ้ดัหาแหล่งทรัพยากรการเรียน 
ครูเป็นผูก้  าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน แลว้ใหผู้เ้รียนเลือก 
ครูน าเสนอจุดมุ่งหมายในการเรียนแลว้ใหผู้เ้รียนเลือก ผูเ้รียนร่วมกบัครูหาแหล่งทรัพยากรการเรียน 
ผูเ้รียนร่วมกบัครูก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ร่วมกนั 
 ผูเ้รียนเป็นผูห้าแหล่งทรัพยากรการเรียนเอง 

4. การวางแผนการเรียน 7. การประเมินการเรียน 
ผูเ้รียนไม่ไดเ้ขียนแผนการเรียน ครูเป็นผูป้ระเมินการเรียนของผูเ้รียน 
ครูน าเสนอแผนการเรียนแลว้ใหผู้เ้รียนน าไปปรับแก ้ ครูเป็นผูป้ระเมินการเรียนของผูเ้รียนเป็น 
ผูเ้รียนร่วมกบัครูวางแผนการเรียน ส่วนใหญ่ และเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได ้
ผูเ้รียนวางแผนการเรียนเอง โดยการเขียนสัญญาการเรียน ประเมินการเรียนของตนเองดว้ย 
ท่ีระบุจุดมุ่งหมายการเรียน วิธีการเรียนแหล่งทรัพยากร มีการประเมินโดยครู ตวัผูเ้รียนเองและเพื่อน

 การเรียน วธีิการประเมินการเรียนและวนัท่ีจะ ผูเ้รียนเป็นผูป้ระเมินการเรียนของตนเอง 
ท างานเสร็จ  
 
 

แบบวดัระดับการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน 

กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยทักษะและความรู้
บางอย่าง ผู้เรียนควรได้มีการตรวจสอบพฤติกรรม
ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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บทที ่2 
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

 

สาระส าคญั 
  การเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ีมีองค์ความรู้ท่ีเรียกว่าแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้
ผูเ้รียนสามารถรู้ถึงการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาจากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เรียนรู้ได ้  
เท่าทนัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เกิดโลกทศัน์กวา้งขวางมากยิง่ข้ึนกวา่การเรียนจากการพบกลุ่มในห้อง
หรือการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. ผูเ้รียนสามารถบอกประเภทคุณลกัษณะของแหล่งเรียนรู้และเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้

ไดต้ามความเหมาะสม 

2. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 

3. ผูเ้รียนสามารถสังเกต ท าตาม กฎ กติกา การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
  เร่ืองท่ี 1 ความหมายและความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
  เร่ืองท่ี 2 ประวติัความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ 
  เร่ืองท่ี 3 แหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
  เร่ืองท่ี 4 การใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั 
  เร่ืองท่ี 5 การเขียนรายงานการคน้ควา้ 
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เร่ืองที่ 1  ความหมายและความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
 

 ความรู้มีเกิดใหม่และพฒันาตลอดเวลาประกอบกบัเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เผยแพร่ส่ือสาร
ถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วต่อเน่ืองและตลอดเวลา มนุษยจึ์งจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนและปรับตวั
ใหส้อดคลอ้งกลมกลืนกบัสังคมท่ีไม่หยดุน่ิง เพื่อใหส้ามารถปรับตวัและด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข การ
เรียนรู้ในห้องเรียนยอ่มไม่ทนัเหตุการณ์และเพียงพอ ตอ้งมีการเรียนรู้ทุกรูปแบบด าเนินไปพร้อม ๆ กนั 
โดยเฉพาะการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีมีสาระเน้ือหาท่ีเป็นขอ้มูลความรู้หรือองค์ความรู้ เป็น
แหล่งให้ความรู้ ประสบการณ์ส่ิงแปลกใหม่ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงจะท าให้เรียนรู้ได้เท่าทนัความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แหล่งสถานท่ี บริเวณ ท่ีมีองค์ความรู้ท่ีมนุษยส์ามารถเรียนรู้ได้เรียกว่า “แหล่ง
เรียนรู้” 

ความหมายของ “แหล่งเรียนรู้” 
 แหล่ง หมายถึง ถ่ิน ท่ีอยู ่บริเวณ ศูนยร์วม บ่อเกิด แห่ง ท่ี  

เรียนรู้ หมายถึง เขา้ใจความหมายของส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยประสบการณ์  
 แหล่งเรียนรู้  หมายถึง ถ่ิน ท่ีอยู่ บริเวณ ศูนยร์วม บ่อเกิด แห่ง ท่ี ท่ีมีสาระเน้ือหาท่ีเป็นขอ้มูล
ความรู้หรือองคค์วามรู้ 

 
             กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนหาความหมายของ “แหล่งเรียนรู้” จากหนงัสือในห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต    คนละ 1 
ความหมาย แลว้น ามาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 - 6 คน อภิปรายและสรุปความหมายเป็นของกลุ่มแลว้รายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

 
 
ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการช่วยพฒันาคุณภาพของมนุษยใ์นยุคความรู้ท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ๆ และเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นแหล่งท่ีมีสาระเนือ้หา ท่ีเป็นขอ้มูลความรู้ใหม้นุษยเ์กิดโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลกวา่เดิม ช่วย
ให้เกิดความสนใจในเร่ืองส าคญั ช่วยยกระดับความทะเยอทะยานของผูศึ้กษาจากการน าเสนอสาระ
ความรู้ หรือภาพในอุดมคติ หรือเสนอผลส าเร็จและความกา้วหนา้ของงานหรือช้ินงาน หรือเทคโนโลยี
หรือบุคคลต่าง ๆ ของแหล่งเรียนรู้ 
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2. เป็นส่ือการเรียนรู้สมยัใหม่ท่ีให้ทั้งสาระ ความรู้ ก่อให้เกิดทกัษะและช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ไดเ้ร็วและมากยิง่ข้ึน 

3. เป็นแหล่งช่วยเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาประเภทต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

4. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ท่ีบุคคลทุกเพศ วยั ทุกระดบัความรู้ ความสามารถ เรียนรู้ได ้
ดว้ยตนเองตลอดเวลาโดยไม่จ  ากดั  

5. เป็นแหล่งท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์ในการหาความรู้จากแหล่งก าเนิด หรือ 
แหล่งตน้ตอของความรู้ เช่น จากโบราณสถาน โบราณวตัถุ พนัธ์ุไม ้พนัธ์ุสัตว ์สภาพชีวิตความเป็นอยู่
ตามธรรมชาติของสัตว ์เป็นตน้ 

6. เป็นแหล่งท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์ใหเ้กิดประสบการณ์ตรง หรือ ลงมือ 
ปฏิบติัไดจ้ริง เช่น การประดิษฐเ์คร่ืองใชต่้าง ๆ การซ่อมเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ ช่วยกระตุน้ให้เกิดการสนใจ 
ความใฝ่รู้ 

7. เป็นแหล่งท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์ใหเ้กิดความรู้เก่ียวกบัวทิยาการใหม่ ๆ ท่ี 
ได้รับการคิดค้นข้ึน และยงัไม่มีของจริงให้เห็น เช่น การดูภาพยนตร์ วีดีทศัน์ หรือส่ืออ่ืน ๆ ในเร่ือง
เก่ียวกบัการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ 

8. เป็นแหล่งส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคนในทอ้งถ่ินกบัผูเ้ขา้ศึกษา ในการท า 
กิจกรรมร่วมกนั ช่วยสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงของการมีส่วนร่วม เกิดความตระหนกั และ
เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ 

9. เป็นส่ิงท่ีช่วยเปลีย่นทศันคติ ค่านิยมใหเ้กิดการยอมรับส่ิงใหม่ แนวความคิดใหม่ เกิด 
จินตนาการและความคิดสร้างสรรคก์บัผูเ้รียน 

10. เป็นการประหยดัเงินของผูเ้รียนในการใชแ้หล่งเรียนรู้ของชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 - 10 คน อภิปรายถึงความส าคญัของแหล่งเรียนรู้และรายงานเป็นกลุ่มหนา้ชั้นและ
ส่งรายงานครู 
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เร่ืองที่  2  ประวตัคิวามเป็นมาของแหล่งเรียนรู้ 

 นบัตั้งแต่สมยัสุโขทยัมีแหล่งเรียนรู้ไดแ้ก่ บา้น วดั และวงั ผูถ่้ายทอดความรู้ในบา้นมีพ่อ แม่ และ
ผูใ้หญ่ในบา้น ในวดัจะมีพระ และในวงัจะมีผูรู้้ นกัปราชญ ์ราชบณัฑิตในดา้นต่าง ๆ  
 สมยัพ่อขุนรามค าแหง ได้ทรงสร้างพระแท่นมนังคศิลาไวใ้นดงตาลเพื่อให้เป็นสถานท่ีสอน
หนังสือและธรรมะแก่ขา้ราชการและประชาชนทัว่ไป เป็นท่ีนัดพบระหว่างผูรู้้และผูใ้ฝ่รู้ เป็นการจดั
ส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยมีส่ือความรู้ท่ีใชก้นัไดแ้ก่ ใบลาน สมุดไทยและหลกัศิลา
จารึก 
 สมยักรุงศรีอยธุยา แหล่งความรู้ไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็ว นอกจากมีบา้นและวดัและวงัแลว้ ในสมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการสร้างโบสถ์ฝร่ังหลายแห่ง มีการตั้งโรงเรียนมิชชันนารี มีการตั้ง
โรงเรียนสอนสามเณร ในการเรียนรู้ นอกจากมีครูเป็นผูส้อนแลว้ ยงัมีการเล่านิทานและวรรณกรรมเป็น
ส่ือในการเรียนรู้อยา่งแพร่หลาย 
 สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ แหล่งความรู้ไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็ว มีการตั้งโรงพิมพข้ึ์นมาหลาย
แห่ง มีการพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบบัแรกของไทย มีการตั้งโรงทาน มีพระธรรมเทศนาพร้อมกับสอน
หนงัสือวชิาการต่าง ๆ แก่ประชาชนทั้งหลาย มีการพฒันาวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม (วดัโพธ์ิ) ให้เป็น
มหาวิทยาลยัเปิดแห่งแรกของประเทศไทยโดยการจารึกวิชาหนงัสือ วิชาแพทย ์วิชาต่าง ๆ ดาราศาสตร์ 
และวิชาทั่วไปลงบนแผ่นศิลา ประดับไวต้ามก าแพงและบริเวณวดั มีทั้ งภาพเขียน รูปป้ันและพืช
สมุนไพรต่าง ๆ ประกอบค าอธิบาย ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปไดศึ้กษาดว้ยตนเอง  
 สมยัรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มี
การปฏิรูปการจดัการศึกษาคร้ังยิง่ใหญ่ แหล่งความรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบอธัยาศยัหรือ
แบบไม่เป็นทางการนั้น ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัรับกบัระบบจกัรวรรดินิยมตะวนัตก จึงมี
การจดัตั้งโรงเรียนแบบตะวนัตกข้ึนเป็นคร้ังแรกของประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีบทบาทหลกัใน
การใหก้ารศึกษาแก่คนไทย ส่วนแหล่งความรู้ประเภทส่ือไดมี้การพฒันาหนงัสือแบบเรียน หนงัสือพิมพ์
รายวนัจ านวนเกือบ 30 ฉบบั มีหนงัสือนิตยสาร วารสารต่าง ๆ มีภาพยนตร์ และมีห้องสมุด นอกจากน้ียงั
มีการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเผยแพร่ความรู้อีกดว้ย แหล่งความรู้เหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาเร่ือย ๆ 
 ปัจจุบันมีส่ือหลากหลายประเภทมากยิ่ง ข้ึนโดยเฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นแหล่งความรู้ท่ีสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ทุกสถานท่ีไดท้ัว่โลก เพราะมีการ
พฒันาระบบดาวเทียม มีการพฒันาระบบโทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง วดิีทศัน์ ซีดี ต่าง ๆ อยา่งท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนั 
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กจิกรรม  
ใบงานการส ารวจแหล่งเรียนรู้ 

1. ช่ือแหล่งเรียนรู้ ............................................................................................................................... 
2. ท่ีตั้ง/ท่ีอยู ่เลขท่ี .............. หมู่ท่ี ................ ช่ือหมู่บา้น ................................................................... 

ต าบล ..................... อ าเภอ....................................... จงัหวดั ......................................................... 
โทรศพัทบ์า้น .............................โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ............................ โทรสาร ........................... 
เวบ็ไซต ์(ถา้มี)................................................................................................................................ 

3. เจา้ของ/ผูค้รอบครอง/ผูจ้ดัการแหล่งเรียนรู้ 
ส่วนราชการ  วดั  โบสถ ์    มสัยดิ     เอกชน         ชุมชน 
องคก์รชุมชน อ่ืน ๆ ............................................ (ระบุ) 

4. ช่ือบุคคลของแหล่งเรียนรู้ส าหรับติดต่อ ........................................................................................ 

สถานท่ีติดต่อ .......................................................... โทรศพัท ์...................................................... 
5. ประเภทของแหล่งเรียนรู้   
 หอ้งสมุด  พิพิธภณัฑ ์  โบราณสถาน  ศาสนสถาน   
 อนุสาวรีย ์  หอศิลป์    ศูนยว์ฒันธรรม     ศูนยข์อ้มูลทอ้งถ่ิน 
 แหล่งหตัถกรรม  แหล่งเรียนรู้ศิลปะ  แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  แหล่งฝึกอบรม 
 อุทยานวทิยาศาสตร์  ศูนยว์ทิยาศาสตร์  พิพิธภณัฑค์วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 
 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  หมู่บา้น/ชุมชนโบราณ  ศูนยศึ์กษาตามแนวพระราชด าริฯ 
 สวนสตัว ์  สวนพฤกษศาสตร์  ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
 สวนสาธารณะ  สวนเกษตร  สวนสนุก  สวนสมุนไพร       
 อุทยาน  สวนอุทยาน  แหล่งท่องเท่ียว  ส่ือสารมวลชน 
 ส่ือพ้ืนบา้น  โรงละคร  ศูนยกี์ฬา  แหล่งนนัทนาการ 
 ศูนยก์ารคา้/ตลาด  สถานประกอบการ  สถาบนัการศึกษา ศูนยข์อ้มูล  

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 
6. ความรู้ท่ีสามารถเรียนไดจ้ากแหล่งเรียนรู้แห่งน้ี (เรียงตามล าดบัความส าคญัและความโดดเด่น 3 ล าดบั) 

1........................................... 2. ................................................3……………..………………. 

ผูบ้นัทึก .....................................  วนัท่ี............ เดือน ................................. พ.ศ. ….………… 
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เร่ืองที่ 3  แหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 

 การแบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ มีผูรู้้ไดจ้ดัประเภทของแหล่งเรียนรู้แตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่ง อาทิ แหล่งก าเนิด ลกัษณะของแหล่งเรียนรู้ วตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง 
และกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้แบ่งตามลกัษณะกายภาพและวตัถุประสงค์ เป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มบริการขอ้มูล ไดแ้ก่ หอ้งสมุด อุทยานวทิยาศาสตร์ ศูนยว์ทิยาศาสตร์ ศูนยก์ารเรียน  
สถานประกอบการ 

2. กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ได้แก่  พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์                  
อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย ์ศูนยว์ฒันธรรม หอศิลป์ ศาสนสถาน เป็นตน้ 

3. กลุ่มขอ้มูลทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ภูมิปัญญา ปราชญช์าวบา้น ส่ือพื้นบา้น แหล่งท่องเท่ียว 
4. กลุ่มส่ือ ไดแ้ก่ วทิย ุวทิยชุุมชน หอกระจายข่าว โทรทศัน์ เคเบิลทีว ีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

อินเทอร์เน็ต หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
5. กลุ่มสันทนาการ ไดแ้ก่ ศูนยกี์ฬา  สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ ศูนยน์นัทนาการ เป็นตน้ 
 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ จ าแนกตามลกัษณะ มี 6 ประเภท ดังนี้ 
1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ท่ีสามารถ 

ถ่ายทอดความรู้ท่ีตนมีอยู่ให้ผูส้นใจหรือผูต้อ้งการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลท่ีมีทกัษะความสามารถ ความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ รวมทั้งผูอ้าวุโสท่ีมีประสบการณ์ พฒันาเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญ์
ชาวบา้น ภูมิปัญญาชาวบา้น และภูมิปัญญาไทย 

2. แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและให้ประโยชน์ 
ต่อมนุษย ์เช่น ดิน น ้ า อากาศ พืช สัตว ์ป่าไม ้แร่ธาตุ เป็นตน้ แหล่งเรียนรู้ประเภทน้ี เช่น อุทยาน วน
อุทยาน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า สวนพฤกษศาสตร์ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ 

3. แหล่งเรียนรู้ประเภทวตัถุและสถานท่ี  หมายถึง อาคาร ส่ิงก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงต่าง ๆ  
เช่น ห้องสมุด ศาสนสถาน ศูนยก์ารเรียน พิพิธภณัฑ์ สถานประกอบการ ตลาด นิทรรศการ สถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

4. แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือ หมายถึง ส่ิงท่ีติดต่อใหถึ้งกนัหรือชกัน าใหรู้้จกักนั ท าหนา้ท่ีเป็น 
ส่ือกลางในการถ่ายทอด เน้ือหา ความรู้ ทกัษะและเจตคติ ไปสู่ทุกพื้นท่ีของโลกอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
ทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีทั้งภาพและเสียง 

5. แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิคส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงถึงความกา้วหนา้ทาง 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงประดิษฐ์คิดคน้หรือท าการพฒันาปรับปรุง ช่วยให้มนุษย์
เรียนรู้ถึงความกา้วหนา้ เกิดจินตนาการแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์ทั้งความคิด และส่ิงประดิษฐต่์าง ๆ 
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6. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม หมายถึง การปฏิบติัการดา้นวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ การ 
ปฏิบติังานของหน่วยราชการ ตลอดจนความเคล่ือนไหวเพื่อแกปั้ญหาและปรับปรุงพฒันาสภาพต่าง ๆ 
ในทอ้งถ่ิน การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี จะท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ 
ประเพณีงานทอดกฐิน งานบุญ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมการเลือกตั้ งตามระบอบ
ประชาธิปไตย การรณรงคค์วามปลอดภยัของเด็กและสตรีในทอ้งถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                                                ภาพจาก http://play.kapook.com/ 

 
 

  

                     ภาพจาก http://www.moohin.com                                                                          ภาพจาก http://www.kaoyai.info/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม 
ใหผู้เ้รียนส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ต าบล อ าเภอ และจดัแบ่งประเภทตามลกัษณะ 6 ประเภท 
จดัท าเป็นรายงานส่งครู 
 
 



21 
 

เร่ืองที่ 4  การใช้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคญั 
  
             แหล่งเรียนรู้ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีใกลต้วัผูเ้รียนมากท่ีสุด 3 ประเภท 
คือ 1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล 2. ศูนยก์ารเรียนชุมชน(สังกดั ส านกังาน กศน.) 3. หอ้งสมุดประชาชน 

 

แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล 
 ภูมิปัญญาไทยเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ คนกบับุคคลอ่ืน และคนกบัส่ิง
เหนือธรรมชาติ ท าให้เกิดความคิด ความเช่ือ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และพิธีกรรมท่ีสืบทอดต่อ ๆ กนั 
คนไทยควรค านึงถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ยกย่องส่งเสริมผูท้รงภูมิปัญญา สามารถเผยแพร่ความรู้ 
และด ารงรักษาเอกลกัษณ์ ศกัด์ิศรีของชาติไทยไว ้
 ประเทศไทยไดป้ระกาศยกยอ่ง ภูมิปัญญาไทยอยา่งต่อเน่ือง เช่น ศิลปินแห่งชาติ ผูมี้ผลงานดีเด่น
ทางวฒันธรรม และคนดีศรีสังคม เป็นตน้  ปราชญ์ไทยท่ีมีผลงานดีเด่นทางวฒันธรรม ไดรั้บการยกยอ่ง
จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ยูเนสโก ไดแ้ก่ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลา้นภาลยั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระ
ยานริศรานุวติัวงศ ์สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และสุนทรภู่ เป็นตน้ 
 การถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย มีความเช่ือศรัทธาสืบต่อกนัมาเป็นพื้นฐาน ประชาชนชาวไทยจึงควร
สนใจศึกษาองคค์วามรู้ ความคิด ความเช่ือท่ีทรงคุณค่าน้ี และธ ารงรักษาไวใ้หค้งอยูคู่่ชาติไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             สุนทรภู่ 

                                ภาพจาก http://social-people.exteen.com/             สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
                                          ภาพจาก    www.thaistudy.chula.ac.th   
           

 
 

 

         

http://social-people.exteen.com/
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ความหมาย 
 ภูมิปัญญาไทย  หมายถึง องคค์วามรู้ ความสามารถ และทกัษะของคนไทย อนัเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พฒันา และถ่ายทอดสืบต่อกนัมา เพื่อใช้
แกปั้ญหาและพฒันาวถีิชีวติของคนไทยใหส้มดุลกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัยคุสมยั 
 ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง ความรู้ของชาวบา้น ซ่ึงเรียนรู้จากปู่  ย่า ตา
ยาย ญาติพี่นอ้ง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผูมี้ความรู้ในหมู่บา้น ในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การด าเนินชีวิตให้เป็นสุข ภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นเร่ืองการท ามาหากิน เช่น การจบัสัตว ์การปลูกพืช การ
เล้ียงสตัว ์การทอผา้ การท าเคร่ืองมือการเกษตร เป็นตน้ 
 ครูภูมิปัญญา หมายถึง ผูท้รงภูมิปัญญาดา้นใดดา้นหน่ึง หรือหลายดา้นและสืบสานภูมิปัญญา
ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน และไดมี้การยกย่องให้เป็น “ครูภูมิปัญญา
ไทย” เพื่อท าหนา้ท่ีถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาในการจดัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั  
 
 
 
 

 
 
 
 
                                           ครูทองใส ทบัถนน ครูภูมิปัญญาไทย ดา้นศิลปกรรม ดนตรีพ้ืนเมือง 

ภาพจาก http://www.onsorn.com/tongsai.html 

ความส าคัญ 
 ภูมิปัญญา เป็นฐานรากส าคญัและเป็นพลงัขบัเคล่ือนในการพฒันาคน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  คติและความส าคญัของภูมิปัญญา ท่ีบรรพบุรุษไทยไดส้ร้างสรรค์และสืบ
ทอดมาอยา่งต่อเน่ืองจากอดีตสู่ปัจจุบนั ท าให้คนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจท่ีจะร่วมใจสืบ
สานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถาปัตยกรรม ประเพณีไทย การมีน ้ าใจ ศกัยภาพ 
ในการประสานผลประโยชน์ เป็นตน้ ภูมิปัญญาไทยจึงมีคุณค่าและความส าคญัดงัน้ี 

1. ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติใหเ้ป็นปึกแผน่ 
พระมหากษตัริยไ์ทยไดใ้ชภู้มิปัญญาสร้างความเป็นปึกแผน่ใหแ้ก่ประเทศชาติมาโดยตลอด  

ตั้งแต่สมยัพอ่ขนุรามค าแหงมหาราช พระองคท์รงปกครองประชาชนดว้ยพระเมตตาแบบพ่อปกครองลูก 
      สมยัพระนเรศวร ทรงใชภู้มิปัญญากระท ายุทธหตัถีจนชนะขา้ศึกศตัรู และทรงกอบกูเ้อกราช
ของชาติไทยคืนมาได ้
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      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญา
สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรมากมายเหลือคณานบั ทรงใชพ้ระปรีชาสามารถแกไ้ข
วิกฤตการณ์ของบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติหลายคร้ัง แม้แต่ด้านการเกษตร พระองค์ได้
พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้แก่ประชาชน ทั้ งด้านการเกษตรแบบสมดุลและย ั่งยืน การฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้มตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าความสงบร่มเยน็มาสู่พสกนิกร 

2. ภูมิปัญญาไทยสร้างความภาคภูมิใจและศกัด์ิศรีเกียรติภูมิ  
คนไทยในอดีตมีความสามารถเป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ เช่น นายขนมตม้เป็น 

นกัมวยท่ีมีฝีมือ  ถือวา่เป็นศิลปะชั้นเยีย่มเป็นท่ีนิยมในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบนัมีค่ายมวยไทย
ทัว่โลกไม่ต ่ากว่า 30,000 แห่ง ใช้กติกาของมวยไทย การไหวค้รูก่อนชกถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยท่ี  
โดดเด่น นอกจากน้ียงัมีมรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมท่ีมีความไพเราะจนไดรั้บการแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศหลายเร่ือง มรดกภูมิปัญญาด้านอาหารไทย ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก
เช่นเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                          ภาพจาก nattafishing.exteen.com                                           ภาพจากwww.212cafe.com 

3. ภูมิปัญญาไทยสามารถปรับประยกุตห์ลกัธรรมค าสอนทางศาสนามาใชก้บัวถีิชีวติไดอ้ยา่ง 
เหมาะสมคนไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีนิสัยอ่อนนอ้มถ่อมตน เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ประนีประนอม  
รักสงบ ใจเยน็ มีความอดทน ใหอ้ภยัแก่ผูส้ านึกผดิ ด ารงชีวติอยา่งเรียบง่ายปกติสุข คนในชุมชนพึ่งพากนั 
ทั้งหมดน้ีสืบเน่ืองมาจากหลกัธรรมค าสอนทางศาสนา และสามารถด าเนินกุศโลบายดา้นต่างประเทศ           
จนท าใหช้าวพุทธทัว่โลกยกยอ่งให้ประเทศไทยเป็นผูน้ าทางศาสนาและเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่องคก์าร
พุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก (พสล.) ตั้งอยูเ่ยื้องกบัอุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร 

4. ภูมิปัญญาไทยสร้างสมดุลระหวา่งคนในสังคมและธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
                    ภูมิปัญญาไทยมีความเด่นชดัในเร่ืองการยอมรับนบัถือและการให้ความส าคญัแก่คน สังคม
และธรรมชาติอยา่งยิ่ง ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนมีมากมาย เช่น ประเพณีไทยซ่ึงมีตลอดปีทั้ง 12 
เดือน ลว้นเคารพคุณค่าของธรรมชาติ เช่น ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีท่ีท าให้ฤดูร้อน ซ่ึงมีอากาศ
ร้อน ภูมิปัญญาไทยจึงมีวิธีคลายร้อนโดยการรดน ้ าด าหวั ส่วนประเพณีลอยกระทง มีคุณค่าอยูท่ี่การบูชา
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ระลึกถึงบุญคุณของน ้ าท่ีมีความส าคญัในการหล่อเล้ียงชีวิตของคน พืช และสัตวใ์ห้ไดใ้ชท้ั้งอุปโภคและ
บริโภค จากตวัอยา่งดงักล่าวลว้นเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัสังคมและธรรมชาติ 

5. ภูมิปัญญาไทย เปล่ียนแปลง ปรับปรุงไดต้ามยคุสมยั      
แมว้่ากาลเวลาจะผ่านไป ความรู้สมยัใหม่จะหลัง่ไหลเขา้มามากมาย แต่ภูมิปัญญาไทยก็

สามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั เช่น การรู้จกัน าเคร่ืองยนตม์าติดตั้งกบัเรือ ใส่ใบพดัเป็นหางเสือ  
รู้จกัการท าเกษตรแบบผสมผสาน พลิกฟ้ืนธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ การรู้จกัสร้างปะการังเพื่อให้ปลา
อาศยัวางไข่และแพร่พนัธ์ุ เป็นตน้ ถือเป็นการใชภู้มิปัญญามาปรับปรุงประยกุตใ์ชไ้ดต้ามยคุสมยั 
 

ประเภทของภูมิปัญญา 
 การจดัแบ่งประเภท/สาขาของภูมิปัญญาไทยจากการศึกษาพบวา่ ไดมี้การก าหนดสาขาภูมิปัญญาไทย
ไวอ้ยา่งหลากหลายข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑต่์าง ๆ ซ่ึงนกัวชิาการแต่ละท่านไดก้ าหนดไวใ้น
หนงัสือสารานุกรมไทย โดยไดแ้บ่งภูมิปัญญาไทยไดเ้ป็น 10 สาขา ดงัน้ี 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู้ ทกัษะ และเทคนิค
ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพฒันาบนพื้นฐานคุณค่าดั้ งเดิม ซ่ึงสามารถพึ่ งพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไร่นาสวนผสมและ
สวนผสมผสาน การแกปั้ญหาการเกษตรดา้นการตลาด การแกปั้ญหาดา้นการผลิต การแกไ้ขปัญหาโรค
และแมลง และการรู้จกัปรับใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการเกษตร เป็นตน้ 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม หมายถึง การรู้จกัประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการ
แปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการน าเขา้ เพื่อแกปั้ญหาดา้นการบริโภคอยา่งปลอดภยั ประหยดัและเป็นธรรม
อนัเป็นกระบวนการท่ีท าให้ชุมชนทอ้งถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได ้ตลอดทั้งการผลิตและ
การจ าหน่ายผลิตผลทางหตัถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหตัถกรรม 
เป็นตน้ 

3. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการดา้นการสะสม 
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชนทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพยเ์พื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน เช่น การจดัการเร่ืองกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์และธนาคาร
หมู่บา้น เป็นตน้ 

4. สาขาการแพทยแ์ผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจดัการป้องกนัและรักษาสุขภาพของ
คนในชุมชน โดยเนน้ใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองดา้นสุขภาพแผนโบราณไทย เป็นตน้ 
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 ภาพจาก gotoknow.org                                                         ภาพจาก  www.thaigoodview.com 

 
5. สาขาสวสัดิการ หมายถึง ความสามารถในการจดัสวสัดิการในการประกนัคุณภาพชีวิตของ

คนใหเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เช่น การจดัตั้งกองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาล
ของชุมชน การจดัระบบสวสัดิการบริการในชุมชน การจดัระบบส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เป็นตน้ 

6. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดา้นศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น  
จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทศันศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพจาก www.polyboon.com                                                                ภาพจากwww.sahavicha.com 
 

7. สาขาการจดัการองคก์ร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจดัการด าเนินงานขององคก์ร 
ชุมชนต่าง ๆ ใหส้ามารถพฒันา และบริหารองคก์รของตนเองไดต้ามบทบาทและหนา้ท่ีขององคก์ร เช่น  
การจดัการองคก์รของกลุ่มแม่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มประมงพื้นบา้น เป็นตน้ 

8. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเก่ียวกบัดา้นภาษา ทั้งภาษา
ถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจดัท า
สารานุกรม ภาษาถ่ิน การปริวรรต หนังสือโบราณ  การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของทอ้งถ่ิน    
ต่าง ๆ เป็นตน้  

 
 

http://www.polyboon.com/
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9. สาขาศาสนาประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลกัธรรมค าสอนทาง
ศาสนา ความเช่ือ และประเพณีดั้งเดิมท่ีมีคุณค่า ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบติั ให้บงัเกิดผลดีต่อ
บุคคลและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การถ่ายทอดหลกัธรรมทางศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญ
ประทายขา้ว เป็นตน้ 
 

การศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญา 
1. เรียนรู้จากการบอกเล่าเร่ืองราว การเทศน์ 
2. เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
3. เรียนรู้จากการท าตาม เลียนแบบ 
4. เรียนรู้จาการทดลอง ลองผดิ ลองถูก 
5. เรียนรู้จากการศึกษาดว้ยตนเอง 
6. เรียนรู้จากการต่อวชิา 
7. เรียนรู้จากการสอบแบบกลุ่ม 
วิธีการถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญา อาจมีลักษณะแตกต่างกันตามเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

การศึกษาเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา จะช่วยท าให้ภูมิปัญญาความรู้หรือคุณค่าของทอ้งถ่ินไดรั้บการสืบทอด
และพฒันาต่อไป นบัเป็นการส่งเสริมให้ครูภูมิปัญญามีโอกาสเผยแพร่ความรู้ และมีความภาคภูมิใจท่ีได้
มีส่วนร่วมอนุรักษภู์มิปัญญา และถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่คนรุ่นต่อไป ส่วนผูท่ี้ศึกษาเล่าเรียนก็จะเห็นคุณค่า
ของส่ิงท่ีดีงามในทอ้งถ่ินของตน ดว้ยความรักความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน ภูมิปัญญาไทยจึงถือเป็น
แหล่งขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัของทอ้งถ่ิน 
 

ศูนย์การเรียนชุมชน (ส านักงาน กศน.) 
 ศูนยก์ารเรียนชุมชน ส านกังาน กศน. เป็นแหล่งการเรียนรู้ส าคญัแห่งหน่ึง ท่ีส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ไดด้ าเนินการจดัตั้งข้ึนในพื้นท่ีระดบัต าบลทัว่ประเทศ
และเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เนน้การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน 
มุ่งสร้างโอกาสและให้บริการการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธีสนองความตอ้งการและเสนอทางเลือกใน
การพฒันาตนเอง น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติโดยยดึหลกัการชุมชนเป็นฐานของการพฒันา 

 

ศูนย์การเรียนชุมชน  อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. ศูนย์การเรียนชุมชน ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้  

การถ่ายทอดและเป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ วทิยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน 
2. ศูนย์การเรียนชุมชน ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรมและประสานงานกบัศูนยก์าร 

เรียนชุมชนอ่ืนหรือหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ  
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 อาคารศูนย์การเรียนชุมชน 
 ศูนย์การเรียนชุมชน มีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับแต่ละชุมชนอาจตั้งอยู่ในอาคารสถานท่ี
เอกเทศหรือในสถานประกอบการ ศาสนสถาน หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบา้นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน มีส่ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 

                          ภาพจาก www.sanphanet.go.th                                                              ภาพจาก  http://korat.nfe.go.th 
 
 

  
 
 
 
 
                                                                                  ภาพจาก google.co.th 

 
วตัถุประสงค์ของศูนย์การเรียนชุมชน 
1. เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการส่งเสริมใหเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
2. เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
3. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน 
4. เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และจดัการศึกษาใหก้บัชุมชนเอง 
บทบาทหน้าทีข่องศูนย์การเรียนชุมชน 
1. ส่งเสริมและจดัการศึกษาพื้นฐาน ในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย 
2. ส่งเสริมและจดัการศึกษาต่อเน่ืองทั้งการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต การศึกษาเพื่อพฒันา

อาชีพ การศึกษาเพื่อพฒันาสังคมและชุมชน 

http://www.sanphanet.go.th/
http://korat.nfe.go.th/
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3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาศยั 
4. ส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน 
ในศูนยก์ารเรียนชุมชนหน่ึง ๆ จะมีครูศูนยก์ารเรียนชุมชน เป็นบุคลากร สังกดั กศน. อ าเภอและ 

ส านกังาน กศน.จงัหวดั ท่ีส านกังาน กศน. จดัไวใ้หมี้หนา้ท่ีจดัการความรู้ในศูนยก์ารเรียนชุมชน มีหนา้ท่ี
ใหบ้ริการแก่ผูเ้รียนในพื้นท่ีความรับผดิชอบ ความรู้ดา้นขอ้มูลการใหบ้ริการการศึกษาต่าง ๆ ตามบทบาท
หน้าท่ีของครูศูนยก์ารเรียนชุมชน โดยเน้นการบริการการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัแก่ผูเ้รียนในพื้นท่ีความรับผิดชอบ จัดการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล และจดัท า
ฐานขอ้มูลศูนยบ์ริการ ประสานงานกบั กศน.อ าเภอ ในการจดับริการท าเอกสาร และหลกัฐานทางวิชา
การศึกษาแก่ผูเ้รียน 
 
 
กจิกรรม 

ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละประมาณ 5 - 10 คน อภิปราย หาขอ้สรุปวา่ ผูเ้รียนจะคน้ควา้เรียนรู้อะไร
ไดใ้นศูนยก์ารเรียนชุมชนของตนเอง และจดัท าเป็นสรุปรายงานของกลุ่ม รายงานหน้าชั้นและ
ส่งครู 

 
 

ห้องสมุดประชาชน 
 หอ้งสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั เพราะเป็นแหล่งจดัหา รวบรวมสรรพความรู้ต่าง ๆ 
ท่ีมีและเกิดข้ึนในโลกมาจดัระบบในการอ านวยความสะดวกให้ผูรั้บบริการไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศท่ีตนเอง
ตอ้งการ และสนใจไดส้ะดวกรวดเร็วและจดับริการอยา่งกวา้งขวางแก่ประชาชนทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา 
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนจดักิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการอ่าน การศึกษา คน้ควา้
หาความรู้ เพื่อใหเ้กิดการใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด 

 

ความหมายของห้องสมุดประชาชน 
 หอ้งสมุดประชาชน หมายถึง สถานท่ีจดัหารวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ่านการศึกษา
คน้ควา้ทุกชนิด มีการจดัระบบหมวดหมู่ตามหลกัสากลเพื่อการบริการ และจดับริการอยา่งกวา้งขวางแก่
ประชาชนในชุมชน สังคม ในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จ  ากดัเพศ วยั ความรู้ เช้ือชาติ ศาสนา 
รวมทั้งการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยรัฐเป็นผูส้นบัสนุนทางการเงิน และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ทาง
บรรณารักษศาสตร์เป็นผูด้  าเนินการ 
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 ประเภทของห้องสมุดประชาชน แบ่งเป็น 3 ประเภท 

1. ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ เช่น หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดั หอสมุดรัชมงัคลาภิเษก  
พระราชวงัไกลกงัวลหวัหิน  

2. ห้องสมุดประชาชนขนาดกลาง เช่น หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

3. ห้องสมุดประชาชนขนาดเลก็ เช่น หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การบริการของห้องสมุดประชาชน 

 การบริการของห้องสมุดประชาชาชนโดยทัว่ไป จะจดัทั้งภายในห้องสมุดและบริการชุมชน
ภายนอกหอ้งสมุดดงัน้ี 

1. การบริการภายในห้องสมุดประชาชน 
1.1 ให้บริการการอ่าน การศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ ส่ือ โสตทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

เช่น หนงัสือพิมพ์ วารสาร หนงัสืออา้งอิง สารคดี ชุดวิชา แบบเรียน จุลสาร ซีดี ดา้นขอ้มูลต่าง ๆ วิทย ุ
โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต เป็นตน้  

1.2 ใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลส่ือดว้ยคอมพิวเตอร์และหรือตูบ้ตัรรายการ 
1) การสืบค้นด้วยคอมพวิเตอร์ หอ้งสมุดประชาชนจะจดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวบ้ริการ 

สืบคน้ส่ือท่ีตอ้งการและสนใจโดยใชโ้ปรแกรมบริการงานห้องสมุด หรือ PLS (Public Library Service) 
ท่ีสามารถคน้หาไดท้ั้งจากช่ือหนงัสือ/ส่ือ ช่ือผูแ้ต่งหรือผูจ้ดัท า และหวัเร่ืองหรือค าส าคญัท่ีเป็นสาระหลกั
ของส่ือ 
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2) การสืบค้นด้วยตู้บัตรรายการ โดยหอ้งสมุดประชาชนจะจดัท าบตัรรายการของส่ือ 
ความรู้ทุกประเภท ทุกชนิด ลงในบตัรรายการใส่ไวใ้นล้ินชกัของตูบ้ตัรรายการ และแยกประเภทของ
บตัรรายการอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
        1.3 ให้บริการยืม - คืน หนังสือ ส่ือความรู้ต่าง ๆ ส าหรับผูใ้ช้บริการท่ีจะยืมไปอ่านศึกษา
คน้ควา้นอกห้องสมุดประชาชน โดยห้องสมุดแต่ละแห่งจะมีการก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั การยืม- คืน 
ฯลฯ ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละหอ้งสมุด โดยมีการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริการดว้ย 
         1.4 ให้บริการช่วยการคน้ควา้ ตอบค าถาม ตลอดจนการแนะแนวการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั และในระบบโรงเรียน 
         1.5 ใหบ้ริการเอกสารและขอ้มูลข่าวสารของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน เช่นมหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยจดัมุมไวบ้ริการโดยเฉพาะและส่วนใหญ่อยู่ในห้องสมุด
ประชาชนจงัหวดั 
           1.6 ให้ค  าแนะน าทางบรรณารักษ์ศาสตร์แก่บุคลากรเครือข่ายในการจดัปรับปรุงพฒันา
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
           1.7 ให้บริการฝึกประสบการณ์ การปฏิบติังานเก่ียวกบัห้องสมุดแก่นักเรียน นักศึกษา
สถาบนัต่าง ๆ 
           1.8 ใหค้วามร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายต่าง ๆ 
     2. การบริการชุมชนภายนอกห้องสมุดประชาชน 

    2.1 ใหบ้ริการหอ้งสมุดเคล่ือนท่ีร่วมกบัหน่วยงาน องคก์รในทอ้งถ่ิน 
    2.2 ให้บริการหมุนเวียนส่ือความรู้ไปยงัครอบครัว ศูนยก์ารเรียนและแหล่งความรู้ต่าง ๆ ใน

รูปแบบยา่ม กระเป๋า หีบ ฯลฯ เพื่อใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีอยูห่่างไกลหอ้งสมุด 
    2.3 ให้บริการความรู้ทางสถานีวิทยุ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย แผ่นพบั ใบปลิว ฯลฯ            

แก่ประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพจาก    http://pet.nfe.go.th/                                                                          ภาพจาก amnat.nfe.go.th 
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  ภาพจาก http://www.oknation.net/                                                                                     ภาพจาก http://surin.nfe.go.th/ 
          
 

 
  กจิกรรม 

 ให้ผูเ้รียนไปศึกษาการบริการของห้องสมุดประชาชนของสถานศึกษาท่ีตนสังกดั เขียนรายงาน
เร่ืองการบริการของห้องสมุดประชาชน และจดัท าแผนผงัสถานท่ีภายในห้องสมุดวา่มีบริการอะไรบา้ง  
อยูบ่ริเวณใด  ส่งครูผูส้อน  

  
 
กฎ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ระเบียบ เกีย่วกบัการใช้ห้องสมุดประชาชน 

 หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีบริการสาธารณะท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขา้ใชบ้ริการ ดงันั้น ห้องสมุด
ประชาชนแต่ละแห่งจะมี กฎ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ขอ้ปฏิบติั ระเบียบ เก่ียวกบัการใชห้้องสมุดประชาชน
ในการเขา้รับบริการสาธารณะร่วมกนัของคนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หอ้งสมุดและหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละหอ้งสมุด ดงัน้ี 

1. เวลาท าการ วนัเปิด-ปิด บริการ เช่น เปิดบริการทุกวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 07.30 - 21.00 น.  
 วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์เปิดเวลา 09.00 - 21.00 น. หยดุวนันกัขตัฤกษ ์เป็นตน้ 
 2. การใชบ้ริการหอ้งสมุด 
     2.1 การท าบตัรเพื่อการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ให้น ารูปถ่ายขนาด 1 - 2 น้ิว จ  านวน     
2 รูป และส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นมาประกอบการขอท าบตัร พร้อมเงินค่าสมาชิก
หอ้งสมุด 
     2.2 สิทธิในการยมื - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
     2.3 การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
 3. มารยาทการใชบ้ริการ 
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กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนแต่ละคนเขา้ไปศึกษา กฎ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ระเบียบ หอ้งสมุดประชาชนในอ าเภอ 
ท่ีตนเป็นนกัศึกษาอยู ่ท  าความเขา้ใจและเขียนรายงานน าเสนอครู 
 
 

เร่ืองที่  5  การเขยีนรายงานการค้นคว้า 
  

 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างกวา้งขวางลึกซ้ึง
มากกวา่การไดฟั้งจากครูเพียงอยา่งเดียว นอกจากนั้นยงัเป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน เป็นการสร้าง
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต พฒันาตนเอง และพฒันา
สังคม 
 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจะปรากฏผลสมบูรณ์เม่ือมีการน าเอาความรู้มารวบรวม เรียบเรียง 
จดัล าดบัอยา่งมีระเบียบและเหตุผลและตอ้งใชค้วามสามารถทางภาษาในการเรียบเรียง เพื่อให้การเสนอ
รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสมบูรณ์ ตามแบบแผนและลกัษณะรายงานท่ีดี ท่ีเป็นสากลนิยม 
 รายงาน (Report) เป็นผลจากการคน้ควา้ รวบรวม และเรียบเรียงขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดไ้ปศึกษา 
คน้ควา้ดว้ยตนเอง มาน าเสนออย่างมีแบบแผน ถือเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลนกัศึกษาในการจดั
กระบวนการเรียนรู้หมวดวชิาใดวชิาหน่ึง 
 วตัถุประสงคข์องการท ารายงาน เพื่อขยายความรู้ให้กวา้งขวางลึกซ้ึงจากการศึกษาดว้ยตนเองฝึก
ทกัษะในการอ่าน การวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล น ามาเรียบเรียงรายงานดว้ยส านวนตนเองตามแบบแผน 
 ลกัษณะของรายงานทีด่ี 

1. เน้ือหาตรงกบัหวัขอ้เร่ืองหรือช่ือรายงาน 
2. สาระเน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อผูท้  ารายงานและผูอ่้าน 
3. เน้ือหาสาระถูกตอ้งเท่ียงตรง โดยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีเช่ือถือได ้
4. การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง สละสลวย เน้ือหาสัมพนัธ์กนั กระชบั รัดกุม อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 
5. มีรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ประกอบเน้ือหา 
6. มีรูปแบบการเขียนท่ีถูกตอ้งทั้งปกนอก ปกใน ค าน า สารบญั บท ตอน ของเน้ือหาสาระ การ

อา้งอิง บรรณานุกรม ฯลฯ 
7. มีความสะอาด ไม่สกปรกเลอะเทอะ 
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ขั้นตอนของการเขียนรายงาน 
1.การเลือกเร่ืองรายงาน 
2. การส ารวจแหล่งความรู้สารสนเทศเก่ียวกบัเร่ืองรายงาน 
3. การรวบรวมบรรณานุกรมเบ้ืองตน้ 
4. การอ่านจบัใจความและบนัทึกขอ้มูล 
5. การวางโครงเร่ืองรายงาน 
6. การเรียบเรียงเน้ือหารายงาน 
7. การรวบรวมบรรณานุกรมทา้ยบท 
8. การเขา้รูปเล่มรายงาน 
 
 
 

   กจิกรรม 
  ใหผู้เ้รียนเขียนรายงานคนละ 1 เร่ือง ตามขั้นตอนการเขียนรายงาน 
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แบบทดสอบ เร่ือง การใช้แหล่งเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา 

1. แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัต่อผูเ้รียนในขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. การศึกษาตามอธัยาศยั 

ข. ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบติั 

ค. แหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วทิยาการ 

ง. เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

2. ขอ้ใดใหค้วามหมายของ "แหล่งเรียนรู้" ไดส้มบูรณ์ท่ีสุด 

ก. เป็นแหล่งความรู้ทางวชิาการ 

ข. เป็นแหล่งสารสนเทศใหค้วามรู้อยา่งกวา้งขวาง 

ค. เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาชาวบา้นใหศึ้กษาคน้ควา้ 

ง. เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

ตามอธัยาศยัอยา่งต่อเน่ือง 

3. ขอ้ใดเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

ก. สถานประกอบการ 

ข. ภูมิปัญญาชาวบา้นและปราชญช์าวบา้น 

ค. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและหอกระจายข่าว 

ง. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

4. ขอ้ใดคือการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

ก. เรียนท าอาหารไทยจากโรงเรียนสอนอาหารไทย 

ข. ไปท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมาท ารายงาน 

ค. อ่านหนงัสือคู่มือฟิสิกส์ท่ีศูนยว์ทิยาศาสตร์ทอ้งฟ้าจ าลอง 

ง. ไปศึกษาคน้ควา้เร่ืองประโยชน์ของพืชสมุนไพรท่ีสวนสมุนไพร 

5. ขอ้ใด คือแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายมากท่ีสุด  

ก. หอ้งสมุดประชาชน 

ข. ศูนยน์นัทนาการ 

ค. สวนพฤษศาสตร์ 

ง. อุทยานวทิยาศาสตร์ 
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6. ถา้จะศึกษาคน้ควา้เร่ืองความเป็นมาของประวติัเขาพระวหิาร ควรจะศึกษาจากแหล่งใดท่ีมีขอ้มูล

มากท่ีสุด 

ก. อุทยานประวติัศาสตร์ 

ข. พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ 

ค. อินเทอร์เน็ต 

ง. เขาพระวหิาร 

7. จ านง ตอ้งการปลูกขา้วให้ไดผ้ลดีมากท่ีสุด จ านงควรเรียนรู้จากแหล่งใดมากท่ีสุด 

ก. ภูมิปัญญา 

ข. หอกระจายข่าว 

ค. สวนสมุนไพร 

ง. สวนสาธารณะ 

8. ขอ้ใดเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มศิลปวฒันธรรม 

ก. ศาสนสถาน 

ข. อนุสาวรีย ์

ค. หอศิลป์ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

9. วตัถุประสงคข์องการจดัแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน คือขอ้ใด 

ก. เป็นขอ้มูลเพื่อการพฒันาประเทศชาติ 

ข. เป็นแหล่งคน้ควา้สนบัสนุนการเรียนการสอน 

ค. เพื่อเป็นการพฒันาชุมชนใหเ้จริญกา้วหนา้ทนัเทคโนโลยี 

ง. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตท่ีประชาชนสามารถหาความรู้ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

10. ขอ้ใดควรปฏิบติัในห้องสมุดประชาชน 

ก. ติวเขม้เพื่อเตรียมตวัสอบ 

ข. เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมไปเอง 

ค. ตอ้งยมืหนงัสือดว้ยบตัรสมาชิกของตนเอง  

ง. ทุกคร้ังท่ีหยบิหนงัสือมาอ่านใหน้ าไปเก็บท่ีชั้นหนงัสือดว้ย 

 

 



36 
 

11. ระเบียบและมารยาทการใชห้้องสมุด หมายถึงขอ้ใด  

ก. ขอ้ยกเวน้การปฏิบติัของผูใ้ชบ้ริการห้องสมุด 

ข. กฎระเบียบท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

ค. กฎเกณฑท่ี์หอ้งสมุดตั้งไวส้ าหรับใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกปฏิบติั 

ง. ขอ้บงัคบัหรือขอ้พึงปฏิบติั จากจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติัตนของผูใ้ชบ้ริการ 

12. ขอ้ใดเป็นมารยาทและขอ้ปฏิบติัท่ีพึงกระท าในการใชห้้องสมุด 

ก. เม่ืออ่านหนงัสือเสร็จแลว้วางไวบ้นโตะ๊ 

ข. ใชป้ากกาเนน้ขอ้ความขีดหนงัสือของห้องสมุด 

ค. อ่านหนงัสือออกเสียงเพื่อให้บรรณารักษแ์นะน าเม่ืออ่านผิด  

ง. เล่นเกมในคอมพิวเตอร์กบัเพื่อนหลาย ๆ คนอยา่งสนุกสนาน เพื่อเป็นการประหยดั 

13. หากผูเ้รียนตอ้งการศึกษาคน้ควา้หนงัสือในห้องสมุดประชาชน ควรปฏิบติัอยา่งไร  

ก. สืบคน้จากบตัรสมาชิก 

ข. สืบคน้จากการถามผูใ้ชบ้ริการ 

ค. สืบคน้จากโปรแกรม บริการงานหอ้งสมุด (PLS) 

ง. สืบคน้จากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ต 

14. นนัทา ตอ้งการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อมาท ารายงานเร่ือง วรีสตรีไทย ควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. ไปหอ้งสมุดสืบคน้ดว้ยโปรแกรม PLS พิมพค์  าวา่ วรีสตรีไทย 

ข. ไปหอ้งสมุดสืบคน้หนงัสือดว้ยบตัรช่ือเร่ือง ทา้วสุรนารี 

ค. สืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต 

ง. ถูกทุกขอ้ 

15. ถา้ผูเ้รียนตอ้งการค าแนะน าในการลงทะเบียนเรียนระดบัมธัยมศึกษา ควรหาขอ้มูลจากแหล่ง

เรียนรู้ใด ดีท่ีสุด 

ก. หอ้งสมุดประชาชน 

ข. ศูนยก์ารเรียนชุมชน 

ค. ศูนยบ์ริการชุมชน 

ง. หอกระจายข่าว 

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

การจดัการความรู้ 

สาระส าคญั 

การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือของการพฒันาคุณภาพงาน  หรือสร้างนวตักรรมใน การท างาน  
การจดัการความรู้จึงเป็นการจดัการกบัความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นตวัคน และความรู้เด่นชดั  น ามา
แบ่งปันใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและองคก์ร ดว้ยการผสมผสาน ความสามารถของคนเขา้ดว้ยกนัอยา่ง
เหมาะสม มีเป้าหมายเพื่อการพฒันางาน พฒันาคน และพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 




ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั
 1.   อธิบายความหมาย กระบวนการชุมชนปฏิบติัการ ก าหนดขอบเขตความรู้จาก 

ความสามารถหลกัของชุมชน และวธีิการยกระดบัขอบเขตความรู้ใหสู้งข้ึน 
 2. ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีบ่งช้ีถึงคุณค่าของกระบวน การจดัการ

ความรู้ 
 3. สามารถสังเกตและท าตามกระบวนการจดัการความรู้ชุมน 

 
ขอบข่ายเนือ้หา 
 

 เร่ืองท่ี  1   ความหมาย ความส าคญั หลกัการของการจดัการความรู้ 
 เร่ืองท่ี  2  กระบวนการจดัการความรู้ 
 เร่ืองท่ี  3   กระบวนการจดัการความรู้ดว้ยตนเอง 
 เร่ืองท่ี  4   กระบวนการจดัการความรู้ดว้ยการปฏิบติัการกลุ่ม 
 เร่ืองท่ี  5   การสร้างองคค์วามรู้พฒันา ต่อยอดยกระดบัความรู้ 
 เร่ืองท่ี 6 การจดัท าสารสนเทศเผยแพร่องคค์วามรู้ 
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แบบทดสอบก่อนการเรียน 
แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู้ ( Knowledge  Management ) 

 
ค าช้ีแจง   จงเลอืกข้อทีท่่านคดิว่าถูกต้อง 

1.  การจดัการความรู้เรียกสั้น ๆ วา่อะไร 
 ก.  MK    ข. KM 
 ค. LO    ง. QA 
2.  เป้าหมายของการจดัการความรู้  คืออะไร 
 ก.  พฒันาคน   ข. พฒันางาน 
 ค. พฒันาองคก์ร  ง. ถูกทุกขอ้ 
3.  ขอ้ใดถูกตอ้งมากท่ีสุด 

 ก.  การจดัการความรู้ "ไม่ท า - ไม่รู้" 
 ข. การจดัการความรู้นั้นจะตอ้งใหค้นท่ีมีพื้นฐานคลา้ย ๆ กนั มาร่วมกนัคิด เป็นกลุ่ม 

 ค. การจดัการความรู้เป็นเป้าหมายของการท างาน 
 ง. การจดัการความรู้ไม่มีการลองผดิลองถูก 
4.  ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไร 
 ก.  ปัญญา   ข. สารสนเทศ 
 ค. ขอ้มูล    ง. ความรู้ 
5.  ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) คืออะไร 
 ก.  การจดัการความรู้ 
 ข. เป้าหมายของการจดัการความรู้ 
 ค. วธีิการหน่ึงของการจดัการความรู้ 
 ง. แนวปฏิบติัของการจดัการ 
 

เฉลย    1) ข    2) ง    3) ก    4) ก    5) ค   
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เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความส าคญั หลกัการของการจดัการความรู้ 
 

ความหมายของการจัดการความรู้ 

การจัดการ  หมายถึง กระบวนการในการสั่งงานควบคุมงานและด าเนินงานเพื่อให้เกิด          
การเขา้ถึงความรู้ ถ่ายทอดความรู้ท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังานซ่ึงอาจเร่ิมตน้จาก การบ่งช้ี
ความรู้ท่ีตอ้งการใช้  การสร้างและแสวงหาความรู้ การประมวลเพื่อกลัน่กรองความรู้  การจดัการความรู้
ใหเ้ป็นระบบ การสร้างช่องทางเพื่อการส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง การแลกเปล่ียนความรู้ การจดัการสมยัใหม่
ใชก้ระบวนการทางปัญญาเป็นส่ิงส าคญัในการคิด  ตดัสินใจ  และส่งผลให้เกิดการกระท า การจดัการจึง
เนน้ไปท่ีการปฏิบติั 

ความรู้  หมายถึง  ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือประสบการณ์ ควบคู่กบั
การปฏิบติั ซ่ึงในการปฏิบติัจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ท่ีหลากหลายสาขาวิชามาเช่ือมโยง บูรณาการเพื่อการคิด
และตดัสินใจ และลงมือปฏิบติั จุดก าเนิดของความรู้คือสมองคน  เป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นสมองช้ีแจง
ออกมาเป็นถอ้ยค าหรือตวัอกัษรได ้

ในยุคแรก ๆ มองวา่ ความรู้ หรือทุนปัญญา มาจากการจดัระบบและการตีความ สารสนเทศ   
ซ่ึงสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอ้งมูล ขั้นตอนของการเรียนรู้ เปรียบดงั ปิระมิตตามรูปแบบน้ี 
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การจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้  (Knowledge Management)  หมายถึง การจดัการกบัความรู้และ 
ประสบการณ์ ท่ีมีอยู่ในตวัตน และความรู้เด่นชดัน ามาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร  
ดว้ยการผสมผสานความสามารถของคนเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม  มีเป้าหมายเพื่อการพฒันางาน พฒันาคน  
และพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ในปัจจุบนัและในอนาคต โลกจะปรับตวัเข้าสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงความรู้ 
กลายเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาคน ท าใหค้นจ าเป็นตอ้งสามารถแสวงหาความรู้ พฒันา และสร้างองค์
ความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าพาตนเองสู่ความส าเร็จ และน าพาประเทศชาติไปสู่การพฒันา มีความ
เจริญกา้วหนา้และสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้

คนทุกคนมีการจดัการความรู้ในตนเอง แต่ยงัไม่เป็นระบบ การจดัการความรู้เกิดข้ึนไดใ้น
ครอบครัวท่ีมีการเรียนรู้ตามอธัยาศยั พ่อแม่สอนลูก ปู่  ย่า ตา ยาย ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้แก่
ลูกหลานในครอบครัวท ากนัมาหลายชัว่อายุคนโดยใชว้ิธีธรรมชาติ เช่น พูดคุย สั่งสอน จดจ า ไม่มี
กระบวนการท่ีเป็นระบบแต่อยา่งใด วิธีดงักล่าวถือเป็นการจดัการ ความรู้รูปแบบหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตาม
ในโลกยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในดา้นต่าง ๆ การใชว้ธีิการจดัการความรู้แบบธรรมชาติ
อาจกา้วตามโลกไม่ทนั จึงจ าเป็นตอ้งมี กระบวนการท่ีเป็นระบบ เพื่อช่วยให้องคก์รสามารถท าให้บุคคล
ไดใ้ชค้วามรู้ตามท่ีตอ้งการไดท้นัเวลา ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาคนให้มีศกัยภาพ โดยการสร้างและใช้
ความรู้ในการปฏิบติั งานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกวา่เดิม การจดัการความรู้หากไม่ปฏิบติัจะไม่เขา้ใจเร่ือง
การจดัการ ความรู้ นัน่คือ "ไม่ท า ไม่รู้" การจดัการความรู้จึงเป็นกิจกรรมของนกัปฏิบติักระบวนการ 
จดัการความรู้ จึงมีลกัษณะเป็นวงจรเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป้าหมายคือ การพฒันางาน และพฒันา
คน 

การจดัการความรู้ท่ีแทจ้ริง เป็นการจดัการความรู้โดยกลุ่มปฏิบติังาน เป็นการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัในกลุ่มผูท้  างาน เพื่อช่วยกนัดึง "ความรู้ในคน" และควา้ความรู้ภายนอกมาใชใ้นการท างานท าให้
ไดรั้บความรู้มากข้ึน ซ่ึงถือเป็นการยกระดบัความรู้และน าความรู้ท่ีไดรั้บการยกระดบัไปใชใ้นการท างาน
เป็นวงจรต่อเน่ืองไม่จบส้ิน การจดัการความรู้จึงตอ้งร่วมมือกนัท าหลายคน ความคิดเห็นแตกต่างในแต่
ละบุคคลจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ดว้ยการใช ้ กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ มีปณิธานมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานใหป้ระสบผลส าเร็จดีข้ึนกวา่เดิม  เม่ือด าเนินการจดัการความรู้แลว้จะเกิดนวตักรรมในการท างาน 
นั่นคือเกิดการต่อยอดความรู้ และมีองค์ความรู้เฉพาะเพื่อใช้ในการปฏิบติังานของตนเอง การจดัการ
ความรู้มิใชก้ารน าความรู้ท่ีมีอยูใ่นต ารา หรือจากผูเ้ช่ียวชาญมากองรวมกนัและจดัหมวดหมู่เผยแพร่ แต่
เป็นการดึงเอาความรู้เฉพาะส่วนท่ีใชง้านมาจดัการใหเ้กิดประโยชน์กบัตนเอง  กลุ่ม หรือชุมชน 
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 การจดัการความรู้เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติั น าผลจากการปฏิบติัมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั  
เสริมพลังของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการช่ืนชม  ท าให้เป็นกระบวนการแห่งความสุข          
ความภูมิใจ และการเคารพเห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั ทกัษะเหล่าน้ีน าไปสู่การสร้างนิสัยคิดบวก ท า
บวก มองโลกในแง่ดี และสร้างวฒันธรรมในองคก์รท่ีผูค้นสัมพนัธ์กนัดว้ยเร่ืองราวดี ๆ ดว้ยการ 
แบ่งปันความรู้ และแลกเปล่ียนความรู้จากประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีกิจกรรมเหล่าน้ี 
สอดคลอ้ง แทรกอยูใ่นการท างานประจ า ทุกเร่ือง ทุกเวลา…… 

