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ค าน า 

 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2551 แทนหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียน      
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนตามหลกัปรัชญาและ   
ความเช่ือพื้นฐานในการจดัการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้หญ่มีการเรียนรู้และสั่งสมความรู้                 
และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง 
 ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้าง
รายได้ท่ีมั่งคั่งและมั่นคง เป็นบุคลากรท่ีมีวินัย เป่ียมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านกังาน กศน. จึงไดพ้ิจารณาทบทวนหลกัการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้  ท่ีคาดหวงั และเน้ือหาสาระ ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้มีความสอดคล้องตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ       
ซ่ึงส่งผลให้ตอ้งปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมและการเตรียมพร้อม  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน          
แต่ยงัคงหลกัการและวิธีการเดิมในการพฒันาหนังสือท่ีให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง ปฏิบติั
กิจกรรม ท าแบบฝึกหดั เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่ม หรือศึกษา
เพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งการเรียนรู้และส่ืออ่ืน 
 การปรับปรุงหนงัสือเรียนในคร้ังน้ี ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิ่งจากผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา   
และผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนท่ีศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้จากส่ือต่าง ๆ มาเรียบ
เรียงเน้ือหาให้ครบถ้วนสอดคล้องกบัมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดัและกรอบเน้ือหาสาระ       
ของรายวิชา ส านกังาน กศน. ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ี และหวงัวา่หนงัสือเรียน     
ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน ครู ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกระดบั หากมีข้อเสนอแนะประการใด 
ส านกังาน กศน. ขอนอ้มรับดว้ยความขอบคุณยิง่ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

ค าแนะน าการใช้หนังสือเรียน 
 

 หนงัสือเรียนสาระทกัษะการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบเรียนท่ีจดัท าข้ึนส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีเป็นนกัศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนงัสือเรียนสาระทกัษะการเรียนรู้  ผูเ้รียนควรปฏิบติั ดงัน้ี 

 

 1. ศึกษาโครงสร้างรายวชิาใหเ้ขา้ใจในสาระส าคญั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และขอบข่ายเน้ือหา 
 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแต่ละบทอยา่งละเอียด และท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด แลว้ตรวจสอบ
กบัแนวตอบกิจกรรมท่ีก าหนด ถา้ผูเ้รียนตอบผดิควรกลบัไปศึกษาและท าความเขา้ใจในเน้ือหาใหม่ให้เขา้ใจ
ก่อนท่ีจะศึกษาเร่ืองต่อไป 

 3. ปฏิบติักิจกรรมทา้ยเร่ืองของแต่ละเร่ืองเพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเขา้ใจของเน้ือหาในเร่ืองนั้น 
ๆ อีกคร้ัง และการปฏิบติักิจกรรมของเน้ือหาแต่ละเร่ือง ผูเ้รียนสามารถน าไปตรวจสอบกบัครูและเพื่อน ๆ ท่ี
ร่วมเรียนในรายวชิาและระดบัเดียวกนัได ้
 4. แบบเรียนน้ีมี 6 บท คือ 
 บทท่ี 1 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 บทท่ี 2 การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
 บทท่ี 3 การจดัการความรู้ 
 บทท่ี 4 การคิดเป็น 

 บทท่ี 5 การวจิยัอยา่งง่าย 
 บทท่ี 6 ทกัษะการเรียนรู้และศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีในการพฒันาอาชีพ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

 รายวชิาทกัษะการเรียนรู้ มีเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนในดา้นการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง การใชแ้หล่งเรียนรู้ การจดัการความรู้ การคิดเป็นและการวจิยัอยา่งง่าย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ผูเ้รียนสามารถก าหนดเป้าหมาย  วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เขา้ถึงและเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้จดัการความรู้  
กระบวนการแกปั้ญหาและตดัสินใจอย่างมีเหตุผล  ท่ีจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือช้ีน าตนเอง ในการเรียนรู้  
และการประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการพื้นฐาน และการพฒันา 5 ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีใน 5 กลุ่ม
อาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพดา้นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค ์การบริหาร
จดัการและการบริการ ตามยทุธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 

 

 

 

 บทที ่1  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  1.   ประมวลความรู้ และสรุปเป็นสารสนเทศ 
  2.   ท างานบนฐานขอ้มูลดว้ยการแสวงหาความรู้จนเป็นลกัษณะนิสัย 

3.   มีความช านาญในทกัษะการอ่าน ทกัษะการฟัง ทกัษะการสังเกต และทกัษะการ              
      จดบนัทึกอยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว 

 บทที ่2  การใช้แหล่งเรียนรู้ 
  1.   ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ เห็นความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
  2.   ผูเ้รียนสามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนได ้
 บทที ่3  การจัดการความรู้ 
  1.   ออกแบบผลิตภณัฑ ์สร้างสูตร สรุปองคค์วามรู้ใหม่ 
  2.   ประพฤติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  3.   สร้างสรรคส์ังคมอุดมปัญญา 

บทที ่4  การคิดเป็น 

1. อธิบายถึงความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ของคนคิดเป็น และการเช่ือมโยงไปสู่
การเรียนรู้เร่ืองการคิดเป็น ปรัชญาคิดเป็น การคิดแกปั้ญหา อยา่งเป็นระบบ แบบคน
คิดเป็นได ้
 

สาระส าคญั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 



2. วเิคราะห์จ าแนกลกัษณะของขอ้มูลการคิดเป็นทั้ง 3 ดา้น ท่ีน ามาใชป้ระกอบการคิด 
และการตดัสินใจ ทั้งขอ้มูลดา้นวชิาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมและ
สภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้ท่ีขอ้มูลดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ท่ีเป็นจุดเนน้ส าคญัของคนคิดเป็นได ้

3. ฝึกปฏิบติัการคิดการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิดเป็น ทั้งจากกรณีตวัอยา่งและ 
หรือสถานการณ์จริงในชุมชน โดยน าขอ้มูลดา้นคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของขอ้มูลทางสังคมและสภาวะแวดลอ้มมาประกอบการคิดการพฒันาได้ 

บทที ่5  การวจัิยอย่างง่าย 
1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการวจิยัได ้
2. ระบุกระบวนการ ขั้นตอนของการท าวจิยัอยา่งง่ายได ้
3. อธิบายสถิติง่าย ๆ และสามารถเลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสมกบัการวิจยัในแต่ละเร่ืองของ

ตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. สร้างเคร่ืองมือการวจิยัได ้
5. เขียนโครงการวจิยัได ้
6. เขียนรายงานการวจิยัและเผยแพร่งานวจิยัได ้

บทที ่6   ทกัษะการเรียนรู้และศักยภาพหลกัของพืน้ทีใ่นการพฒันาอาชีพ 
1. อธิบายความหมาย ความส าคญัของทกัษะการเรียนรู้ และศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีท่ี   

แตกต่างกนั 
2. ยกตวัอยา่งศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั 
3. สามารถบอกหรือยกตวัอยา่งเก่ียวกบัศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีของตนเอง 
4. ยกตวัอยา่งอาชีพท่ีใชห้ลกัการพื้นฐานของศกัยภาพหลกัในการประกอบอาชีพในกลุ่ม

อาชีพใหม่ได ้



 

 

 

บทที ่1  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เร่ืองท่ี 1  ความหมาย ความส าคญั และกระบวนการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เร่ืองท่ี 2  ทกัษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหา  
และเทคนิคในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  เร่ืองท่ี 3  การท าแผนผงัความคิด 

เร่ืองท่ี 4  ปัจจยัท่ีท าใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบความส าเร็จ 
บทที ่2  การใช้แหล่งเรียนรู้ 

  เร่ืองท่ี 1  ความหมาย ความส าคญั ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
  เร่ืองท่ี 2  แหล่งเรียนรู้ประเภทหอ้งสมุด 

  เร่ืองท่ี 3  ทกัษะการเขา้ถึงสารสนเทศของหอ้งสมุด 

  เร่ืองท่ี 4  การใชแ้หล่งเรียนรู้ส าคญั ๆ ในประเทศ 
  เร่ืองท่ี 5  การใชแ้หล่งเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

บทที ่3  การจัดการความรู้ 
  เร่ืองท่ี 1  ความหมาย ความส าคญั หลกัการ 
  เร่ืองท่ี 2  กระบวนการจดัการเรียนรู้ การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้ 
  และการจดัท าสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ 
  เร่ืองท่ี 3  ทกัษะกระบวนการจดัการความรู้ 

บทที ่4  การคิดเป็น 

เร่ืองท่ี 1  ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่กบักระบวนการคิดเป็น การเช่ือมโยงสู่
ปรัชญาคิดเป็น และการคิดการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบแบบคนคิดเป็น 

เร่ืองท่ี 2  ระบบขอ้มูล การจ าแนกลกัษณะของขอ้มูล การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ 
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แบบคนคิดเป็น 

ขอบข่ายเนือ้หา 
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บทที ่1 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
สาระส าคญั 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจ 
ความตอ้งการ และความถนดั มีเป้าหมาย รู้จกัแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ 
จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเอง หรือร่วมมือ
ช่วยเหลือกบัผูอ่ื้นก็ได้ ดังนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสามารถประมวลความรู้ 
ท างานบนฐานขอ้มูล และมีความช านาญในการอ่าน ฟัง จดบนัทึก เป็นสารสนเทศอยา่งคล่องแคล่วรวดเร็ว 
ในทุกวนัน้ีคนส่วนใหญ่แสวงหาการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน จ าเป็นตอ้งรู้วิธีวินิจฉัยความตอ้งการในการเรียน
ของตนเอง สามารถก าหนดเป้ามายในการเรียนรู้ของตนเอง สามารถระบุแหล่งความรู้ท่ีต้องการ และ
วางแผนการใช้ยุทธวิธี ส่ือการเรียน และแหล่งความรู้เหล่านั้น หรือแม้แต่ประเมินและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1. ประมวลความรู้ และสรุปเป็นสารสนเทศ 
 2. ท างานบนฐานขอ้มูลดว้ยการแสวงหาความรู้จนเป็นลกัษณะนิสัย 
 3. มีความช านาญในทกัษะการอ่าน ทกัษะการฟัง ทกัษะการสังเกต และทกัษะการจดบนัทึกอยา่ง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1  ความหมาย ความส าคญั และกระบวนการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

เร่ืองท่ี 2  ทกัษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการแกปั้ญหา และเทคนิคในการเรียนรู้    
               ดว้ยตนเอง 

 เร่ืองท่ี 3  การท าแผนผงัความคิด 

เร่ืองท่ี 4  ปัจจยัท่ีท าใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบความส าเร็จ 
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เร่ืองที ่ 1  ความหมาย ความส าคญั  และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

ในปัจจุบนัโลกมีความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีความรู้ต่าง ๆ ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 
อนัมาก การเรียนรู้จากสถาบนัการศึกษาไม่อาจท าให้บุคคลศึกษาความรู้ไดค้รบทั้งหมด การไขวค่วา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง จึงเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะสนองความตอ้งการของบุคคลได ้เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีบุคคลมีใจ
รักท่ีจะศึกษา คน้ควา้ ส่ิงท่ีตนตอ้งการจะรู้ บุคคลนั้นก็จะด าเนินการศึกษาเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ตอ้ง
มีใครบอก ประกอบกบัระบบการศึกษาและปรัชญาการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ใฝ่หาความรู้ รู้แหล่งทรัพยากรการเรียน รู้วิธีการหาความรู้ มีความสามารถ
ในการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น มีนิสัยในการท างานและการด ารงชีวิต และมีส่วนร่วมในการ
ปกครองประเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นการ
จดัการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีอยู่นอกระบบ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
ประสบการณ์จากการท างานและการประกอบอาชีพ โดยการก าหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ให้การพฒันากบักลุ่มเป้าหมายดา้นจิตใจ ให้มีคุณธรรม ควบคู่ไป
กบัการพฒันาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุม้กนั สามารถจดัการกบัองคค์วามรู้ ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลย ี
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุม้กนัตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งค  านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผูท่ี้อยูน่อกระบบ และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและการส่ือสาร ดงันั้น ในการศึกษาแต่ละรายวิชา 
ผู ้เรียนจะต้องตระหนักว่า การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 น้ี จะสัมฤทธ์ิผลไดด้้วยดีหากผูเ้รียนไดศึ้กษาพร้อมทั้งการปฏิบติัตามค าแนะน าของครู   
แต่ละวชิาท่ีไดก้ าหนดเน้ือหาเป็นบทต่าง ๆ โดยแต่ละบทจะมีค าถาม รายละเอียดกิจกรรมและแบบฝึกปฏิบติั
ต่าง ๆ ซ่ึงผูเ้รียนจะต้องท าความเขา้ใจในบทเรียน และท ากิจกรรม ตลอดจนท าตามแบบฝึกปฏิบติัท่ีได้
ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ซ่ึงในหนงัสือแบบฝึกปฏิบติัของแต่ละวิชาไดจ้ดัให้มีรายละเอียดต่าง ๆ ดงักล่าว 
ตลอดจนแบบประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนไดว้ดัความรู้เดิมและวดัความกา้วหนา้หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาและเพิ่มศกัยภาพ 
ของตนเองโดยการคน้พบความสามารถและส่ิงท่ีมีคุณค่าในตนเองท่ีเคย
มองขา้มไป  
(“...it is possible to help learners expand their potential by discovered that 
which is yet untapped…”) (Brockett & Hiemstra, 1991) 
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รวมทั้งการท่ีผูเ้รียนจะไดมี้การทบทวนบทเรียน หรือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ อนัจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมสอบ
ต่อไปไดอี้กดว้ย 
 การเรียนรู้ในสาระทกัษะการเรียนรู้ เป็นสาระเก่ียวกบัรายวิชาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รายวิชาการใช้
แหล่งเรียนรู้ รายวชิาการจดัการความรู้ รายวชิาการคิดเป็น และรายวิชาการวิจยัอยา่งง่าย ในส่วนของรายวิชา
การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นสาระการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ในดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ ฝึกทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพื่อมุ่งเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีนิสัยรัก
การเรียนรู้ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานของบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช้ีน าตนเองใน
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นแนวทางการเรียนรู้หน่ึงท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพปัจจุบนั และเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสู่การ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้บุคคลมีการริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีแน่นอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไม่พึ่งคนอ่ืน  มีแรงจูงใจ ท าให้ผูเ้รียน
เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้วิธีเรียน สามารถเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ไดม้ากกวา่การ
เรียนท่ีมีครูป้อนความรู้ให้เพียงอยา่งเดียว   
 การเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการทางการศึกษาซ่ึงไดรั้บความสนใจมากข้ึนโดยล าดบัในทุกองคก์ร
การศึกษา เพราะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในอนัท่ีจะหล่อหลอมผูเ้รียนให้มีทกัษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามท่ีมุ่งหวงัไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นหลกัการทางการศึกษาท่ีมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีของ
กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ซ่ึงเช่ือว่า มนุษยทุ์กคนมีธรรมชาติเป็นคนดี มีเสรีภาพและความเป็นตนเอง     
มีความเป็นปัจเจกชน มีศกัยภาพ และการรับรู้ตนเอง มีความเป็นจริงในส่ิงท่ีตนสามารถเป็นได ้มีการรับรู้      
มีความรับผดิชอบและความเป็นมนุษย ์ 