            ศ.นพ.วิจารณ์วานิช 

 
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 

หัวใจของการจัดการความรู้ คือ การจดัการความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคล โดยเฉพาะบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจนประสบผลส าเร็จ กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง คนกบัคน  
หรือกลุ่มกบักลุ่ม จะก่อให้เกิดการยกระดบัความรู้ท่ีส่งผลต่อเป้าหมายของการ ท างาน นัน่คือ เกิดการ
พฒันาประสิทธิภาพของงาน คนเกิดการพฒันา และส่งผลต่อเน่ืองไปถึงองค์กร เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผลท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการความรู้จึงถือว่ามีความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรในองค์กร ซ่ึง
ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อบุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร มีอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน หากมีการจดัการความรู้ในตนเอง หรือในหน่วยงาน องคก์ร จะเกิด
ผลส าเร็จท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน เน่ืองจากความรู้เพื่อใช้ในการพฒันางานนั้นเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากผูท่ี้ผ่านการ
ปฏิบติัโดยตรง จึงสามารถน ามาใช้ในการพฒันางานได้ทนัที  และเกิดนวตักรรมใหม่ในการท างาน             
ทั้งผลงานท่ีเกิดข้ึนใหม ่และวฒันธรรมการท างานร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกนั 
 2.   บุคลากร การจดัการความรู้ในตนเองจะส่งผลให้คนในองคก์รเกิดการพฒันา ตนเองและ
ส่งผลรวมถึงองค์กร กระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนั จะท าให้บุคลากรเกิด           
ความมัน่ใจในตนเอง เกิดความเป็นชุมชนในหมู่เพื่อนร่วมงาน บุคลากรเป็นบุคคลเรียนรู้และส่งผลให้
องคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อีกดว้ย 
 3. ยกระดบัความรู้ของบุคลากรและองคก์ร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะท าให้บุคลากรมีความรู้
เพิ่มข้ึนจากเดิม เห็นแนวทางในการพฒันางานท่ีชดัเจนมากข้ึน และเม่ือน าไปปฏิบติัจะท าให้บุคคลและ
องคก์รมีองคค์วามรู้เพื่อใช้ในการปฏิบติังานในเร่ืองท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได้ มีองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อ
การใชง้าน และจดัระบบใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้
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 การท่ีเรามีการจดัการความรู้ในตนเอง จะพบว่าความรู้ในตวัเราท่ีคิดว่าเรามีเยอะแลว้นั้น  
จริง ๆ แลว้ยงันอ้ยมากเม่ือเทียบกบับุคคลอ่ืน และหากเรามีการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้กบับุคคล
อ่ืน จะพบวา่มีความรู้บางอยา่งเกิดข้ึนโดยท่ีเราคาดไม่ถึง และหากเราเห็นแนวทาง มีความรู้แลว้ไม่
น าไปปฏิบติั ความรู้นั้นก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลย หากน าความรู้นั้นไป แลกเปล่ียนและน าไปสู่การ
ปฏิบติัท่ีเป็นวงจรต่อเน่ืองไม่รู้จบ จะเกิดความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมาก หรือท่ีเรียกวา่ ยิง่ให ้ยิง่ได"้ 
หลกัการของการจัดการความรู้ 

                 การจดัการความรู้ ไม่มีสูตรส าเร็จในวิธีการของการจดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน เร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง แต่ข้ึนอยูก่บัปณิธานความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานของตนหรือกิจกรรมของกลุ่มให้ดีข้ึนกวา่เดิม แลว้
ใช้วิธีการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาหรือสร้างนวตักรรมในงาน มีหลกัการส าคญั       
4  ประการ ดงัน้ี 
 1. ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การจดัการ
ความรู้ท่ีมีพลงัตอ้งท าโดยคนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั มีความเช่ือหรือวิธีคิดแตกต่างกนั (แต่มีจุดรวมพลงั
คือ มีเป้าหมายอยูท่ี่งานดว้ยกนั) ถา้กลุ่มท่ี ด าเนินการจดัการความรู้ประกอบดว้ยคนท่ีคิดเหมือน ๆ กนั  
การจดัการความรู้ จะไม่มีพลงัในการจดัการความรู้ ความแตกต่างหลากหลาย มีคุณค่ามากกวา่ความ
เหมือน 
 2. ร่วมกันพัฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพ และประสิทธิผล      
ท่ีก าหนดไว ้ประสิทธิผลประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 
  2.1 การตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นความตอ้งของตนเอง ผูรั้บบริการ            

ความตอ้งการของสังคม หรือความตอ้งการท่ีก าหนดโดยผูน้ าองคก์ร 
  2.2  นวตักรรม ซ่ึงอาจเป็นนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ หรือวธีิการใหม่ ๆ ก็ได ้
  2.3  ขีดความสามารถของบุคคล และขององคก์ร 
  2.4  ประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. ทดลองและการเรียนรู้ เน่ืองจากกิจกรรมการจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์               
จึงตอ้งทดลองท าเพียงนอ้ย ๆ ซ่ึงถา้ลม้เหลวก็ก่อผลเสียหายไม่มากนกั ถา้ไดผ้ลไม่ดีก็ยกเลิกความคิดนั้น  
ถา้ไดผ้ลดีจึงขยายการทดลอง คือ ปฏิบติัมากข้ึน จนในท่ีสุดขยาย เป็นวิธีท างานแบบใหม่ หรือท่ีเรียกวา่
ไดว้ธีิการปฏิบติัท่ีส่งผลเป็นเลิศ (best  practice) ใหม่นัน่เอง 
 
 



43 
 

 4. น าเข้าความรู้จากภายนอกอย่างเหมาะสม โดยตอ้งถือวา่ความรู้จากภายนอกยงัเป็นความรู้ท่ี 
"ดิบ" อยูต่อ้งเอามาท าให้ "สุก" ให้พร้อมใชต้ามสภาพของเรา โดยการเติมความรู้ท่ีมีตามสภาพของเราลงไป 
จึงจะเกิดความรู้ท่ีเหมาะสมกบัท่ีเราตอ้งการใช ้

หลกัการของการจดัการความรู้ จึงมุ่นเนน้ไปท่ีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะการจดัการ
ความรู้เป็นเคร่ืองมือระดมความรู้ในคน และความรู้ในกระดาษทั้งท่ีเป็นความรู้จาก ภายนอกและความรู้
ของกลุ่มผูร่้วมงาน น ามาใชแ้ละยกระดบัความรู้ของบุคคล ของผูร่้วมงาน และขององคก์รท าให้งานมี
คุณภาพสูงข้ึน คนเป็นบุคคลเรียนรู้และองคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้จึงเป็นทกัษะ

สิบส่วน เป็นความรู้เชิงทฤษฎีเพียงส่วนเดียว การจดัการความรู้จึงอยูใ่นลกัษณะ "ไม่ท า - ไม่รู้" 
 

 กจิกรรม 
 
กจิกรรมที่  1  ใหอ้ธิบายความหมายของ "การจดัการความรู้" มาพอสังเขป 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 
กจิกรรมที่  2  ใหอ้ธิบายความส าคญัของ "การจดัการความรู้" มาพอสังเขป 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
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กจิกรรมที่  3  ใหอ้ธิบายหลกัการของ "การจดัการความรู้" มาพอสังเขป 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

 

 

เร่ืองที่  2  กระบวนการจดัการความรู้ 
 

รูปแบบการจัดการความรู้ 
การจดัการความรู้นั้นมีหลายรูปแบบ หรือท่ีเรียกกนัว่า "โมเดล" มีหลากหลายโมเดล           

หวัใจของการจดัการความรู้คือ การจดัการความรู้ท่ีอยู่ในฐานะผูป้ฏิบติัและเป็นผูมี้ความรู้ การจดัการ
ความรู้ท่ีท าให้คนเคารพในศกัด์ิศรีของคนอ่ืน การจดัการความรู้นอกจากการจดัการความรู้ในตนเอง
เพื่อให้เกิดการพฒันางานและพฒันาตนเองแลว้ ยงัมองรวมถึงการจดัการความรู้ในกลุ่มหรือองคก์รดว้ย
รูปแบบการจัดการความรู้จึงอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือท่ีว่า ทุกคนมีความรู้ ปฏิบัติในระดับ                   
ความช านาญท่ีต่างกนั เคารพความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคน 

ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด ไดคิ้ดคน้รูปแบบการจดัการความรู้ไว  ้2 รูปแบบ คือ รูปแบบปลาทูหรือ
ท่ีเรียกวา่ "โมเดลปลาทู" และรูปแบบปลาตะเพียน หรือท่ีเรียกวา่ "โมเดลปลาตะเพียน " แสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการจดัการความรู้ภาพรวมของการจดัการท่ีครอบคลุม  ทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้และความรู้ท่ีฝังลึก  
ดงัน้ี 

 
โมเดลปลาทู 

เพื่อให้การจดัการความรู้ หรือ KM เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย จึงก าหนดให้การจดัการความรู้เปรียบ
เหมือนกบัปลาทูตวัหน่ึง มีส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการจดัการความรู้อยู ่ 3 ส่วน โดยก าหนดวา่ ส่วนหวัคือการ
ก าหนดเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน ส่วนตวัปลาคือการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั และ
ส่วนหางปลาคือความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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รูปแบบการจัดการความรู้ตาม  “โมเดลปลาทู”  

 
 
ส่วนที่  1 “หวัปลา” หมายถึง “Knowledge  Vision” หรือ KV คือ เป้าหมายของการจดัการ

ความรู้ ผูใ้ชต้อ้งรู้วา่จะจดัการความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายอะไร เก่ียวขอ้งหรือสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  
และยุทธศาสตร์ขององคก์รอยา่งไร เช่น จดัการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน จดัการความรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิตดา้นยาเสพติด จดัการความรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้ม จดัการความรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิตดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น จดัการความรู้เพื่อฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของคน
ในชุมชน เป็นตน้ 

ส่วนที ่ 2 “ตวัปลา” หมายถึง “Knowledge  Sharing” หรือ KS เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือ
การแบ่งปันความรู้ท่ีฝังลึกในตวัตนคนผูป้ฏิบติั เนน้การแลกเปล่ียน วิธีการท างานท่ีประสบผลส าเร็จ ไม่
เนน้ท่ีปัญหา เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีหลากหลายแบบ  อาทิ การเล่าเร่ือง การสนทนา เชิงลึก 
การช่ืนชมหรือการสนทนาในเชิงบวก เพื่อนช่วยเพื่อน การทบทวนการปฏิบติังาน การถอดบทเรียน  การ
ถอดองคก์รความรู้ 

ส่วนที่  3 “หางปลา” หมายถึง “Knowledge  Assets” หรือ KA เป็นขุมความรู้ท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีเคร่ืองมือในการจดัเก็บความรู้ท่ีมีชีวิตไม่หยุดน่ิง คือ นอกจาก จดัเก็บความรู้แลว้      
ยงัง่ายในการน าความรู้ออกมาใชจ้ริง ง่ายในการน าความรู้ออกมาต่อยอด และง่ายในการปรับขอ้มูลไม่ให้
ลา้สมยั ส่วนน้ีจึงไม่ใช่ส่วนท่ีมีหน้าท่ีเก็บขอ้มูลไวเ้ฉย ๆ ไม่ใช่ห้องสมุดส าหรับเก็บสะสมขอ้มูลท่ี
น าไปใช้จริงได้ยาก ดงันั้น เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ จึงเป็นเคร่ืองมือจดัเก็บความรู้            
อนัทรงพลงัยิง่ในกระบวนการจดัการความรู้ 
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ตัวอย่างการจัดการความรู้เร่ือง 
“การพฒันากลุ่มวสิาหกจิชุมชน” ในรูปแบบปลาทู 

โมเดลปลาตะเพยีน 

 
จากโมเดล “ปลาทู ” ตวัเดียวมาสู่โมเดล “ปลาตะเพียน” ท่ีเป็นฝงู โดยเปรียบแม่ปลา “ปลา

ตวัใหญ่” ไดก้บัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ขององคก์รใหญ่ ในขณะท่ีปลาตวัเล็กหลาย ๆ ตวั เปรียบไดก้บั
เป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีตอ้งไปตอบสนองเป้าหมายใหญ่ขององค์กร จึงเป็นปลาทั้งฝูงเหมือน  
“โมบายปลาตะเพียน” ของเล่นเด็กไทยสมยัโบราณท่ีผูใ้หญ่สานเอาไวแ้ขวนเหนือเปลเด็ก เป็นฝงูปลาท่ี
หันหน้าไปในทิศทางเดียวกนั และมีความเพียรพยายามท่ีจะว่ายไปในกระแสน ้ าท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

ปลาใหญ่อาจเปรียบเหมือนการพฒันาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
ซ่ึงการพฒันาอาชีพดงักล่าวตอ้งมีการแกปั้ญหาและพฒันาร่วมกนัไปทั้งระบบ เกิดกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนใน 
 

ชุมชน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งการท าบญัชีครัวเรือน การท าเกษตรอินทรีย ์การท าปุ๋ยหมกั การเล้ียงปลา  
การเล้ียงกบ การแปรรูปผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นครอบครัวหรือจ าหน่าย เพื่อเพิ่มรายได ้เป็นตน้ เหล่าน้ีถือเป็น
ปลาตวัเล็ก หากการแกปั้ญหาท่ีปลาตวัเล็กประสบผลส าเร็จ จะส่งผลให้ปลาใหญ่ หรือเป้าหมายในระดบั
ชุมชนประสบผลส าเร็จดว้ยเช่นกนั นัน่คือ ปลาวา่ยไปขา้งหนา้อยา่งพร้องเพรียงกนั 

ท่ีส าคญัปลาแต่ละตวัไม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปร่างและขนาดเหมือนกนั เพราะการจดัการความรู้ของ
แต่ละเร่ือง มีสภาพของความยากง่ายในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั รูปแบบของการจดัการความรู้ของ แต่
ละหน่วยยอ่ยจึงสามารถสร้างสรรค ์ปรับให้เขา้กบัแต่ละท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม ปลาบางตวัอาจจะทอ้งใหญ่
เพราะอาจมีส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาก บางตวั อาจเป็นปลาท่ีหางใหญ่เด่นในเร่ืองของการ
จดัระบบคลงัความรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติัมาก แต่ ทุกตวัตอ้งมีหวัและตาท่ีมองเห็นเป้าหมายท่ีจะไปอยา่ง
ชดัเจน 

การจดัการความรู้ไดใ้หค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้ในทุก
ขั้นตอนของการท างาน เช่น ก่อนเร่ิมงานจะตอ้งมีการศึกษาท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีก าลงัจะท า จะเป็นการ
เรียนรู้ดว้ยตวัเองหรืออาศยัความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน มีการศึกษาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้
ไดผ้ล พร้อมทั้งคน้หาเหตุผลดว้ยวา่เป็นเพราะอะไร และจะสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นั้นมาใชง้านท่ีก าลงั
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จะท าน้ีไดอ้ยา่งไร ในระหวา่งท่ีท างานอยูเ่ช่นกนัจะตอ้งมีการทบทวนการท างานอยูต่ลอดเวลา เรียกไดว้า่
เป็นการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนกิจกรรมยอ่ยในทุก ๆ ขั้นตอน หมัน่ตรวจสอบอยูเ่สมอวา่จุดมุ่งหมาย
ของงานท่ีท าอยูน้ี่คืออะไร ก าลงัเดินไปถูกทางหรือไม่เพราะเหตุใด ปัญหาคืออะไร จะตอ้งท าอะไรให้
แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ และนอกจากนั้นเม่ือเสร็จส้ินการท างานหรือเม่ือจบโครงการก็จะตอ้งมีการ
ทบทวนส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดม้าแลว้ว่ามีอะไรบา้งท่ีท าไดดี้ มีอะไรบา้งท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือ รับไวเ้ป็น
บทเรียน ซ่ึงการเรียนรู้ตามรูปแบบปลาทูน้ี ถือเป็นหัวใจส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นวงจรอยู่
ส่วนกลางของรูปแบบการจดัการความรู้นัน่เอง 

 
กระบวนการจัดการความรู้ 

กระบวนการจดัการความรู้ เป็นกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้องคก์รเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีท า
ให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองค์กร มีขั้นตอน             
7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.   การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาวา่  เป้าหมายการท างานของเราคืออะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไร อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 
 2.   การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการจดับรรยากาศและวฒันธรรมการท างานของคน          
ในองค์กรเพื่อเอ้ือให้คนมีความกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะก่อให้เกิด           
การสร้างความรู้ใหม่เพื่อใชใ้นการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการจดัท าสารบญัและจดัเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้
การเก็บรวบรวมและการคน้หาความรู้ น ามาใชไ้ดง่้ายและรวดเร็ว 
 4.   การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปเอกสาร หรือ
รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีมาตรฐาน ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย และใชไ้ดง่้าย 
 5.   การเข้าถึงความรู้ เป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผูอ่ื้นไดใ้ชป้ระโยชน์ เขา้ถึงความรู้ไดง่้าย
และสะดวก เช่น ใชเ้ทคโนโลย ีเวบ็บอร์ด หรือบอร์ด ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
 6.   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าไดห้ลายวิธีการ หากเป็นความรู้เด่นชดั อาจจดัท าเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หากเป็นความรู้ท่ีฝังลึกท่ีอยูใ่นตวัคน อาจจดัท าเป็นระบบ
แลกเปล่ียนความรู้เป็นทีมขา้มสายงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พี่เล้ียงสอนงาน การสับเปล่ียนงาน การยืมตวั 
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นตน้ 
 7.   การเรียนรู้ การเรียนรู้ของบุคคลจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนมากมาย ซ่ึงจะไปเพิ่มพูน
องคค์วามรู้ขององคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มากข้ึนเร่ือย ๆ ความรู้เหล่าน้ีจะ ถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ  
เป็นวงจรท่ีไม่ส้ินสุด เรียกวา่เป็น “วงจรแห่งการเรียนรู้” 
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ตัวอย่างของกระบวนการจัดการความรู้ 
“วสิาหกจิชุมชน” บ้านทุ่งรวงทอง 

1.  การบ่งช้ีความรู้ 
หมู่บา้นทุ่งรวงทองเป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีอยูใ่นอ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา จากการท่ีหน่วยงานต่างๆ  

ไดไ้ปส่งเสริมให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนในชุมชน และเห็นความส าคญัของการรวมตวักนัเพื่อเก้ือกูลคนใน
ชุมชนให้มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั จึงมีเป้าหมายจะพฒันาหมู่บา้นให้เป็นวิสาหกิจชุมชน จึงตอ้งมี
การบ่งช้ีความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีจะพฒันาหมู่บา้นใหเ้ป็น วสิาหกิจชุมชน นัน่คือ หาขอ้มูลชุมชนในประเทศไทย
มีลกัษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และเม่ือศึกษาขอ้มูลแลว้ท าให้รู้ว่าความรู้เร่ืองวิสาหกิจชุมชนอยู่ท่ีไหน   
นัน่คือ อยู่ท่ีเจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการท่ีมาส่งเสริม และอยู่ในชุมชนท่ีมีการท าวิสาหกิจชุมชนแล้ว
ประสบผลส าเร็จ 
2.   การสร้างและแสวงหาความรู้ 

จากการศึกษาหาขอ้มูลแลว้ว่า หมู่บา้นท่ีท าเร่ืองวิสาหกิจชุมชนประสบผลส าเร็จอยู่ท่ีไหน     
ได้ประสานหน่วยงานราชการ และจดัท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเตรียมการในการไปศึกษาดูงาน              
เม่ือไปศึกษาดูงานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าให้ไดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึน เขา้ใจรูปแบบ กระบวนการของ
การท าวิสาหกิจชุมชน และแยกกนัเรียนรู้เฉพาะกลุ่มเพื่อน าความรู้ ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้นการท าวิสาหกิจ
ชุมชนในหมู่บา้นของตนเอง เม่ือกลบัมาแลว้ มีการท าเวทีหลายคร้ัง ทั้งเวทีใหญ่ท่ีคนทั้งหมู่บา้นและ
หน่วยงานหลายหน่วยงานมาใหค้  าปรึกษา ชุมชนร่วมกนัคิด วางแผน และตดัสินใจ รวมทั้งเวทียอ่ยเฉพาะ
กลุ่มจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผา่นเวทีชาวบา้นหลายคร้ัง ท าให้ชุมชนเกิดการพฒันาในหลายดา้น เช่น  
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล  
และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
3.  การจัดความรู้ให้เป็นระเบียบ 

การท าหมู่บา้นให้เป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นความรู้ใหม่ของคนในชุมชน ชาวบา้นไดเ้รียนรู้ไป
พร้อม ๆ กนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีส่วนราชการและ
องค์กรเอกชนต่าง ๆ ร่วมกนัหนุนเสริมการท างานอยา่งบูรณาการ และจากการถอดบทเรียนหลายคร้ัง  
ชาวบา้นมีความรู้เพิ่มมากข้ึนและบนัทึกความรู้อย่างเป็นระบบนั่นคือ มีความรู้เฉพาะกลุ่มส่วนใหญ่        
จะบนัทึกในรูปเอกสาร และมีการท าวจิยัจากบุคคลภายนอก 
4.  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

มีการจดัท าขอ้มูล ซ่ึงมาจากการถอดบทเรียน และการจดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่เฉพาะกลุ่มเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กบันกัศึกษา กศน. และนกัเรียนในระบบโรงเรียน รวมทั้งมีการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อ
จดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินของ กศน. อ าเภอจุนดว้ย 
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5.  การเข้าถึงความรู้ 
นอกจากการมีขอ้มูลในชุมชนแลว้ หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนต าบล ได้

จดัท าขอ้มูลเพื่อให้คนเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย ไดน้ าขอ้มูลใส่ไวใ้นอินเทอร์เน็ต และในแต่ละต าบลจะมี
อินเทอร์เน็ตต าบลให้บริการ ท าให้คนภายนอกเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และมีการเขา้ถึงความรู้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัมาศึกษาดูงานคนภายนอก 
6.  การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ 

ในการด าเนินงานกลุ่ม ชุมชน ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในหลายรูปแบบ ทั้งการไปศึกษาดู
งานการศึกษาเป็นการส่วนตวั การรวมกลุ่มในลกัษณะชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท าให้กลุ่มไดรั้บความรู้มากข้ึน และบางกลุ่มเจอปัญหาอุปสรรค  
โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม ท าให้กลุ่มตอ้งมาทบทวนร่วมกนัใหม่ สร้างความเขา้ใจร่วมกนั  
และเรียนรู้เร่ืองการบริหารจดัการจากกลุ่มอ่ืนเพิ่มเติม ท าใหก้ลุ่มสามารถด ารงอยูไ่ด ้โดยไม่ล่มสลาย 
7.  การเรียนรู้ 

กลุ่มไดเ้รียนรู้หลายอยา่งจากการด าเนินการวิสาหกิจชุมชน การท่ีกลุ่มมีการพฒันาข้ึน นัน่แสดงวา่
กลุ่มมีความรู้มากข้ึนจากการลงมือปฏิบติัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การพฒันา นอกจากความรู้ท่ี
เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการยกระดบัความรู้ของคนในชุมชนแลว้ ยงัเป็นการพฒันาความคิดของคนในชุมชนดว้ย 
ชุมชนมีความคิดท่ีเปล่ียนไปจากเดิม มีการท ากิจกรรมเพื่อ เรียนรู้ร่วมกนับ่อยข้ึน มีความคิดในการพึ่งพา
ตนเอง และเกิดกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 
 

กจิกรรม 
กจิกรรมที่  1  รูปแบบของการจดัการความรู้มีอะไรบา้ง 
และมีลกัษณะอยา่งไร 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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 กจิกรรมที่  2  กระบวนการจดัการความรู้มีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 
กจิกรรมที่  3   
ใหผู้เ้รียนยกตวัอยา่งกลุ่ม หรือชุมชนท่ีมีการจดัการความรู้ประสบผลส าเร็จ และอธิบาย
ดว้ยวา่ ส าเร็จอยา่งไร เพราะอะไร 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 
 

เร่ืองที่  3  กระบวนการจดัการความรู้ด้วยตวัเอง 
 

การจัดการความรู้เป็นเร่ืองท่ีเร่ิมต้นท่ีคน เพราะความรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดมาจากคน มาจาก
กระบวนการเรียนรู้การคิดของคน คนจึงมีบทบาททั้งในแง่ของผูส้ร้างความรู้ และเป็นผูท่ี้ใช้ความรู้          
ซ่ึงถา้จะมองภาพกวา้งออกไปเป็นครอบครัว ชุมชน หรือแมแ้ต่ในหน่วยงาน ก็จะเห็นไดว้า่ทั้งครอบครัว
ชุมชน หน่วยงานลว้นประกอบข้ึนมาจากคนหลาย ๆ คน ดงันั้น หากระดบัปัจเจกบุคคลมีความสามารถ
ในการจดัการความรู้ ยอ่มส่งผลต่อความสามารถในการจดัการความรู้ของกลุ่มดว้ย 

วธีิการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมเพือ่ให้เกดิการจัดการความรู้ด้วยตนเอง คือ ให้ผูเ้รียนไดเ้ร่ิมกระบวนการ
เรียนรู้ตั้งแต่การเร่ิมคิด คิดแลว้ลงมือปฏิบติั และเม่ือปฏิบติัแลว้จะเกิดความรู้จากการปฏิบติัซ่ึงผูป้ฏิบติัจะ
จดจ าทั้งส่วนท่ีเป็นความรู้ฝังลึกและความรู้ท่ีเปิดเผย มีการบนัทึกความรู้ในระหวา่งเรียนรู้กิจกรรมหรือ
โครงการลงในสมุดบนัทึก ความรู้ปฏิบติัท่ีบนัทึกไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ส าหรับตนเอง
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และผูอ่ื้นในการน าไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาท่ีชุมชนประสบอยู่ให้บรรลุเป้าหมาย และ ขั้นสุดท้ายคือ        
ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาปรับปรุงส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา ยอ้นดูว่าในกระบวนการเรียนรู้นั้น มีความ
บกพร่องในขั้นตอนใด ก็ลงมือพฒันาตรงจุดนั้นใหดี้ 

การจะเรียนรู้ไดดี้นั้น ผูเ้รียนจะตอ้งพฒันาตนเองให้มีความสามารถและมีทกัษะในการจดัการ
ความรู้ดว้ยตนเองใหมี้ความรู้ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถฝึกทกัษะเพื่อการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 

ฝึกสังเกต ใชส้ายตาและหูเป็นเคร่ืองมือ การสังเกตจะช่วยให้เขา้ใจในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์
นั้น ๆ 

ฝึกตั้งค าถาม ค าถามจะเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการเขา้ถึงความรู้ได ้ เป็นการตั้งค  าถามให้
ตนเองตอบ หรือจะใหใ้ครตอบก็ได ้ท าให้ไดข้ยายขอบข่ายความคิด ความรู้ ท าให้รู้ลึก และรู้กวา้งยิ่งข้ึนไปอีก 
อนัเน่ืองมาจากการท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ในค าถามท่ีสงสัยนั้น ค าถาม ควรจะถามวา่ ท าไมอยา่งไร ซ่ึงเป็นค าถาม
ระดบัสูง 

ฝึกแสวงหาค าตอบ ตอ้งรู้วา่ความรู้ หรือค าตอบท่ีตอ้งการนั้นมีแหล่งขอ้มูลให้คน้ควา้ ไดจ้ากท่ี
ไหนบา้ง เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นห้องสมุด ในอินเทอร์เน็ต หรือเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคนท่ีตอ้งไปสัมภาษณ์
ไปสกดัความรู้ออกมา เป็นตน้ 

ฝึกบันทกึ จะบนัทึกแบบจดลงสมุด หรือเป็นภาพ หรือใชเ้คร่ืองมือบนัทึกใด ๆ ก็ได ้ตอ้งบนัทึก
ไว ้บนัทึกใหป้รากฏร่องรอยหลกัฐานของการคิด การปฏิบติั  เพื่อการเขา้ถึงและการ เรียนรู้ของบุคคลอ่ืน
ดว้ย 

ฝึกการเขียน เขียนงานของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเองและผูอ่ื้น งานเขียน 
หรือขอ้เขียนดงักล่าวจะกระจายไปเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูค้นในสังคมท่ีมาอ่านงานเขียน 

 

ตัวอย่างการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 

“เกษตรประณตี” ทางเลอืกที่ถูกต้องของคุณพ่อจนัทร์ท ี
 
  เม่ือก่อนท าเกษตรเชิงเด่ียวท านาอย่างเดียว พอฝนแล้ง นาไม่มีข้าวกไ็ม่มีรายได้จะซ้ือข้าว
ปลาอาหารก็ต้องติดหนีเ้ขาเคยเป็นหนีพ้วกนายทุนถึงแสนกว่าบาทจ่ายดอกเบี้ยวันละ 114 บาท 
กลุ้มใจมากไม่มีทางออก ต้องจากครอบครัวไปขายแรงงานท่ีมาเลเซีย ได้เงินกลับมาแสนกว่าบาท 
เอาไปไถ่ท่ีนาคืนแต่เคร่ืองมือท านาไม่มีแล้ว ต้องกู้ เงินมาซ้ือเคร่ืองมือแล้วก็ขาดทุนเหมือนเดิม      
เลยมานั่งคิดกันในครอบครัวว่าส่ิงท่ีก าลังท ามันไม่ใช่  คนท่ีเขาไม่เป็นหนี้ คนท่ีเขามีความสุข      
เขาท ายังไงกัน ไปดูงานท่ีไร่ดูการใช้ชีวิตของพ่อผายสร้อยสระกลางท่ีจังหวัดบุรีรัมย์กเ็ห็นว่าเขา       
มีกินมีเกบ็เพราะท าเกษตรแบบผสมผสาน 
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  คุณพ่อจันทร์ที จึงเร่ิมต้นด้วยการสร้างแหล่งน า้บนท่ีดินของตนเอง ซ่ึงตอนนั้นไม่มีเงิน
จ้างรถขุดดินต้องใช้สองมือของคนท้ังครอบครัวช่วยกันขุด“ช่วยกันขุดท้ังบ้านขุนตอนกลางวัน      
ถ้าคืนไหนเดือนหงายกข็ดุตอนกลางคืนด้วย เราไม่มีเงินแต่มีแรงมีความตั้งใจอยากให้ครอบครัวอยู่
รอด พอ3 เดือนก็ได้บ่อน า้ส าหรับเร่ิมต้นท าเกษตรประณีตหรือเกษตรแบบผสมผสาน เร่ิมจาก
ท่ีดินแค่งานขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้นพืช ผักสวนครัวผลไม้และปลา            
พอกินท้ังบ้านแล้วยงัเหลือพอแจกจ่ายพ่ีน้องสร้างความรักใคร่กลมเกลียวในชุมชน” 
  คุณพ่อจันทร์ทีบอกว่า“ตอนท าเกษตรเชิงเด่ียวใช้ปุ๋ยเคมีดินเลวลงทุกวัน ค่าใช้จ่ายสูง
ราคาผลผลิตก็ผันผวนตามตลาด ตอนท าเกษตรประณีตไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยคอกราคาถูกแถม         
ดินยังดีขึน้ด้วยท ามา 4 ปีแล้ว จากงานกลายเป็นท าเต็มพื้นท่ี 22 ไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าว10 ไร่                    
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัว 5 ไร่ เป็นท่ีอยู่อาศัยห้องน า้และท าศูนย์อบรมปราชญ์ชาวบ้าน
อีก 2 ไร่” 
  นอกจากผลตอบแทนท่ีเป็นพืชผลและรายได้แล้วเกษตรประณีตยังให้ผลตอบแทนเป็น
ความอบอุ่นของครอบครัวอีกด้วย เม่ือก่อนลูกหลานเรียนจบกไ็ปท างานท่ีกรุงเทพฯ ได้เงินเดือน
หม่ืนกว่าบาท แต่ไม่มีเหลือก็เร่ิมหันกลับมามองว่าพ่อจันทร์ทีใช้ชีวิตอย่างไรท าอย่างไรจึงมีเงิน
เหลือเกบ็ปีละเป็นแสนท้ัง ๆ ท่ีไม่มีเงินเดือนเลยพากันกลับบ้านแล้ว ช่วยกันท างานในไร่ 
  “เกษตรประณีตท าให้ครอบครัวได้อยู่ ด้วยกันมีอยู่ มี กินมี เก็บและมีสุขภาพดี                        
ถ้าเกษตรกรท าได้อย่างนี้ ทุกคนหายจนแน่นอน ผมลองมาแล้วขุดบ่อมาเองกับมือ รู้ดีว่า ท าได้ขอ          
แค่ใจสู้และตั้งใจจริง คนท่ีล้มเหลวก็เพราะไม่สู้  หยุดก่อนส าเร็จ ใจร้อนอยากเห็นผลเร็ว ๆ                   
หลักของเกษตรประณีตคือท าแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามก าลังของตน อย่าคิดใหญ่เกินตัว เน้นเกบ็ 
 
 

เล็กผสมน้อยท าแบบน า้ซึมบ่อทราย ท่ีส าคัญท างานแบบยึดความสุขและความพอเพียงเป็นท่ีตั้ง
อย่ายึดท่ีตัวตนแล้วจะพบกับความสุขท่ียัง่ยืน” 
 

การจัดการความรู้ด้วยตนเอง ของคุณพ่อจันทร์ที ประทุมภา  
วยั 69 ปี ปราชญ์ชาวบ้านแห่งต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา 

 
การก าหนดความรู้หลกัทีจ่ าเป็น หรือส าคัญต่องานและกจิการ 

การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็น คือ การคน้หาความรู้เพื่อการแกปั้ญหาและพฒันาตนเอง  ดงัเช่น 
พ่อจนัทร์ที ประทุมภา มีปัญหาจากการท าเกษตรเชิงเด่ียว อาศยัฝนอยา่งเดียวในการท างาน เม่ือฝนแลง้ 
ไม่มีน ้า ท าใหท้  านาไม่ได ้ไม่มีรายได ้และเป็นหน้ีนายทุน จึงหาแนวทางใหม่ในการท าการเกษตร ความรู้
หลกัท่ีจ  าเป็นของพอ่จนัทร์ที คือ การท าเกษตรประณีต หรือท าเกษตรผสมผสาน 
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การเสาะแสวงหาความรู้ 
เม่ือไดร้ะบุความรู้ท่ีตอ้งการแลว้ ก็ด าเนินการเสาะแสวงหาความรู้โดยจ าเพาะเจาะจงใชว้ิธีการ

หาความรู้ให้ลึกซ้ึงจากผูมี้ประสบการณ์ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ เช่ือมโยงกบัประสบการณ์
ของตนเอง เกิดเป็นความรู้ใหม่ หรือความรู้เดิมเพิ่มข้ึน 

พ่อจนัทร์ที  ประทุมภา ได้เสาะแสวงหาความรู้เร่ืองการท าเกษตรประณีต  หรือเกษตร
ผสมผสาน จากพอ่ผาย  สร้อยสระกลาง ปราชญช์าวบา้น จงัหวดับุรีรัมย ์เพราะเห็นวา่พ่อผาย มีกิน มีเก็บ 
เพราะท างานเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการเสาะแสวงหาความรู้โดยจ าเพาะเจาะจง 

 

  
 
การประยุกต์ใช้ความรู้ 

เม่ือเสาะแสวงหาความรู้ และรู้วา่ความรู้ท่ีตอ้งการนั้นอยูท่ี่ไหน พ่อจนัทร์ที  ประทุมภา ไดไ้ป
ศึกษาหาความรู้จากพ่อผาย  สร้อยสระกลาง เม่ือเขา้ใจในหลกัการจดัการพื้นท่ีเพื่อท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานแลว้ ไดว้างแผนท่ีจดัการในพื้นท่ีของตนเอง นัน่คือ เกิดความคิดในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ให้
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีหรือส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 

 

พ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน 
นักจดัการ จ.บุรีรัมย์ 
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พ่อจนัทร์ท ีประทุมภา บนทีน่าของตนเอง 

 
การแลกเปลีย่นความรู้ 

นอกจากแลกเปล่ียนความรู้การท านาแบบผสมผสานกบัพอ่ผายแลว้ พอ่จนัทร์ที ไดมี้การแลกเปล่ียน
ความรู้กบัเกษตรกรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจเรียนรู้เก่ียวกบัการท าการเกษตรแบบผสมผสานจดัพื้นท่ีส าหรับ
การอบรมใหค้วามรู้กบัผูท่ี้สนใจ โดยการเป็นวทิยากรใหค้วามรู้ 

การพฒันาความรู้ ยกระดับความรู้ และการต่อยอดความรู้ 
ในการจดัการความรู้ของพ่อจนัทร์ที  ประทุมภา การแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าเกษตรประณีต

หรือเกษตรผสมผสาน ท าใหพ้อ่จนัทร์ที มีการพฒันาความรู้ และยกระดบัความรู้ นัน่คือมีความรู้เร่ืองการ
ท าเกษตรประณีต และเม่ือน าความรู้จากการปฏิบติัไปแลกเปล่ียน เรียนรู้กบัเกษตรกรผูอ่ื้น ซ่ึงเกษตรกร
ในหมู่บา้นก็ดีหรือเกษตรกรท่ีมาศึกษาดูงานก็ดี ท าให้ไดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึน เป็นการต่อยอดความรู้  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อยกระดบัความรู้ของ พอ่จนัทร์ที จึงมี 3 รูปแบบ คือ 
 1. การยกระดบัความรู้โดยเคล่ือนความรู้ระหวา่งคนกบัความรู้ท่ีอยูใ่นกระดาษ นัน่คือ พ่อจนัทร์ที
เรียนรู้จากการอ่านหนงัสือ บทความ บนัทึกผ่านเร่ืองราวท่ีผูป้ฏิบติังานได้บนัทึกจากเร่ืองเล่าแห่ง
ความส าเร็จ การถ่ายทอดประสบการณ์ การท างานบนกระดาษ เป็นการยกระดบัความรู้ของบุคคลจาก
การศึกษาดว้ย ตนเองผา่นกระดาษหรือส่ืออ่ืน ๆ 
 2. การยกระดบัความรู้โดยเคล่ือนความรู้ระหวา่งคนกบัคน  เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
กนั โดยเฉพาะคนท่ีมีมุมมองหรือวิธีคิดท่ีแตกต่างกนั จะเป็นลกัษณะของการเติมเต็มความรู้และต่อยอด
ความรู้ใหแ้ก่กนัและกนั 
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ในการพฒันาความรู้ ยกระดบัความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้นั้น ความรู้จะเปล่ียนสถานภาพ
สลบักนัไปตลอดเวลา บางคร้ังความรู้ท่ีชดัแจง้ซ่ึงอยูใ่นกระดาษหรือส่ืออ่ืน ๆ ก็แปรสภาพเป็นความรู้ฝัง
ลึกท่ีอยูใ่นตวับุคคล และบางคร้ังความรู้ฝังลึกท่ีอยูใ่นตวับุคคล ก็แปรสภาพเป็นความรู้ชดัแจง้ นัน่คือมีการ
ถ่ายทอดความรู้ออกมาและบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหค้นอ่ืนไดศึ้กษา 

 
การสรุปองค์ความรู้ 

เกษตรกรส่วนใหญ่มกัเร่ิมตน้ดว้ยการท าเกษตรเชิงเด่ียว แต่สุดทา้ยก็พบวา่ “เกษตร ประณีต”  
คือทางเลือกท่ีใช่และถูกตอ้งท่ีสุด เช่นเดียวกบัคุณพ่อจนัทร์ที  ประทุมภา  ปราชญช์าวบา้นท่านหน่ึงแห่ง
เมืองโคราช 

การท าเกษตรประณีต หลกัส าคญัคือ “การออม” แต่ไม่ใช่การออมท่ีใชเ้งินเป็นตวัตั้ง หากแต่เป็นการ
ออมทรัพยากรธรรมชาติ เร่ิมจาก ออมน ้ า ตอ้งขุดบ่อรอบพื้นท่ีหรือขุดสระบาดาล ต่อมา คือ ออมความ
สมบูรณ์ของดิน ไม่เปิดหนา้ดิน ไม่ท าลายไส้เดือนดิน ไม่ใชย้าฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมี ใชปุ๋้ยคอกและปุ๋ย
หมกัชีวภาพ นอกจากนั้นก็ตอ้งออมสัตว ์ เล้ียงกุง้ หอย ปู ปลา ไวใ้นสระท่ีขุด เล้ียงเป็ด ไก่ โค กระบือ 
และสุดทา้ย ออมตน้ไม ้ตอ้งปลูกพืชใหห้ลากหลาย แบ่งพื้นท่ีนาขา้ว ท าโรงเพาะเห็ด ปลูกพืชสวนครัวไว้
บริโภคแจกจ่ายและไวข้าย โดยพืชท่ีปลูกไวข้าย  ตอ้งมีมากกวา่ 10 ชนิด และปลูกไมด้อกเพื่อความสดช่ืน 
ปลูกพืชสมุนไพรไวรั้กษาโรค 

 
การท าเกษตรประณตีมีความแตกต่างจากเกษตรเชิงเดี่ยวดังนี้ 

ความหมาย 
เกษตรเชิงเด่ียว :   ปลูกพืชชนิดเดียวกนัทั้งหมดเตม็พื้นท่ี 
เกษตรประณีต :   ปลูกพืชหลากหลายชนิด   
       และแบ่งพื้นท่ีส าหรับเล้ียงสัตวแ์ละสร้างแหล่งน ้า 
รายได้ 
เกษตรเชิงเด่ียว  :   มีรายไดท้างเดียวจากพืชชนิดเดียวท่ีปลูก 
เกษตรประณีต  :   มีรายไดห้ลายทางและมีรายไดทุ้กวนั 
ความเส่ียง 
เกษตรเชิงเด่ียว  :   มีความเส่ียงสูง ราคาพืชผลผนัแปรตามตลาด 
เกษตรประณีต  :   มีความเส่ียงเป็นศูนย ์  
       เพราะถา้ผลผลิตชนิดใดราคาตกก็ยงัมีพืชผลชนิดอ่ืนแทน   
       และยงัไงก็ไม่อดตายเพราะมีพืชผกัสวนครัวและปลาไวกิ้น 
       ทุกวนั 
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ความสุข 
เกษตรเชิงเด่ียว  :    ถา้ปลูกมนั แลว้มนัไดร้าคาก็มีความสุข   
    ถา้มนัราคาตก ก็ไม่มีความสุข   
    สรุปคือ ถา้ก าไร ถึงจะมีความสุข เม่ือไหร่ท่ีขาดทุนก็ทุกขท์นัที 
เกษตรประณีต  :    มีความสุขอยา่งย ัง่ยนื มีกิน มีเก็บ  
     ช่ืนใจเม่ือเห็นพืชผลงอก การไดกิ้นอาหารปลอดสารพิษ  
    ไดอ้อกก าลงักาย ร่างกายแขง็แรง 

 
การจัดท าสารสนเทศองค์ความรู้ในการพฒันาเอง 

สารสนเทศ 
คือ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผ่านการกลัน่กรองและประมวลผลแลว้ บวกกบัประสบการณ์ ความ

เช่ียวชาญท่ีสะสมมาแรมปี มีการจดัเก็บหรือบนัทึกไวพ้ร้อมในการน ามาใชง้าน 
การจัดท าสารสนเทศองค์ความรู้ในการพฒันาตนเอง 
ในการจดัการความรู้ จะมีการรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัข้ึนมากมาย  

การจดัท าสารสนเทศจึงเป็นการสร้างช่องทางใหค้นท่ีตอ้งการใชค้วามรู้ สามารถ เขา้ถึงองคค์วามรู้ไดแ้ละ
ก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้กนัอย่างเป็นระบบ ในการจดัเก็บเพื่อให้คน้หาความรู้คือไดง่้ายนั้น ตอ้ง
ก าหนดส่ิงส าคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้ และตอ้งพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษา และน ามาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ตามตอ้งการ 

การจดัท าสารสนเทศเป็นการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีอยูอ่อกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดบนัทึก
เป็นตวัอกัษร การจดัท าเป็นใบความรู้ การบนัทึกเสียง การบนัทึกวดีีโอ เป็นตน้ 

 
กจิกรรม 
ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ปัญหาของตนเอง และเขียนแผนการพฒันาตนเอง ส่งครูผูส้อน ดงัน้ี 
 
1. ปัญหาของผูเ้รียนคืออะไร ท าไมถึงเกิดปัญหานั้น 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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2. ความรู้หลกัท่ีจ าเป็นของผูเ้รียน คืออะไร ใชแ้กปั้ญหาของผูเ้รียนไดอ้ยา่งไร 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 
 3. ผูเ้รียนมีวธีิเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผูอ่ื้นท่ีไหน   

          อยา่งไร 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 
4. ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดรั้บไปแกปั้ญหาหรือประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  4  กระบวนการจดัการความรู้ด้วยการปฏิบัตกิารกลุ่ม 
 
ในชุมชนมีปัญหาซบัซ้อนท่ีคนในชุมชนตอ้งร่วมกนัแกไ้ข การจดัการความรู้ จึงเป็นเร่ืองท่ีทุก

คนตอ้งใหค้วามร่วมมือ และใหข้อ้เสนอแนะในเชิงสร้างสรรค ์การรวมกลุ่ม เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือร่วมมือ
กนัพฒันา โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เรียกวา่ “กลุ่มปฏิบติัการ” บุคคลในกลุ่มจึงตอ้งมีเจตคติท่ีดีใน
การแบ่งปันความรู้ น าความรู้ท่ีมีอยู่มาพฒันากลุ่มจากการลงมือปฏิบติั และเคารพในความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

กระบวนการจดัการความรู้ดว้ยการปฏิบติัการกลุ่ม จะท าใหบุ้คคลในกลุ่มเกิดการ เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานร่วมกนั เป็นความรู้ท่ีบุคคลเคยประสบผลส าเร็จมาแลว้ 
และเม่ือน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั จะเป็นการยกระดบัความรู้ให้กบัคนท่ีไม่รู้และคนท่ีรู้บางส่วน 
แลว้จะเกิดการต่อยอดความรู้ และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 

บุคคลและเคร่ืองมือทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความรู้ 
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความรู้ 

ในการจดัการความรู้ดว้ยวิธีการรวมกลุ่มปฏิบติัการเพื่อต่อยอดความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อดึงความรู้ท่ีฝังลึกในตวับุคคลออกมาแลว้สกดัเป็นขุมความรู้ หรือองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
นั้น ตอ้งมีบุคคลท่ีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในบรรยากาศของการมีใจในการแบ่งปันความรู้
รวมทั้งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีกระตุน้ให้คนอยากท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั บุคคลท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการความรู้ มีดงัต่อไปน้ี 

“คุณเอือ้ ” ช่ือเตม็คือ “คุณเอ้ือระบบ ” เป็นผูน้ าระดบัสูงขององคก์ร ท าหนา้ท่ีส าคญัคือ 
 1) ท าใหก้ารจดัการความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติขององคก์ร 
 2) เปิดโอกาสใหทุ้กคนในองคก์รเป็น “ผูน้ า” ในการพฒันาวธีิการท างานท่ีตนรับผดิชอบ

และน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงาน สร้างวฒันธรรมเอ้ืออาทรและ
แบ่งปันความรู้ 

 3) หากุศโลบายท าให้ความส าเร็จของการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้ มีการน าไปใชม้ากข้ึน   
“คุณอ านวย” หรือ ผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการความรู้ เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าคนมาแลกเปล่ียนประสบการณ์
ท างานร่วมกนั ช่วยให้คนเหล่านั้นส่ือสารกนัให้เกิดความเขา้ใจ เห็นความสามารถของกนัและกนั เป็นผู ้
เช่ือมโยงคนหรือหน่วยงานเขา้หากนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เช่ือมระหวา่งคนท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์กบั
ผูต้อ้งการเรียนรู้ และน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ คุณอ านวยตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญัคือ ทกัษะการส่ือสาร
กบัคนท่ีแตกต่างหลากหลาย รวมทั้งตอ้งเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย   
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และรู้จกัประสานความแตกต่างเหล่านั้น ให้เห็นคุณค่าในทางปฏิบติั ผลกัดนัให้เกิดการพฒันางาน และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน คน้หาความส าเร็จหรือการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ 

“คุณกิจ”  คือ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  คนท างานท่ีรับผิดชอบงานตามหนา้ท่ีของคนในองคก์ร
ถือเป็นผูจ้ดัการความรู้ตวัจริงเพราะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมจดัการความรู้ มีประมาณร้อยละ 90 ของทั้งหมด  
เป็นผูร่้วมกนัก าหนดเป้าหมายการใช้การจดัการความรู้ของกลุ่มตน เป็นผูค้น้หาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในกลุ่ม และด าเนินการเสาะหาและดูดซบัความรู้จากภายนอกเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้หบ้รรลุ เป้าหมาย
ร่วมก าหนดไวเ้ป็นผูด้  าเนินการ จดบนัทึก และจดัเก็บความรู้ใหห้มุนเวยีนต่อยอดความรู้ไปไม่รู้จบ 

“คุณลขิิต” คือ คนท่ีท าหนา้ท่ีจดบนัทึกกิจกรรมจดัการความรู้ต่าง ๆ เพื่อจดัท าเป็นคลงัความรู้
ขององคก์ร 
 
ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแห่งการเรียน (CoP) 

ในชุมชนมีปัญหาซบัซอ้น ท่ีคนในชุมชนตอ้งร่วมกนัแกไ้ขการจดัการความรู้จึงเป็นเร่ืองท่ี 
ทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือ และใหข้อ้เสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ การรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาหรือร่วมมือ
กนัพฒันาโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเรียกวา่ “ชุมชนนกัปฏิบติั” บุคคลในกลุ่มจึงตอ้งมีเจตคติท่ีดี
ในการแบ่งปันความรู้ น าความรู้ท่ีมีอยูม่าพฒันากลุ่มจากการ ลงมือปฏิบติั และเคารพในความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 

 
ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไร 

ชุมชนนกัปฏิบติั คือ คนกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงท างานดว้ยกนัมาระยะหน่ึง มีเป้าหมายร่วมกนั และ
ตอ้งการท่ีจะแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์จากการท างาน กลุ่มดงักล่าวมกัจะไม่ไดเ้กิดจากการ
จดัตั้งโดยองคก์ารหรือชุมชน เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากความตอ้งการแกปั้ญหา  พฒันาตนเอง เป็นความพยายาม
ท่ีจะท าให้ความฝันของตนเองบรรลุผลส าเร็จ กลุ่มท่ีเกิดข้ึน ไม่มีอ านาจใด ๆ ไม่มีการก าหนดไวใ้น
แผนภูมิโครงสร้างองคก์ร ชุมชนเป้าหมายของการเรียนรู้ของคนมีหลายอย่าง ดงันั้น ชุมชน นกัปฏิบติั   
จึงมิไดมี้เพียงกลุ่มเดียว แต่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีอยูท่ี่ประเด็นเน้ือหาท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ร่วมกนั
นัน่เอง และคนคนหน่ึงจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชนก็ได ้
ชุมชนนักปฏิบัติมีความส าคัญอย่างไร 

ชุมชนนกัปฏิบติัเกิดจากกลุ่มคนท่ีมีเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการรวมตวักนั เกิดจาก
ความใกลชิ้ด ความพอใจจากการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั การรวมตวักนัในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการจะเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากกวา่การรวมตวักนัอยา่งเป็น ทางการ มีจุดเนน้คือตอ้งการ
เรียนรู้ร่วมกนัจากประสบการณ์ท างานเป็นหลกัการท างานในเชิงปฏิบติั หรือจากปัญหาในชีวิตประจ าวนั  
หรือเรียนรู้เคร่ืองมือใหม ่ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันางาน หรือวธีิการท างานท่ีไดผ้ลและไม่ไดผ้ล การมี 
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ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ท าใหเ้กิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้และความเขา้ใจได้
มากกว่าการเรียนรู้จากหนงัสือ หรือการฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการในเวทีชุมชนนกั
ปฏิบติัซ่ึงมีสมาชิกจาก ต่างหน่วยงาน ต่างชุมชน จะช่วยใหอ้งคก์รหรือชุมชนประสบความส าเร็จไดดี้กวา่
การส่ือสาร ตามโครงสร้างท่ีเป็นทางการ 

 
การเล่าเร่ือง 

การถอดความรู้ฝังลกึ ด้วยกจิกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลงั 
การเล่าเร่ืองเป็นเทคนิคของการใชเ้ร่ืองเล่าในกลุ่มเพื่อนแบ่งปันความรู้ หรือสร้างแรงบนัดาลใจ

ในการพฒันาการปฏิบติังาน โดยใชภ้าษาง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวนั เล่าเฉพาะ เหตุการณ์ บรรยากาศตวัละคร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ล่าในขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ตามจริง เล่าให้เห็นบุคคล พฤติกรรม การปฏิบติั การคิด 
ความสัมพนัธ์ ขอ้ส าคญัผูเ้ล่าตอ้งไม่ตีความระหวา่งเล่า ไม่ใส่ความคิดเห็นของผูเ้ล่าในเร่ืองขณะท่ีเล่า  
เม่ือเล่าจบแลว้ผูฟั้งสามารถซกัถามผูเ้ล่าได ้ 

การเล่าเร่ืองทีด่ี ควรมีลกัษณะดังนี ้
 1. เร่ืองท่ีเล่าตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน อยา่แต่งเร่ืองข้ึนมาเอง 
 2. เร่ืองเล่าสอดคลอ้งกบัหวัปลาหรือประเด็นของกลุ่ม 
 3. มีช่ือเร่ืองท่ีบอกถึงความส าเร็จ 
 4. ผูเ้ล่าเป็นเจา้ของเร่ือง 
 5. ลีลาการเล่า เร้าพลงัผูฟั้งใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะน าไปปฏิบติัหรือคิดต่อ 
 6. เร่ืองท่ีเล่า ควรจบภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที 
 7. ท่าทางขณะเล่า เล่าอยา่งมีชีวติชีวาจะท าใหเ้กิดพลงัขบัเคล่ือน 
 8. การเล่าเร่ือง ตอ้งให้ครบทั้ง 3 ส่วน คือ เป็นมาอยา่งไร แกปั้ญหาอยา่งไร และไดผ้ลเป็น

อยา่งไร 
 

กจิกรรมการเล่าเร่ือง 
 1. ให้คุณกิจ (สมาชิกทุกคน) เขียนเร่ืองเล่าประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานของ

ตนเองเพื่อให้ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ปรากฏออกมาเป็น ความรู้ชัดแจง้ 
(Explicit Knowledge) ลงในกระดาษ A4 ส่งครูผูส้อนก่อนเล่าเร่ือง 

 2.   เล่าเร่ืองความส าเร็จของตนเอง ใหส้มาชิกในกลุ่มยอ่ยฟัง 
 3.   คุณกิจ (สมาชิก) ในกลุ่ม ช่วยกนัสกดัขมุความรู้ จากเร่ืองเล่า เขียนบนกระดาษ   
                          ฟลิปชาร์ด 
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  4.   ช่วยกนัสรุปขุมความรู้ท่ีสกดัไดจ้ากเร่ือง ซ่ึงมีจ านวนหลายขอ้ ให้กลายเป็นแก่นความรู้  
ซ่ึงเป็นหวัใจท่ีท าใหง้านประสบผลส าเร็จ 

 5.   ใหแ้ต่ละกลุ่ม คดัเลือกเร่ืองเล่าท่ีดีท่ีสุด เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมใหญ่ 
 6.   รวมเร่ืองเล่าของทุกคน จดัท าเป็นเอกสารคลงัความรู้ของกลุ่ม หรือเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซด์

เพื่อแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ และน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างาน 
 

สกดัขุมความรู้และแก่นความรู้ 
1.  ขุมความรู้  ในการฟังเร่ืองเล่านั้น ผูฟั้งจะตอ้งฟังอยา่งตั้งใจ ฟังอยา่งลึกซ้ึง หากไม่เขา้ใจหรือ

ไดย้นิไม่ชดัเจน สามารถซกัถามเม่ือผูเ้ล่า (คุณกิจ) เล่าจบแลว้ ในบางช่วง บางตอน ท่ีไม่ชดัเจนได ้ซ่ึงจะมี
ผูบ้นัทึก (คุณลิขิต) ช่วยบนัทึกเร่ืองเล่าและอ่านบนัทึกให้ท่ีประชุมฟัง อีกคร้ังหน่ึงเพื่อสอบทานการจด
บนัทึกกบัการเล่าเร่ืองของผูเ้ล่า (คุณกิจ) ให้สอดคลอ้งตรงกนั ผูอ้  านวยการประชุม (คุณอ านวย) จะช่วย
ให้ผูฟั้งสกดัเอาวิธีการปฏิบติัของผูเ้ล่า (คุณกิจ) ท่ีท าให้งานส าเร็จออกมา วิธีการกระท าท่ีสกดัออกได้
เรียกว่าขุมความรู้ ผูฟั้งแต่ละคนจะเขียนขุมความรู้ออกโดยใช้กระดาษแผ่นนอ้ยเขียน 1 ขุมความรู้ต่อ
กระดาษ 1 แผ่น ไม่จ  ากดัจ านวนว่าแต่ละคนจะเขียนไดก่ี้ขุม ก่ีแผ่น ข้ึนอยู่กบัทกัษะการฟังและ
ความสามารถในการจบัประเด็นของแต่ละคน   

ลกัษณะของขุมความรู้ควรมีลกัษณะดังนี ้
 1)   เป็นประโยคท่ีข้ึนดว้ยค ากริยา 
 2)   เป็นวธีิการปฏิบติั ( How to ) 
 3)   เป็นประโยคหรือขอ้ความท่ีส่ือความเขา้ใจไดโ้ดยทัว่ไป 
2. แก่นความรู้   แก่นความรู้จะมาจากขุมความรู้ท่ีสกดัไดจ้ากเร่ืองเล่า ซ่ึงจะมีเป็นจ านวนมาก  

และเม่ือวเิคราะห์และพิจารณาอยา่งจริงจงัจะเห็นวา่ขมุความรู้เหล่านั้นสามารถจดักลุ่มได ้ การจดักลุ่มขุม
ความรู้ประเภทเดียวกันไวด้้วยกนั แล้วตั้งช่ือให้กบัขุมความรู้ใหม่นั้น โดยให้ครอบคลุมขุมความรู้
ทั้งหมดท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

 
ตัวอย่างการเล่าเร่ืองจากชุมชนนักปฏิบัติ 

 
โลกใหม่ของเเน็ต 

แน็ต  เป็นเด็กสาวในหมู่บา้นและเคยอยูท่ี่กรุงเทพฯ  พ่อแม่เสียชีวิตหมด อยูก่บัยาย และยายก็
ไดเ้สียชีวิตไปแลว้ อยูก่รุงเทพได ้6 - 7 ปี ไดก้ลบัมาอยูใ่นหมู่บา้น  กลบัมาไม่มีใครรู้วา่แน็ตติดเช่ือ HIV 
มาดว้ย  เม่ือมาอยูใ่หม่ ๆ ทุกคนก็สงสัยท าไมเก็บตวั ไม่ออกไปไหน บางคร้ังก็ชอบเหม่อมองไปขา้งนอกบา้น  
โดยไม่มีจุดหมาย  มีหนุ่ม ๆ แวะเวยีนไปหาแน็ตก็ออกไปกบับางคน 
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มีคร้ังหน่ึงกองผา้ป่าท่ีตั้งไวท่ี้หอประชุมหมู่บา้นก็หายไป มีชาวบา้นมาแจง้วา่ เห็นถงั พลาสติก
ท่ีตั้งกองผา้ป่าแอบอยูข่า้งหอประชุมหมู่บา้น เงินหายไปหมดเหลือแต่ถงัพลาสติกกบัก่ิงไมท่ี้ใชแ้ขวนเงิน  
ขา้พเจา้และคนในหมู่บา้นลงความเห็นวา่ คนท่ีเอาเงินไปน่าจะเป็นคนท่ีมีบา้นอยูใ่กลบ้ริเวณน้ี เพราะตอน
ท่ีเงินหายไปคนดูแลเพียงแต่ไปเขา้หอ้งน ้าท่ีอยูด่า้นหลงั หอประชุมเท่านั้น   

ต่อมามีคนไปพบแน็ตท่ีโรงพยาบาล เห็นพูดกบัหมออยูน่าน และไดย้ินมาวา่แน็ตติดเช้ือ HIV  
และตอ้งการเงินมาเป็นค่ายาเพื่อรักษาตนเอง เม่ือคนนั้นมาบอกขา้พเจา้และขา้พเจา้ ได้ปรึกษากบั
คณะกรรมการหมู่บา้น ลงความเห็นวา่ ตอ้งให้ความช่วยเหลือแน็ต เพราะหากแน็ตไม่ยอมรับความจริง
และยงัไปกบัเด็กผูช้ายในหมู่บา้น ก็จะเป็นการแพร่เช้ือให้กบัคนในหมู่บา้นไปอีก และหากทุกคนรู้ว่า
แน็ตติดเช้ือ จะพากนัรังเกียจไม่ใหเ้ขา้สังคมดว้ย 

ขา้พเจา้ไดพู้ดคุยกบัแน็ตเป็นการส่วนตวั และแนะน าให้แน็ตเลิกเท่ียวกบัเด็กผูช้ายในหมู่บา้น   
และให้ไปพบกบัเจา้หน้าท่ีมูลนิธิสุขใจ เพื่อร่วมกบักลุ่มผูติ้ดเช้ือท ากิจกรรมร่วมกนั และเรียนรู้วิธีการ
ดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง ตอนแรกแน็ตไม่ยอมไป เพราะเม่ือไปแลว้ในหมู่บา้นจะรู้ว่าแน็ตติดเช้ือ HIV  
ขา้พเจา้จึงไปขอร้องภรรยาผูใ้หญ่บา้นซ่ึงเป็นญาติกบัแน็ตให้ช่วยพูด  เพื่อให้แน็ตยอมรับสภาพตวัเอง  
แน็ตร้องไหอ้ยูน่าน คร ่ าครวญถึงชีวติอนัแสนรันทด และ ยอมไปท่ีมูลนิธิสุขใจ 

การไปมลูนิธิสุขใจคร้ังน้ี แน็ตไดรู้้จกักบัเพื่อนท่ีติดเช้ือเหมือนกนั ไดพ้ดูคุยกนั รวมตวักนัเป็นกลุ่ม
เพื่อท ากิจกรรมร่วมกนัทุกวนัศุกร์ แน็ตคลายกงัวลใจและคิดวา่ตวัเองมีเพื่อนหวัอกเดียวกนั ไม่โดดเด่ียว  
แลกเปล่ียนความรู้วธีิการดูแลตนเองกบัเพื่อน ๆ และหาอาชีพใหก้บัตนเอง ไม่แพร่เช้ือใหค้นอ่ืน 

ขา้พเจา้ไดไ้ปเยีย่มเยยีนแน็ตท่ีมูลนิธิสุขใจ เห็นแน็ตหวัเราะกบัเพื่อน ๆ พดูคุยกบัคนอ่ืนมากข้ึน  
และแน็ตบอกวา่ “น่ีเป็นโลกใหม่ของแน็ต โลกของคนหวัอกเดียวกนั” 

ขา้พเจา้สร้างความเขา้ใจกบัคนในหมู่บา้นไม่ใหแ้สดงอาการรังเกียจ โรคน้ีไม่ติดกนัไดง่้าย ๆ น่ี
ผา่นมา 4 ปีแลว้ แน็ตก็ยงัใชชี้วติไดเ้หมือนปกติ และช่วยสังคมโดยการเป็นวทิยากร ใหค้วามรู้กบัเยาวชน
ในหมู่บา้นในเร่ืองการป้องกนัโรคท่ีเก่ียวกบัเพศสัมพนัธ์ 
 

 
กจิกรรม 
1. การจดัการความรู้ในการปฏิบติัการคืออะไร มีความส าคญัอยา่งไร 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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2. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ในการปฏิบติัการกลุ่มมีใครบา้ง   
 ท าหนา้ท่ีอะไรบา้ง 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
 
 