ดงันั้น การท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไดน้บัวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีอยูใ่นตวับุคคล
ทุกคน ผูเ้รียนควรจะมีคุณลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ดว้ยตนเองจดัเป็นกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
เพื่อท่ีตนเองสามารถท่ีด ารงชีวติอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งมีความสุข  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ในการปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ในบทที ่1 การเรียนรู้ด้วยตนเองนี ้ 
ผู้เรียนจะต้องรวบรวมผลการปฏิบัติกจิกรรมซ่ึงเป็นหลกัฐานของ 
การเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนบรรจุในแฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio) ของ 
ผู้เรียนแต่ละบุคคล ดังน้ัน เมื่อส้ินสุดการเรียนรู้ในบทที ่ 1 ทกัษะ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองนี ้ ผู้เรียนจะต้องมีแฟ้มสะสมผลงานส่งครู  
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ช่ือ........................................................นามสกุล................................................ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ค าช้ีแจง    แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีวดัความชอบและเจตคติเก่ียวกบัการเรียนรู้ของท่าน 
    ใหท้่านอ่านขอ้ความต่าง ๆ ต่อไปน้ี ซ่ึงมีดว้ยกนั 58 ขอ้ หลงัจากนั้น โปรดท าเคร่ืองหมาย   

   ลงในช่องท่ีตรงกบั ความเป็นจริง ของตวัท่านมากท่ีสุด  

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความนั้นส่วนใหญ่เป็นเช่นน้ี 
มาก หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความเกินคร่ึงมกัเป็นเช่นน้ี 
ปานกลาง หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความจริงบา้งไม่จริงบา้งคร่ึงต่อคร่ึง  
นอ้ย หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความเป็นจริงบา้งแต่ไม่บ่อยนกั 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความไม่จริง  ไม่เคยเป็นเช่นน้ี  

รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้อยูเ่สมอตราบชัว่ชีวติ      

2. ขา้พเจา้ทราบดีวา่ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนอะไร      

3. เม่ือประสบกบับางส่ิงบางอยา่งท่ีไม่เขา้ใจ ขา้พเจา้จะหลีกเล่ียงไป    
จากส่ิงนั้น 

     

4. ถา้ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใด ขา้พเจา้จะหาทางเรียนรู้ใหไ้ด ้      

5. ขา้พเจา้รักท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ      

6. ขา้พเจา้ตอ้งการใชเ้วลาพอสมควรในการเร่ิมศึกษาเร่ืองใหม่ ๆ      

7. ในชั้นเรียนขา้พเจา้หวงัท่ีจะใหผู้ส้อนบอกผูเ้รียนทั้งหมดอยา่งชดัเจนวา่
ตอ้งท าอะไรบา้งอยูต่ลอดเวลา 

     

8. ขา้พเจา้เช่ือวา่ การคิดเสมอวา่ตวัเราเป็นใครและอยูท่ี่ไหน และจะท า
อะไร เป็นหลกัส าคญัของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขา้พเจา้ท างานดว้ยตนเองไดไ้ม่ดีนกั      

10. ถา้ตอ้งการขอ้มูลบางอยา่งท่ียงัไม่มี ขา้พเจา้ทราบดีวา่จะไปหาได ้
ท่ีไหน 

     

11. ขา้พเจา้สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองไดดี้กวา่คนส่วนมาก      

แบบประเมนิตนเองก่อนเรียน 

แบบวดัระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
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รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

12. แมข้า้พเจา้จะมีความคิดท่ีดี แต่ดูเหมือนไม่สามารถน ามาใชป้ฏิบติัได ้      

13. ขา้พเจา้ตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่ควรเรียนอะไร และจะ
เรียนอยา่งไร 

     

14. ขา้พเจา้ไม่เคยทอ้ถอยต่อการเรียนส่ิงท่ียาก ถา้เป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้สนใจ      

15. ไม่มีใครอ่ืนนอกจากตวัขา้พเจา้ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในส่ิงท่ีขา้พเจา้
เลือกเรียน 

     

16. ขา้พเจา้สามารถบอกไดว้า่ ขา้พเจา้เรียนส่ิงใดไดดี้หรือไม่      

17. ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้มีมากมาย จนขา้พเจา้อยากใหแ้ต่ละวนัมี
มากกวา่ 24 ชัว่โมง 

     

18. ถา้ตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้อะไรก็ตาม ขา้พเจา้สามารถจะจดัเวลาท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงนั้นได ้ไมว่า่จะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขา้พเจา้มีปัญหาในการท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน      

20. ถา้ขา้พเจา้ไม่เรียนก็ไม่ใช่ความผดิของขา้พเจา้      

21. ขา้พเจา้ทราบดีวา่ เม่ือใดท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะเรียนรู้ในเร่ืองใด                       
เร่ือง หน่ึงใหม้ากข้ึน 

     

22. ขอใหท้ าขอ้สอบใหไ้ดค้ะแนนสูง ๆ ก็พอใจแลว้ ถึงแมว้า่ขา้พเจา้ยงั
ไม่เขา้ใจเร่ืองนั้นอยา่งถ่องแทก้็ตาม 

     

23. ขา้พเจา้คิดวา่ หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีท่ีน่าเบ่ือ      

24. ขา้พเจา้ช่ืนชอบผูท่ี้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ      

25. ขา้พเจา้สามารถคิดคน้วธีิการต่าง ๆ ไดห้ลายแบบ ส าหรับการเรียนรู้
หวัขอ้ใหม่ ๆ 

     

26. ขา้พเจา้พยายามเช่ือมโยงส่ิงท่ีก าลงัเรียนกบัเป้าหมายระยะยาว ท่ีตั้งไว ้      

27. ขา้พเจา้มีความสามารถเรียนรู้ ในเกือบทุกเร่ือง ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะรู้      

28. ขา้พเจา้สนุกสนานในการคน้หาค าตอบส าหรับค าถามต่าง ๆ      

29. ขา้พเจา้ไม่ชอบค าถามท่ีมีค าตอบถูกตอ้งมากกวา่หน่ึงค าตอบ      

30. ขา้พเจา้มีความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ มากมาย      

31. ขา้พเจา้จะดีใจมาก หากการเรียนรู้ของขา้พเจา้ไดส้ิ้นสุดลง      
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รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

32. ขา้พเจา้ไม่ไดส้นใจการเรียนรู้ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น      

33. ขา้พเจา้ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัทกัษะเบ้ืองตน้ในการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่                     
ทกัษะการฟัง อ่าน เขียน และจ า 

     

34. ขา้พเจา้ชอบทดลองส่ิงใหม่ๆ แมไ้ม่แน่ใจวา่ ผลนั้นจะออกมา อยา่งไร      

35. ขา้พเจา้ไม่ชอบ เม่ือมีคนช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ผดิพลาด ในส่ิงท่ีขา้พเจา้  
ก าลงัท าอยู ่

     

36. ขา้พเจา้มีความสามารถในการคิดคน้ หาวธีิแปลกๆ ท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ      

37. ขา้พเจา้ชอบคิดถึงอนาคต      

38. ขา้พเจา้มีความพยายามคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีตอ้งการรู้ไดดี้ เม่ือเทียบ
กบัผูอ่ื้น 

     

39. ขา้พเจา้เห็นวา่ปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ไม่ใช่สัญญาณใหห้ยดุท า      

40. ขา้พเจา้สามารถบงัคบัตนเอง ใหก้ระท าส่ิงท่ีคิดวา่ควรกระท า      

41. ขา้พเจา้ชอบวธีิการของขา้พเจา้ ในการส ารวจตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ      

42. ขา้พเจา้มกัเป็นผูน้ ากลุ่มในการเรียนรู้      

43. ขา้พเจา้สนุกท่ีไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น      

44. ในแต่ละปีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หลายๆ อยา่งดว้ยตนเอง      

45. การเรียนรู้ไม่ไดท้  าใหชี้วิตของขา้พเจา้แตกต่างไปจากเดิม      

46. ขา้พเจา้เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียน และการเรียนรู้ 
ดว้ยตนเอง 

     

47. ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบัความคิดท่ีวา่  “ผูเ้รียนคือ ผูน้ า”      
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ความหมาย และความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้เป็นเร่ืองของทุกคน ศกัด์ิศรีของผูเ้รียนจะมีไดเ้ม่ือมีโอกาสในการเลือกเรียนในเร่ืองท่ี

หลากหลายและมีความหมายแก่ตนเอง การเรียนรู้มีองค์ประกอบ 2 ดา้น คือ องค์ประกอบภายนอก ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้ม โรงเรียน สถานศึกษา ส่ิงอ านวยความสะดวก และครู องคป์ระกอบภายใน ไดแ้ก่ การคิดเป็น 
พึ่งตนเองได ้ มีอิสรภาพ ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค ์มีความคิดเชิงเหตุผล มีจิตส านึกในการเรียนรู้ มีเจตคติเชิงบวก
ต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนมิไดเ้กิดข้ึนจากการฟังค าบรรยายหรือท าตามท่ีครูผูส้อนบอก แต่อาจเกิดข้ึน
ไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไปน้ี  

1. การเรียนรู้โดยบังเอญิ  การเรียนรู้แบบน้ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ มิไดเ้กิดจากความตั้งใจ          
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นการเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจของผูเ้รียน ซ่ึงมีความปรารถนาจะรู้ใน 

เร่ืองนั้น ผูเ้รียนจึงคิดหาวิธีการเรียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ หลงัจากนั้นจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีทวีความส าคญัในโลกยุคโลกาภิวตัน์ บุคคลซ่ึงสามารถปรับตนเองให้ตามทนั
ความก้าวหน้าของโลกโดยใช้ส่ืออุปกรณ์ยุคใหม่ได้ จะท าให้เป็นคนท่ีมีคุณค่าและประสบความส าเร็จ                         
ไดอ้ยา่งดี    
 

 

 

 

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียน ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน

ตามเป้าหมายของการศึกษา ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเองจะมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
ความรับผิดชอบต่อความคิดและการกระท าของตนเอง สามารถควบคุมและโตต้อบสถานการณ์ สามารถ
ควบคุมตนเองให้เป็นไปในทิศทางท่ีตนเลือก โดยยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีมาจากความคิด
ตดัสินใจของตนเอง  
 

การเร่ิมต้นเรียนรู้ด้วยตนเองทีด่ีทีสุ่ดน้ัน เรามาเร่ิมต้นทีค่วามพร้อม ในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และท่านคงทราบในเบือ้งต้นแล้วว่า ระดับ ความพร้อม
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของท่าน อยู่ในระดับใด (มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยทีสุ่ด) 

“เด็กตามธรรมชาติตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้นและตอ้งการผูป้กครองปกป้องเล้ียงดูและตดัสินใจแทน                      
เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ก็พฒันามีความอิสระ พึ่งพิงจากภายนอกลดลงและเป็นตัวเอง                                     

จนมีคุณลกัษณะการช้ีน าตนเองในการเรียนรู้” 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.greatbeginningschildcare.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/gbijustkids3.gif&imgrefurl=http://www.greatbeginningschildcare.com/&usg=__uk33PDiQhLJMraml6IsBtVQdo2A=&h=520&w=807&sz=13&hl=th&start=31&tbnid=BvS59bkZbmtpcM:&tbnh=92&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dlove%2Bof%2Blearning%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D20
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         3. การเรียนรู้โดยกลุ่ม การเรียนรู้แบบน้ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียนรวมกลุ่มกนัแลว้เชิญผูท้รงคุณวุฒิ มา
บรรยายใหก้บัสมาชิก ท าใหส้มาชิกมีความรู้เร่ืองท่ีวทิยากรพดู                               

4. การเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา เป็นการเรียนแบบเป็นทางการ มีหลกัสูตร การประเมินผล                    
มีระเบียบการเขา้ศึกษาท่ีชดัเจน ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนด เม่ือปฏิบติัครบถว้นตามเกณฑ ์                 
ท่ีก าหนดก็จะไดรั้บปริญญา หรือประกาศนียบตัร  

จากสถานการณ์การเรียนรู้ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การเรียนรู้อาจเกิดไดห้ลายวิธี และการเรียนรู้นั้น  
ไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนในสถาบนัการศึกษาเสมอไป การเรียนรู้อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือ
จากการเรียนโดยกลุ่มก็ได้ และการท่ีบุคคลมีความตระหนักเรียนรู้อยู่ภายในจิตส านึกของบุคคลนั้น                       
การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นตวัอย่างของการเรียนรู้ในลักษณะท่ีเป็นการเรียนรู้ ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้                   
ตลอดชีวิต  ซ่ึงมีความส าคัญสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน และสนับสนุนสภาพ                   
“สังคมแห่งการเรียนรู้” ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ด้วยตนเองคืออะไร 
การเรียนด้วยตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ

สนใจ ความตอ้งการ และความถนดั มีเป้าหมาย รู้จกัแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการ
เรียนรู้ จนถึงการประเมินความกา้วหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการดว้ยตนเองหรือร่วมมือ
ช่วยเหลือกบัผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งมีความรับผดิชอบและเป็นผูค้วบคุมการเรียนของตนเอง 

การเรียนด้วยตนเอง มีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมท่ีมีความเช่ือในเร่ือง
ความเป็นอิสระและความเป็นตวัของตวัเองของมนุษยว์า่มนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อมกบัความดี มีความเป็น
อิสระ เป็นตวัของตวัเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศกัยภาพและสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง
ไดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงการเรียนดว้ยตนเองก่อให้เกิดผลใน
ทางบวกต่อการเรียน โดยจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีการใชว้ิธีการเรียนท่ีหลากหลาย การเรียนดว้ยตนเองจึงเป็นมาตรฐาน
การศึกษาท่ีควรส่งเสริมให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนทุกคน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีผูเ้รียนมีใจรักท่ีจะศึกษา คน้ควา้
จากความตอ้งการของตนเอง ผูเ้รียนก็จะมีการศึกษาคน้ควา้อยา่งต่อเน่ืองต่อไปโดยไม่ตอ้งมีใครบอกหรือ
บงัคบั เป็นแรงกระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอด
ชีวติตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป  

“การเรียนรู้เป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของมนุษย”์  
(LEARNING makes a man fit company for himself)  ... (Young)... 
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การเรียนดว้ยตนเองมีอยู ่ 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ีเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีจุดเนน้ให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางในการเรียนโดยเป็นผูรั้บผิดชอบและควบคุมการเรียนของตนเองโดยการวางแผน  ปฏิบติัการ
เรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งเรียนดว้ยตนเองเพียงคนเดียวตามล าพงั และ
ผูเ้รียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากสถานการณ์หน่ึงไปยงัอีกสถานการณ์หน่ึงได้ ในอีก
ลกัษณะหน่ึงเป็นลกัษณะทางบุคลิกภาพท่ีมีอยูใ่นตวัผูท่ี้เรียนดว้ยตนเองทุกคน ซ่ึงมีอยูใ่นระดบัท่ีไม่เท่ากนั
ในแต่ละสถานการณ์การเรียน โดยเป็นลกัษณะท่ีสามารถพฒันาใหสู้งข้ึนไดแ้ละจะพฒันาไดสู้งสุดเม่ือมีการ
จดัสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ือกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความส าคัญอย่างไร 
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นแนวทางการเรียนรู้หน่ึงท่ีสอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพปัจจุบนั และเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสู่การ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้บุคคลมีการริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง มีเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีแน่นอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไม่พึ่ งคนอ่ืน มีแรงจูงใจ                   
ท  าให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้วิธีเรียน สามารถเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ 
ไดม้ากกว่าการเรียนท่ีมีครูป้อนความรู้ให้เพียงอยา่งเดียว การเรียนรู้ดว้ยตนเองไดน้บัวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีดี
ท่ีสุดซ่ึงมีอยู่ในตวับุคคลทุกคน ผูเ้รียนควรจะมีคุณลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จดัเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียนว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อท่ีตนเองสามารถท่ีด ารงชีวติอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา
ไดอ้ยา่งมีความสุข  ดงันั้น การเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความส าคญัดงัน้ี 

 1. บุคคลท่ีเรียนรู้ดว้ยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดม้ากกวา่ ดีกวา่ มีความตั้งใจ  มีจุดมุ่งหมายและมี
แรงจูงใจสูงกวา่ สามารถน าประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใชไ้ดดี้กวา่และยาวนานกวา่คนท่ีเรียนโดยเป็นเพียง
ผูรั้บ หรือรอการถ่ายทอดจากครู 

การเรียนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการ
เรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วย
ตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้ อ่ืนหรือไม่กไ็ด้ ซ่ึงผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมการ
เรียนของตนเอง 
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2. การเรียนรู้ดว้ยตนเองสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติ ท าให้
บุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหน่ึงไปสู่อีกลักษณะหน่ึง คือ เม่ือตอนเด็ก ๆ  เป็น
ธรรมชาติท่ีจะตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น ตอ้งการผูป้กครองปกป้องเล้ียงดู และตดัสินใจแทนให้ เม่ือเติบโตมีพฒันาการ
ข้ึนเร่ือยๆ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ ไม่ตอ้งพึ่งพิงผูป้กครอง ครู และผูอ่ื้น การพฒันาเป็นไปใน
สภาพท่ีเพิ่มความเป็นตวัของตวัเอง 
 3. การเรียนรู้ดว้ยตนเองท าให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ใหม่ ๆ ทางการศึกษา เช่น หลักสูตร ห้องเรียนแบบเปิด ศูนย์บริการวิชาการ การศึกษาอย่างอิสระ 
มหาวทิยาลยัเปิด ลว้นเนน้ใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้เอง 
 4. การเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้มนุษยอ์ยู่รอด สามารถปรับตวัให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ      
ท่ีเกิดข้ึนเสมอ  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรู้ด้วยตนเองมลีกัษณะอย่างไร 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะส าคัญ ดังนี ้ 
1. ลักษณะท่ีเป็นบุคลิกคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู ้เรียน ในการเรียนด้วยตนเอง  จัดเป็น 

องคป์ระกอบภายในท่ีจะท าให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจอยากเรียนต่อไป โดยผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะในการเรียนดว้ย
ตนเองจะมีความรับผิดชอบต่อความคิดและการกระท าเก่ียวกบัการเรียน รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหาร
จดัการตนเอง ซ่ึงมีโอกาสเกิดข้ึนไดสู้งสุดเม่ือมีการจดัสภาพการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกนั  

2. ลกัษณะท่ีเป็นการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเอง  ประกอบดว้ย ขั้นตอนการวาง
แผนการเรียน การปฏิบติัตามแผน และการประเมินผลการเรียน จดัเป็นองคป์ระกอบภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
เรียนด้วยตนเองของผูเ้รียน ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบน้ีผูเ้รียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนมากท่ีสุด  
Knowles (1975) เสนอให้ใชส้ัญญาการเรียน (Learning contracts) เป็นการมอบหมายภาระงานให้แก่ผูเ้รียน
วา่จะตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ตามเป้าประสงคแ์ละผูเ้รียนจะปฏิบติัตามเง่ือนไขนั้น  

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญต่อการด าเนินชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ เรียน
มีความตั้งใจและมีแรงจูงใจสูง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นมากขึน้ มีการปรับพฤติกรรม
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ รู้จักเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ ปรับและประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาของตนเอง 
จัดการกับปัญหาได้ดีขึน้ และสามารถน าประโยชน์ของการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีและยาวนานขึน้ ท าให้ผู้ เรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน  
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องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้าง 
องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีดังนี ้

1. การวเิคราะห์ความตอ้งการของตนเอง 
2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยเร่ิมจากบทบาทของผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียน 

ควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวชิา แลว้เขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนใหช้ดัเจน เนน้พฤติกรรมท่ี 
คาดหวงั วดัได ้มีความแตกต่างของจุดมุ่งหมายในแต่ละระดบั 

3. การวางแผนการเรียน ใหผู้เ้รียนก าหนดแนวทางการเรียนตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
จดัเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและความสนใจของตน ระบุการจดัการเรียนรู้ให้ 
เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด 

4. การแสวงหาแหล่งวทิยาการทั้งท่ีเป็นวสัดุและบุคคล 
4.1 แหล่งวทิยาการท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ เช่น หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 
4.2 ทกัษะต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการแสวงแหล่งวทิยาการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เช่น 

ทกัษะการตั้งค  าถาม ทกัษะการอ่าน เป็นตน้ 
 5. การประเมินผล ควรประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองตามท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของการ 
เรียนไว ้และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม มี 
ขั้นตอนในการประเมิน คือ 
 5.1 ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 
 5.2 ด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นส่ิงส าคญั 
 5.3 รวบรวมหลกัฐานจากผลการประเมินเพื่อตดัสินใจซ่ึงตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ 
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และเช่ือถือได ้
 5.4 เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนเรียนกบัหลงัเรียนเพื่อดูวา่ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้เพียงใด 
 5.5 ใชแ้หล่งขอ้มูลจากครูและผูเ้รียนเป็นหลกัในการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนควรมีการวเิคราะห์ความต้องการ วเิคราะห์
เนือ้หา ก าหนดจุดมุ่งหมายและการวางแผนในการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาแหล่ง
วทิยาการ และมีวธีิในการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีเพือ่นเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อม
กนั และมีครูเป็นผู้ช้ีแนะ อ านวยความสะดวก และให้ค าปรึกษา ทั้งนี้ ครูอาจต้องมีการวเิคราะห์
ความพร้อมหรือทกัษะทีจ่ าเป็นของผู้เรียนในการก้าวสู่การเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
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กจิกรรม 

 
กจิกรรมที ่ 1  ใหอ้ธิบายความหมายของค าวา่ “การเรียนรู้ดว้ยตนเอง” โดยสังเขป 
กจิกรรมที ่ 2  ใหอ้ธิบาย “ความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง” โดยสังเขป 
กจิกรรมที ่ 3 ใหส้รุปสาระส าคญัของ “ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง” มาพอสังเขป 
กจิกรรมที ่4  ใหส้รุปสาระส าคญัของ “องคป์ระกอบของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง” มาพอสังเขป 
 
 

กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กระบวนการของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน เป็นส่ิง

ส าคญัท่ีจะน าผูเ้รียนไปสู่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพราะความรับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น หมายถึง 
การท่ีผูเ้รียนควบคุมเน้ือหา กระบวนการ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ของตนเอง ไดแ้ก่ 
การวางแผนการเรียนของตนเอง โดยอาศยัแหล่งทรัพยากรทางความรู้ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยน าแผนสู่การปฏิบติั 

แต่ภายใตค้วามรับผดิชอบของผูเ้รียน ผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตอ้งเตรียมการวางแผนการเรียนรู้ของตน และเลือก
ส่ิงท่ีจะเรียนจากทางเลือกท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้งวางโครงสร้างของแผนการเรียนรู้ของตนอีกดว้ย ในการวางแผน 
การเรียนรู้ ผูเ้รียนตอ้งสามารถปฏิบติังานท่ีก าหนด วนิิจฉยัความช่วยเหลือท่ีตอ้งการ และท าใหไ้ดค้วาม
ช่วยเหลือนั้น สามารถเลือกแหล่งความรู้ วเิคราะห์ และวางแผนการการเรียนทั้งหมด รวมทั้งประเมิน
ความกา้วหนา้ในการเรียนของตน 

 
 

ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนและครูควรมีบทบาทอย่างไร 
 

บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. การวเิคราะห์ความต้องการในการเรียน 
  วนิิจฉยัการเรียนรู้ 
  วนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ของตน 
  รับรู้และยอมรับความสามารถของตน 
  มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ 
  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจดว้ยตนเอง 
  มีส่วนร่วมในการระบุความตอ้งการในการเรียน 
  เลือกส่ิงท่ีจะเรียนจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีก าหนด 
  วางโครงสร้างของโครงการเรียนของตน 

1. การวเิคราะห์ความต้องการในการเรียน 
   สร้างความคุน้เคยใหผู้เ้รียนไวว้างใจ เขา้ใจ 
บทบาทครู บทบาทของตนเอง 
  วเิคราะห์ความตอ้งการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้เกิดแก่ผูเ้รียน 
  ก าหนดโครงสร้างคร่าว ๆ ของหลกัสูตร  
ขอบเขตเน้ือหากวา้ง ๆ สร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย 
  สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความตอ้งการการเรียน 

 

การเปรียบเทยีบบทบาทของครูและผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

   วเิคราะห์ความพร้อมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยการตรวจสอบความพร้อมของผูเ้รียน 
  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในทางเลือกนั้น 
  แนะน าขอ้มูลใหผู้เ้รียนคิด วเิคราะห์เอง 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
  ฝึกการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 รู้จุดมุ่งหมายในการเรียน และเรียนใหบ้รรลุ 
จุดมุ่งหมาย 
 ร่วมกนัพฒันาเป้าหมายการเรียนรู้ 
 ก าหนดจุดมุ่งหมายจากความตอ้งการของตน 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 ก าหนดโครงสร้างคร่าวๆ วตัถุประสงคก์าร 
เรียนของวชิา 
 ช่วยใหผู้เ้รียนเปล่ียนความตอ้งการท่ีมีอยูใ่ห้ 
เป็นจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ท่ีวดัไดเ้ป็นไดจ้ริง 
  เปิดโอกาสใหมี้การระดมสมอง ร่วมแสดง 
ความคิดเห็นและการน าเสนอ 
 แนะน าขอ้มูลใหผู้เ้รียนคิด วเิคราะห์เอง 

3. การออกแบบแผนการเรียน 
  ฝึกการท างานอยา่งมีขั้นตอนจากง่ายไปยาก 
 การใชย้ทุธวธีิท่ีเหมาะสมในการเรียน 
 มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานตามแผน 
 ร่วมมือ ร่วมใจรับผดิชอบการท างานกลุ่ม 
 รับผดิชอบควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของ 
ตนเองตามแผนการเรียนท่ีก าหนดไว ้

3. การออกแบบแผนการเรียน 
 เตรียมความพร้อมโดยจดัประสบการณ์การ 
เรียนรู้ เสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ 
 มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วธีิการท างาน ตอ้ง 
ทราบวา่ เร่ืองใดใชว้ธีิใด สอนอยา่งไร มีส่วนร่วม 
ตดัสินใจเพียงใด 
 ย ัว่ยใุหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ผูป้ระสานส่ิงท่ีตนเองรู้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 
 แนะน าขอ้มูลใหผู้เ้รียนคิด วเิคราะห์เองจนได้
แนวทางท่ีแจ่มแจง้ สร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย 
ใหผู้เ้รียนเลือกปฏิบติัตามแนวทางของตน 