 2.    ใหผู้เ้รียนเขียนเร่ืองเล่าแห่งความส าเร็จ และรวมกลุ่มกบัเพื่อนท่ีมีเร่ืองเล่าลกัษณะ 
   คลา้ยกนั ผลดักนัเล่าเร่ือง สกดัความรู้จากเร่ืองเล่าของเพื่อน ตามแบบฟอร์มน้ี 

แบบฟอร์มการบันทกึขุมความรู้จากเร่ืองเล่า 
 
ช่ือเร่ือง 

………………………………………………………… 
ช่ือผู้เล่า 

………………………………………………………… 
 
1. เนือ้เร่ืองย่อ 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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2. การบันทกึขุมความรู้จากเร่ืองเล่า 
 2.1  ปัญหา 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
  
 2.2 วธีิแกปั้ญหา (ขมุความรู้) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 
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   2.3 ผลท่ีเกิดข้ึน 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
  
 2.4 ความรู้สึกของผูเ้ล่า / ผูเ้ล่าไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง จากการท างานน้ี 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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3.  แก่นความรู้ 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 
เร่ืองที่ 5   การสร้างองค์ความรู้พฒันา ต่อยอด และยกระดบัความรู้ 
   

องคค์วามรู้เป็นความรู้และปัญหาท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพและบริบทของชุมชน การสร้าง
องคค์วามรู้หรือชุดความรู้ของกลุ่ม จะท าให้สมาชิกกลุ่มมีองคค์วามรู้หรือชุด ความรู้ไวเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันางาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืนอยา่ง ภาคภูมิใจ เป็นการต่อยอดความรู้และ
การท างานของตนต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด อยา่งท่ีเรียกวา่ เกิดการเรียนรู้และพฒันากลุ่มอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 

บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีศึกษา คน้ควา้ และปฏิบติั บุคคลนั้นยอ่มมีโอกาสไดส้ัมผสักบั องคค์วามรู้นั้น
โดยตรง และหากมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง จะท าใหเ้กิดการพฒันาต่อยอด ความรู้ข้ึนไปเร่ือย ๆ   

 
การสร้างองค์ความรู้พฒันา ต่อยอด และยกระดับความรู้ 

ความรู้เป็นผลจากการเรียนรู้ เกิดจากความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล  
ซ่ึงความรู้ท่ีทุกคนมีน่าจะมาจากความรู้รอบตวั ความรู้ทางวชิาการหรือความรู้ จากต าราท่ีไดเ้รียนมาตั้งแต่
ระดบัประถมนัน่เอง 
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มนุษย์แต่ละคนมีความรู้และปัญญาแตกต่างกันออกไป เน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น  
สภาพแวดลอ้ม ภูมิศาสตร์ พื้นฐานการศึกษารวมทั้งความสามารถของสมองเอง ก็ท าให้มนุษย ์คิดหรือมี
ความรู้ท่ีแตกต่างกนั 

ความรู้จากการปฏิบติัเป็นความรู้ท่ีท าให้มนุษยคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนมา และการปฏิบติัก็ท  าให้
มนุษยเ์กิดการเรียนรู้ การเรียนรู้จนเกิดความช านาญสามารถแกปั้ญหาและพฒันาในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการได ้
ถือวา่เกิดปัญญาหรือสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัตวัเอง 

ความรู้มีการเปล่ียนแปลงไดต้ามยุคสมยั การท่ีจะด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข จึงตอ้ง
มีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เรียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  การแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาต่อ
ยอดให้กบัตนเองนั้น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบั
สภาวะปัจจุบนั หากมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้แลว้ ท าให้เรามีความรู้มากข้ึนถือว่ามีการยกระดบัความรู้
นัน่เอง รู้แลว้แต่ยงัไม่ครอบคลุมและอาจไม่ทนัสมยัเขา้กบัสถานการณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมจึงถือวา่เป็นการ
ยกระดบัความรู้ใหก้บัตนเอง 

หวัใจของการจดัการความรู้  คือ การส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ ดงันั้นการด าเนินการ
จดัการองคค์วามรู้อาจตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่องาน หรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 
 2. การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
 3. การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
 4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจกรรมงานของตน 
 5. การน าประสบการณ์จากการท างาน  และการประยุกตใ์ชม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกดั

ขมุความรู้ออกมาบนัทึกไว ้
 6. การจดบนัทึก “ขมุความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ท่ีครบถว้น ลุ่มลึก และเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากข้ึน 
 

เร่ืองที่ 6 การจดัท าสารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

สารสนเทศการจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันางาน พฒันาคน หรือพฒันากลุ่ม ซ่ึงอาจจดัท าเป็นเอกสารคลงัความรู้ของกลุ่ม  
หรือเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซด ์เพื่อแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ และน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างาน 
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ตัวอย่างของสารสนเทศจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ 
 1. การบันทึกเร่ืองเล่า เป็นเอกสารท่ีรวบรวมเร่ืองเล่าท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานให้

ประสบผลส าเร็จ อาจแยกเป็นเร่ืองต่าง ๆ เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจเฉพาะ เร่ืองไดศึ้กษา 
 2. บนัทึกการถอดบทเรียนหรือการถอดองคค์วามรู้ เป็นการทบทวน สรุปผล การท างาน

หรือผลจากเร่ืองเล่าในรูปแบบเอกสาร การถอดบทเรียนหรือถอดองค์ความรู้มีหลาย
ลกัษณะ เช่น การเขียนเป็นความเรียง เป็นตาราง แยกเป็น หวัขอ้ เพื่อใหอ่้านเขา้ใจง่าย 

 3. วีซีดีเร่ืองสั้น เป็นการจดัท าฐานขอ้มูลความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั ท่ีมีการใช้
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์กนัอย่างแพร่หลาย การท าวีซีดีเป็นเร่ืองสั้นเป็นการเผยแพร่ให้
บุคคลไดเ้รียนรู้ และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา หรือพฒันางานในโอกาสต่อไป 

 4. คู่มือการปฏิบัติงาน การจดัการความรู้ท่ีประสบผลส าเร็จจะท าให้เห็นแนวทางของการ
ท างานท่ีชดัเจน การจดัท าเป็นคู่มือเพื่อการปฏิบติังาน จะท าให้งานมี มาตรฐาน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าไปพฒันางานได ้

 5. อินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัมีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย และมีการส่ือสาร 
แลกเปล่ียนความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซด์ต่าง ๆ มีการบนัทึกความรู้ทั้งใน
รูปแบบของเวบ็เพจ เวบ็บอร์ด และรูปแบบอ่ืน ๆ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่ง เก็บขอ้มูล
จ านวนมากในปัจจุบนั เพราะคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 
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ตวัอย่างการถอดองค์ความรู้ 

 
 



70 
 

กจิกรรม 
 1. การสร้างองคค์วามรู้จะก่อให้เกิดการพฒันาต่อยอดและยกระดบัความรู้ 
  ไดอ้ยา่งไร 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 
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2. ใหผู้เ้รียนสรุปองคค์วามรู้จากกิจกรรมทา้ยบทท่ี 4 " การเล่าเร่ือง " ตาม แบบฟอร์มท่ี 
 ก าหนดใหแ้ละใหด้ าเนินการดงัน้ี 

  2.1 รวบรวมเร่ืองเล่าทุกเร่ือง (จากบทท่ี 4) ใหอ้ยูใ่นเล่มเดียวกนั 
  2.2 น าสรุปองคค์วามรู้ใส่ไวใ้นตอนทา้ยเล่ม จดัท าปก ค าน า สารบญั และ เยบ็เป็น

รูปเล่ม  
  2.3 น าไปเผยแพร่ใหก้บัคนในชุมชนของผูเ้รียน 
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แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู้ 
ค าช้ีแจง  จงกาบาท X เลอืกข้อทีท่่านคิดว่าถูกต้องทีสุ่ด 

1. การจดัการความรู้เรียกสั้นๆ วา่อะไร 
 ก. MK 
 ข. KM 
 ค. LO 
 ง. QA 
2. เป้าหมายของการจดัการความรู้คืออะไร 
 ก. พฒันาคน 
 ข. พฒันางาน 
 ค. พฒันาองคก์ร 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
3. ขอ้ใดถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 ก. การจดัการความรู้หากไม่ท าจะไม่รู้ 
 ข. การจดัการความรู้คือการจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ค. การจดัการความรู้ถือเป็นเป้าหมายของการท างาน 
 ง. การจดัการความรู้คือการจดัการความรู้ท่ีมีในเอกสาร  ต ารามาจดัใหเ้ป็น 
  ระบบ 
4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไร 
 ก. ปัญญา 
 ข. สารสนเทศ 
 ค. ขอ้มูล 
 ง. ความรู้ 
5. ชุมชนนกัปฏิบติั ( CoP ) คืออะไร 
 ก. การจดัการความรู้ 
 ข. เป้าหมายของการจดัการความรู้ 
 ค. วธีิการหน่ึงของการจดัการความรู้ 
 ง. แนวปฏิบติัของการจดัการความรู้ 
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บทสะท้อนทีไ่ด้จากการเรียนรู้ 
1. ส่ิงท่ีท่านประทบัใจในการเรียนรู้รายวชิาการจดัการความรู้ 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
2. ปัญหา / อุปสรรคท่ีพบในการเรียนรู้รายวชิาการจดัการความรู้ 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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บทที ่4 
คดิเป็น 

 

สาระส าคญั 
 ศึกษาท าความเขา้ใจกบัความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ ดว้ยกระบวนการอภิปรายกลุ่ม 
และร่วมสรุปสาระส าคญัท่ีเช่ือมโยงไปสู่กระบวนการคิดเป็น ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งดา้นวชิาการ 
ตนเอง และสังคมส่ิงแวดลอ้ม 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายเร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ได ้ 
2. บอกความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ ไปสู่กระบวนการ              
        “คิดเป็น” ได ้

 
ขอบข่ายเนือ้หา 

1. ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ดว้ยการสรุปจากกรณีตวัอยา่ง 
2. “คิดเป็น” และกระบวนการคิดเป็น 
3. ฝึกทกัษะการคิดเป็น 

 

ข้อแนะน าการจัดการเรียนรู้ 
1. คิดเป็น เป็นวชิาท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการคิด การวิเคราะห์ และแสวงหาค าตอบดว้ย

การใชก้ระบวนการท่ีหลากหลาย เปิดกวา้ง เป็นอิสระมากกวา่การเรียนรู้ท่ีเนน้เน้ือหาให้
ท่องจ าหรือมีค าตอบส าเร็จรูปใหโ้ดยผูเ้รียนไม่ตอ้งคิด ไม่ตอ้งวิเคราะห์เหตุและผลเสียก่อน 

2. ขอแนะน าวา่กระบวนการเรียนรู้ในระดบัประถมศึกษาตอ้งใชว้ธีิการพบกลุ่ม อภิปรายถกแถลง 
เพื่อใหผู้เ้รียน และครูช่วยกนัแสวงหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด และช่วยใหผู้เ้รียนได้
คุน้เคยและมัน่ใจในการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ต่อไป 

3. เน่ืองจากเป็นวชิาท่ีประสงคจ์ะใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด การวเิคราะห์ เพื่อแสวงหาค าตอบดว้ย
ตนเอง มากกวา่ท่องจ า เน้ือหาความรู้แบบเดิม ครูและผูเ้รียนจึงควรจะตอ้งปฏิบติัตาม
กระบวนการท่ีแนะน าโดยไม่ขา้มขั้นตอน จะช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที่ 1  ความเช่ือพืน้ฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ / ปฐมบทของ “คดิเป็น” 
 คร้ังหน่ึง ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ อดีตปลดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเคยเป็นอธิบดีกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนมาก่อนเคยเล่าใหฟั้งวา่มีเพื่อนฝร่ังถามท่านวา่ ท าไมคนไทยบางคนจนก็จน อยูก่ระต๊อบเก่า ๆ 
ท างานก็หนัก หาเช้ากินค ่า แต่เม่ือกลบับา้นก็ยงัมีแก่ใจนั่งเป่าขลุ่ย ตั้งวงสนทนา สนุกสนาน เฮฮากบั         
เพื่อนบา้นหรือโขกหมากรุกกบัเพื่อนไดอ้ยา่งเบิกบานใจ ตกเยน็ก็นัง่กินขา้วคลุกน ้ าพริก คลุกน ้ าปลากบั
ลูกเมียอย่างมีความสุขได้ ท่านอาจารยต์อบไปว่า เพราะเขาคิดเป็น  เขาจึงมีความสุข มีความพอเพียง      
ไม่ทุกข์  ไม่เดือดร้อนทุรนทุรายเหมือนคนอ่ืน ๆ เท่านั้นแหละค าถามก็ตามมาเป็นหางว่าว เช่น ก็เจ้า 
 “คิดเป็น” มนัคืออะไร อยูท่ี่ไหน หนา้ตาเป็นอยา่งไร หาไดอ้ยา่งไร หายากไหม ท าอยา่งไรจึงจะคิดเป็น 
ตอ้งไปเรียนจากพระอาจารยทิ์ศาปาโมกขห์รือเปล่า ค่าเรียนแพงไหม มีค่ายกครูไหม ใครเป็นครูอาจารย์
หรือศาสดา ฯลฯ ดูเหมือนวา่ “คิดเป็น” ของท่านอาจารยแ์มจ้ะเป็นค าไทยง่าย ๆ ธรรมดา ๆ แต่ก็ออกจะ
ลึกล ้า ชวนใหใ้ฝ่หาค าตอบยิง่นกั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมาณปี พ.ศ. 2513 เป็นตน้มา ท่านอาจารย ์ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ และคณะไดน้ าแนวคิดเร่ือง   
“คิดเป็น” มาเป็นเป้าหมายส าคญัในการจดัการศึกษาผูใ้หญ่หลายโครงการ เช่น โครงการการศึกษาผูใ้หญ่
แบบเบ็ดเสร็จ โครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ โครงการการศึกษาประชาชนและการศึกษา
ผูใ้หญ่ขั้นต่อเน่ือง* เป็นตน้ ต่อมาท่านยา้ยไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการ ท่านก็น า “คิดเป็น” ไปเป็นแนวทาง
จดัการศึกษาส าหรับเด็กในโรงเรียนจนเป็นท่ียอมรับมากข้ึน เพื่อให้การท าความเขา้ใจกบัการคิดเป็นง่ายข้ึน 
พอท่ีจะให้คนท่ีจะมามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดงักล่าวเขา้ใจ และสามารถ
ด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ “คิดเป็น” ได ้จึงมีการน าเสนอแนวคิด 
 
 
 
 
 
*     นบัเป็นวิธีการทางการศึกษาท่ีสมยัใหม่มากยงัไม่มีหน่วยงานไหนเคยท ามาก่อน 

“คิดเป็น”  คืออะไรใครรู้บา้ง 

มีทิศทางมาจากไหนใครเคยเห็น 

จะเรียนร ่าท าอยา่งไรให ้“คิดเป็น” 

ไม่ลอ้เล่นใครตอบได ้ขอบใจเอย 
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เร่ือง ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยใชก้ระบวนการคิดเป็น ในการท า
ความเขา้ใจกับความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ให้กบัผูท่ี้จะจดักระบวนการเรียนการสอนตาม
โครงการดังกล่าวในรูปแบบของการฝึกอบรม ** ด้วยการฝึกอบรมผูร่้วมโครงการการศึกษาผูใ้หญ่            
แบบเบ็ดเสร็จ และโครงการการศึกษาผูใ้หญ่ขั้นต่อเน่ืองระดับ 3 - 4 - 5 จนเป็นท่ีรู้จกัฮือฮากันมาก                      
ในสมยันั้น ผูเ้ขา้รับการอบรมยงัคงร าลึกถึง และน ามาใชป้ระโยชน์จนทุกวนัน้ี 

   
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 การเรียนรู้เร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ให้เขา้ใจไดดี้ ผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจดว้ย
การร่วมกิจกรรมการคิด การวิเคราะห์ เร่ืองราวต่าง ๆ เป็นขั้นเป็นตอนตามล าดบั และสรุปความคิดเป็น
ขั้นเป็นตอนตามไปดว้ยโดยไม่ตอ้งกงัวลว่าค าตอบหรือความคิดท่ีไดจ้ะผิดหรือถูกเพียงใด เพราะไม่มี
ค  าตอบใดถูกทั้งหมด และไม่มีค  าตอบใดผิดทั้งหมด เม่ือไดร่้วมกิจกรรมครบตามก าหนดแลว้ผูเ้รียนจะ
ร่วมกนัสรุปแนวคิดเร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ไดด้ว้ยตนเอง 

 ต่อไปน้ีเราจะมาเรียนรู้เร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ เพื่อน าไปสู่การสร้างความ
เขา้ใจเร่ือง การคิดเป็นร่วมกนั เร่ิมดว้ยการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นขั้นเป็นตอนไปตั้งแต่กิจกรรมท่ี 1 - 
กิจกรรมท่ี 5 โดยจะมีครูเป็นผูร่้วมกิจกรรมดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
**   ท่ีให้วิทยากรท่ีเป็นผูจ้ดัอบรมและผูเ้ขา้รับการอบรมมีส่วนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนัดว้ย กระบวนการอภิปรายถกแถลงในรูปกระบวนการ
กลุ่มมีการวิเคราะห์กรณีตวัอยา่งหลายเร่ือง ท่ีก าหนดข้ึน น าเหตุผล และขอ้คิดเห็นของกลุ่มมาสรุปสังเคราะห์ออกมาเป็นความเช่ือพ้ืนฐาน
ทางการศึกษาผูใ้หญ่ (สมยันั้น) หรือ กศน. (สมยัต่อมา) ผลสรุปของการอภิปรายถกแถลงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็จะไดอ้อกมาเป็นทิศทาง
เดียวกนัเพราะเป็นสจัธรรมท่ีเป็นความจริงในชีวิต 

      เราจะมาท าความรู้จักกับความเช่ือพืน้ฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ท่ีเป็นปฐมบทของการคิดเป็น
กันบ้างดีไหม 
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กจิกรรมที ่1 
  ครูและผูเ้รียนนัง่สบาย ๆ อยูก่นัเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงานท่ี 1 ท่ีเป็นกรณีตวัอยา่งเร่ือง 
“หลายชีวติ” ใหผู้เ้รียนทุกคน ครูอธิบายใหผู้เ้รียนทราบวา่ ครูจะอ่านกรณีตวัอยา่งใหฟั้ง 2 เท่ียวชา้ ๆ ใครท่ี
พออ่านไดบ้า้งก็อ่านตามไปดว้ย ใครท่ีอ่านยงัไม่คล่องก็ฟังครูอ่านและคิดตามไปดว้ย เม่ือครูอ่านจบแลว้ก็
จะพดูคุยกบัผูเ้รียนเชิงทบทวนถึงเน้ือหาในกรณีตวัอยา่งเร่ือง  “หลายชีวติ” เพื่อจะให้แน่ใจวา่ผูเ้รียนทุกคน
เขา้ใจเน้ือหาของกรณีตวัอยา่งตรงกนัจากนั้นครูจึงอ่านประเด็น ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด (ค าถาม ท่ีไม่มี
ค  าตอบส าเร็จรูป) ท่ีก ากบัมากบักรณีตวัอยา่งใหผู้เ้รียนฟัง 
ใบงานที ่1  กรณีตวัอยา่ง เร่ือง “หลายชีวติ” 

 
 
 
 
 

พระมหาสมชัย  เป็นพระนักเทศน์ มีประสบการณ์การเทศน์มหาชาติกัณฑ์มัทรีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
แพร่หลายในหลายท่ีหลายภาคของไทย วดัหลายแห่งตอ้งจองท่านไปเทศน์ให้งานของวดันั้น ๆ 
เพราะญาติโยมขอร้อง และพระนกัเทศน์ทั้งหลายก็นิยมเทศน์ร่วมกบัท่าน มหาสมชยัตั้งใจไวว้า่
อยากเดินทางไปเทศน์ท่ีวดัไทยในอเมริกาสักคร้ังในชีวติ เพราะไม่เคยไปต่างประเทศเลย 

เจ๊เกยีว เป็นนกัธุรกิจชั้นน า มีกิจการหลายอยา่งในความดูแล เช่น กิจการเส้ือผา้ส าเร็จรูป กิจการจ าหน่าย
สินคา้โอท็อป กิจการส่งออกสินคา้อาหารกระป๋อง กิจการจ าหน่ายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต       
แต่เจเ๊กียวไม่มีลูกสืบสกุลเลย ตั้งความหวงัไวว้า่ขอมีลูกสักคน แต่ก็ไม่เคยสมหวงัเลย 

ลุงแป้น เป็นเกษตรกรอาวโุส อายเุกิน 60 ปีแลว้ แต่ยงัแขง็แรง มีฐานะดี ชอบท างานทุกอยา่ง ไม่อยูน่ิ่ง  
ท างานส่วนตวั งานสังคม งานช่วยเหลือคนอ่ืน และงานบ ารุงศาสนา ลุงแป้นแอบมีความหวงัลึก ๆ  
อยากได้ปริญญากิตติมศกัด์ิ จากมหาวิทยาลยัราชภัฏสักแห่งเพื่อเก็บไวเ้ป็นความภูมิใจของ
ตนเอง และวงศต์ระกลู 

เด็กหญิงนวลเพ็ญ เป็นเด็กหญิงจนๆ ในต่างจงัหวดัห่างไกล ไม่เคยเห็นกรุงเทพฯ ไม่เคยเขา้เมือง ไม่เคย
ออกจากหมู่บา้นไปไกลๆ เลย ด.ญ. นวลเพญ็คิดว่าถา้มีโอกาสไปเท่ียวกรุงเทพสักคร้ังจะดีใจ
และมีความสุขมากท่ีสุด 

ทดิแหวง บวชเป็นเณรตั้งแต่เล็ก เม่ืออายคุรบบวชก็บวชเป็นพระ เพิ่งสึกออกมาช่วยพอ่ท านา ทิดแหวง 

                 ตั้งความหวงัไวว้่าเขาอยากแต่งงานกบัหญิงสาวสาย ร ่ ารวยสักคน จะได้มีชีวิตท่ีสุขสบาย                
ไม่ตอ้งท างานหนกัเหมือนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 

ประเด็น กรณีตวัอยา่งเร่ือง “หลายชีวติ” บอกอะไรบา้งเก่ียวกบัชีวติมนุษย ์

 

หลายชีวติ 
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แนวทางการท ากจิกรรม 
                   ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 - 3 กลุ่มย่อย ให้ผูเ้รียนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
เพื่อเป็นผูน้ าอภิปรายและผูจ้ดบนัทึก ผลการอภิปรายของกลุ่มและน าผลการอภิปรายของกลุ่มเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ จากนั้ นให้ผู ้เรียนทุกกลุ่มอภิปรายถกแถลงเพื่อหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดให ้            
ครูติดตามสังเกต เหตุผลของกลุ่มหากขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ ครูอาจช้ีแนะให้อภิปรายเพิ่มเติม ในส่วนของ
ขอ้มูลท่ียงัขาดอยู่ได้เลขานุการกลุ่มบนัทึกผลการพิจารณาหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด ให้เป็น
ค าตอบสั้น ๆ ไดใ้จความเท่านั้น และน าค าตอบนั้นไปรายงานในท่ีประชุมกลุ่มใหญ่ หากมีผูเ้รียนไม่มาก
นกัครูอาจไม่ตอ้งแบ่งกลุ่มย่อย ให้ผูเ้รียนทุกคนร่วมอภิปรายถกแถลง หรือสนทนาแลกเปล่ียนความคิด
กนัในกลุ่มใหญ่เลยโดยมีประธานหรือหวัหนา้กลุ่มเป็นผูน้ า และมีเลขานุการกลุ่มเป็นผูบ้นัทึกขอ้คิดเห็น
ของคนในกลุ่ม ลงบนกระดาษปรู๊ฟ หรือกระดานด า (ครูอาจเป็นผูช่้วยบนัทึกได)้ 
  ในการประชุมกลุ่มใหญ่ ผูแ้ทนกลุ่มย่อยน าเสนอรายงาน ครูบนัทึกขอ้คิดเห็นของกลุ่ม
ย่อยไวท่ี้กระดาษปรู๊ฟ ซ่ึงเตรียมจดัไวก่้อนแลว้ เม่ือทุกกลุ่มรายงานแลว้ ครูน าอภิปรายในกลุ่มใหญ่ถึง
ค าตอบของกลุ่ม ซ่ึงจะหลอมรวมบูรณาการค าตอบของกลุ่มยอ่ยออกมาเป็นค าตอบประเด็นอภิปรายของ
กรณีตวัอยา่ง “หลายชีวติ” ของกลุ่มใหญ่ จากนั้นครูน าสรุปค าตอบท่ีไดเ้ป็นขอ้เขียนท่ีสมบูรณ์ข้ึน และน า
ค าตอบนั้นบนัทึกในกระดาษปรู๊ฟติดไวใ้หเ้ห็นชดัเจน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  กรณีตวัอย่างเร่ือง “หลายชีวิต” เร่ิมเปิดตวัออกมาเป็นเร่ืองแรก ผูเ้รียนจะตอ้งติดตาม
ต่อไปด้วยการท ากิจกรรมท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ถึงท่ี 5 ตามล าดบั จึงจะพบค าตอบว่า “ความเช่ือพื้นฐานทาง
การศึกษาผูใ้หญ่ คืออะไรแน่ และจะเป็นปฐมบทของ “การคิดเป็น” อยา่งไร พกัสักครู่ก่อนนะ 
 

 

 

ตัว อ ย่ า ง  ข้ อ ส รุ ป ข อ ง ก ร ณี
ตวัอย่าง เร่ือง “หลายชีวิต” จาก
ความเห็นของผูเ้รียนหลายกลุ่มท่ี
ผ่านมา ปรากฏดังในกรอบด้าน
ขวามือตัวอย่างข้อสรุปน้ีอาจ
ใกลเ้คียงกบัขอ้สรุปของท่านก็ได ้

ตัวอย่าง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 

“หลายชีวติ” 
-------------- 

คนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั มีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีไม่
เหมือนกัน แต่ทุกคนมีความต้องการท่ีคล้ายกัน คือ 
ตอ้งการประสบความส าเร็จ ซ่ึงถา้บรรลุตามตอ้งการของ
ตน คนนั้นก็จะมีความสุข 
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กจิกรรมที ่2 
  ครูและผูเ้รียนนัง่รวม ๆ อยูก่นัเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงานท่ี 2 ท่ีเป็นกรณีตวัอยา่ง เร่ือง 
“แป๊ะฮง” ครูด าเนินกิจกรรมเช่นเดียวกบัการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 1 
 

 

ใบงานที ่2  กรณีตวัอยา่งเร่ือง แป๊ะฮง 
 

 
 
   
                            ท่านขนุพิชิตพลพา่ย เป็นคหบดีมีช่ือเสียงมากในดา้นความเมตตากรุณาท่านเป็นคน 
ท่ีพร้อมไปดว้ยทรัพยส์มบติั ขา้ทาสบริวาร เกียรติยศ ช่ือเสียง และสุขกายสบายใจ 
  ตาแป๊ะฮง เป็นชายจีนชราตวัคนเดียว ขายเตา้ฮวย อาศยัอยูท่ี่หอ้งแถวเล็ก ๆ หลงับา้น          
ขนุพิชิต แป๊ะฮงขายเตา้ฮวยเสร็จกลบับา้นตอนเยน็ ตกค ่าหลงัจากอาบน ้าอาบท่ากินขา้วเสร็จก็นัง่สีซอ
เพลิดเพลินทุกวนัไป 
  วนัหน่ึงท่านขนุคิดวา่ แป๊ะฮงดูมีความสุขดี แต่ถา้ไดมี้เงินมากข้ึนคงจะมีความสุข 
อยา่งสมบูรณ์มากข้ึน ทา่นขุนจึงเอาเงินหน่ึงแสนบาทไปใหแ้ป๊ะฮง จากนั้นมาเป็นเวลาอาทิตยห์น่ึงเตม็ ๆ          
ท่านขนุไม่ไดย้นิเสียงซอจากบา้นแป๊ะฮงอีกเลย ท่านขนุรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอยา่งหน่ึง เยน็วนัท่ีแปด
แป๊ะฮงก็มาพบท่านขนุ พร้อมกบัน าเงินท่ียงัเหลืออีกหลายหม่ืนมาคืน แป๊ะฮงบอกท่านขนุวา่ 
  “ผมเอาเงินมาคืนท่านครับ ผมเหน่ือยเหลือเกิน มีเงินมากก็ตอ้งท างานมากข้ึนตอ้งคอย
ระวงัรักษาเงินทอง เตา้ฮวยก็ไม่ไดข้าย ตอ้งไปลงทุนทางอ่ืนเพื่อให้รวยมากข้ึนอีกลงทุนแลว้ก็กลวั
ขาดทุน เหน่ือยเหลือเกิน ผมไม่อยากไดเ้งินแสนแลว้ครับ” 
  คืนนั้นท่านขุนก็หายใจโล่งอก เม่ือไดย้นิเสียงซอจากบา้นแป๊ะฮงแทรกเขา้มากบัสายลม 
 
ประเด็น ในเร่ืองของความสุขของคนในเร่ืองน้ี ท่านไดแ้นวคิดอะไรบา้ง? 
 
แนวทางการท ากจิกรรม 

1. เลขานุการกลุ่มบนัทึกความเห็นของกลุ่มท่ีร่วมกนัอภิปราย  ความเห็นอาจมีหลายค าตอบก็ได ้
2. เปรียบเทียบความเห็น หรือค าตอบของกลุ่มผูเ้รียนกบัตวัอยา่งขอ้สรุปท่ีน าเสนอวา่ใกลเ้คียงกนั

หรือไม่เพียงใด 
3. เลือกขอ้คิดหรือค าตอบท่ีกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุดไว ้1 ค าตอบ 

 

แป๊ะฮง 
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4. ค าตอบท่ีกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุดท่ีเลือกบนัทึกไวคื้อ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง ข้อสรุปของกรณีตัวอย่าง 
เร่ือง “แป๊ะฮง” จากความเห็นของ
ผู ้เ รียนหลายกลุ่มท่ีเคยเสนอไว้ดัง
ปรากฏในกรอบดา้นขวามือ ตวัอยา่ง
ข้อสรุปน้ีอาจใกล้เคียงกับข้อสรุป
ของกลุ่มของท่านก็ได ้

ตัวอย่าง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 

“แป๊ะฮง” 
----------- 

เ ม่ือคนมีความแตกต่างกัน  แต่ ทุกคนต่างก็
ตอ้งการความสุข ดงันั้น ความสุขของแต่ละคนก็
อาจไม่เหมือนกัน ต่างกันไปตามสภาวะของ    
แต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
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กจิกรรมที ่3 
  ครูและผูเ้รียนนัง่รวม ๆ อยูก่นัเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงานท่ี 3 ท่ีเป็นกรณีตวัอยา่ง เร่ือง 
“ธญัญวดี” ครูด าเนินกิจกรรมเช่นเดียวกบัการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 2 
 

ใบงานที ่3  กรณีตวัอยา่งเร่ือง “ธญัญวดี” 
 

 
 

 
  ธญัญวดีไดรั้บการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนมธัยมท่ีต่างจงัหวดั พอเป็นครูได ้1 ปี ก็มีอนั
เป็นตอ้งยา้ยเขา้มาอยู่ในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนท่ีธัญญวดียา้ยเขา้มาท าการสอนเป็นโรงเรียนมธัยม
เช่นเดียวกนั แต่มีการสอนการศึกษาผูใ้หญ่ ระดบัท่ี 3 - 4 และ 5 ในตอนเยน็อีกดว้ย มาเม่ือเทอมท่ีแล้ว    
ธัญญวดีได้รับการชกัชวนจากอาจารยใ์หญ่ให้สอนการศึกษาผูใ้หญ่ในตอนเย็น ธัญญวดีเห็นว่าตวัเอง          
ไม่มีภาระอะไรก็เลยตกลงโดยไม่ตอ้งคิดถึงเร่ืองอ่ืน ซ ้ ายงัจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอีกดว้ย 
  แต่ธัญญวดีจะคิดผิดหรือเปล่าไม่ทราบ เร่ิมตน้จากเสียงกระแนะกระแหนจากครูเก่า          
บางคนว่ามาอยู่ยงัไม่ทนัไรก็ได้สอนภาคค ่า ส่วนครูเก่าท่ีสอนภาคค ่า ก็เลือกสอนเฉพาะชั่วโมงตน้ ๆ          
โดยอ้างว่า เขามีภารกิจท่ีบ้าน ธัญญวดียงัสาว ยงัโสด ไม่มีภาระอะไรต้องสอนชั่วโมงทา้ย ๆ ท าให ้                 
ธญัญวดีตอ้งกลบับา้นดึกทุกวนั ถึงบา้นก็เหน่ือย อาบน ้าแลว้หลบัเป็นตายทุกวนั 
  การสอนของครูภาคค ่า ส่วนใหญ่ไม่ค่อยค านึงถึงผูเ้รียน เขาจะรีบสอนให้หมดไป
ชั่วโมงหน่ึงๆ เท่านั้น เทคนิคการสอนท่ีได้รับการอบรมมาเขาไม่น าพา ท างานแบบขอไปที เช้าชาม            
เยน็ชาม ธญัญาวดีเห็นแลว้ก็คิดวา่ คงจะร่วมสังฆกรรมไม่ได ้จึงพยายามทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจและเวลา 
ท าทุกๆ วิถีทาง  เพื่อหวงัจะให้ครูเหล่านั้นไดเ้อาเยี่ยงอย่างของตนบา้งแต่ก็ไม่ไดผ้ล ทุกอยา่งเหมือนเดิม 
ธญัญวดีแทบหมดก าลงัใจไม่มีความสุขเลย คิดจะยา้ยหนีไปอยู่ท่ีอ่ืน มาฉุกคิดว่าท่ีไหน ๆ คงเหมือน ๆ 
กนั คนเราจะใหเ้หมือนกนัหมดทุกคนไปไม่ได ้
 
ประเด็น ถา้ท่านเป็นธญัญวดี ท าอยา่งไรจึงจะอยูใ่นสังคมนั้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

 

ธัญญวด ี
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แนวทางการท ากจิกรรม 
1. เลขานุการกลุ่มบนัทึกความเห็นของกลุ่มท่ีร่วมกนัอภิปรายความเห็นอาจมีหลายค าตอบก็ได ้
2. เปรียบเทียบความเห็น หรือค าตอบของกลุ่มผูเ้รียนกบัตวัอยา่งขอ้สรุปท่ีน าเสนอวา่ใกลเ้คียงกนั

หรือไม่เพียงใด 
3. เลือกขอ้คิดหรือค าตอบท่ีกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุดไว ้1 ค าตอบ 
4. ค าตอบท่ีกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุดท่ีเลือกบนัทึกไวคื้อ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างข้อสรุปของกรณีตัวอย่าง
เร่ือง “ธัญญวดี” จากความเห็นของ
ผู ้เรียนหลายกลุ่มท่ีเคยเสนอไว้ดัง
ปรากฏดัง ในกรอบด้านขวา มือ 
ตวัอยา่งขอ้สรุปน้ีอาจจะใกลเ้คียงกบั
ขอ้สรุปของกลุ่มของท่านก็ได ้

ตวัอยา่ง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 

“ธญัญวดี” 
--------------------- 

     การท่ีคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขนั้ น             
ต้อ ง รู้ จัก ป รับตัว เ อ ง ให้ เ ข้ า กับ สถ านก า ร ณ์ 
ส่ิงแวดลอ้มหรือปรับสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มให้เขา้
กบัตนเองหรือปรับทั้งสองทางให้เขา้หากนัไดอ้ย่าง
ผสมกลมกลืนก็จะเกิดความสุขได ้
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กจิกรรมที ่4 

                          ครูและผูเ้รียนนัง่รวม ๆ อยูก่นัเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงานท่ี 4 ท่ีเป็นกรณีตวัอยา่ง เร่ือง “วุน่” 
ครูด าเนินกิจกรรมท่ี 4 เช่นเดียวกบัการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 
 

ใบงานที ่4 กรณตีัวอย่างเร่ือง “วุ่น” 
 
 

 
  หมู่บา้นดอนทรายมูลท่ีเคยสงบเงียบมาแต่กาลก่อน กลบัคึกคกัดว้ยผูค้นท่ีอพยพเขา้ไป
อยู่เพิ่มกนัมากข้ึน ๆ ทุกวนั ทั้งน้ีเป็นเพราะการคน้พบพลอยในหมู่บา้น มีการต่อไฟฟ้าท าให้สว่างไสว 
ถนนลาดยางอย่างดี รถราวิ่งดูขวกัไขว่ไปหมด ส่ิงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนก็เกิดข้ึน เช่น เม่ือวานเจา้จุก            
ลูกผูใ้หญ่จา้งถูกรถจากกรุงเทพฯ ทบัตายขณะวิง่ไล่ยงินก เม่ือเดือนก่อน น.ส.เหรียญเงิน เทพีสงกรานต ์ปี
น้ี ถูกไฟฟ้าดูดขณะรีดผา้อยู ่ซ่องผูห้ญิงเกิดข้ึนเป็นดอกเห็ด เพื่อตอ้นรับผูค้นท่ีมาท าธุรกิจ ท่ีร้ายก็คือเป็น
ท่ีเท่ียวของผูช้ายในหมู่บา้นน้ีไปดว้ย ท าใหผ้วัเมียตีกนัแทบไม่เวน้แต่ละวนั 
  ครูสิงห์แกนั่งดูเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแล้ว ไดแ้ต่นั่งปลงอนิจจงั “เออ ไอพ้วกน้ีเคย
สอนจ าจ้ีจ  ้ าไชมา ตั้งแต่หัวเท่าก าป้ัน เดียยวน้ีดูมนัขดัหูขดัตากันไปหมด จะสอนมนัอย่างเดิมคงจะไป                
ไม่รอดแลว้ เราจะท าอยา่งไรดี” 
 
ประเด็น 
  1. ท าไมจึงเกิดปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีข้ึนในหมู่บา้นดอนทรายมูล 
  2. ถา้ท่านเป็นคนในหมู่บา้นทรายมูล ท่านจะแกปั้ญหาอยา่งไร 
  3. ท่านคิดวา่ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนเช่นน้ี ควรเป็นอยา่งไร 
 
 
 

“วุ่น” 
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แนวทางการท ากจิกรรม 
1. บนัทึกความเห็นของกลุ่มท่ีร่วมกนัอภิปรายถกแถลง ความเห็นอาจมีหลายขอ้ 
2. เปรียบเทียบความเห็น ท่ีกลุ่มผูเ้รียนเสนอกบัตวัอยา่งขอ้คิดเห็นท่ีเสนอไวว้า่ใกลเ้คียงกนัหรือไม่ 

เพียงใด 
3. เลือกค าตอบหรือขอ้คิดเห็นท่ีกลุ่มผูเ้รียนเลือกไวว้า่ดีท่ีสุดบนัทึกไว ้1 ค าตอบ 
4. ค าตอบท่ีเลือกไวคื้อ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างข้อสรุปของกรณีตวัอย่าง
เ ร่ือง  “วุ่น” จากความ เ ห็นของ
ผูเ้รียนหลายกลุ่มท่ีเคยเสนอไวด้งัท่ี
ป ร า กฏ ในก รอบด้ านข ว า มื อ
ตวัอย่างข้อสรุปน้ีอาจจะใกล้เคียง
กบัขอ้สรุปของกลุ่มของท่านก็ได ้

ตัวอย่าง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 

“วุ่น” 
---------------------------- 

     สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ความ
เจริญทางว ัตถุและเทคโนโลยีวิ่งเข้าสู่ชุมชนอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา จนคนในชุมชนตั้งรับ
ไม่ทนั ปรับตวัไม่ไดจึ้งเกิดปัญหาท่ีหลากหลายทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 
อาชีพ ความมั่นคง และความปลอดภัยของคนใน
ชุมชน การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนัจะใช้วิธี
สอนโดยการบอก การอธิบายของครูให้ผูเ้รียนจ าได้
เท่านั้นคงไม่เพียงพอแต่ตอ้งให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดรู้จกัการ
แกปั้ญหาท่ีตอ้งไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมาประกอบการ
คิดแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความเช่ือ ความจ าเป็น
ของตนเอง และความตอ้งการของชุมชนดว้ย 
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กจิกรรมที ่5  
ครูและผูเ้รียนนัง่รวม ๆ อยูก่นัเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงานท่ี 5 ท่ีเป็นกรณีตวัอยา่ง เร่ือง        

“สู้ไหม” ครูเปิดเทปท่ีอดัเสียง กรณีตวัอยา่งเร่ือง “สู้ไหม” ใหผู้เ้รียนฟังพร้อม ๆ กนั ถา้ไม่มีเทปครูตอ้ง
อ่านใหฟั้งแบบละครวทิย ุเพื่อสร้างบรรยากาศใหต่ื้นเตน้ตามเน้ือหาในกรณีตวัอยา่งเม่ือครูอ่านจบแลว้ก็
จะพดูคุยกบัผูเ้รียนในเชิงทบทวนถึงเน้ือหาและเหตุการณ์ในเน้ือเร่ืองของกรณีตวัอยา่งตรงกนั ไม่ตกหล่น 
จากนั้นครูจึงเสนอประเด็นก ากบักรณีตวัอยา่งใหผู้เ้รียนน าไปอภิปรายถกแถลง เพื่อหาค าตอบในกลุ่มยอ่ย 

 

ใบงานที ่5  กรณตีัวอย่างเร่ือง “สู้ไหม” 
 
  
 

ผมตกใจสะดุง้ต่ืนข้ึนเม่ือเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาข้ึนมา เห็นทุกคนยนืกนัเกือบหมดรถ “ทุกคน
นัง่ลงอยู่น่ิง ๆ อย่าเคล่ือนไหวไม่งั้นยิงตายหมด” เสียงตวาดลัน่ออกมาจากปากของเจา้ชายหน้าเห้ียม  
คอสั้นท่ียนือยูห่นา้รถ ก าลงัใชปื้นจ่ออยูท่ี่คอของคนขบั 

ผมรู้ทนัทีว่ารถทวัร์ท่ีผมโดยสารคนัน้ีถูกเล่นงานโดยเจ้าพวกวายร้ายแน่ หันไปดูด้านหลัง         
เห็นไอว้ายร้ายอีกคนหน่ึงถือปืนจงักา้อยู ่ผมใชมื้ออนัสั่นเทาลว้งลงไปในกระเป๋ากางเกง คล า .38 เห่าไฟ
ของผมซ่ึงซ้ือออกมาจากร้านเม่ือบ่ายน้ีเอง นึกในใจวา่ “โธ่เพิ่งซ้ือเอามายงัไม่ทนัยิงเลย เพียงใส่ลูกเต็ม
เท่านั้นเองก็จะถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว้” 

เสียงเจา้ตาพองหนา้รถตะโกนขู่บอกคนขบัรถ “หยุดรถเดียยวน้ี มึงอยากตายโหงหรือไง” ผมนึก
ในใจวา่ เดียยวพอรถหยดุมนัคงตอ้งให้เราลงจากรถแลว้กวาดกนัเกล้ียงตวั แต่ผมตอ้งแปลกใจแทนท่ีรถ
จะหยุดมนักลบัยิ่งเร็วข้ึนทุกที ทุกที ยิ่งไปกวา่นั้นรถกลบัส่ายไปมาเสียดว้ย ไอพ้วกมหาโจรเซไปเซมา 
แต่เจ้าตาพองยงัไม่ลดละ แม้จะเซออกไปมันก็กลับวิ่งไปยืนประชิดคนขับอีก พร้อมตะโกนอยู่
ตลอดเวลา “หยดุโวย้ หยดุ ไอน่ี้ กลูงไปไดล้ะมึง จะเหยยีบใหค้าส้นทีเดียว” 

รถคงตะบึงไปต่อ คนขบับา้เลือดเสียแลว้ ผมไม่แน่ใจวา่เขาคิดอยา่งไร ขณะนั้นผมกวาดสายตา
เห็นผูช้ายท่ีนัง่ถดัไปทางมา้นัง่ดา้นซา้ย เป็นต ารวจยศจ่าก าลงัจอ้งเขม็งไปท่ีไอว้ายร้ายและถดัไปอีกเป็น
ชายผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใส่กางเกงสีกากี และสีข้ีมา้ ผมเขา้ใจวา่คงจะเป็นต ารวจหรือทหารแน่ ก าลงั
เอามือลว้งกระเป๋ากางเกงอยูท่ ั้งสองคน 

บรรยากาศตอนนั้นช่างเครียดจริง ๆ ไหนจะกลวัถูกปลน้ ถูกยิง ไหนจะกลวัรถคว  ่า ทุกคนเกร็ง
ไปหมด ทุกส่ิงทุกอยา่งถึงจุดวกิฤตแลว้ 
ประเด็น   

1. ถา้คุณอยูใ่นเหตุการณ์อยา่งผม คุณจะตดัสินใจอยา่งไร 
2. ก่อนท่ีคุณจะตดัสินใจ คุณคิดถึงอะไรบา้ง 

 
 
 

“สู้ไหม” 
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แนวทางการท ากจิกรรม 

 ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 - 3 กลุ่มยอ่ย ให้ผูเ้รียนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มเพื่อ
เป็นผูน้ าและผูจ้ดบนัทึกผลการอภิปรายของกลุ่มตามล าดบั และน าผลการอภิปรายท่ีบนัทึกไวไ้ปเสนอต่อ
ท่ีประชุมใหญ่ จากนั้น ให้ผูเ้รียนทุกกลุ่มอภิปรายถกแถลงเพื่อหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดให้ ครู
ติดตามสังเกต การใชเ้หตุผลของแต่ละกลุ่ม หากขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ ครูอาจช้ีแนะให้อภิปรายเพิ่มเติมได ้
เลขานุการกลุ่มบนัทึกผลการพิจารณาหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด และน าค าตอบนั้นไปรายงานในท่ี
ประชุมกลุ่มใหญ่ (หากมีผูเ้รียนไม่มาก ครูอาจให้มีการสนทนาหรืออภิปรายถกแถลงกนัในกลุ่มใหญ่เลย 
โดยไม่ตอ้งแบ่งกลุ่มยอ่ยก็ได)้ 
 ในการประชุมกลุ่มใหญ่ ครูเตรียมกระดาษปรู๊ฟแบ่งเป็น 3 ช่อง ให้หวัขอ้แต่ละช่องวา่ ขอ้มูลทาง
วิชาการ ขอ้มูลดา้นตนเอง และขอ้มูลดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลทางวิชาการ คือ ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ 
ความจริง ทฤษฎี ต ารา ฯลฯ ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง คือ ข้อมูลส่วนตวัของผูคิ้ด ผูว้ิเคราะห์เอง เช่น 
ประสบการณ์ของผูว้ิเคราะห์ ความชอบ ความถนัด ความสนใจ จุดอ่อน จุดแข็ง ความรัก ความชอบ 
ความกลวั ความกลา้ของตนเอง ฯลฯ ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมส่ิงแวดลอ้ม คือ ขอ้มูลท่ีอยูใ่นสังคมรอบตวัของ
ผูว้เิคราะห์ เช่น ความเช่ือ วฒันธรรมประเพณี สภาวะแวดลอ้ม กฎหมายขอ้บงัคบั ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
กระแสสังคม ฯลฯ น ามาติดไวล่้วงหน้า เม่ือแต่ละกลุ่มรายงานถึงเหตุผลของกลุ่มว่าสู้หรือไม่สู้ เพราะ
เหตุผลอะไร ขอ้มูลท่ีน ามาเสนอจะถูกบนัทึกลงในช่องท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลนั้น ๆ เช่น ถา้ยกเหตุผลว่า   
สู้หรือไม่สู้ เพราะสังเกตจากปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูค้นรอบขา้งในรถ ก็น่าจะบนัทึกเหตุผลนั้น    
ลงในช่องท่ี 3 เร่ืองขอ้มูลด้านสังคมส่ิงแวดล้อม หากเหตุผลท่ีเสนอเป็นเร่ืองความมั่นใจหรือความ
เขม้แข็งทางจิตใจของตนเองก็บนัทึกเหตุผลลงในช่องท่ี 2 ขอ้มูลดา้นตนเอง หรือถา้เหตุผลท่ีเสนอเป็น
เร่ืองของความรู้เร่ืองการยงิปืน ชนิดของปืน ก็บนัทึกเหตุผลลงในช่องท่ี 1 ขอ้มูลทางวิชาการ เป็นตน้ เม่ือ
ทุกกลุ่มรายงานและขอ้มูลถูกบนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูลทั้ง 3 กลุ่มแลว้ ครูน ากระดาษปรู๊ฟท่ีบนัทึก
ขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นข้ึนมาใหผู้เ้รียนพิจารณาแลว้จะถามผูเ้รียนวา่ พอใจกบัการคิด การตดัสินใจหรือยงั ถา้ยงั
ไม่พอใจใหทุ้กคนเพิ่มเติมตามท่ีตอ้งการ จากนั้น ครูสรุปให้ผูเ้รียนเขา้ใจวา่ การคิดการแกปั้ญหาต่าง ๆ ผู ้
แกปั้ญหาจะมีการน าขอ้มูลมาประกอบการคิดอยา่งนอ้ย 3 ประการ เสมอ คือ ขอ้มูลวิชาการ ขอ้มูลตนเอง 
และขอ้มูลสังคมส่ิงแวดล้อม อาจมีคนคิดถึงข้อมูลด้านอ่ืน ๆ อีกก็ได้ แต่จะมีข้อมูลหลกัอย่างน้อย 3 
ประการเสมอ การคิดแกปั้ญหานั้นจึงจะรอบคอบและพอใจ ถา้ยงัไม่พอใจก็ตอ้งกลบัไปคิดถึงปัญหาและ
ขอ้มูลท่ีน ามาคิดแกไ้ข พยายามคิดหาขอ้มูลเพิ่มเติมแต่ละดา้นให้มากข้ึน จนพอเพียงท่ีจะใชแ้กปั้ญหาจน
พอใจก็ถือวา่ การคิดการแกปั้ญหานั้นเสร็จส้ินดว้ยดี 
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ตวัอยา่ง แบบฟอร์มในการเตรียมบนัทึกขอ้มูลจากการคิดการสรุปของผูเ้รียน หลงัจากอภิปรายถกแถลง
กรณีตวัอยา่งเร่ือง “สู้ไหม” แลว้ครูน ามาบนัทึกลงตารางในกระดาษปรู๊ฟขา้งล่างน้ี 
1. ขอ้มูลทางวชิาการ 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 3.ขอ้มูลทางสังคมส่ิงแวดลอ้ม 
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ตัวอย่าง  แบบฟอร์มในการเตรียมบนัทึกขอ้มูลจากการคิดการสรุปของผูเ้รียน หลงัจากอภิปราย 
ถกแถลงกรณีตวัอยา่งเร่ือง “สู้ไหม” แลว้ครูน ามาบนัทึกลงตารางในกระดาษปรู๊ฟขา้งล่างน้ี 

1 

ข้อมูลทางวชิาการ 
2 

ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง 

3 

ข้อมูลทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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ตวัอยา่งขอ้สรุปของกรณีตวัอยา่ง  
เร่ือง “สู้ไหม” จากความเห็นของ 
ผูเ้รียนหลายกลุ่มหลายคนท่ีเคย 
เสนอไว ้ดงัท่ีปรากฏในกรอบ 
ดา้นขวามือ ตวัอยา่งขอ้สรุปน้ี 
อาจจะใกลเ้คียงกบัขอ้สรุปของ 
กลุ่มของท่านก็ได ้

 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่าง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 

“สู้ไหม” 
-------------- 

 ปั ญ ห า ใ น สั ง ค ม ปั จ จุ บั น ซั บ ซ้ อ น แ ล ะ
เปล่ียนแปลงรวดเร็ว การเรียนรู้โดยการฟัง การจ า จาก
การสอนการอธิบายของครูอย่างเดียวคงไม่พอท่ีจะ
แก้ปัญหาได้อย่างย ัง่ยืน ทนัต่อเหตุการณ์ การสอนให้
ผูเ้รียนรู้จกัคิดเอง โดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายอยา่งนอ้ย  
3 ประการ คือ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัวิชาการ ขอ้มูล
เก่ียวกับตนเอง และข้อมูลเก่ียวกับสภาพของสังคม
ส่ิงแวดล้อม มาประกอบในการคิด การตดัสินใจอย่าง
พอเพียงก็จะท าให้การคิด การตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหานั้น
มีความมัน่ใจและถูกตอ้งมากข้ึน 



89 
 

เม่ือผูเ้รียนไดร่้วมท ากิจกรรม ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ ครบทั้ง 5 กิจกรรมแลว้ 
ครูน ากระดาษปรู๊ฟท่ีสรุปกรณีตวัอย่างทั้ง 5 แผ่นติดผนงัไว ้เชิญทุกคนเขา้ร่วมประชุมกลุ่มใหญ่แลว้ให้
ผูเ้รียนบางคนอาสาสมคัรสรุปความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ให้เพื่อนฟัง จากนั้นครูสรุปสุดทา้ย
ดว้ยบทสรุป ตวัอยา่งดงัน้ี 

  ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผู ้ใหญ่ เ ช่ือว่าคนทุกคนมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน           
ความตอ้งการก็ไม่เหมือนกนัแต่ทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางของตนท่ีจะกา้วไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงถา้
บรรลุถึงส่ิงนั้นไดเ้ขาก็จะมีความสุข ดงันั้น ความสุขเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองต่างจิตต่างใจท่ีก าหนดตามสภาวะ
ของตน อยา่งไรก็ตามการจะมีความสุขอยูไ่ดใ้นสังคม จ าเป็นตอ้งปรับตวัเอง และสังคมให้ผสมกลมกลืน
กนัจนเกิดความพอดีแก่เอกตัภาพ และบางคร้ังหากเป็นการตดัสินใจท่ีไดก้ระท าดีท่ีสุดตามก าลงัของ
ตวัเองแล้ว ก็จะมีความพอใจกบัการตดัสินใจนั้น อีกประการหน่ึงในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วน้ี การท่ีจะปรับตวัเองและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความพอดีนั้น จ  าเป็นตอ้งรู้จกัการคิด การแกปั้ญหา 
การเรียนการสอนท่ีจะใหค้นรู้จกัแกปั้ญหาไดน้ั้น การสอนโดยการบอกอยา่งเดียวคงไม่ไดป้ระโยชน์มาก
นกั การสอนใหรู้้จกัคิด รู้จกัวเิคราะห์จึงเป็นวธีิท่ีควรน ามาใช้ กระบวนการคิด การแกปั้ญหามีหลากหลาย
วิธีแตกต่างกนัไป แต่กระบวนการคิด การแกปั้ญหาท่ีตอ้งใช้ขอ้มูลประกอบการคิด การวิเคราะห์อย่าง
น้อย 3 ประการ คือขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเอง และขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดล้อม          
ซ่ึงเม่ือน าผลการคิดน้ีไปปฏิบติัแลว้พอใจมีความสุข ก็จะเรียกการคิดเช่นนั้นวา่ คิดเป็น 
 

บทสรุป เร่ืองความเช่ือพืน้ฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ 
 เราไดเ้รียนรู้ถึงความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ โดยการท ากิจกรรมร่วมกนัทั้ง 5 กิจกรรม
แลว้ดงับทสรุปท่ีไดร่้วมกนัเสนอไวแ้ลว้ ความเช่ือพื้นฐานท่ีสรุปไวน้ี้คือ ความเช่ือพื้นฐานท่ีเป็นความจริง
ในชีวิตของคนท่ี กศน. น ามาเป็นหลกัให้คนท างาน กศน. ตลอดจนผูเ้รียนไดต้ระหนกัและเขา้ใจแล้ว
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตเพื่อการคิด การแกปั้ญหา การท างานร่วมกบัคนอ่ืน การบริหารจดัการในฐานะ
เป็นนายเป็นผูน้ าหรือผูต้าม ในฐานะผูส้อน ผูเ้รียนในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชน
และสังคม เพื่อให้รู้จกัตวัเอง รู้จกัผูอ่ื้น รู้จกัสภาวะส่ิงแวดล้อม การคิดการตดัสินใจต่าง ๆ ท่ีค  านึงถึง
ขอ้มูลท่ีเพียงพออย่างน้อยประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ดา้น คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความใจกวา้ง มีอิสระ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นไม่เอาแต่ใจ
ตนเอง จะไดมี้สติ รอบคอบ ละเอียดถ่ีถว้น ไม่ผดิพลาดจนเกินไป เราถือวา่ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษา
ผูใ้หญ่ ดังกล่าวน้ี คือ พื้นฐานเบ้ืองตน้ของการน าไปสู่การคิดเป็น หรือเรียกตามภาษานักวิชาการว่า       
ปฐมบทของกระบวนการคิดเป็น 
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เร่ืองที ่ 2  คดิเป็นและกระบวนการคดิเป็น 

 ในเร่ืองท่ี 1 เราไดเ้รียนรู้เร่ืองของความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่มาแล้วว่า เป็นพื้นฐาน
หรือปฐมบทของคิดเป็น เป็นความจริงหรือสัจธรรมในชีวิตท่ีสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตให้มี
ความสุขได ้ดงันั้น คิดเป็นจึงควรจะเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในแวดวงของความจริงท่ีอยู่ในวิถีการด ารงชีวิตของ
มนุษยแ์ละสามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนรู้และการมีชีวิตอยู่ร่วมกับ เพื่อนมนุษย์อย่างเป็นสุขได ้
เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เร่ืองคิดเป็นอย่างกวา้งขวางเพิ่มข้ึน ขอให้ผูเ้รียนได้ร่วมกิจกรรมท่ีก าหนดให้
ต่อไปน้ี 
 
กจิกรรมที ่1 
 ใหผู้เ้รียนไปหาความหมายของค าวา่  “คิดเป็น” ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งโดยการอ่านหนงัสือ สนทนา
ธรรม ฟังวิทยุ คุยกบัเพื่อน ฯลฯ แล้วบนัทึกการคิดดงักล่าวลงในหน้าว่างของแบบเรียนน้ีอย่างสั้ น ๆ  
โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะไม่ถูกตอ้ง 

1. คิดเป็น คือ ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

2. คิดเป็น คือ ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

3. คิดเป็น คือ ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

4. คิดเป็น คือ ......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
กจิกรรมที ่2 
 ขอให้ผู ้เรียนลองให้ความเห็นของผู ้เรียนเองบ้างว่า คิดเป็นคืออะไร โดยไม่ต้องกังวลว่า               
จะไม่ถูกตอ้ง 

คิดเป็น คือ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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ขอให้ผูเ้รียนน าบนัทึกความเขา้ใจท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คิดเป็น ในกิจกรรมท่ี 1 และ 2 ไปปรึกษาครู 
วา่ท่านมีความเขา้ใจเร่ืองคิดเป็นมากนอ้ยเพียงใด ครูใหค้ะแนนผูเ้รียนแต่ละคนดว้ยเคร่ืองหมาย  

 

                                     เขา้ใจดีมาก                            เขา้ใจดีพอควร 

ให้ผูเ้รียนได้ศึกษาเร่ืองของคิดเป็นและกระบวนการคิดเป็นต่อไปน้ีอย่างช้า ๆ ไม่ตอ้งรีบร้อน 
แลว้ให้คะแนนความเขา้ใจของตวัเองดว้ยเคร่ืองหมาย   ลงในกรอบการประเมินหลงัจากการท าความ
เขา้ใจเสร็จแลว้ 

คิดเป็นและกระบวนการคิดเป็น 
“คิดเป็น” เป็นค าไทยสั้ น ๆ ง่าย ๆ ท่ีดร.โกวิท วรพิพฒัน์ ใช้เพื่ออธิบายถึงคุณลักษณะท่ี               

พึงประสงคข์องคนในการด ารงชีวติอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รุนแรง และซบัซ้อนไดอ้ยา่ง
ปกติสุข “คิดเป็น” มาจากความเช่ือพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีวา่คนมีความแตกต่างกนัเป็นธรรมดา แต่ทุกคนมีความ
ต้องการสูงสุดเหมือนกันคือความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขได้ก็ต่อเม่ือมีการปรับตัวเองและสังคม 
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้หากนัอยา่งผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี น าไปสู่ความพอใจและมีความสุข อยา่งไรก็ตาม
สังคมส่ิงแวดลอ้มไม่ไดห้ยดุน่ิง แต่จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงอยูต่ลอดเวลาก่อให้เกิดปัญหา 
เกิดความทุกข ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจข้ึนไดเ้สมอ กระบวนการปรับตนเองกบัสังคมส่ิงแวดลอ้มให้ผสม
กลมกลืนจึงตอ้งด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและทนัการ คนท่ีจะท าไดเ้ช่นน้ีตอ้งรู้จกัคิด รู้จกัใช้สติปัญญา รู้จกั
ตวัเองและธรรมชาติสังคมส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างดี สามารถแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างหลากหลายและ
พอเพียง อย่างน้อย 3 ประการ คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลทางสังคมส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตนเองมาเป็นหลักในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือกแนวทางการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา หรือ
สภาพการณ์ท่ีเผชิญอยู่อย่างรอบคอบ จนมีความพอใจแล้วก็พร้อมจะรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นอย่าง
สมเหตุสมผล เกิดความพอดีความสมดุลในชีวิตอยา่งสันติสุข เรียกไดว้า่  “คนคิดเป็น”  กระบวนการ คิดเป็น  
อาจสรุปไดด้งัน้ี 
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 ท่านอาจารย ์ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ เคยกล่าวไวว้า่ “คิดเป็น” เป็นค าเฉพาะท่ีหมายรวมทุกอยา่ง
ไวใ้นตวัแลว้ เป็นค าท่ีบูรณาการเอาการคิด การกระท า การแกปั้ญหา ความเหมาะสม ความพอดี ความเช่ือ 
วฒันธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวใ้นค าวา่ “คิดเป็น” หมดแลว้ นัน่คือ ตอ้งคิดเป็น คิดชอบ 
ท าเป็น ท าชอบ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ ไม่ใช่เพียงแค่คิดอยา่งเดียว เพราะเร่ือง
ดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งน ามาประกอบการคิด การวเิคราะห์อยา่งพอเพียงอยูแ่ลว้ 

กระบวนการเรียนรู้ตามทิศทางของ “คิดเป็น” น้ี ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ผูส้อนเป็นผูจ้ดัโอกาส 
จดักระบวนการ จดัระบบขอ้มูล และแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งการกระตุน้ใหก้ระบวนการคิด การวิเคราะห์
ได้ใช้ขอ้มูลอย่างหลากหลาย ลึกซ้ึงและพอเพียง นอกจากนั้น “คิดเป็น” ยงัครอบคลุมไปถึงการหล่อ
หลอมจิตวิญญาณของคนท างาน กศน. ท่ีปลูกฝังกนัมาจากพี่สู่น้องนับสิบ ๆ ปี เป็นตน้ว่า การเคารพ
คุณค่าของความเป็นมนุษยข์องคนอยา่งเท่าเทียมกนั การท าตวัเป็นสามญัเรียบง่าย ไม่มีมุม ไม่มีเหล่ียม ไม่ 
 
 

“คดิเป็น” 