4. การแสวงหาแหล่งวิทยาการ 
  ฝึกคน้หาความรู้ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 ก าหนดบุคคล และส่ือการเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 มีส่วนร่วมในการสืบคน้ขอ้มูลร่วมกบัเพื่อนๆ 
ดว้ยความรับผิดชอบ 

4. การแสวงหาแหล่งวิทยาการ 
  สอนกลยทุธ์การสืบคน้ขอ้มูล ถ่ายทอดความรู้ 
ถา้ผูเ้รียนตอ้งการ 
  กระตุน้ความสนใจ ช้ีแหล่งความรู้ แนะน าการใชส่ื้อ 
 จดัรูปแบบเน้ือหา ส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม 
บางส่วน 
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บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 เลือกใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมและยทุธวธีิท่ีมี 
ประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

 สังเกต ติดตาม ใหค้  าแนะน าเม่ือผูเ้รียนเกิด 
ปัญหาและตอ้งการค าปรึกษา 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ฝึกการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ผูเ้รียนประเมินผลสัมฤทธ์ิดว้ยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ใหค้วามรู้และฝึกผูเ้รียนในการประเมินผลการ 
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนน าเสนอวธีิการ เกณฑ ์
ประเมินผล และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
  จดัท าตารางการประเมินผลท่ีจะใชร่้วมกนั 
  แนะน าวธีิการประเมินเม่ือผูเ้รียนมีขอ้สงสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน มีดงัน้ี  
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบติัตามแผน และการประเมินผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ผูเ้รียนมี 
ส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียน 
 2. การเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความส าคญัของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ ความแตกต่างในความสามารถ 
ความรู้พื้นฐาน ความสนใจเรียน วธีิการเรียนรู้ จดัเน้ือหาและส่ือใหเ้หมาะสม 

จะเห็นไดว้่า ทั้งผูเ้รียนและครูตอ้งมีการวินิจฉัยความตอ้งการส่ิงท่ีจะเรียน ความพร้อมของ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียน การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนการเรียนรู้ การแสวงหา
แหล่งวทิยาการ การประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงครูเป็นผูฝึ้กฝน ให้แรงจูงใจ แนะน า อ านวยความสะดวก
โดยเตรียมการเบ้ืองหลงั และให้ค  าปรึกษา ส่วนผูเ้รียนตอ้งเป็นผูเ้ร่ิมตน้ปฏิบติั ดว้ยความกระตือรือร้น 

เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ กระท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยตนเอง เรียนแบบมีส่วนร่วม จึงท าให้ผูเ้รียน
เป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองได้ ดงัหลกัการท่ีวา่ “การเรียนรู้ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตนเอง” และศกัยภาพอนัพร้อมท่ี
จะเจริญเติบโตดว้ยตนเองนั้น ผูเ้รียนควรน าหวัใจนกัปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หรือ ฟัง คิด ถาม เขียน    
มาใชใ้นการสังเคราะห์ความรู้ นอกจากน้ี กระบวนการเรียนรู้ในบริบททางสังคม จะเป็นพลงัอนัหน่ึง
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ในสภาพชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ ท าให้เกิดบรรยากาศการแลกเปล่ียน พึ่งพากนั แต่ภายใตค้วามเป็นอิสระในทางเลือก
ของผูเ้รียนดว้ยวิจารณญาณท่ีอาศยั เหตุผล ประสบการณ์ หรือค าช้ีแนะ จากผูรู้้ ครู และผูเ้รียนจึงเป็น
ความรับผดิชอบร่วมกนัต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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 3. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูล ฝึกเทคนิคท่ีจ าเป็น เช่น การสังเกต 
การอ่านอยา่งมีจุดประสงค ์การบนัทึก เป็นตน้ 
 4. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ การก าหนดใหผู้เ้รียนแบ่งความรับผิดชอบใน
กระบวนการเรียนรู้ การท างานเด่ียว และเป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะการเรียนรู้ต่างกนั 
 5. การพฒันาทกัษะการประเมินตนเองและการร่วมมือในการประเมินกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การใหผู้เ้รียน
เขา้ใจความตอ้งการในการประเมิน ยอมรับการประเมินจากผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหป้ระเมินหลายรูปแบบ 

กระบวนการในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นวธีิการท่ีผูเ้รียนตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี  
 1. การวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียน 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 3. การออกแบบแผนการเรียน : โดยเขียนสัญญาการเรียน, เขียนโครงการเรียนรู้ 
 4. การด าเนินการเรียนรู้จากแหล่งวทิยาการ 
 5. การประเมินผล 
 การตอบสนองของผูเ้รียนและครูตามกระบวนการในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีดงัน้ี 

 

ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของครู 
1. วนิิจฉยัความตอ้งการในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  

1.  ศึกษา ท าความเขา้ใจ ค าอธิบาย
รายวชิา  
2.  วนิิจฉยัความตอ้งการในการ
เรียนของตนเอง ทั้งรายวชิาและ
รายหวัขอ้การเรียน  
3.  แบ่งกลุ่มอภิปรายเก่ียวกบั
ความตอ้งการในการเรียนเพื่อให้
ผูเ้รียนแต่ละคนมัน่ใจในการ
วนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียน
ของตนเอง  
 

1.  กระตุน้ใหผู้เ้รียนตระหนกัถึง
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  
2.  วเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา 
จุดประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมและ
การประเมินการเรียนรายวชิา  
3.  อธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
ค าอธิบายรายวชิา  
4.  ใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียนในการ
วนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียน  
5.  อ านวยความสะดวกในการ
เรียนแบบร่วมมือในกลุ่ม  

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายใน 
การเรียน  

1.  ผูเ้รียนแต่ละคนเขียน
จุดมุ่งหมาย การเรียนในแต่ละ
หวัขอ้การเรียน ท่ีวดัไดส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการเรียนของ
ผูเ้รียนและอธิบายรายวชิา  

1. ใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียนในการ
เขียนจุดมุ่งหมายการเรียนท่ี
ถูกตอ้ง  
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ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของครู 
3. วางแผนการเรียนโดยเขียน
สัญญาการเรียน  

1.  ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความ
จ าเป็นและวธีิการวางแผนการ
เรียน  
2. เขียนสัญญาการเรียนท่ี
สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา 
รวมทั้งความตอ้งการและความ
สนใจของตนเอง ในการเรียน    
แต่ละคร้ัง  

1. ใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียนเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและวธีิการวางแผน 
การเรียน  
2. ใหค้  าแนะน าผูเ้รียนในการเขียน
สัญญาการเรียน  
 

4. เขียนโครงการเรียนรู้  
 

1. ร่วมกบัผูส้อนและเพื่อนเขียน
โครงการเรียนรู้ของทั้งชั้น โดย
พิจารณาจากโครงการเรียนรู้ท่ี
ผูส้อนร่างมาและสัญญาการเรียน
ของทุกคน  

1. ใหค้  าแนะน าในการเขียน
โครงการเรียนรู้รายวชิา  
2. พิจารณาโครงการเรียนรู้
ร่วมกบัผูเ้รียนโดยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่ง
ทัว่ถึง  
3. ร่วมกบัผูเ้รียนสรุปโครงการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสม  

5. ด าเนินการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทบทวนความรู้เดิมของตนเองท่ี
จ าเป็นส าหรับการสร้างความรู้
ใหม่ โดยการตอบค าถามหรือท า
แบบทดสอบ  
2.  ผูเ้รียนแต่ละคน ด าเนินการ
เรียนตามสัญญาการเรียนอยา่ง
กระตือรือร้น โดยการสืบคน้และ
แสวงหาความรู้เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการในการเรียนดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย และใชแ้หล่ง
ทรัพยากรการเรียนท่ีเหมาะสม
ตามความตอ้งการของตนเอง โดย
น าความรู้และประสบการณ์เดิม                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัมาใชใ้นการคน้หา
ค าตอบ  

1. ทดสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน 
โดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามหรือ
ทดสอบ  
2. ใหค้วามรู้เสริม เพื่อใหแ้น่ใจวา่
ผูเ้รียนจะสามารถเช่ือมโยงความรู้
เดิมกบัความรู้ใหม่ได ้ 
3. ตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียน
คน้หา ค าตอบและประมวล
ค าตอบดว้ยตนเอง  
4. สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริม                     
การเรียน  
5. ใหค้  าปรึกษา ใหข้อ้มูล 
ช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในกิจกรรมการเรียนของ
ผูเ้รียนตามความจ าเป็นและความ



17 

ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของครู 
5. ด าเนินการเรียนรู้ (ต่อ) 3.  แบ่งกลุ่มเรียนแบบร่วมมือ เพื่อ

ศึกษาในประเด็นท่ีตอ้งตอบ
ค าถาม โดยการปรับจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนของ ผูเ้รียนแต่ละคน
เป็นของกลุ่ม แลว้แบ่งบทบาท
หนา้ท่ีเพื่อแสวงหาความรู้ โดยใช ้
เทคนิคการตั้งค  าถามเพื่อน าไปสู่
การหาค าตอบ ทั้งน้ีกลุ่มผูเ้รียนแต่
ละกลุ่มอาจมีรูปแบบในการท า
กลุ่มท่ีแตกต่างกนั  
4. ใชค้วามคิดอยา่งเตม็ท่ี                          
มีปฏิสัมพนัธ์ โตต้อบ คดัคา้น 
สนบัสนุน และ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและความรู้สึกท่ีเปิดกวา้ง
ในกลุ่ม และรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น เพื่อหาแนวทาง                    
การไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีตอ้งการ              
ของตนเองและของกลุ่ม 
5. แสดงความสามารถของตนเอง 
และยอมรับความสามารถของ
ผูอ่ื้น 
6. ตดัสินใจ และช่วยแกปั้ญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมการ
เรียน  
7. ฝึกปฏิบติัทกัษะท่ีตอ้งศึกษา
ตามจุดมุ่งหมายการเรียน  
8. ขอความช่วยเหลือจากผูส้อน 
ตามความเหมาะสม  

ตอ้งการของผูเ้รียน  
6. กระตุน้ใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้และ 
ประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกนั
มาใชใ้นการคน้หาค าตอบ โดยให้
ยกตวัอยา่งหรือเปรียบเทียบ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง                      
ท่ีเรียน  
7. ติดตามในการเรียนของผูเ้รียน
ตามสัญญาการเรียนและให้
ค  าแนะน า  
8. ติดตามเป็นระยะ ๆ และให้
ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน  
9. บนัทึกปัญหาและขอ้ขดัขอ้ง
ต่าง ๆในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนเพื่อเสนอแนะการปรับปรุง
ใหดี้ข้ึน  
10. ใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนในการท า
กิจกรรม และกระตุน้ใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
อยา่งเตม็ท่ี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูเ้รียน และไม่ตดัสิน
วา่ความคิดเห็นของผูเ้รียนไม่
ถูกตอ้ง  
11. กระตุน้ใหผู้เ้รียนส่ือสาร
ความรู้ความ เขา้ใจและแนวคิด
ของตนเองให้ผูอ่ื้น เขา้ใจอยา่ง
ชดัเจน  
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ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของครู 
5. ด าเนินการเรียนรู้ (ต่อ) 9. ปรึกษาผูส้อนเป็นระยะๆ ตามท่ี

ระบุไวใ้นสัญญาการเรียนเพื่อขอ
ค าแนะน า ช่วยเหลือ  
10. ปรับเปล่ียนการด าเนินการเรียน 
ตามความเหมาะสม และบนัทึกส่ิงท่ี
ปรับเปล่ียนลงในสัญญาการเรียน
ใหช้ดัเจน และน าไปเป็นขอ้มูลใน
การวนิิจฉยัตนเองเพื่อตั้ง
จุดมุ่งหมายในการเรียนคร้ังต่อไป 
11. อภิปรายและสรุปความรู้ท่ีไดใ้น
กลุ่ม  
12. น าเสนอวธีิการเรียนและความรู้
ท่ีไดต่้อทั้งชั้น โดยใชรู้ปแบบใน
การแสดงออกในส่ิงท่ีตนไดเ้รียนรู้
ท่ีหลากหลาย  
13. อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
สะทอ้นความรู้สึกและให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั วธีิการเรียน
ดว้ยตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ ส่ิง
สนบัสนุนและส่ิงขดัขวางการเรียน 
การ เรียน   
14. ร่วมกนัสรุปประเด็นความรู้ท่ีได้
ในชั้นเรียน  
15. เขียนรายงานผลการเรียนทั้งใน
ดา้นเน้ือหาและวธีิการเรียน รวมทั้ง
ความรู้สึกเก่ียวกบัความส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จในการเรียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

12. กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นอยา่งกวา้งขวางทั้งในกลุ่ม
และชั้นเรียน  
13. สังเกตการเรียนของผูเ้รียน 
บนัทึก พฤติกรรมและ
กระบวนการเรียนของผูเ้รียน 
รวมทั้งเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อการ
เรียน  
14. กระตุน้ใหผู้เ้รียนสรุปความรู้
ความเขา้ใจในบทเรียนดว้ยตนเอง  
15. กลัน่กรอง แกไ้ข และเสริม
สาระส าคญัของบทเรียนใหช้ดัเจน
และครอบคลุมจุดมุ่งหมายการ
เรียน  
16. ร่วมกบัผูเ้รียนอภิปราย
เก่ียวกบัวธีิการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีสนบัสนุนและ
ส่ิงท่ีขดัขวางการเรียน  
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ขั้นตอน การตอบสนองของผู้เรียน การตอบสนองของครู 
6. ประเมินผลการเรียนรู้ 1. ประเมินผลการเรียนของตนเอง 

โดยเปรียบเทียบกบัจุดมุ่งหมายใน
การเรียนของตนเอง 
2. ใหเ้พื่อนและครูช่วยสะทอ้นผล
การเรียน 
3. ใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่เพื่อนใน
กลุ่ม 
 