ปัญหา กระบวนการคิดเป็น ความสุข 

ขอ้มูลท่ีตอ้งน ามาพิจารณา 

ไม่พอใจ 

ลงมือปฏิบติั ลงมือปฏิบติั 

พอใจ 
ตนเอง สงัคม วชิาการ 

การวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล 
ท่ีหลากหลายและพอเพียง 
อยา่งละเอียดรอบคอบ 

การตดัสินใจ 

เลือกแนวทางปฏิบติั 
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มีอตัตา ให้เกียรติผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ มองในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในขาวมีด า ในด ามีขาว ไม่มีอะไรท่ีขาว
ไปทั้งหมด และไม่มีอะไรท่ีด าไปทั้งหมด ทั้งน้ีตอ้งมองในส่วนดีของผูอ่ื้นไวเ้สมอ 

จากแผนภูมิดงักล่าวน้ี จะเห็นว่า คิดเป็นหรือกระบวนการคิดเป็นนั้นจะตอ้งประกอบดว้ย
องคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ยการคิด การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลประเภท
ต่าง ๆไม่ใช่การเรียนรู้จากหนงัสือหรือลอกเลียนจากต าราหรือรับฟังการสอนการบอกเล่า
ของครูแต่เพียงอยา่งเดียว 

2. ขอ้มูลท่ีน ามาประกอบการคิด การวิเคราะห์ต่าง ๆ ตอ้งหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุม 
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. ผูเ้รียนเป็นคนส าคญัในการเรียนรู้ ครูเป็นผูจ้ดัโอกาสและอ านวยความสะดวกในการจดัการ
เรียนรู้ 

4. เรียนรู้จากวถีิชีวติ จากธรรมชาติและภูมิปัญญา จากประสบการณ์และการปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

5. กระบวนการเรียนรู้เป็นระบบเปิดกวา้ง รับฟังความคิดของผูอ่ื้นและยอมรับความเป็นมนุษย์
ท่ีศรัทธาในความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงันั้นเทคนิคกระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการเรียนรู้
จึงมกัจะเป็นวธีิการสานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุ่มสัมพนัธ์หรือกลุ่มสนทนา 

6. กระบวนการคิดเป็นนั้น เม่ือมีการตดัสินใจ ลงมือปฏิบติัแลว้จะเกิดความพอใจ มีความสุข 
แต่ถา้ลงมือปฏิบติัแลว้ยงัไม่พอใจก็จะมีสติไม่ทุรนทุราย ไม่เดือดเน้ือร้อนใจ แต่จะกลบัยอ้น
ไปหาสาเหตุแห่งความไม่ส าเร็จ ไม่พึงพอใจกบัการตดัสินใจดงักล่าว แลว้แสวงหาขอ้มูล
เพิ่มเติม เพื่อหาทางเลือกในการแกปั้ญหาแลว้ทบทวนการตดัสินใจใหม่จนกวา่จะพอใจกบั
การแกปั้ญหานั้น 

 
ท่านเขา้ใจเร่ืองของคิดเป็น และกระบวนการคิดเป็นหรือยงั ? อย่าลืมใส่เคร่ืองหมาย  เพื่อประเมิน
ตนเองดว้ย 
                                          เขา้ใจดี                                          เขา้ใจพอสมควร 
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เร่ืองที ่4 ฝึกทกัษะการคดิเป็น 

คิดเป็น เป็นเร่ืองของการสร้างสมประสบการณ์ท่ีจะท าความเขา้ใจกบัความจริงของชีวิต 
คิดเป็นนอกจากจะเป็นการท าความเขา้ใจกบัหลกัการและแนวคิดแลว้ กระบวนการเรียนรู้จะเนน้หนกัไป
ท่ีการฝึกปฏิบติัจากกรณีตวัอย่าง และจากการปฏิบติัจริงในวิถีการด ารงชีวิตประจ าวนั รวมทั้งการได้
แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ จากการสานเสวนาหรืออภิปรายถกแถลงกบัเพื่อนในกลุ่มดว้ย  
คนมีทกัษะสูงก็จะสามารถมองเห็นทางเลือกและช่องทางในการแกปั้ญหาไดร้วดเร็วและคล่องแคล่วมาก
ข้ึน ฉะนั้น การฝึกปฏิบติับ่อยคร้ัง และดว้ยวิธีท่ีหลากหลายก็จะช่วยให้การแกปั้ญหาไม่ผิดพลาดมากนกั              
ในตอนสุดท้ายน้ีเป็นการเสนอกิจกรรมตวัอย่างให้ครูและผูเ้รียนได้ร่วมกันปฏิบติัเพื่อเพิ่มพูนทกัษะ            
“คิดเป็น” ให้เข้มแข็ง เฉียบคม ฉับไว จนเกิดสภาพคล่องเป็นธรรมชาติ และใช้เวลาในการคิด                       
การตดัสินใจท่ีรวดเร็วข้ึนดว้ย 

 

กจิกรรมฝึกทกัษะที ่1  กรณตีัวอย่างเร่ือง “ชาวบ้านบางระจัน” 

 ในราวปี พ.ศ. 2310 พม่าขา้ศึกไดย้กทพัมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาท่ีอยู่ในสภาพอ่อนแอขาดความ
สมานฉันท์สามคัคี แต่มีชาวบา้นบางระจนักลุ่มหน่ึงมีผูน้ าส าคญั เช่น ขุนสวรรค์ พนัเรือง นายทองแสง
ใหญ่ นายแท่น นายดอก นายทองเหม็น และนายจนัหนวดเข้ียว ผูมี้ฝีมือทางการรบโดยมีพระอาจารย์
ธรรมโชติ พระสงฆผ์ูแ้ก่กลา้ทางคาถาอาคมเป็นศูนยร์วมขวญัก าลงัใจไดร้วมก าลงักนัเขา้โจมตีพม่าขา้ศึก
จนไดรั้บชยัชนะถึง 7 คร้ัง ทั้ง ๆ ท่ีมีก าลงันอ้ยกว่ามากต่อมาก จนพม่าไม่กลา้ออกจากค่ายมารบดว้ย แต่
ใชว้ิธียิงปืนใหญ่มาท าลายค่ายของชาวบา้นบางระจนัจนเสียหาย ผูค้นลม้ตายไปมาก ชาวบา้นบางระจนั
ส่งคนไปขอปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้รับการอนุญาตเพราะกลัวพม่าจะแย่งชิงระหว่างทาง 
ชาวบ้านบางระจนัจึงรวบรวมโลหะท่ีมีอยู่หล่อปืนใหญ่เอง แต่ความท่ีขาดวิชาการความรู้ การหล่อ 
ปืนใหญ่จึงไม่ประสบความส าเร็จ ในท่ีสุดชาวบา้นบางระจนัซ่ึงถนัดในการรบแบบใช้ก าลงัฝีมือก็ไม่
สามารถเอาชนะพม่าขา้ศึกได ้ตอ้งถูกโจมตีแตกพา่ยไป 

 

ประเด็น 

1. ถา้ท่านเป็นคนไทยในสมยันั้น ท่านคิดจะไปช่วยชาวบา้นบางระจนัต่อสู้กบัขา้ศึกหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

2. หากท่านจะใชก้ระบวนการ “คิดเป็น” ในการตดัสินใจคร้ังน้ี ท่านจะใชข้อ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจอยา่งไรบา้ง 

1) ขอ้มูลตนเอง (ตวัท่านและชาวบา้นบางระจนั) 
2) ขอ้มูลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3) ขอ้มูลทางวชิาการ 
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กจิกรรมฝึกทกัษะที ่2  กรณตีัวอย่าง เร่ือง ข่าวทีน่่าสนใจ 

 ให้ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัสนทนาถึงข่าวสารท่ีไดรั้บการกล่าวขวญัและวิพากษ์วิจารณ์ทางส่ือ
ในปัจจุบนั  แลว้เลือกข่าวท่ีน่าสนใจมา 1 ข่าว ท่ีบุคคลในข่าวไดต้ดัสินใจกระท าการอยา่งใดอย่างหน่ึงไป
ตามท่ีปรากฏในข่าวนั้น สมมติว่าผูเ้รียนเป็นบุคคลในข่าวนั้น ผูเ้รียนจะตดัสินใจ เหมือนบุคคลในข่าว
หรือไม่ เพราะอะไร ใหแ้สดงวธีิการแยกแยะขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นประกอบการคิดการตดัสินใจใหช้ดัเจนดว้ย 

 

สาระของข่าว
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
การตดัสินใจของท่าน 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
เพราะขอ้มูลท่ีศึกษา มีดงัน้ี 

 ขอ้มูลทางวชิาการ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

ขอ้มูลทางสังคมส่ิงแวดลอ้ม. 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 

 



96 
 

กจิกรรมฝึกทกัษะที ่3  กรณตีัวอย่างเร่ือง “เหตุเกดิทีโ่นนหมากมุ่น” 

 ผมสิบตรีมัน่ มีเขียน ประจ าอยู ่ร.พนั 11 ขณะน้ีปฏิบติัการอยูท่ี่อรัญประเทศ คืนนั้นผมกบัเพื่อน
อยูห่มวดลาดตระเวน เราจะตอ้งแบ่งกนัออกลาดตระเวนเป็นหมู่ ๆ ในขณะท่ีเรารออยูใ่นบงัเกอร์ บางคน
ก็นัง่ บางคนก็เอนนอน ... คุยกนัอย่างกระซิบกระซาบ เสียงปืนดงัอยู่เป็นจงัหวะไม่ไกลนกั เราจะตอ้ง
ออกลาดตระเวนตรวจดูว่า พวกขา้ศึกท่ีชายแดนจะรุกล ้ าเขา้มาหรือไม่ เราไม่เคยนึกดอกครับว่า ทหาร
ญวนกบัเขมรเสรีท่ีก าลงัต่อสู่กนันั้น จะรุกล ้าเขา้มาในเขตของเราแมเ้ขาก าลงัรบติดพนักนัอยู ่
 พอไดเ้วลาหมู่ของเราตอ้งออกไปลาดตระเวน เดือนก็มืด คนันาท่ีเราเหยียบย  ่ามานั้นเราเห็นเป็น
เส้นด า ๆ ยดืยาว... ขา้งหนา้คือหมู่บา้นโนนหมากมุ่น 

 เราเดินอย่างแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดข้ึน  เพราะเราไม่ไดอ้ยูท่ี่เส้นกั้นเขตแดน ทนัใดนั้นเองเสียงปืน 
ดงัข้ึน จากขา้งซ้าย จากขา้งขวา ดูเหมือนจะมาทั้งสามดา้น อะไรกนัน่ี เกิดอะไรข้ึนท่ีบา้นโนนหมากมุ่น
เราจะท าอย่างไร ผมคิดว่าเสียงปืนมาจากปืนหลายกระบอกจ านวนมากกว่าปืนเราหลายเท่านัก  
ผมกระโดดลงในปลกัควายขา้งทาง ลูกนอ้งของผมก็กระโดดตาม ทุกคนคิดถึงตวัเองก่อน หลบกระสุน
เอาตวัรอด มือผมกุมปืนไว ้ผมจะท าอย่างไร สั่งสู้รึ อาจจะตายหมด ถอยรึ ไม่ได ้ไม่ได ้เราอาจจะถอย 
ไม่รอด มนัมืดจนไม่รู้วา่เราตกอยูใ่นสถานการณ์อยา่งไร เพื่อนผมล่ะ ผมเป็นหวัหนา้หมู่ตอ้งรับผิดชอบ
ลูกน้องของผมด้วย เราทุกคนมีปืนคนละกระบอก มีกระสุนจ ากัด จะสู้ หรือจะถอย ค่ายทหารอยู ่
ไม่ห่างไกลนักช่วยผมทีเถอะครับ ผมตอ้งรับผิดชอบต่อหน้าท่ีลาดตระเวน ผมต้องรับผิดชอบชีวิต
ลูกนอ้งผมทุกคน ผมจะท าอยา่งไร โปรดช่วยผมตดัสินใจวา่ ผมจะสั่งสู้หรือสั่งถอย  
 

ประเด็น 

1. ถา้ท่านเป็น ส.ต.มัน่ มือเขียน จะตดัสินใจอยา่งไร เพราะอะไร 

2. ในการท่ีท่านจะตดัสินใจนั้น ท่านตอ้งใชข้อ้มูลอะไรบา้ง 

 

วธีิด าเนินการ 

1. วทิยากรเล่าเหตุการณ์บา้นโนนหมากมุ่น 

2. แบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น 5 - 6 กลุ่ม เพื่อร่วมกนัคิดและร่วมอภิปรายถกแถลงตามประเด็น 
ในเหตุการณ์ท่ีเกิดท่ีบา้นโนนหมากมุ่น ประมาณ 10 นาที 

3. ใหทุ้กกลุ่มไดน้ าเสนอผลการคิด วเิคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนด 

4. สรุปประเด็นในกลุ่มใหญ่ 
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กจิกรรมฝึกทกัษะที ่4  กรณตีัวอย่างเร่ือง “เร่ืองของฉันเอง” 

 ใหผู้เ้รียนทุกคนคิดถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเคยเกิดข้ึนกบัตนเองมา 1 เร่ือง และแสดงวธีิการ 
แกปั้ญหานั้นอยา่งคนคิดเป็น โดยการแสวงหาขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น อยา่งพอเพียงมาประกอบการพิจารณา 
ในการแกปั้ญหานั้นใหช้ดัเจน และบนัทึกกระบวนการดงักล่าวไวด้ว้ย 

1. ลกัษณะของปัญหาท่ีน าไปสู่กระบวนการแกปั้ญหาแบบคนคิดเป็น คืออะไร 

2. ขอ้มูลทั้ง 3 ประการ ท่ีจะน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการคิดการตดัสินใจเป็นอยา่งไร ใหเ้สนอ
รายละเอียดของขอ้มูลตามสมควร 

3. กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาท าอยา่งไร มีทางเลือก
ก่ีทาง อะไรบา้ง 

4. ท่านตดัสินใจเลือกทางเลือกขอ้ไหน เพราะเหตุใด 

5. ท่านจะน าทางเลือกไปปฏิบติัอยา่งไร 

6. ท่านพอใจและมีความสุขกบัการแกปั้ญหานั้นหรือไม่ อยา่งไร 

 

กจิกรรมท้ายเล่ม 

1. ใหค้รูและผูเ้รียนทั้งกลุ่มช่วยกนัเขียนบนัทึกหรือบนัทึกลงแผน่ซีดีรอมสรุปกระบวนการ
เรียนรู้วชิา “คิดเป็น” ของกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มน้ี และใหแ้สดงความคิดเห็นสั้น ๆ ต่อผลท่ีไดจ้าก
การศึกษารายวชิาน้ี 

2. ใหผู้เ้รียนแต่ละคนอธิบายสั้น ๆ ถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เพิ่มข้ึนจากการเรียนรายวชิาคิดเป็น 

3. ครูและผูเ้รียนจดัท าแฟ้มสะสมงานของผูเ้รียนแต่ละคนในรายวชิาคิดเป็น เพื่อเป็นการ
ประเมินผลการเรียนรายบุคคล 
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บทที่ 5 
การวจิัยอย่างง่าย 

สาระส าคญั 
1. การวจิยัเป็นการหาค าตอบท่ีอยากรู้ อยา่งมีระบบ เพื่อใหไ้ดรั้บค าตอบท่ีเช่ือถือได ้

2. การวจิยัท าใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ และผูว้จิยัไดฝึ้กการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ 

3. การวจิยัท าไดโ้ดยมีขั้นตอนการวจิยัอยา่งง่าย ๆ 3 ขั้นตอน 

4. การเขียนรายงานการวิจยัอยา่งง่าย เป็นการเขียนให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเหตุผลท่ีท าวิจยั วธีิการ/

ขั้นตอนการท าวิจยัและผลการวจิยั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 เม่ือจบบทน้ี ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการวิจยัได้ 

2. ระบุขั้นตอนของการท าวิจยัได ้

3. อธิบายวธีิเขียนรายงานการวิจยัง่าย ๆ ได ้

ขอบข่ายเนือ้หา 

 เร่ืองท่ี 1  วจิยัคืออะไร มีประโยชน์อยา่งไร 
 เร่ืองท่ี 2  ท าวจิยัอยา่งไร 
 เร่ืองท่ี 3  เขียนรายงานการวิจยัอยา่งไร 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. บทเรียนวิจยัออนไลน์ (http://www.elearning.nrct.net/) ของส านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ 

2. เขา้ไปคน้ขอ้มูลโดยพิมพห์วัเร่ืองวิจยัท่ีตอ้งการศึกษาใน  http://www.google.co.th 

3. วารสารเอกสาร  งานวจิยัและวทิยานิพนธ์ต่าง ๆ 

http://www.elearning.nrct.net/
http://www.google.co.th/
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เร่ืองที ่1  วจิัยคอือะไร มปีระโยชน์อย่างไร 

ความหมายของการวจัิย 
ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา 2 คน ท่ีตอ้งเรียนหวัขอ้การวิจยัอยา่งง่ายในเทอมน้ี ก าลงัพดูคุยอยา่ง

วติกกงัวลท่ีตอ้งเรียนวิจยั ดงัน้ี 
สมชาย  “ท่าจะแยเ่ทอมน้ี ตอ้งเรียนวิจยัดว้ย มนัคืออะไรก็ไม่รู้ แต่คงยากมาก ๆ แน่เลย” 
สมหญิง “ใช่ ๆ พี่เราท่ีอยูม่หาวทิยาลยั บอกวา่ปวดหวัมากเลย ท าวจิยัน่ีตอ้งไปคน้หนงัสือ

มากมาย ตอ้งรู้เร่ืองสถิติ บอกวา่กวา่จะท าวจิยัเสร็จใชเ้วลาเป็นปี ๆ เลยล่ะ” 
สมชาย  “แต่วิจยัของเราแค่ระดบัประถม และหัวขอ้คือวิจยัอย่างง่าย คงไม่ยากเหมือนวิจยัใน

มหาวทิยาลยัหรอก แต่ท่ีเราสงสัยคือ วจิยัคืออะไร แลว้ท าไมพวกเราตอ้งเรียนวจิยัดว้ย มีประโยชน์อะไร” 
ผูเ้รียนหลายคน คงมีปัญหาขอ้สงสัยเหมือนสมชายและสมหญิง เราลองมาหาค าตอบกนัเถอะวา่

วจิยัคืออะไร มีประโยชน์อยา่งไร 
วจัิยคืออะไร 
การวจิยัเป็นการหาค าตอบท่ีสงสัยท่ีอยากรู้อยา่งเป็นระบบ ไม่ใช่คาดเดา หรือสรุปเอาเอง ค าตอบ

นั้นจึงจะเช่ือถือได ้
ตัวอย่างเช่น  สงสัยว่า ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาใน ศรช. แห่งน้ี ใช้เวลาว่างท าอะไร จะไป

สังเกตหรือสอบถามผูเ้รียนเพียง 2 - 3 คน แลว้มาสรุปว่า เวลาวา่งผูเ้รียนใน ศรช. น้ี ชอบเล่นดนตรีก็คง
ไม่ได ้แต่ตอ้งไปสังเกตหรือท าแบบสอบถามไปให้ผูเ้รียนท่ีมีจ านวนมากพอจะเป็นตวัแทนของ ผูเ้รียน
ทั้งหมดตอบแลว้น ามาสรุปวา่ผูเ้รียนส่วนใหญ่ใชเ้วลาวา่งท าอะไร เป็นตน้ 

อีกตวัอยา่งหน่ึง เช่น ถา้ผูเ้รียนสงสัยวา่ผกับุง้ท่ีชอบกินนั้น จะข้ึนไดเ้จริญงอกงามในดินชนิดใด 
ระหวา่งดินทรายกบัดินเหนียว ผูเ้รียนสามารถพิสูจน์ขอ้สงสัย โดยทดลองปลูกผกับุง้ในดินทั้ง 2 ชนิดนั้น 
โดยตอ้งควบคุมสภาพแวดลอ้มทุกอย่างให้เหมือน ๆ กนั เช่น จ านวนเมล็ดพนัธ์ุผกับุง้ท่ีปลูก การรดน ้ า 
การใส่ปุ๋ย เม่ือครบเวลาท่ีจะน าผกับุง้มาท าอาหารผูเ้รียนก็จะสามารถสรุปไดว้่าผกับุง้สามารถข้ึนได้ดี 
ในดินชนิดไหนมากกวา่กนั  

การทดลองเช่นน้ีเราเรียกว่า เป็นการวิจยั เร่ือง “การเปรียบเทียบความเจริญเติบโตของผกับุง้ท่ี
ปลูกในดินทรายกบัดินเหนียว” ซ่ึงเป็นการศึกษาหาความจริงท่ีอยากรู้ โดยวิธีการทดลองปฏิบติัจริง และ
ท่ีส าคญัท่ีผูเ้รียนตอ้งท าเพื่อใหก้ารตอบค าถามน้ีน่าเช่ือถือคือ การจดบนัทึกทุกขั้นตอนของการปลูกผกับุง้
ในดินทั้ง 2 ชนิด ตั้งแต่เร่ิมตน้เตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ให้น ้ า ใส่ปุ๋ย และบนัทึกผลเม่ือผกับุง้ 
เร่ิมงอกจนเก็บมาท าอาหารได ้เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผกับุง้ในดินทั้ง 2 ชนิด เก่ียวกบัจ านวนตน้
ท่ีงอก ความสูงของตน้ ความสมบูรณ์แขง็แรง เป็นตน้ 
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จากตวัอยา่งทั้ง 2 เร่ืองดงักล่าว จะเห็นวา่ท่ีเรียกวา่การวจิยันั้นประกอบดว้ยส่ิงส าคญั คือ 
1. ค าถาม ปัญหา หรือขอ้สงสัยต่าง ๆ เช่น อยากรู้วา่เพื่อน ๆ ใน ศรช. ใชเ้วลาวา่งท าอะไร หรือ

สงสัยวา่ผกับุง้จะข้ึนไดดี้ในดินทรายหรือดินเหนียว 

2. กระบวนการหาค าตอบท่ีเป็นระบบ ไม่ใช่การคาดเดา แต่ตอ้งไปสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ 

หรือทดลองปฏิบติัจริง โดยไปศึกษาวธีิปลูกผกับุง้ การดูแลรักษา แลว้มาปลูกจริง สังเกต บนัทึกผล ท่ี

เกิดข้ึนทุกขั้นตอน 

3. รายงานผลการด าเนินงาน หรือเรียกวา่ รายงานการวจิยั เป็นการเขียนใหผู้อ่ื้นทราบ วา่ท าไม

จึงสนใจท าวจิยัเร่ืองนั้น ๆ มีวธีิการและขั้นตอนการท าวิจยัอยา่งไร และผลสรุปท่ีไดจ้ากการวจิยัเป็น

อยา่งไร 

 
 
 

  
ประโยชน์ของการวจิัย 

 ประโยชน์ของการวจัิย  ส าหรับผูท้  าวจิยัเอง มีหลายประการดงัน้ี 
1. ท าใหมี้ความสนใจ กระตือรือร้น สงสัย อยากรู้อยากเห็นในส่ิงรอบตวั 

2. ฝึกการเป็นคนมีเหตุผล เม่ือมีปัญหา ขอ้สงสัย ตอ้งหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง ไม่ใช่การคาดเดาหรือ

สรุปเอง 

3. ฝึกการศึกษาคน้ควา้ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

4. ฝึกการเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต อดทน 

5. ฝึกการจดบนัทึก เขียนเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ 

6. ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ประโยชน์ของการวจัิย ส าหรับผูอ่ื้น/หน่วยงาน/สังคม  
1. ความรู้ใหม่ ท่ีน าไปใชใ้นการพฒันางานดา้นต่าง ๆ 

2. นวตักรรมส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ 
 

 

 

 

กจิกรรมที ่1 
 ใหผู้เ้รียนเขียนสรุปความหมายของการวจิยัตามความเขา้ใจของตนเองและน าเสนอในการพบกลุ่ม 
 

กจิกรรมที ่2 
ใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ควา้ และยกตวัอยา่งวา่ มีนวตักรรม หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ อะไรบา้ง 

ท่ีเกิดข้ึนจากผลของการวจิยั 
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เร่ืองที ่2  ท าวจิัยอย่างไร 
 

ขั้นตอนของการท าวจิัย 
 

โดยทัว่ไป การวิจยัอยา่งง่าย มีขั้นตอนท่ีเขียนเป็นแผนภูมิได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ขั้นตอนแรก ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบคืออะไร เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก เพราะการวิจยัจะเร่ิมตน้จาก

ปัญหาความสนใจ ความตอ้งการหาค าตอบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของผูว้จิยัเอง 
ขั้นตอนทีส่อง วธีิการหาค าตอบท่ีตอ้งการรู้ ท าอยา่งไร ขั้นตอนน้ีผูว้จิยัตอ้งแสดงวา่จะมีแนวทางวธีิการ

หาค าตอบอยา่งไรบา้ง โดยตอ้งเขียนรายละเอียดใหผู้อ่้านมองเห็นภาพรวมของการ
ด าเนินการวจิยัทั้งหมด 

ขั้นตอนทีส่าม รายงานผลการหาค าตอบ เป็นขั้นตอนสุดทา้ย เม่ือไดรั้บค าตอบจากการวจิยัแลว้ น ามา
เขียนเป็นรายงานใหผู้อ่ื้นทราบวา่ ท าไมจึงสนใจท าวจิยัเร่ืองนั้น ๆ มีวธีิการท าวจิยั
อยา่งไร และผลท่ีไดจ้ากการท าวจิยัเป็นอยา่งไร 

ในขั้นตอนของการท าวจิยัทั้ง 3 ขั้นตอนดงักล่าว มีรายละเอียดและวธีิการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. ค าถามทีต้่องการค าตอบ คืออะไร 

เป็นขั้นตอนแรกของการวิจยั ท่ีผูว้จิยัตอ้งตอบใหไ้ดว้า่ อยากรู้อะไร มีปัญหาขอ้สงสัยอะไร  
ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบคืออะไร เรียกวา่ เป็นค าถามการวิจยั 

ตวัอยา่งค าถามการวิจยั เช่น อาหารประเภทใดท่ีวยัรุ่นชอบกิน วยัรุ่นใชเ้วลาวา่งท าอะไร ลกัษณะ 
ครูท่ีวยัรุ่นชอบเป็นอยา่งไร ผกัชีข้ึนไดดี้ในดินชนิดใด ฯลฯ เป็นตน้ 
 ท่ีมาของค าถามการวิจัย ได้มาจากปัญหา ข้อข้องใจ ความสนใจของผูว้ิจ ัยเอง หรื อได้มาจาก  
การพดูคุยกบัผูอ่ื้นแลว้เกิดประเด็นค าถาม หรือไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้อ่านหนงัสือ แลว้เกิดความสนใจท่ี
จะหาค าตอบ เป็นตน้ 

ขั้นตอน 
 

ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ  คืออะไร 

วธีิการหาค าตอบท่ีตอ้งการรู้  ท าอยา่งไร 

รายงานผลการหาค าตอบ 
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2. วธีิการหาค าตอบทีต้่องการรู้ ท าอย่างไร 

 เม่ือผูว้ิจยัมีค  าถามการวจิยัแลว้ ขั้นตอนต่อไปผูว้จิยัตอ้งเขียนแสดงใหเ้ห็นวา่จะมีแนวทาง/วธีิการ
หาค าตอบ ในเร่ืองท่ีสนใจหรืออยากรู้อยา่งไร โดยเขียนรายละเอียดใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. จะท าวจิยัเร่ืองอะไร (ช่ือเร่ืองท่ีวจิยั) 

2. ท าไมจึงท าเร่ืองน้ี (เหตุผลท่ีสนใจท าวจิยัเร่ืองน้ีคืออะไร) 

3. อยากรู้อะไรบา้งจากการวจิยั (วตัถุประสงคก์ารวิจยั) 

4. มีวธีิการขั้นตอนการวจิยัอยา่งไร (อธิบายรายละเอียดของการด าเนินงานวิจยั ระยะเวลา 

แผนการด าเนินงาน) 

5. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวจิยัคืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. รายงานผลการหาค าตอบ 

 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการวิจยั เม่ือท าวิจยัเสร็จเรียบร้อยแลว้เรียกวา่เป็นรายงานการวิจยั 
เขียนเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงเหตุผลท่ีท าวจิยั ส่ิงท่ีอยากรู้ในการท าวจิยั วธีิการ/ขั้นตอนของการท าวจิยั  
และผลการวจิยั 

กจิกรรมที ่3 
 ใหผู้เ้รียนเขียนค าถามการวจิยัตามความสนใจของตนเอง  คนละ 3 ค าถาม 
 

กจิกรรมที ่4 
1. ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 

2. ในกลุ่มใหแ้ต่ละคนน าเสนอค าถามการวจิยัตามท่ีตนเองสนใจท่ีเคยเขียนไวใ้นกิจกรรมท่ี 3  

3. กลุ่มพิจารณาเลือกค าถามการวจิยัท่ีน่าสนใจท่ีสุดมา 1 ค  าถาม 

4. ระดมสมองในกลุ่มวา่จากค าถามการวจิยัท่ีเลือกมา จะท าวิจยัเร่ืองอะไร ท าไม จึงท าเร่ืองน้ี อยากรู้

ค าตอบอะไร จะเกิดประโยชน์อยา่งไร และมีแนวทาง/วธีิการท าวจิยัอยา่งไรบา้ง 

5. ส่งตวัแทนไปน าเสนอรายละเอียดในขอ้ 4 ในการพบกลุ่มใหญ่ 
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เร่ืองที ่3  เขยีนรายงานการวจิัยอย่างไร 
การเขียนรายงานการวจัิยอย่างง่าย ๆ 
การเขียนรายงานการวิจยัอยา่งง่าย ๆ ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ช่ือเร่ืองท่ีวิจยั 

2. ช่ือผูว้จิยั 

3. เหตุผลท่ีท าวจิยั (ท าไมจึงท าวจิยัเร่ืองน้ี) 

4. อยากทราบอะไรจากการวจิยั (วตัถุประสงคก์ารวิจยั) 

5. วธีิการด าเนินการวิจยั (ขั้นตอน/วธีิการ/ระยะเวลาการวิจยั) 

6. ผลการวจิยั (ขอ้คน้พบจากการวจิยั) 

 
 
 
 
 
 
 
กจิกรรมที ่1 
 ค าตอบอาจมีหลากหลาย แต่ท่ีส าคัญคือ ความหมายของการวิจัย ต้องการมีศึกษาค้นคว้า  
หาค าตอบอยา่งเป็นระบบ ไม่ใช่การคาดเดาหรือสรุปเอาเอง 
กจิกรรมที ่2 
 ค าตอบเป็นไปตามส่ิงท่ีผูเ้รียน ไดไ้ปศึกษาคน้ควา้ และยกตวัอย่างเก่ียวกบันวตักรรม ผลงาน 
ส่ิงประดิษฐท่ี์เกิดข้ึนจากการวจิยั 
กจิกรรมที ่3   
 ค าตอบเป็นไปตามค าถาม การวจิยัของผูเ้รียนแต่ละคน 
กจิกรรมที ่4 
 ค าตอบในขอ้ 4 ใหค้รอบคลุมช่ือเร่ืองท่ีวิจยั เหตุผลความเป็นมาท่ีท าวจิยั วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
วธีิการ/ขั้นตอนการวจิยั ประโยชน์ไดรั้บจากการวิจยั 
กจิกรรมที ่5 
 ค าตอบใหค้รอบคลุมช่ือเร่ืองท่ีวจิยั ช่ือผูว้ิจยั เหตุผลท่ีท าวจิยั วตัถุประสงคก์ารวจิยั วธีิการ
ด าเนินการวจิยั ผลการวจิยั   

กจิกรรมที ่5 
 ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มไปศึกษาคน้ควา้รายงานการวจิยัในเอกสารหรือเวบ็ไซตแ์ละเขียนสรุปรายงาน 
การวจิยัท่ีสนใจ ใหค้รอบคลุมทั้ง 6 หวัขอ้ ขา้งตน้ เป็นรายงานกลุ่มส่งครูประจ ากลุ่ม 

เฉลยกจิกรรม 
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บทที ่6 
ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลกัของพืน้ที่ในการพฒันาอาชีพ 

 
 ในปัจจุบนัโลกมีการแข่งขนักนัมากข้ึน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีความรู้
ความสามารถ ความช านาญการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในอาชีพของตนเอง จะตอ้ง
มีการคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การท่ีจะจดัการอาชีพให้ไดผ้ลส าเร็จนั้น  จ  าเป็นตอ้งมีปัจจยัหลายดา้น การ
เรียนรู้ปัจจยัดา้นศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งเรียนรู้ 
 
 เร่ืองที ่1  ความหมาย ความส าคัญของศักยภาพหลกัของพืน้ทีใ่นการพฒันาอาชีพ 
 ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี คือ ทกัษะการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งน ามาพฒันา เป็นขอ้มูลหลกัในการ
ประกอบอาชีพ หรือพฒันาอาชีพเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีจะท าใหก้ารประกอบอาชีพ หรือการพฒันาอาชีพนั้น ๆ 
เพิ่มขีดความสามารถในการยกระดบัคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นทกัษะการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงสภาพแต่ละ
พื้นท่ีท่ีมีความแตกต่าง และมีความตอ้งการของทอ้งถ่ินไม่เหมือนกนั ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
ในพื้นท่ีหน่ึง อาจไม่เป็นความส าเร็จในอีกพื้นท่ีหน่ึงได้ การศึกษาเร่ืองการประกอบอาชีพหรือพฒันา
อาชีพจึงตอ้งเนน้การศึกษาศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีเป็นส าคญั 
 ในสภาพปัจจุบนัดว้ยพลวตัหรือการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการส่ือสารเทคโนโลยี
ของโลกเป็นไปอยา่งรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลต่อสังคมไทย ทั้งการแข่งขนัในระดบัชาติ และระดบัโลก 
ทั้งระดบัภูมิภาคอาเซียน และทุกภูมิภาคอ่ืน ๆ ของโลกดว้ย การจดัการศึกษาดา้นอาชีพในปัจจุบนัจึงตอ้ง
เป็นการพฒันาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทกัษะการเรียนรู้ในการประกอบ
อาชีพ เ ป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่ง เส ริมความเข้มแข็งให้แ ก่ เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึ ง
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ 2555 ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี ท่ีจะพฒันา 5 ศกัยภาพ ของพื้นท่ี
ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ สามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทนั เพื่อแข่งขนัไดใ้น
เวทีโลก” และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดภารกิจท่ีจะพฒันายกระดบัการจดัการศึกษา เพื่อพฒันา
ศกัยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ท่ีมัน่คงเป็นบุคคลท่ีมี
ระเบียบวินัยเป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมภายใต้
หลกัการพื้นฐาน ท่ีค านึงถึงศกัยภาพและบริบทของพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั โดยเน้นการประกอบอาชีพให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการพื้นท่ีและการพฒันา 5 ศกัยภาพหลกั ของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพ
ดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจดัการและบริการ ตาม
ยทุธศาสตร์ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยเนน้ 5 ศกัยภาพของพื้นท่ี     
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คือ ศกัยภาพของธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของศิลปวฒันธรรม ประเพณี องค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี    
 

เร่ืองที ่2  การวเิคราะห์ศักยภาพหลกัของพืน้ทีใ่นการพฒันาอาชีพ  
 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ที่ หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ(ส่ิงแวดลอ้ม) ท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและมนุษย ์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้เช่น บรรยากาศ ดิน น ้ า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สัตวป่์า    
แร่ธาตุ  พลังงาน และก าลังแรงงานมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้ น การแยกแยะเพื่ อน าเอาศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ีเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพต้องพิจารณาว่า
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นการประกอบอาชีพในพื้นท่ีมีหรือไม่มีเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่มี 
ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาใหม่วา่จะกอบอาชีพท่ีตดัสินใจเลือกไวห้รือไม่ เช่น การผลิตน ้ าแร่ธรรมชาติ 
แต่ในพื้นท่ีไม่มีตาน ้ าไหลผา่นและไม่สามารถขุดน ้ าบาดาลได ้ซ่ึงผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาวา่ยงัจะ
ประกอบอาชีพน้ีอีกหรือไม่ และถ้าตอ้งการประกอบอาชีพน้ีจริง ๆ เน่ืองจากตลาดมีความตอ้งการมา       
ก็ตอ้งพิจารณาวา่การลุงทุนหาแร่ธาตุท่ีจะมาใชใ้นการผลิตคุม้หรือไม่ 
 2. ศักยภาพของพืน้ทีต่ามหลกัภูมิอากาศ หมายถึง ลกัษณะของลมฟ้าอากาศท่ีมีอยูป่ระจ าทอ้งถ่ินใด
ทอ้งถ่ินหน่ึงโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของอุณหภูมิประจ าเดือนและปริมาณน ้ าฝนในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
ของปี เช่น ภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเยน็ หรือเป็นแบบสะวนันา (Aw) คือ อากาศร้อนช้ืน
สลบักบัฤดูแลง้เกษตรกรรม กิจกรรมท่ีท ารายได้ต่อประชากรในภาคเหนือ ได้แก่ การท าสวน  ท าไร่     
ท านา และเล้ียงสัตว ์ภาคใตเ้ป็นภาคท่ีมีฝนตกตลอดทั้งปี ท าให้เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้อนท่ีตอ้งการ
ความชุ่มช้ืนสูง เช่น ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั เป็นตน้ ดงันั้น การประกอบอาชีพอะไรก็ตามจ าเป็นพิจารณา
สภาพภูมิอากาศดว้ย  
 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพืน้ที่ หมายถึง ลกัษณะของพื้นท่ีและท าเล
ท่ีตั้งในแต่ละจงัหวดั ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น เป็นภูเขา ท่ีราบสูง ท่ีราบลุ่ม ท่ีราบชายฝ่ัง ส่ิงท่ีเราตอ้ง
ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศ เช่น ความกวา้ง ความยาว ความลาดชนั และความสูงของพื้นท่ี เป็นตน้ 
ซ่ึงในการประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจ าหน่าย หรือการให้บริการก็ตาม
จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม 
 4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพืน้ที่  จากการท่ีประเทศไทย  
มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาค จึงมีความ
แตกต่างกนัในการด ารงชีวติของประชากรทั้งดา้นวฒันธรรม ประเพณีและการประกอบอาชีพ ระบบการ
เกษตรกรรม สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม (agrarian society) กล่าวคือ ประชากรร้อยละ 80 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ คนไทยส่วนใหญ่มีวถีิชีวิตผกูพนักบัระบบการเกษตรกรรม 
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และระบบการเกษตรกรรมน้ีเองได้เป็นท่ีมาของวฒันธรรมไทยหลายประการ เช่น ประเพณีขอฝน 
ประเพณีลงแขกและการละเล่นเตน้ก าร าเคียว เป็นตน้  
 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืน้ที่ หมายถึง  เป็นการน าศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
ในแต่ละพื้นท่ีมาใช้ ในการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทศันคติท่ีดี  
ต่อองคก์าร ตลอดจนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงานและองคก์าร เม่ือพิจารณาถึง
ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทย แมว้่ากาลเวลาจะผ่านไป ความรู้สมยัใหม่จะ
หลั่งไหลเข้ามามาก แต่ภูมิปัญญาไทยก็สามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่นการรู้จัก            
น าเคร่ืองยนตม์าติดตั้งกบัเรือ ใส่ใบพดัเป็นหางเสือ ท าให้เรือสามารถแล่นไดเ้ร็วข้ึน เรียกวา่ เรือหางยาว 
การรู้จกัท าการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟ้ืนคืนธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์แทนสภาพเดิมท่ีถูก
ท าลายไป การรู้จกัออมเงิน สะสมทุนให้สมาชิกกู้ยืม ปลดเปล้ืองหน้ีสิน และจดัสวสัดิการแก่สมาชิก     
จนชุมชนมีความมัน่คง เขม้แข็ง สามารถช่วยตนเองไดห้ลายร้อยหมู่บา้นทัว่ประเทศ เช่น กลุ่มออมทรัพย์
คีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราชจดัในรูปกองทุนหมุนเวยีนของชุมชน  
 จะเห็นไดว้า่ การวิเคราะห์ศกัยภาพมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาอาชีพให้เขม้แข็งมาก 
หากได้วิเคราะห์แยกแยะศกัยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน ปัจจยัภายในตวัตนผูป้ระกอบการ ปัจจยั
ภายนอกของผูป้ระกอบการ โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการคา้ ยิ่งวิเคราะห์ไดม้ากและ
ถูกตอ้งแม่นย  ามาก จะท าให้ผูป้ระกอบการรู้จกัตนเอง อาชีพของตนเองไดดี้ยิ่งข้ึนเหมือนค ากล่าว รู้เขา         
รู้เรา รบร้อยคร้ัง ชนะทั้งร้อยคร้ัง 
 

เร่ืองที ่ 3   ตัวอย่างอาชีพทีส่อดคล้องกบัศักยภาพหลกัของพืน้ที่ 
 1. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรม   

กลุ่มการผลิต เช่น การผลิตไมด้อกเพื่อการคา้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์การผลิตไก่อินทรีย ์
กลุ่มแปรรูป เช่น การแปรรูปปลานิลแดดเดียว การแปรรูปท าไส้กรอกจากปลาดุก 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเกษตรแบบยัง่ยนื การเกษตรผสมผสานตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหมแ่ละแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การฝึกอบรมเกษตรทางเลือก ภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวอย่างอาชีพ การปลูกพชืผกัโดยวธีิเกษตรธรรมชาต ิ
 

ปัจจุบนัการเพาะปลูกของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการท่ีส าคญั ประการแรกคือ 
พื้นท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ ประการท่ีสองเกษตรกรประสบปัญหา
แมลงศตัรูรบกวนและหนทางท่ีเกษตรกรเลือกใช้แก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือสารเคมีฆ่าแมลง ซ่ึงเป็น
อนัตรายต่อเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม ทางการแกปั้ญหาดงักล่าว  
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ก็คือ “แนวทาง
การเกษตรธรรมชาติแบบยัง่ยืน” ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ดินเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินท่ี
มีชีวิต มีศกัยภาพในการผลิตและให้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัจากสารพิษต่าง ๆ ทางการเกษตร 
ดงันั้น ผูเ้รียนควรมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเก่ียวกบั แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) หลกัเกษตรธรรมชาติ การปรับปรุงดินโดยใชปุ๋้ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ ดินและอินทรียวตัถุในดิน ชมแปลงสาธิต - ทดลองเกษตรธรรมชาติ การป้องกนัและ
ก าจดัศตัรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การท าสมุนไพรเพื่อป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช มาตรฐานเกษตร
ธรรมชาติ ศฝก. ฝึกปฏิบติัการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยน ้าชีวภาพและน ้าสกดัชีวภาพ ฝึกปฏิบติัการเพาะกลา้และฝึก
ปฏิบติังานในแปลงเกษตร มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA  มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ศฝก. การจดั
ดอกไม ้การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การวางแผนการปลูกพืชผกัโดยวธีิเกษตรธรรมชาติในอนาคต  การ
ติดตามผลและใหค้ าแนะน า 
 

การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรม 
   

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแต่ละพื้นท่ี 
- ดินมีความสมบูรณ์ 
- ไม่มีแมลงศตัรูรบกวน 
- มีแหล่งน ้า และลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้า 
ท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการท าการเกษตร 

2 การวเิคราะห์ พื้นท่ีตามลกัษณะ
ภูมิอากาศ 

ฤดูกาล ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกพืชผกั เช่น ไม่อยูใ่นพื้นท่ี
น ้าท่วม มีอากาศเยน็ไม่ร้อนจดั 
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ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
3 การวเิคราะห์ ภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้ง

ของแต่ละพื้นท่ี 
- เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร 
- มีแหล่งชลประทาน 
- ไม่มีความเส่ียงจากภยัธรรมชาติท่ีมีผลความเสียหายรุนแรง   
- มีพื้นท่ีพอเพียงและเหมาะสม 
- มีการคมนาคมท่ีสะดวก 

4 การวเิคราะห์ ศิลป วฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

- มีวถีิชีวติเกษตรกรรม 
- ประชาชนสนใจในวถีิธรรมชาติ 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

- มีภูมิปัญญา/ผูรู้้ เก่ียวกบัเกษตรธรรมชาติ 
- มีกระแสการสนบัสนุนเกษตรธรรมชาติจากสังคมสูง 

 
2. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหกรรม  
               ภาคการผลติ ได้แก่ 

กลุ่มไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเช่ือมโลหะดว้ย
ไฟฟ้าและแก๊ส ช่างเช่ือมเหล็กดดั ประตู หนา้ต่าง ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

กลุ่มเส้ือผ้า ส่ิงทอ เช่น การท าซิลคส์กรีน การท าผา้มดัยอ้มและมดัเพนท ์การท าผา้
ดว้ยก่ีกระตุก การท าผา้บาติค 

กลุ่มเคร่ืองยนต์ เช่น การซ่อมรถจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนต ์ช่างเคร่ืองยนตชุ์มชน
ช่างเคาะตวัถงัรถยนต ์

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์และอัญมณี เช่น การแกะสลกัวสัดุอ่อนเบ้ืองตน้ การข้ึนรูป
กระถางตน้ไมด้ว้ยแป้นหมุน การท าของช าร่วยดว้ยเซรามิค การออกแบบเคร่ืองโลหะและรูปภณัฑ์อญัมณี 

 

ตัวอย่างอาชีพ การเป็นตัวแทนจ าหน่ายทีพ่กัและบริการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่ว 
เชิงวฒันธรรม ในกลุ่มประเทศภูมภิาคอาเซียนโดยใช้คอมพวิเตอร์อนิเตอร์เน็ต 

 
 สืบเน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของประชาคมโลกท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว
และกลุ่มประเทศอาเซียนไดมี้นโยบายให้เกิดประชาคมอาเซียนข้ึน ซ่ึงหมายถึงคนในภูมิภาค ดงักล่าวจะ
ติดต่อไปมาหาสู่กนัมากข้ึน และในการน้ีการเดินทางท่องเท่ียวของประชาชนก็จะมีมากข้ึนจากความ
สนใจใคร่รู้ใคร่เห็นเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมของชาติเพื่อนบา้น การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการ
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ท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วทัว่โลก โดยมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภท
อ่ืน ๆ คือการสร้างรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศเขา้ประเทศเป็นจ านวนมหาศาล เม่ือเทียบกบัรายไดจ้าก
สินคา้อ่ืนๆ การขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดงักล่าว ท าให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คมนาคม และขนส่ง มีการขยายตวัตามไปดว้ยและการท่องเท่ียวยงัถูกใช้
เป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไดแ้ละความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ
ใหแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน และยงัมีบทบาทในการกระตุน้ให้เกิดการผลิตและการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติ
ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งเหมาะสม โดยอยูใ่นรูปของสินคา้และบริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
ดงันั้น การรวบรวมน าเสนอขอ้มูลการใหบ้ริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยการเป็นตวักลางระหวา่งสถาน
ประกอบการ/ผูป้ระกอบการกบัผูใ้ช้บริการ จึงเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจและมีโอกาสก้าวหน้าสูง ดงันั้น 
ผูเ้รียนจึงควรมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติเก่ียวกบัธุรกิจท่ีพกัและการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การใชค้อมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตส าหรับการเป็นตวัแทนจ าหน่าย 
ระหวา่งเจา้ของ/ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัผูใ้ชบ้ริการผา่นทางอินเตอร์เน็ต การเจรจา
ต่อรองในฐานะตวัแทนจ าหน่าย การประเมินผลและพฒันาธุรกิจของตน 
 

การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหกรรม 

 

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแต่ละพื้นท่ี 
ขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว   

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ แหล่งท่องเท่ียวมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
3 การวเิคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง

ของแต่ละพื้นท่ี 
มีท าเลท่ีตั้งในชุมชน สังคม ท่ีมีการคมนาคมสะดวก 

4 การวเิคราะห์ศิลป วฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

- ทุนทางสังคมและวฒันธรรม  การบริโภคของตลาดโลก                   
มีแนวโนม้กระแสความนิยมสินคา้ตะวนัออกมากข้ึน 
- มีศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติแบบดั้งเดิม  
และเป็นเอกลกัษณ์ 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

แรงงานมีทกัษะฝีมือและระบบประกนัสังคม  และมีความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี 
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3.  กลุ่มอาชีพใหม่ด้านพาณชิยกรรม 
                การค้าและเศรษฐกจิพอเพยีง ได้แก่ 

กลุ่มพฒันาผลติภัณฑ์ การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑเ์พื่อชุมชน                      
การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อชุมชน การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์ 

การขายสินค้าทางอนิเทอร์เน็ต (e-Commerce) การสร้างร้านคา้ทางอินเทอร์เน็ต 
กลุ่มผู้ประกอบการ เช่น การประกอบการธุรกิจชุมชน ร้านคา้ปลีกกลุ่มแม่บา้น

และวสิาหกิจชุมชน  
 

ตัวอย่างอาชีพ โฮมสเตย์ 
 

อาชีพโฮมสเตย  ์ เป็นการประกอบอาชีพโดยน าตน้ทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มมาบริหารจดัการเพื่อเพิ่มมูลค่าจูงใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาสัมผสักบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย ์ในการจดัการศึกษาวิชาอาชีพโฮมสเตย์  ยึดหลกัการของการศึกษาตลอดชีวิต      
โดยให้สังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เน้นการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ควบคู่กบัสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพโฮมสเตย ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้
ตน้ทุนทางธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบุคคล ทุนภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ ทุนทางวฒันธรรม ทุน
งบประมาณของรัฐ และทุนทางความรู้มาใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดัการศึกษาอาชีพโฮมสเตย ์      
เป็นการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างศกัยภาพให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ และสามารถพฒันาตนเอง
และกลุ่มไปสู่การบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐาน เป็นไปตามหลกัการของโฮมสเตย ์น าไปสู่การเช่ือมโยงองค์
ความรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากฝึกประสบการณ์โดยการจดัท าโครงการประกอบอาชีพโฮมสเตย ์ดงันั้น 
ผูเ้รียนจึงควรมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเก่ียวกับสถานการณ์การท่องเท่ียว นโยบายการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย ความรู้พื้นฐาน และมาตรฐานการจดัการโฮมสเตย ์การจดักิจกรรม น าเท่ียว  
การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว การบริการ มคัคุเทศก์ การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์การประกอบ
อาหาร การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและ การบริหารจดัการ 
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การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านพาณชิยกรรม 
   

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแต่ละพื้นท่ี 
- มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดสนใจ ชวนใหผู้ค้นมาเท่ียว          
และพกัคา้งคืน 
- มีโปรแกรมท่ีน่าสนใจในการศึกษาธรรมชาติ และพกัผอ่นท่ีดี 
- ไม่ถูกรบกวนจากแมลงและสัตวอ่ื์น ๆ 

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ - ใกลแ้หล่งน ้า ทะเล มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
- ภูมิอากาศไม่แปรปรวนบ่อย ๆ  

3 การวเิคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง
ของแต่ละพื้นท่ี 

- มีท าเลท่ีตั้งพอดีไม่ใกลไ้กลเกินไป 
- มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 
- ขอ้มูลแต่ละพื้นท่ีท่ีเราเลือกอยูใ่กลจุ้ดท่องเท่ียวหรือไม่ สะดวก 
ในการเดินทางดว้ยความปลอดภยัเพียงใด มีคู่แข่งท่ีส าคญัหรือไม่ 

4 การวเิคราะห์ศิลป วฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีเป็นธรรมชาติ อยูใ่นพื้นท่ีมี 
การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีจากองคก์รท่องเท่ียว 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

- มีผูป้ระกอบการ และแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถ 
- มีความร่วมมือจากชุมชนในดา้นการเป็นมิตรกบัแขกท่ีมาใช้
บริการ 

 
 4. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

คอมพวิเตอร์และธุรการ  ได้แก่ 
               Software  

กลุ่มออกแบบ เช่น โปรแกรม AUTO CAD เพื่องานออกแบบก่อสร้าง ออกแบบช้ินส่วน
อุตสาหกรรม เขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid Work 

กลุ่มงานในส านักงาน เช่น Office and Multimedia การจดัท าระบบขอ้มูลทางการเงิน
และบญัชีดว้ยโปรแกรม Excel และโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปเพื่อใชใ้นการท างานทางธุรกิจ 

การใช้คอมพวิเตอร์ในส านกังานดว้ยโปรแกรม Microsoft Office 
การพฒันาโปรแกรมด้วย MS Access โดยใชร้ะบบงานบุคคล 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับการประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต 

               Hardware 
ช่างคอมพวิเตอร์ เช่น ซ่อม ประกอบ ติดตั้งระบบบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ตัวอย่างอาชีพ  ภาพเคลือ่นไหว (Animation) เพือ่ธุรกจิ 
 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีกา้วเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์มากข้ึน  ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นได้
ว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นคือ ธุรกิจอุตสาหกรรมด้าน Animation การสร้างความบนัเทิง และ           
งานสร้างสรรค์การออกแบบโดยการใชค้อมพิวเตอร์ หลกัสูตรทางดา้น  Animation จึงน่าจะตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ Animation  หลกัสูตร Animation เพื่อธุรกิจ เป็นหลกัสูตรอาชีพท่ีสร้างสรรค ์
สามารถน าไปประกอบอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ดงันั้น ผูเ้รียนควรมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะและเจตคติเก่ียวกับความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของความคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การก าจดัส่ิงกีดกั้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์ ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบั Animation เพื่อธุรกิจ การออกแบบ Animation เพื่อธุรกิจ Animation Workshop ประโยชน์และ
โทษของการใช้คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ
ประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ Animation 
 

การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

        ที่  ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแต่ละพื้นท่ี 
ขอ้มูลของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีพอเพียง และสะดวก 
ในการเขา้ถึง 

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะ
ภูมิอากาศ 

- อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ ลม และปริมาณน ้าฝน 
รวมไปถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนในทางอุตุนิยมวทิยา 
- ท่ีตั้งตามแนวละติจูด ความใกลไ้กลจากทะเล 
- มีขอ้มูลของภูมิอากาศ 

3 การวเิคราะห์ภูมิประเทศ และท าเล
ท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี 

มีขอ้มูลภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งต่าง ๆ  

4 การวเิคราะห์ศิลป วฒันธรรม 
ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

มีขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณี ท่ีผสมผสานของ 
หลายพื้นท่ี   

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

มีแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

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

พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม การท าอาหารวา่งนานาชาติ การฝึกอบรมภาษา และธุรกิจโฮมสเตย ์
กลุ่มสุขภาพ ไดแ้ก่ การนวดแผนไทย นวดลูกประคบ สปา การดูแลเด็กและผูสู้งอายุ 
กลุ่มการซ่อมแซม และบ ารุงรักษา การซ่อมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์การซ่อม

เคร่ืองยนตดี์เซล การซ่อมเคร่ืองยนตเ์บนซิน การซ่อมเคร่ืองยนตเ์ล็กเพื่อการเกษตร การซ่อมจกัร
อุตสาหกรรม 
               คมนาคมและการขนส่ง  
             วชิาชีพด้าน Logistics หรือการขนส่งสินคา้ทางอากาศและทางเรือ 
              การก่อสร้าง  
             กลุ่มช่างต่าง ๆ เช่น การปูกระเบ้ือง ช่างไมก่้อสร้าง ช่างสีอาคาร 
               กลุ่มการผลติวสัดุก่อสร้าง เช่น การท าบล็อคคอนกรีต การผลิตซีเมนต ์ 
 

ตัวอย่างอาชีพ การพฒันากลุ่มอาชีพทอผ้าพืน้เมือง 
 
 ในปัจจุบันน้ี ผา้พื้นเมืองของไทยในภาคต่าง ๆ ก าลงัไดรั้บการอนุรักษฟ้ื์นฟู  และพฒันา รวมทั้ง
ไดรั้บการส่งเสริมให้น ามาใชส้อยในชีวิตประจ าวนักนัอย่างกวา้งขวางมาก  ดงันั้น จึงเกิดมีการผลิตผา้
พื้นเมืองในลกัษณะอุตสาหกรรมโรงงาน โดยมีบริษทัจา้งช่างทอ ท าหน้าท่ีทอผา้ดว้ยมือตามลวดลายท่ี
ก าหนดให ้ โรงงานหรือบริษทัจดัเส้นไหมหรือเส้นดา้ยท่ียอ้มสีเสร็จแลว้มาให้ทอ   เพื่อเป็นการควบคุม
คุณภาพ  บางแห่งจะมีคนกลางรับซ้ือผา้จากช่างทออิสระซ่ึงเป็นผูป่ั้นดา้ย  ยอ้มสี  และทอตามลวดลายท่ี
ตอ้งการเองท่ีบา้น แต่คนกลางเป็นผูก้  าหนดราคาตามคุณภาพและลวดลายของผา้ท่ีตลาดตอ้งการในบาง
จงัหวดัมีกลุ่มแม่บา้นช่างทอผา้ท่ีรวมตวักนัทอผา้เป็นอาชีพเสริม  และน าออกขายในลกัษณะสหกรณ์ 
เช่น กลุ่มทอผา้ของศิลปาชีพ อย่างไรก็ตามในสภาพท่ีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้นเป็นการทอเพื่อขาย            
เป็นหลกั การทอผา้พื้นบา้นพื้นเมืองหลายแห่งยงัทอลวดลายสัญลกัษณ์ดั้งเดิม  โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมี
เช้ือสายชาติพนัธ์ุบางกลุ่มท่ีกระจายตวักนัอยูใ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย ศิลปะการทอผา้ของกลุ่มชน
เหล่าน้ีจึงนบัว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มอยู่จนถึงทุกวนัน้ี  หากจะแบ่งผา้พื้นเมืองของกลุ่มชนเหล่าน้ี          
ตามภาคต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการปรับปรุงพฒันาสีสัน  คุณภาพ  และ
ลวดลาย ให้เขา้กับรสนิยมของตลาด ดงันั้น ผูเ้รียนจึงควรมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติ
เก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพกลุ่มอาชีพ/ธุรกิจของกลุ่มอาชีพทอผา้พื้นเมือง และวิเคราะห์สถานภาพของ
กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจ 
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การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านบริหารจัดการและการบริการ 
  

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแต่ละพื้นท่ี 
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถน ามาเป็นวตัถุดิบ 

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ มีภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 
3 การวเิคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง

ของแต่ละพื้นท่ี 
- เป็นศูนยก์ลางหตัถอุตสาหกรรม 
- มีถนนท่ีเอ้ือต่อการบริการดา้นการคา้ การลงทุน และ                   
การท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น สามารถติดต่อคา้ขาย
กบัประเทศเพื่อนบา้น มีพื้นท่ีชายแดนติดกบัประเทศเพื่อนบา้น              
มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น การคา้ชายแดน 

4 การวเิคราะห์ศิลป วฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

มีแหล่งอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทุนทางสังคมและวฒันธรรม 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

มีภูมิปัญญา และฝีมือแรงงาน 

 
 
กจิกรรม 

1. ใหผู้เ้รียนรวมกลุ่ม และอภิปรายวา่ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีในการพฒันาอาชีพในพื้นท่ีชุมชน
ของตนเองควรจะเนน้ศกัยภาพใดเป็นพิเศษ เพราะเหตุใด 

2. ให้ผูเ้รียนรวมกลุ่ม และอภิปรายว่าอาชีพความคิดสร้างสรรค์ในพื้นท่ีของชุมชนของตนเอง 
ควรเนน้จะเนน้เร่ืองใดเป็นพิเศษ เพราะเหตุใด 
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คณะผู้จดัท า 
ทีป่รึกษา 
1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวชัรินทร์  จ าปี                             รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตณัฑวฑุโฒ ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้เขียนและเรียบเรียง 

1. บทท่ี 1  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. บทท่ี 2  การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
 ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. บทท่ี 3  การจดัการความรู้ 
 ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. บทท่ี 4  คิดเป็น 
 ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 
5. บทท่ี 5  การวจิยัอยา่งง่าย 
 นางศิริพรรณ สายหงษ ์ ขา้ราชการบ านาญ 
 

ผู้บรรณาธิการ และพฒันาปรับปรุง 
1. บทท่ี 1  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. บทท่ี 2  การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
 นายธวชัชยั ใจชาญสุขกิจ รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการ 
   ส านกังาน กศน. จงัหวดัเพชรบุรี 
 นางสาวสุพตัรา โทวราภา สถาบนัส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ 
3. บทท่ี 3  การจดัการความรู้ 
 นางอจัฉรา ใจชาญสุขกิจ ส านกังาน กศน.จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 นางณฐัพร เช้ือมหาวนั สถาบนัการศึกษาและพฒันาต่อเน่ืองสิรินธร 
4. บทท่ี 4  คิดเป็น 
 ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ท่ีปรึกษาส านกังาน กศน 
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5. บทท่ี 5  การวจิยัอยา่งง่าย 
 นางศิริพรรณ สายหงษ ์ ขา้ราชบ านาญ 
 นางพิชญาภา ปิติวรา ขา้ราชบ านาญ 
 

ผู้พฒันาและปรับปรุงคร้ังที ่2  
คณะท างาน 
1.  นายสุรพงษ ์ มัน่มะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้พมิพ์ต้นฉบับ 
1. นางปิยวดี คะเนสม กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กววีงษพ์ิพฒัน์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บา้นชี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้ออกแบบปก 
 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้พฒันาและปรับปรุง คร้ังที ่2 

 
ทีป่รึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชยัยศ อ่ิมสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวชัรินทร์ จ าปี รองเลขาธิการ กศน. 

4. นางวทันี จนัทร์โอกุล ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

5. นางชุลีพร ผาตินินนาท ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเผยแพร่ทางการศึกษา 

6. นางอญัชลี ธรรมวธีิกุล หวัหนา้หน่วยศึกษานิเทศก์ 

7. นางศุทธินี งามเขตต ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

   

ผู้พฒันาและปรับปรุง คร้ังที ่2 

1. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ท่ีปรึกษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. ดร.รุ่งอรุณ  ไสยโสภณ หวัหนา้กลุ่มพฒันาการเรียนการสอน 

3. นายสมชาย ฐิติรัตนอศัว ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้ปรับปรุงข้อมูลเกีย่วกบัสถาบันพระมหากษตัริย์ ปี พ.ศ. 2560 
 

ทีป่รึกษา 
1. นายสุรพงษ ์  จ าจด   เลขาธิการ กศน. 
2. นายประเสริฐ  หอมดี   ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

ปฏิบติัหนา้ท่ีรองเลขาธิการ กศน. 
3. นางตรีนุช  สุขสุเดช  ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบ 
      และการศึกษาตามอธัยาศยั 

 

ผู้ปรับปรุงข้อมูล 
นางสาวกรรณิการ์  อินทราย  กศน.เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 

 
คณะท างาน 
1. นายสุรพงษ ์  มัน่มะโน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 

2. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

      ตามอธัยาศยั 

3. นางสาวเบญ็จวรรณ อ าไพศรี   กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

      ตามอธัยาศยั 

4. นางเยาวรัตน์  ป่ินมณีวงศ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

      ตามอธัยาศยั 
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