1. กระตุน้ใหผู้เ้รียนตรวจสอบ
ความรู้ความเขา้ใจของตนเอง
ตลอดเวลา  
2. ประเมินการเรียนของผูเ้รียน
จากการสังเกตพฤติกรรมในการ
เรียน ความสามารถในการเรียน
ตามสัญญาการเรียน และผลงาน
ในแฟ้มสะสมงาน  
3. ให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน
รายบุคคลและรายกลุ่มเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนดว้ยตนเองและ
พฤติกรรมในการเรียนรวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะตามความ เหมาะสม 

 

 

 ลกัษณะท่ีเป็นการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้เรียนด้วยตนเองตามกระบวนการในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โนลส์ ( knowles 1975 ) เสนอให้ใช้สัญญาการเรียน ( Learning Contract ) ซ่ึงเป็นการมอบหมาย
ภาระงานให้กบัผูเ้รียนวา่จะตอ้งท าอะไรบา้ง เพื่อให้ไดรั้บความรู้ตามเป้าประสงคแ์ละผูเ้รียนจะปฏิบติัตาม
เง่ือนไขนั้น 
การจัดท าสัญญาการเรียน (Learning Contract) 
 ค าว่า สัญญา  โดยทัว่ไปหมายถึง ขอ้ตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย หรือหลายฝ่ายว่าจะท าการหรือ    
งดเวน้กระท าการอย่างใดอยา่งหน่ึง ความจริงนั้นในระบบการจดัการเรียนรู้ก็มีการท าสัญญากนัระหวา่งครู
กบัผูเ้รียน แต่ส่วนมากไม่ไดเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า ถา้ผูเ้รียนท าไดอ้ยา่งนั้นแลว้ ผูเ้รียนจะไดรั้บอะไรบา้ง
ตามขอ้ตกลง สัญญาการเรียน จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถก าหนดแนวการเรียนของตวัเองไดดี้
ยิง่ข้ึน ท าใหป้ระสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและเป็นเคร่ืองยนืยนัท่ีเป็นรูปธรรม 
 ค าวา่ สัญญา แปลตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน แปลวา่ “ขอ้ตกลงกนั” ดงันั้น สัญญาการ
เรียน ก็คือขอ้ตกลงท่ีผูเ้รียนได้ท าไวก้บัครูว่าเขาจะปฏิบติัอย่างไรบา้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนัน่เอง 
 สัญญาการเรียนเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีแสดงหลกัฐานของการเรียนรู้โดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน
หรือ Portfolio  
 
 



20 

 1. แนวคิด 
 การจดัการเรียนรู้ในระบบ เป็นการเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูก้  าหนดรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ผูเ้รียนเป็นแต่เพียงผูป้ฏิบติัตาม ไม่ไดมี้โอกาสในการมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน นกัการศึกษาทั้งใน
ตะวนัตกและแอฟริกา มองเห็นว่าระบบการศึกษาแบบน้ีเป็นระบบการศึกษาของพวกจกัรพรรดินิยมหรือ
เป็นการศึกษาของพวกชนชั้นสูงบา้ง เป็นระบบการศึกษาของผูถู้กกดข่ีบา้ง สรุปแลว้ก็คือระบบการศึกษา
แบบน้ีไม่ไดฝึ้กคนให้เป็นตวัของตวัเอง ไม่ไดฝึ้กให้คนรู้จกัพึ่งตนเอง จึงมีผูพ้ยายามท่ีจะเปล่ียนแนวคิด
ทางการศึกษาใหม่ อย่างเช่นระบบการศึกษาท่ีเน้นการฝึกให้คนได้รู้จกัพึ่งตนเองในประเทศแทนซาเนีย 
การศึกษาท่ีให้คนคิดเป็นในประเทศไทยเราเหล่าน้ีเป็นตน้ รูปแบบของการศึกษาในอนาคต ควรจะมุ่งไปสู่
ตวัผูเ้รียนมากกวา่ตวัผูส้อน เพราะวา่ในโลกปัจจุบนัวทิยาการใหม่ ๆ ไดเ้จริญกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วมีหลาย
ส่ิงหลายอย่างท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเรียนรู้ ถา้จะให้แต่มาคอยบอกกนัคงท าไม่ได ้ดงันั้นในการเรียนจะตอ้งมีการ
ฝึกฝนใหคิ้ดใหรู้้จกัการหาวธีิการท่ีไดศึ้กษาส่ิงท่ีคนตอ้งการ กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการศึกษาแบบท่ี
เรียกวา่เรียนรู้เพื่อการเรียนในอนาคต 
 2. ท าไมจะต้องมีการท าสัญญาการเรียน 
 ผลจากการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ พบว่าผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ท่ีสุดก็ต่อเม่ือการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ไม่ใช่การบอกหรือการสอนแบบท่ีเป็นโรงเรียน และผลจากการวิจยัทางดา้นจิตวิทยายงัพบอีกว่า 
ผูใ้หญ่มีลกัษณะท่ีเด่นชดัในเร่ืองความตอ้งการท่ีจะท าอะไรดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีการสอนหรือการช้ีแนะ
มากนกั อย่างไรก็ดีเม่ือพูดถึงระบบการศึกษาก็ย่อมจะตอ้งมีการกล่าวถึงคุณภาพของบุคคลท่ีเขา้มาอยู่ใน
ระบบการศึกษา จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดกฎเกณฑข้ึ์นมาเพื่อเป็นมาตรฐาน ดงันั้นถึงแมจ้ะให้ผูเ้รียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองก็ตามก็จ  าเป็นจะต้องสร้างมาตรการข้ึนมาเพื่อการควบคุมคุณภาพของผูเ้รียนเพื่อให ้          
มีมาตรฐานตามท่ีสังคมยอมรับ  เหตุน้ีสัญญาการเรียนจึงเขา้มามีบทบาทในการเรียนการสอนเป็นการวาง
แผนการเรียนท่ีเป็นระบบ 
 ขอ้ดีของสัญญาการเรียน คือเป็นการประสานความคิดท่ีว่าการเรียนรู้ ควรให้ผูเ้รียนก าหนดและ 
การศึกษาจะตอ้งมีเกณฑม์าตรฐานเขา้ดว้ยกนั เพราะในสัญญาการเรียนจะบ่งระบุวา่ผูเ้รียนตอ้งการเรียน 
เร่ืองอะไรและจะวดัว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายแลว้นั้นหรือไม่อย่างไร มีหลกัฐานการเรียนรู้อะไรบา้ง                  
ท่ีบ่งบอกวา่ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้อยา่งไร 
 3. การเขียนสัญญาการเรียน 
      การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเร่ิมจากการจดัท าสัญญาการเรียนจะมีล าดบัการด าเนินการ ดงัน้ี 
      ขั้นที ่1  แจกหลกัสูตรใหก้บัผูเ้รียนในหลกัสูตรจะตอ้งระบุ 
   จุดประสงคข์องรายวชิาน้ี 

 รายช่ือหนงัสืออา้งอิงหรือหนงัสือส าหรับท่ีจะศึกษาคน้ควา้ 
 หน่วยการเรียนยอ่ย พร้อมรายช่ือหนงัสืออา้งอิง 
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 ครูอธิบาย  และท าความเข้าใจกับผูเ้รียนในเร่ืองหลักสูตร จุดมุ่งหมายและหน่วย                      
การเรียนยอ่ย 

 
ขั้นที ่2  แจกแบบฟอร์มของสัญญาการเรียน 

จุดมุ่งหมาย แหล่งวิทยาการ/วธีิการ หลกัฐาน การประเมินผล 
เป็นส่วนท่ีระบุวา่ผูเ้รียน 

ตอ้งการบรรลุผลส าเร็จ 
ในเร่ืองอะไร อยา่งไร 

เป็นส่วนท่ีระบุวา่ผูเ้รียน
จะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 
จากแหล่งความรู้ใด 

เป็นส่วนท่ีมีส่ิงอา้งอิง 
หรือยนืยนัท่ีเป็น 

รูปธรรมท่ีแสดงให ้

เห็นวา่ผูเ้รียนไดเ้กิด 
การเรียนรู้แลว้โดยเก็บ 

รวบรวมเป็นแฟ้มสะสม 

งาน 

เป็นส่วนท่ีระบุวา่ผูเ้รียน 

สามารถเกิดการเรียนรู้ 
ในระดบัใด 

 

ขั้นที ่3  อธิบายวธีิการเขียนขอ้ตกลงในแบบฟอร์มแต่ละช่องโดยเร่ิมจาก 
  จุดมุ่งหมาย 
  วธีิการเรียนรู้หรือแหล่งวิทยาการ 
  หลกัฐาน 

  การประเมินผล 
ขั้นที ่4  ถามปัญหาและขอ้สงสัย 
ขั้นที ่5  แจกตวัอยา่งสัญญาการเรียนใหผู้เ้รียนคนละ 1 ชุด 

ขั้นที ่6  อธิบายถึงการเขียนสัญญาการเรียน 

ผูเ้รียนลงมือเขียนขอ้ตกลงโดยผูเ้รียนเอง โดยเขียนรายละเอียดทั้ง 4 ช่องในแบบฟอร์ม 

สัญญาการเรียน นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถระบุระดบัการเรียนทั้งในระดบัดี ดีเยี่ยม หรือปานกลาง ซ่ึง
ผูเ้รียนมีความตั้งใจท่ีจะบรรลุการเรียนในระดบัดีเยี่ยมหรือมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ในระดบัดี หรือพอใจ 
ผูเ้รียนก็ตอ้งแสดงรายละเอียด ผูเ้รียนตอ้งการแต่ระดบัดี คือ ผูเ้รียนตอ้งแสดงความสามารถตามวตัถุประสงค์
ท่ีกล่าวไวใ้นหลกัสูตรให้ครบถ้วน การท าสัญญาระดบัดีเยี่ยม นอกจากผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงค์ตาม
หลกัสูตรแล้ว ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงความสามารถพิเศษเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ อนัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตร 
 ขั้นที ่7  ให้ผูเ้รียนและเพื่อนพิจารณาสัญญาการเรียนให้เรียบร้อย ต่อไปใหผู้เ้รียนเลือกเพื่อนในกลุ่ม 

1 คน เพื่อจะไดช่้วยกนัพิจารณาสัญญาการเรียนรู้ของทั้ง 2 คน 
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 ในการพิจารณาสัญญาการเรียนใหพ้ิจารณาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1. จุดมุ่งหมายมีความแจ่มชดัหรือไม่ เขา้ใจหรือไม่ เป็นไปไดจ้ริงหรือไม่บอกพฤติกรรมท่ีจะใหเ้กิด
จริง ๆ หรือไม่ 
 2. มีจุดประสงคอ่ื์นท่ีพอจะน ามากล่าวเพิ่มเติมไดอี้กหรือไม่ 
 3. แหล่งวชิาการและวธีิการหาขอ้มูลเหมาะสมเพียงใด มีประสิทธิภาพเพียงใด 
 4. มีวธีิการอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อการเรียนรู้ 
 5. หลกัฐานการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายเพียงใด 
 6. มีหลกัฐานอ่ืนท่ีพอจะน ามาแสดงไดอี้กหรือไม่ 
 7. วธีิการประเมินผลหรือมาตรการท่ีใชว้ดัมีความเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 8. มีวธีิการประเมินผลหรือมาตรการอ่ืนอีกบา้งหรือไม่ ในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ขั้นที ่8  ให้ผูเ้รียนน าสัญญาการเรียนไปปรับปรุงใหเ้หมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 

 ขั้นที ่9  ให้ผูเ้รียนท าสัญญาการเรียนท่ีปรับปรุงแลว้ใหค้รูและท่ีปรึกษาตรวจดูอีกคร้ังหน่ึงฉบบัท่ี
เรียบร้อยใหด้ าเนินการไดต้ามท่ีเขียนไวใ้นสัญญาการเรียน 

 ขั้นที ่10  การเรียนก่อนท่ีจะจบเทอม 2 อาทิตย ์ใหผู้เ้รียนน าแฟ้มสะสมงาน (แฟ้มเก็บขอ้มูล 
Portfolio) ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาการเรียนมาแสดง 
 ขั้นที ่11  ครูและผูเ้รียนจะตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแฟ้มสะสมงานท่ีผูเ้รียนน ามาส่งและ 
ส่งคืนผูเ้รียนก่อนส้ินภาคเรียน 
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แบบฟอร์มสัญญาการเรียน 

เขียนท่ี....................................................... 
วนัท่ี.........เดือน........................พ.ศ. ............. 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................เป็นนกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ...............................................ขอก าหนดเป้าหมาย
การเรียนในภาคเรียนท่ี........ปีการศึกษา.........คือขา้พเจา้จะท าใหผ้ลการเรียนในรายวชิา................................
ไดร้ะดบัคะแนน............โดยการปฏิบติัดงัน้ี 

จุดมุ่งหมาย 
วธีิการเรียนรู้/           
แหล่งวิทยาการ 

หลกัฐาน การประเมินผล 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ตารางการก าหนดเป้าหมายการท างานในแต่ละวนั 

(นาย/นาง/นางสาว)............................................................ 
วนั เดือน 

ปี 
เวลา เป้าหมายทีจ่ะปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ 
หมายเหตุ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 
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เป้าหมายการเรียนของข้าพเจ้า ภาคเรียนที ่........ ปีการศึกษา................ 
 

รายวชิาทีล่งทะเบียนเรียน 

หน่วยกติ 

ระดับคะแนนทีค่าดหวัง 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
A 
4 

B 
3 

C 
2 

D 
1 

 

1. ................ 
2. ................ 
3. ................ 
4. ................ 
5. ................ 
6. ................

. 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

. 
รวม 

 

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

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

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

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

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

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

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

                      เกรดเฉล่ีย = …… 

โดยขา้พเจา้จะเร่ิมปฏิบติัตั้งแต่ วนัท่ี......เดือน.............พ.ศ. ......... ถึง วนัท่ี......เดือน.............พ.ศ. ......... 
ขา้พเจา้ท าสัญญาฉบบัน้ีดว้ยความสมคัรใจ    เพื่อยืนยนัความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามแผนการเรียนรู้ 

จนส าเร็จ 

ลงช่ือ....................................ผูท้  าสัญญา 
         (                                  ) 
ลงช่ือ....................................พยาน 

         (                                  ) 
ลงช่ือ....................................พยาน 

         (                                  ) 
ลงช่ือ....................................คู่สัญญา 
        (..................................) 
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(ตัวอย่าง) 
การวางแผนการเรียนโดยใช้สัญญาการเรียน 

 

จุดมุ่งหมาย วธีิการเรียนรู้/แหล่ง
วทิยาการ 

หลกัฐาน การประเมินผล 

เพื่อใหก้ารเรียน 

รายวชิาทกัษะการเรียนรู้ 
ไดเ้กรด B 

 

1. อ่านเอกสารอา้งอิงท่ี
เสนอแนะไวใ้น
หลกัสูตร 

2. อ่านหนงัสือท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

3. สอบถามครู เม่ือพบ
ขอ้ขอ้งใจในชั้นเรียน
หรือเม่ืออ่านหนงัสือ
แลว้เกิดความสงสัย 
อนัเป็นอุปสรรคต่อ
การท าความเขา้ใจ
บทเรียน 

4. รวมกลุ่มรายงานและ
อภิปรายกบัผูเ้รียนอ่ืน
หรือกลุ่มการเรียนอ่ืน 

1. ท ารายงานยอ่ 
ขอ้คิดเห็นจากหนงัสือ
ท่ีอ่าน 

2. จดบนัทึกการเรียน 
การอภิปราย 

3. ท ากิจกรรมท่ีก าหนด
ในหนงัสือ 

ใหเ้พื่อน 2 - 5 คน 
ประเมินรายงานยอ่และ
บนัทึกการเรียน โดย
ประเมินตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

1. รายงานยอ่ครอบคลุม
เน้ือหามากพอท่ีจะใช้
ในการสอบเพื่อให้
ไดเ้กรดตามท่ีไดมุ้่ง
หมายไว ้ 
5  4  3  2  1 

2. ท าตารางการก าหนด
เป้าหมายการท างาน 
ในแต่ละวนั โดยใหมี้ 
ผลการปฏิบติัตาม
เป้าหมายดว้ย 
5  4  3  2  1 

3. รายงานมีความ
ชดัเจนเพียงใด 
5  4  3  2  1 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

ท่านได้เรียนรู้เก่ียวกับสัญญาการเรียนท่ีเน้นความรับผิดชอบ  
ต่องานท่ีตนได้เป็นผู้ก  าหนดไว้ส าหรับการเรียนรู้ของตน... 
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การประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

 การจดัท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นวธีิการส าคญัท่ีน ามาใชใ้นการวดัผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการจดัท าแฟ้มสะสมงานท่ีมีความเช่ือพื้นฐานท่ีส าคญัมาจากการให้
ผูเ้รียนเรียนรู้จากสภาพจริง (Authentic Learning) ซ่ึงมีสาระส าคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 
1.  ความเช่ือพืน้ฐานของการเรียนรู้ตามสภาพจริง  (Authentic Learning)   
 1.1 ความเช่ือเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
    มนุษยมี์สัญชาตญาณท่ีจะเรียนรู้ มีความสามารถและมีความกระหายท่ีจะเรียนรู้ 
    ภายใตบ้รรยากาศของสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยและการสนบัสนุนจะท าใหม้นุษย ์
สามารถท่ีจะริเร่ิมและเกิดการเรียนรู้ของตนเองได ้

    มนุษยส์ามารถท่ีจะสร้างองคค์วามรู้จากการปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนและจากส่ือท่ีมี 

ความหมายต่อชีวิต 

    มนุษยมี์พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญาแตกต่างกนั 

 1.2 ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
    การเรียนรู้จะเร่ิมจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรมโดยผา่นกระบวนการการส ารวจ 
ตนเอง การเสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการสร้างบริบทของสังคมใหผู้เ้รียนไดป้ฏิสัมพนัธ์กบั 

ผูเ้รียนอ่ืน 

    การเรียนรู้มีองคป์ระกอบทางดา้นปัญญาหลายดา้นทั้งในดา้นภาษา ค านวณ พื้นท่ี 
ดนตรี การเคล่ือนไหว ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและอ่ืน ๆ  
    การแสวงหาความรู้จะมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนถา้อยูใ่นบริบทท่ีมีความหมายต่อชีวติ 

    การแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต 
 1.3 ความเช่ือเก่ียวกบัการสอน 

    การสอนจะตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
    การสอนจะเป็นทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

    การสอนจะยอมรับวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัและวธีิการเรียนรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ 
ผูเ้รียนแต่ละคน 

    การสอนกบัการประเมินเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั 

    การสอนจะตอ้งตอบสนองต่อการขยายความรู้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของหลกัสูตรสาขาต่าง ๆ  
1.4 ความเช่ือเก่ียวกบัการประเมิน 

    การประเมินแบบน าคะแนนของผูเ้รียนจ านวนมากมาเปรียบเทียบกนั มีคุณค่านอ้ยต่อ 
การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

    การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ไม่ใช่ส่ิงสะทอ้นความสามารถท่ี 
มีอยูใ่นตวัผูเ้รียน แต่จะสะทอ้นถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มและความสามารถท่ีแสดง 
ออกมา 
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  การประเมินตามสภาพจริงจะใหข้อ้มูลและข่าวสารท่ีเท่ียงตรงเก่ียวกบัผูเ้รียนและ 
กระบวนการทางการศึกษา 

2.  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)    
 การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการของการสังเกตการณ์  บนัทึก การจดัท าเอกสารท่ี
เก่ียวกบังานหรือภารกิจท่ีผูเ้รียนไดท้  า รวมทั้งแสดงวธีิการวา่ไดท้  าอยา่งไร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั
การตดัสินใจทางการศึกษาของผูเ้รียนนั้น การประเมินตามสภาพจริงมีความแตกต่างจากการประเมิน
โครงการตรงท่ีการประเมินแบบน้ีไดใ้ห้ความส าคญักบัผูเ้รียนมากกว่าการให้ความส าคญักบัผล อนัท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการดูคะแนนของกลุ่มผูเ้รียนและแตกต่างจากการทดสอบเน่ืองจากเป็นการวดัผลการปฏิบติัจริง 
(Authentic Assessment) การประเมินตามสภาพจริงจะได้ข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการแนะแนวการเรียนส าหรับผูเ้รียนแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.  ลกัษณะทีส่ าคัญของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   
    ใหค้วามส าคญัขอบการพฒันาและการเรียนรู้ 
    เนน้การคน้หาศกัยภาพน าเอามาเปิดเผย 
    ใหค้วามส าคญักบัจุดเด่นของผูเ้รียน 
    ยดึถือเหตุการณ์ในชีวิตจริง 
    เนน้การปฏิบติัจริง 
    จะตอ้งเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอน 
    มุ่งเนน้การเรียนรู้อยา่งมีเป้าหมาย 
    เป็นกระบวนการเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกบริบท 
    ช่วยใหมี้ความเขา้ใจในความสามารถของผูเ้รียนและวิธีการเรียนรู้ 
    ช่วยใหเ้กิดความร่วมมือทั้งผูป้กครอง พ่อแม่ ครู ผูเ้รียนและบุคคลอ่ืน ๆ  
 

4.  การประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
 แฟ้มสะสมงาน เป็นวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีครูไดน้ าวธีิการ 
มาจากศิลปิน (artist) มาใชใ้นทางการศึกษาเพื่อการประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดย 
แฟ้มสะสมงานมีประโยชน์ท่ีส าคญัคือ 
    ผูเ้รียนสามารถแสดงความสามารถในการท างานโดยท่ีการสอบท าไม่ได ้
    เป็นการวดัความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
    ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ (Process) และผลงาน (Product) 
    ช่วยใหส้ามารถแสดงใหเ้ห็นการเรียนรู้ท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
 แฟ้มสะสมงานไม่ใช่แนวคิดใหม่ เป็นเร่ืองท่ีมีมานานแล้ว ใช้โดยกลุ่มเขียนภาพ ศิลปิน สถาปนิก 
นักแสดง และนักออกแบบ โดยแฟ้มสะสมงานได้ถูกน ามาใช้ในทางการศึกษาในการเรียนการสอนทาง      
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ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืน ๆ ทั้ งน้ีแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการท่ีสะท้อนถึงวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซ่ึงเป็นกระบวนการของการรวบรวมหลกัฐานท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนสามารถท าอะไรไดบ้า้งและเป็นกระบวนการของการแปลความจากหลกัฐานท่ีไดแ้ละ
มีการตดัสินใจหรือให้คุณค่าการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นกระบวนการท่ีใช้เพื่ออธิบายถึงภาระงานท่ี
แทจ้ริงหรือ real  task ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัหรือสร้างความรู้ ไม่ใช่สร้างแต่เพียงขอ้มูลสารสนเทศ 
 การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงานเป็นวธีิการของการประเมินท่ีมีองคป์ระกอบส าคญัคือ 
    ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงการกระท า - ลงมือปฏิบติั 
    สาธิตหรือแสดงทกัษะออกมาใหเ้ห็น 
    แสดงกระบวนการเรียนรู้ 
    ผลิตช้ินงานหรือหลกัฐานวา่เขาไดรู้้และเขาท าได ้
 ซ่ึงการประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงานหรือการประเมินตามสภาพจริง โดยวธีิการดงักล่าวน้ีจะ         
มีลกัษณะท่ีส าคญั คือ 

  ช้ินงานท่ีมีความหมาย (meaningful  tasks) 
  มีมาตรฐานท่ีชดัเจน (clear standard) 
  มีการใหส้ะทอ้นความคิด ความรู้สึก (reflections) 
  มีการเช่ือมโยงกบัชีวติจริง (transfer) 
  เป็นการปรับปรุงและบูรณาการ (formative integrative) 
  เก่ียวขอ้งกบัการคิดในล าดบัท่ีสูงข้ึนไป (high - order thinking) 
  เนน้การปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ (quality performance) 
  ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ (quality product) 

 
5.  ลกัษณะของแฟ้มสะสมงาน 

 นกัการศึกษาบางท่านไดก้ล่าววา่แฟ้มสะสมงานมีลกัษณะเหมือนกบัจานผสมสี ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 
จานผสมสีเป็นส่วนท่ีรวมเร่ืองสีต่าง ๆ ทั้งน้ีแฟ้มสะสมงานเป็นส่ิงท่ีรวมการประเมินแบบต่าง ๆ เพื่อการ 
วาดภาพใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนเป็นอยา่งไร แฟ้มสะสมงานไม่ใช่ถงับรรจุส่ิงของ (Container) ท่ีเป็นท่ีรวมของ   
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเอาอะไรมากองรวมไวห้รือเอามาใส่ไวใ้นท่ีเดียวกนั แต่แฟ้มสะสมงานเป็นการรวบรวม 

หลกัฐานท่ีมีระบบและมีการจดัการโดยครูและผูเ้รียนเพื่อการตรวจสอบความกา้วหนา้หรือการเรียนรู้ 
ดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติในเร่ืองเฉพาะวชิาใดวชิาหน่ึง 
 

 

 

 

 

     กล่าวโดยทัว่ไป แฟ้มสะสมงานจะมีลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
      - เป็นเหมือนส่ิงท่ีรวบรวมหลกัฐานท่ีแสดงความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 

      - เป็นภาพท่ีแสดงพฒันาการของผูเ้รียนในการเรียนรู้ ตลอดช่วงเวลาของการเรียน 
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6.  จุดมุ่งหมายของการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
  ช่วยใหค้รูไดร้วบรวมงานท่ีสะทอ้นถึงความส าคญัของนกัเรียนในวตัถุประสงคใ์หญ่ของการเรียนรู้ 
  ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถจดัการเรียนรู้ของตนเอง 
  ช่วยใหค้รูไดเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ในความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

   ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจตนเองมากยิง่ข้ึน 

  ช่วยใหท้ราบการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ ตลอดช่วงระหวา่งการเรียนรู้ 
  ช่วยใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงประวติัการเรียนรู้ของตนเอง 
  ช่วยท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งการสอนกบัการประเมิน 

7.  กระบวนการของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 

 การจดัท าแฟ้มสะสมงาน มีกระบวนการหรือขั้นตอนอยูห่ลายขั้นตอน แต่ทั้งน้ีก็สามารถปรับปรุง 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม Kay Burke (1994)  และคณะ ไดก้ าหนดขั้นตอนของการวางแผนจดัท าแฟ้มสะสมงานไว ้10 
ขั้นตอน  ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดจุดมุ่งหมาย และรูปแบบ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นการรวบรวมและจดัระบบของผลงาน 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการเลือกผลงานหลกัตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ขั้นท่ี 4 ขั้นการสร้างสรรคแ์ฟ้มสะสมผลงาน 
ขั้นท่ี 5 ขั้นการสะทอ้นความคิด หรือความรู้สึกต่อผลงาน 

ขั้นท่ี 6 ขั้นการตรวจสอบเพื่อประเมินตนเอง 
ขั้นท่ี 7 ขั้นการประเมินผล ประเมินค่าของผลงาน 

ขั้นท่ี  8 ขั้นการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบับุคคลอ่ืน 

ขั้นท่ี 9 ขั้นการคดัสรรและปรับเปล่ียนผลงานเพื่อใหท้นัสมยั 
ขั้นท่ี 10 ขั้นการประชาสัมพนัธ์ หรือจดันิทรรศการแฟ้มสะสมงาน 

 

8.  รูปแบบ (Model)  ของการท าแฟ้มสะสมงาน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  ส าหรับผูเ้ร่ิมท าไม่มีประสบการณ์มาก่อนควรใช ้3 ขั้นตอน 
  ขั้นท่ี 1  การรวบรวมผลงาน 
  ขั้นท่ี 2  การคดัเลือกผลงาน 
  ขั้นท่ี 3  การสะทอ้นความคิด ความรู้สึกในผลงาน 

  ส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ควรใช ้6 ขั้นตอน 

  ขั้นท่ี 1  ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
  ขั้นท่ี 2  การรวบรวม 

  ขั้นท่ี 3  การคดัเลือกผลงาน 
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  ขั้นท่ี 4  การสะทอ้นความคิดในผลงาน 

  ขั้นท่ี 5  การประเมินผลงาน 

  ขั้นท่ี 6  การแลกเปล่ียนกบัผูเ้รียน 

  ส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์พอสมควร ควรใช ้10 ขั้นตอนดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

9.  การวางแผนท าแฟ้มสะสมงาน 

  การวางแผนและการก าหนดจุดมุ่งหมาย ค าถามหลกัท่ีจะตอ้งท าใหช้ดัเจน 

  ◊  ท าไมจะตอ้งใหผู้เ้รียนรวบรวมผลงาน 

  ◊  ท าแฟ้มสะสมงานเพื่ออะไร 
  ◊  จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของการท าแฟ้มสะสมงาน คืออะไร 
  ◊  การใช ้แฟ้มสะสมงานในการประเมินมีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร 
  แฟ้มสะสมงานไม่ใช่เป็นเพียงการเรียนการสอนหรือการประเมินผล แต่เป็นทั้งกระบวนการ
เรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล 

   แฟ้มสะสมงาน เป็นกระบวนการท่ีท าใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้ลงมือปฏิบติัเองและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  การใชแ้ฟ้มสะสมงานในการประเมินจะมีหลกัส าคญั 3 ประการ 
  1)  เน้ือหา ตอ้งเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีส าคญัในหลกัสูตร 
               2) การเรียนรู้ ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัเอง โดยมีการบูรณาการท่ีจะตอ้งสะทอ้น 
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด  
  3) การเขียน การแกปั้ญหา และการคิดระดบัท่ีสูงกวา่ปกติ 

 

10.  การเกบ็รวบรวมช้ินงานและการจัดแฟ้มสะสมงาน 

  ความหมายของแฟ้มสะสมงานคือ การรวบรวมผลงานของผูเ้รียนอยา่งมีวตัถุประสงค ์
เพื่อการแสดงใหเ้ห็นความพยายาม ความกา้วหนา้และความส าเร็จของผูเ้รียนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  วธีิการเก็บรวบรวม สามารถจดัให้อยูใ่นรูปแบบของส่ิงต่อไปน้ี 

    แฟ้มงาน สมุดบนัทึก ตูเ้ก็บเอกสาร กล่อง อลับั้ม แผน่ดิสก ์
  วธีิการด าเนินการเพื่อการรวบรวม จดัท าไดโ้ดยวธีิการ ดงัน้ี 

    รวบรวมผลงานทุกช้ินท่ีจดัท าเป็นแฟ้มสะสมงาน 

    คดัเร่ืองผลงานเพื่อใชใ้นแฟ้มสะสมงาน 

    สะทอ้นความคิดในผลงานท่ีคดัเร่ืองไว ้
  รูปแบบของแฟ้มสะสมงาน อาจมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

    สารบญัและแสดงประวติัผูท้  าแฟ้มสะสมงาน 

    ส่วนท่ีแสดงวตัถุประสงค/์จุดมุ่งหมาย 
    ส่วนท่ีแสดงช้ินงานหรือผลงาน 
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    ส่วนท่ีสะทอ้นความคิดเห็นหรือความรู้สึก 

    ส่วนท่ีแสดงการประเมินผลงานดว้ยตนเอง 
    ส่วนท่ีแสดงการประเมินผล 

    ส่วนท่ีเป็นภาคผนวก ขอ้มูลประกอบอ่ืน ๆ  
 

รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้รูปแบบต่างๆในการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อให้การเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย

ท่ีตั้งไว ้ไดด้งัน้ี   
1. การใช้โครงการเรียน (Learning project) ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีของการมีส่วนร่วมในการเรียนดว้ย

ตนเอง ตามแนวคิดโครงการเรียนแบบผูใ้หญ่ของ Tough (1971) โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจความ
ตอ้งการมาขยายเป็นโครงการหรือแผนการเรียนท่ีระบุเก่ียวกบัการจะเรียนรู้อย่างไร ท่ีไหน เวลาใดท่ี
เหมาะสม และนานเท่าใด จะใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนใด จะมีใครช่วยเหลือไดบ้า้ง เลือกวิธีการเรียน
อยา่งไร มีคุณค่าแค่ไหน ใชเ้วลา แรงงาน และใชง้บประมาณเท่าใด ประหยดัหรือไม่ จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่บรรลุ
เป้าหมาย ควรแสดงผลงานของความส าเร็จในการเรียนอย่างไร ตอ้งการเรียนมากแค่ไหน สัมพนัธ์กบั
เป้าหมายชีวิตอยา่งไร ความรู้ท่ีเราจะแสวงหานั้นช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ ท าให้เกิดเจตคติ
และความสนุกสนานท่ีจะเรียนหรือไม่ โดยการเขียนโครงการเรียนนั้นผูเ้รียนตอ้งสามารถปฏิบติังานท่ี
ก าหนด วินิจฉยัความช่วยเหลือท่ีตนตอ้งการ และท าให้ไดม้าซ่ึงความช่วยเหลือท่ีตอ้งการ สามารถเลือก
แหล่งทรัพยากรการเรียน วิเคราะห์และวางแผนโครงการเรียนทั้งหมด รวมทั้งสามารถประเมิน
ความกา้วหนา้ของการเรียนได ้โดยการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองความรู้และทกัษะโดยละเอียด กิจกรรม ส่ือ
การเรียน แหล่งทรัพยากรการเรียน และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน สถานท่ีท่ีใชใ้นการเรียน เวลาและเป้าหมาย
ท่ีแน่นอน ระยะเวลาในการเรียน ขั้นตอนการเรียน ประมาณระดบัของโปรแกรมการเรียน รวมทั้งการก าจดั
อุปสรรคและส่ิงท่ีจะท าใหก้ารเรียนขาดประสิทธิภาพ การท่ีจะไดส่ื้ออุปกรณ์มา หรือไปถึงแหล่งขอ้มูล การ
เตรียมห้องท่ีเหมาะสมหรือเง่ือนไขทางกายภาพอ่ืน ๆ งบประมาณท่ีใช้ และการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
และการฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ  

2. การท าสัญญาการเรียน (Learning contracts) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเรียนดว้ยตนเองตาม
แนวคิดการเรียนเป็นกลุ่มของ Knowles (1975) โดยเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน ในลกัษณะการ
สอนรายบุคคลท่ีให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยัในตนเอง เป็นตวัของตวัเองให้มาก โดยการให้
ส ารวจและคน้หาความสนใจท่ีแทจ้ริงของตนเอง แลว้ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยสัญญาการ 
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เรียนจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเองมากข้ึนเพราะไดเ้ปิดเผยตวัเองอยา่งเต็มท่ี และพึ่งพาตนเองไดม้าก
ท่ีสุด ซ่ึงสัญญาการเรียนเป็นเคร่ืองมือท่ีมีการลงนามระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน โดยมีขั้นตอนในการท า
สัญญาการเรียน ไดแ้ก่ วินิจฉยัความตอ้งการในการเรียน ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียน ก าหนดวิธีการเรียน
และแหล่งทรัพยากรการเรียน ระบุผลลพัธ์ท่ีจะไดห้ลงัการเรียน ระบุเกณฑ์การประเมินการเรียน ก าหนด
วนัท่ีจะท างานส าเร็จ โดยมีการทบทวนสัญญาการเรียนกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ปรับปรุงสัญญาการเรียน และ
ประเมินผลการเรียน ผูเ้รียนท่ีใชส้ัญญาการเรียนในการเรียนดว้ยตนเองจะไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี  

(1) ผูเ้รียนจะมีความเขา้ใจถึงความแตกต่างของบุคคลดา้นความคิด และทกัษะท่ีจ าเป็น    
ในการเรียน ไดแ้ก่ รู้ความแตกต่างระหวา่งการเรียนโดยมีผูส้อนเป็นผูช้ี้น า และการเรียนดว้ยตนเอง  

(2) ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อน เพื่อท่ีจะให้บุคคล
เหล่านั้นเป็นผูส้ะทอ้นให้ทราบถึงความตอ้งการในการเรียน การวางแผนการเรียนของตนเองรวมทั้งการ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น  

(3) ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการวินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนอย่างแทจ้ริงโดย
ร่วมมือกบัผูอ่ื้น  

(4) ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนจากความตอ้งการในการ
เรียนของตนเองโดยเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสามารถประเมินได ้  

(5) ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัผูส้อนเพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือปรึกษา  

(6) ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการแสวงหาบุคคลและแหล่งทรัพยากรการเรียนท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการเรียนท่ีแตกต่างกนั  

(7) ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยใช้แหล่ง
ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรการเรียนต่าง ๆ มีความคิดริเร่ิม และมีทกัษะในการวางแผนอยา่งดี  

(8) ผูเ้รียนจะมีความสามารถในการเก็บขอ้มูล และน าผลจากขอ้มูลท่ีคน้พบไปใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

3. การเรียนแบบตวัต่อตวั (One - to - one learning) การเรียนดว้ยรูปแบบน้ีผูเ้รียนจะท างานเป็นคู่ 
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกซ่ึงกนัและกนัในการท างาน  

4. การเรียนแบบร่วมมือในกลุ่ม (Collaborative learning) เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์
ท่ีต่างคนต่างน ามาแลกเปล่ียนกนั ซ่ึงประสบการณ์ของตวัเองอาจช่วยช้ีน าเพื่อนได ้ และในทางตรงกนัขา้ม 
ประสบการณ์จากเพื่อนก็อาจช่วยช้ีน าตนเองได ้ พร้อมกนัน้ีก็จะเป็นการเรียนการสอนท่ีมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ความคิดเห็นระหวา่งผูส้อนหรือผูอ้  านวยความสะดวกกบัผูเ้รียนในกลุ่มดว้ย ส่ิงท่ีจะไดจ้ากการ
เรียนแบบร่วมมือในกลุ่ม คือ การพฒันาความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา ทกัษะทางสังคม ความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง การรู้จกัตนเอง และเกิดแรงจูงใจในการเรียน  
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5. การท าบนัทึกการเรียน (Learning log) เพื่อบนัทึกขอ้มูล ความคิด ความรู้สึก ความคาดหวงั 
เร่ืองราวต่างๆท่ีไดเ้รียนรู้ ไดพ้ฒันา หรือเกิดข้ึนในสมองของผูเ้รียน บนัทึกน้ีจะเป็นธนาคารความคิดท่ีช่วย
เก็บสะสมเร่ืองท่ีไดอ่้าน ปฏิบติัการไดใ้ชค้วามคิดทีละนอ้ยในชีวิตประจ าวนัเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงจะท าให้ทราบ
แนวทางและวิธีการเรียนเพิ่มเติมให้กวา้งไกลออกไป บนัทึกการเรียนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์มากในการ
ประเมินการเรียนดว้ยตนเอง ท่ีมีลกัษณะเป็นแฟ้มหรือสมุดบนัทึกขอ้มูลรายบุคคลเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท า     
ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลบ่งช้ีเก่ียวกบัความคาดหวงัของผูเ้รียนแต่ละบุคคล รวมทั้งความรับผิดชอบของผูเ้รียนดว้ย 
ผูส้อนสามารถใช้บันทึกการเรียนเป็นแรงเสริมจากผูส้อนโดยการเขียนข้อความสั้ น ๆ ง่าย ๆ เพื่อให้
ขอ้คิดเห็นหรือค าแนะน าแก่ผูเ้รียน  

6. การจดัช่วงเวลาส าหรับสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ เน่ืองจากในการเรียนดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และ
เผชิญกบัปัญหาต่างๆดว้ยตนเอง จึงตอ้งมีช่วงเวลาส าหรับสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนโดยผูส้อนเป็นผูน้ า  

7. การสร้างห้องสมุดของตนเอง หมายถึง การรวบรวมรายช่ือ ขอ้มูล แหล่งทรัพยากร การเรียน
ต่าง ๆ อาทิ รายช่ือบุคคล สถาบนั หนงัสือ รายงานการประชุมฝึกอบรม ส่ือการเรียนต่าง ๆ สถานท่ี หรือ
ประวติับุคคลท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์ตรงกบัความสนใจเพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ต่อไป  

8. การหาแหล่งทรัพยากรการเรียนในชุมชน เช่น การสนทนากบัผูรู้้ ผูช้  านาญในอาชีพต่างๆ หรือ
ป้ายประกาศตามสถานท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ แหล่งทรัพยากรการเรียนเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งส าคญัในการ คน้ควา้ซ่ึง
มีผลต่อการเรียนดว้ยตนเองเป็นอยา่งมาก  
 สรุปไดว้า่การจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีการเรียนดว้ยตนเอง สามารถเลือกใชรู้ปแบบในการเรียนได้
หลายอย่าง โดยเฉพาะการท าสัญญาการเรียนและการเขียนโครงการเรียน  ทั้งน้ีครูควรแนะน าวิธีการและ
ขั้นตอนในการเรียนให้ผูเ้รียนเขา้ใจก่อนด าเนินการเรียนด้วยตนเอง สนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีการเรียนแบบ 
ร่วมมือ และควรจดัช่วงเวลาส าหรับพบผูส้อนเพื่อประเมินการเรียนเป็นระยะ ๆ ทั้งน้ีผูเ้รียนอาจวางแผน การเรียน
ดว้ยตนเองโดยการเรียนเป็นรายบุคคล เรียนกบัคู่ท่ีมีความสามารถเท่ากนั เรียนเป็นกลุ่ม หรือเรียนกบัผูท่ี้มี
ความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองนั้นมากกวา่ก็ได ้
 

Knowles (1975) ไดเ้สนอใหผู้เ้รียนพิจารณาส่ิงต่าง ๆประกอบในการวางแผนการเรียน ดงัน้ี  
(1) การเรียนดว้ยตนเองควรเร่ิมจากการท่ีผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียนในส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพื่อการ

พฒันาทกัษะความรู้ ส าหรับการพฒันาชีวติและอาชีพของตนเอง  
(2) การเตรียมตวัของผูเ้รียนคือผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาหลกัการ จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสูตร

รายวชิาและจุดมุ่งหมายของรายวชิาก่อน  
(3) ผูเ้รียนควรเลือกและจดัเน้ือหาวิชาดว้ยตนเอง ตามจ านวนคาบท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างและ

ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมลงไปให้ชดัเจนวา่จะให้บรรลุผลในดา้นใด เพื่อแสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนได้
เกิดการเรียนในเร่ืองนั้น ๆ แล้ว และมีความคิดเห็นหรือเจตคติในการน าไปใช้กับชีวิต สังคมและ 
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย  
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(4) ผูเ้รียนเป็นผูว้างโครงการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นดว้ยตนเอง 
โดยอาจจะขอค าแนะน าช่วยเหลือจากผูส้อนหรือเพื่อน ในลกัษณะของการร่วมมือกนัท างานไดเ้ช่นกนั  

(5) การประเมินผลการเรียนดว้ยตนเอง ควรเป็นการประเมินร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน โดย
ร่วมกนัตั้งเกณฑก์ารประเมินผลร่วมกนั  

ค าถามในการถามตนเองของผูเ้รียนเพื่อใหไ้ดค้  าตอบส าหรับการวางแผนการเรียน ดงัน้ี  
(1) จะเรียนรู้อยา่งไร และเม่ือใดจึงจะเรียนรู้ไดเ้ร็วท่ีสุด  
(2) จะมีวธีิการอะไรในการศึกษาเร่ืองนั้น ๆ  
(3) จะใชห้นงัสือหรือแหล่งขอ้มูลอะไรบา้ง  
(4) จะก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะในการศึกษาของตนอยา่งไร  
(5) จะคาดหวงัความรู้ ทกัษะ เจตคติอะไร  
(6) จะประเมินผลการเรียนของตนเองอยา่งไร  
(7) จะใชเ้กณฑอ์ะไรตดัสินวา่ประสบความส าเร็จ  
ในการเรียนดว้ยตนเองผูเ้รียนสามารถเรียนไดห้ลายวิธีข้ึนอยู่กบัความรู้เดิมและทกัษะของผูเ้รียน 

โดยใชส้ัญญาการเรียนเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน เพื่อบนัทึกและจดัการเรียน ทั้งน้ี ผูท่ี้เรียนดว้ยตนเองควรมี
ทกัษะในการตั้งค  าถาม การสืบคน้ การใชเ้ทคโนโลยี การท างานเป็นทีม การแกปั้ญหา การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ การคิดสร้างสรรค ์การวจิยั และการเป็นผูน้ า โดยผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนดว้ยตนเองดงัน้ี  

1. วนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียนของตนเอง  
2. ตั้งค  าถามตามความอยากรู้อยากเห็น ซ่ึงจะน าไปสู่ความตอ้งการคน้หาค าตอบ  
3. ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการเรียนของตนเอง  
4. รับรู้จุดมุ่งหมายของตนเองและการยอมรับการสะทอ้นกลบัจากผูอ่ื้นเก่ียวกบัคุณลกัษณะ

ท่ีตอ้งปรับปรุงของตนเอง  
5. วางแผนการเรียนของตนเอง  
6. เลือกแหล่งทรัพยากรการเรียนท่ีเป็นบุคคล ส่ิงของ หรือประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายในการเรียนและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการ  
7. เลือกและรับขอ้มูลข่าวสารในการตอบค าถาม  
8. เลือกและใชว้ธีิการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งการเรียนต่าง ๆ  
9. จดัการ วเิคราะห์ และประเมินขอ้มูลท่ีจะท าใหไ้ดค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง  
10. ออกแบบแผนเก่ียวกบัวธีิการประยกุตใ์ชแ้หล่งทรัพยากรการเรียนท่ีสามารถตอบค าถาม

หรือบรรลุความตอ้งการในการเรียน  
11. ด าเนินการเรียนตามแผนอยา่งเป็นระบบและเป็นล าดบัขั้นตอน  
12. ตรวจสอบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายในการเรียน  
13. ประเมินผลการเรียนของตนเอง 
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สรุปไดว้า่ การเรียนดว้ยตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถจดัไดท้ั้งในสภาพการเรียนรู้ในระบบ นอก
ระบบ และตามอธัยาศยั โดยมีหลกัการคือ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์และแสดงความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงในการเรียนของตนเอง ให้อิสระแก่ผูเ้รียนในการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน วิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนการเรียน ก าหนดและแสวงหาแหล่งทรัพยากรการเรียนท่ีจะใชใ้นการเรียน ก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ไดด้ าเนินกิจกรรมการเรียน และการประเมินกระบวนการและผลการ
เรียนดว้ย ตนเอง โดยมีอิสระจากการถูกข่มขู่บงัคบั การให้รางวลัหรือการลงโทษ ซ่ึงผูส้อนจะเป็นผูช่้วยให้
ผูเ้รียนตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเรียน ตระหนกัว่าตนตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้และจดัการเร่ืองการเรียนดว้ย
ตวัเอง โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนรับผิดชอบการเรียนและควบคุมกระบวนการเรียนของตนเองเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามความตอ้งการของตนเอง และมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียน สอนวิธีการเรียนหลายๆวิธี ฝึกทกัษะ
การเรียนดว้ยตนเองให้กบัผูเ้รียน รวมทั้งสังเกตกิจกรรมการเรียน เป็นผูช่้วยเหลือและอ านวยความสะดวก 
รวมทั้งประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน โดยใช้สัญญาการเรียนเป็นเคร่ืองมือในการให้ผูเ้รียนได้
เรียนดว้ยตนเอง โดยตระหนกัวา่ระดบัของการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียนอาจมีตั้งแต่การเรียนดว้ยตนเองใน
ระดบัต ่าคือมีครูเป็นผูน้ าไปจนถึงการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเองในระดบัสูงโดยไม่ตอ้งพึ่งพาครู 

 

กจิกรรม 
กจิกรรมที ่1 ใหส้รุปบทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มาพอสังเขป 
กจิกรรมที ่2 ใหส้รุปบทบาทของครูในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มาพอสังเขป 
กจิกรรมที ่3 ใหเ้ปรียบเทียบบทบาทของผูเ้รียนและครู  มาพอสังเขป  
กจิกรรมที ่4 ใหส้รุปสาระส าคญัของ “กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง” มาพอสังเขป 
กจิกรรมที ่5  ใหผู้เ้รียนศึกษาสัญญาการเรียนรู้ (รายบุคคล) และปรึกษาครู แลว้จดัท าร่างกรอบ 

         แนวคิดสัญญาการเรียนรู้รายวชิาทกัษะการเรียนรู้ 
 

 

เร่ืองที ่2  ทกัษะพืน้ฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทกัษะการแก้ปัญหาและเทคนิคการเรียนรู้ 
               ด้วยตนเอง 
 ค าถามธรรมดา ๆ ท่ีเราเคยไดย้ินไดฟั้งกนัอยูบ่่อย ๆ ก็คือ ท าอยา่งไรเราจึงจะสามารถฟังอยา่งรู้เร่ือง 
และคิดไดอ้ยา่งปราดเปร่ือง อ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตลอดจนเขียนไดอ้ยา่งมืออาชีพ ทั้งน้ี  ก็เพราะเราเขา้ใจกนัดี
ว่า ทั้งหมดน้ีเป็นทกัษะพื้นฐาน (basic skills) ท่ีส าคญั และเป็นความสามารถ (competencies) ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวติทั้งในโลกแห่งการท างาน และในโลกแห่งการเรียนรู้ 
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     การฟัง เป็นการรับรู้ความหมายจากเสียงท่ีไดย้นิ เป็นการรับสารทางหู การไดย้ินเป็นการเร่ิมตน้ของ
การฟังและเป็นเพียงการกระทบกนัของเสียงกบัประสาทตามปกติ จึงเป็นการใช้ความสามารถทางร่างกาย
โดยตรง ส่วนการฟังเป็นกระบวนการท างานของสมองอีกหลายขั้นตอนต่อเน่ืองจากการได้ยิน เป็น
ความสามารถท่ีจะได้รับรู้ส่ิงท่ีได้ยิน ตีความและจับความส่ิงท่ีรับรู้นั้ น เข้าใจและจดจ าไว ้ซ่ึงเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา 

การพูด เป็นพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใช้กนัแพร่หลายทัว่ไป ผูพู้ดสามารถใช้ทั้งวจนภาษา (คือการ
ส่ือสารโดยผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียน) และอวจันภาษา (คือการส่ือสารโดยไม่ใช้การฟัง การพูด การอ่าน 
เช่น ภาษาท่าทาง รูปลกัษณ์ต่าง ๆ) ในการส่งสารติดต่อไปยงัผูฟั้งไดช้ดัเจนและรวดเร็ว การพดู หมายถึง การ
ส่ือความหมายของมนุษยโ์ดยการใชเ้สียง และกิริยาท่าทางเป็นเคร่ืองถ่ายทอดความรู้ความคิด และความรู้สึก
จากผูพ้ดูไปสู่ผูฟั้ง 
 การอ่าน เป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่การฟัง ปัจจุบนัมีผูรู้้นกัวิชาการและ
นกัเขียนน าเสนอความรู้ ขอ้มูล  ข่าวสารและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์ ในหนังสือและส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ มาก 
นอกจากน้ีแลว้ข่าวสารส าคญั ๆ หลงัจากน าเสนอดว้ยการพูด หรืออ่านให้ฟังผ่านส่ือต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะ
ตีพิมพรั์กษาไวเ้ป็นหลกัฐาน ความสามารถในการอ่านจึงส าคญัและจ าเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
ในสังคมปัจจุบนั  
 การเขียน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของบุคคลออกมาเป็นสัญลกัษณ์ คือ 
ตวัอกัษร เพื่อส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจจากความขา้งตน้ ท าให้มองเห็นความหมายของการเขียนวา่ มี
ความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น นกัเรียน ใชก้ารเขียนบนัทึกความรู้ ท าแบบฝึกหดั
และตอบขอ้สอบบุคคลทัว่ไป ใชก้ารเขียนจดหมาย ท าสัญญา พินยักรรมและค ้าประกนั เป็นตน้ พ่อคา้ ใช้
การเขียนเพื่อโฆษณาสินคา้ ท าบญัชี ใบสั่งของ ท าใบเสร็จรับเงิน แพทย ์ใชบ้นัทึกประวติัคนไข ้เขียนใบสั่งยา
และอ่ืน ๆ เป็นตน้  
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กจิกรรมที ่ 1   คุณเป็นผูฟั้งท่ีดีหรือเปล่า 
 ใหต้อบแบบทดสอบต่อไปน้ี ดว้ยการท าเคร่ืองหมาย  ในช่องค าตอบทางดา้นขวา เพื่อประเมินวา่
คุณเป็นผูฟั้งไดดี้แค่ไหน 

ลกัษณะของการฟัง 
 

ความบ่อยคร้ัง 

เสมอ ส่วน
ใหญ่ 

บางคร้ัง นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่
เคย 

1. ปล่อยใหผู้พ้ดูแสดงความคิดของเขาจนจบโดยไม่
ขดัจงัหวะ 

     

2. ในการประชุม หรือระหวา่งโทรศพัท ์มีการจดโนต้
สาระส าคญัของส่ิงท่ีไดย้นิ 

     

3. กล่าวทวนรายละเอียดท่ีส าคญัของการสนทนากบัผูพ้ดู 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่เราเขา้ใจถูกตอ้ง 

     

4. พยายามตั้งใจฟัง ไม่วอกแวกไปคิดเร่ืองอ่ืน      

5. พยายามแสดงท่าทีวา่สนใจในค าพดูของผูอ่ื้น      

6. รู้ดีวา่ตนเองไม่ใช่นกัส่ือสารท่ีดี ถา้ผกูขาดการพดูแต่      
ผูเ้ดียว 

     

7. แมว้า่ก าลงัฟังก็แสดงอาการต่าง ๆ เช่น ถาม จดสรุปส่ิง
ท่ีไดฟั้ง กล่าวทวนประเด็นส าคญั ฯลฯ 

     

8. ท าท่าต่าง ๆ เหมือนก าลงัฟังอยูใ่นท่ีประชุม เช่น ผงก
ศีรษะเห็นดว้ยมองตาผูพ้ดู ฯลฯ 

     

9. จดโนต้เก่ียวกบัรูปแบบของการส่ือสารท่ีไม่ใช่ค าพดู
ของคู่สนทนา เช่น ภาษากาย น ้าเสียง เป็นตน้ 

     

10. พยายามท่ีจะไม่แสดงอาการกา้วร้าว หรือต่ืนเตน้เกินไป 
ถา้มีความคิดเห็นไม่ตรงกบัผูพ้ดู 
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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 ขอ้ มารวมกนั เพื่อดูวา่ คุณจดั
อยูใ่นกลุ่มนกัฟังประเภทไหนใน 3 กลุ่ม ต่อไปน้ี 

 40 คะแนนขึน้ไป  จัดว่าคุณเป็นนักฟังช้ันยอด                    
             25 - 39  คะแนน  คุณเป็นนักฟังทีด่ีกว่าผู้ฟังทัว่ ๆ ไป 

 ต ่ากว่า 25 คะแนน คุณเป็นผู้ฟังทีต้่องพฒันาทกัษะ
การฟังเป็นพเิศษ 

 แต่ไม่วา่จะอยูใ่นกลุ่มไหนก็ตาม คุณก็ควรจะพฒันา
ทกัษะในการฟังของคุณอยูเ่สมอ เพราะวา่ผูส่้งสาร (ทั้งคน
และอุปกรณ์เทคโนโลยต่ีาง ๆ) นั้นมีการเปล่ียนแปลงและมี
ความซบัซอ้นมากข้ึนอยูต่ลอดเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

การฟังน้ันส าคญัไฉน 
 การฟังเป็นประตูส าคญัท่ีเปิดไปสู่
การเรียนรู้ การเรียนรู้ก่อใหเ้กิดพฒันาการ 
ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ การท่ีเราเป็นอยา่ง
ทุกวนัน้ี ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก    การฟัง 
ไม่วา่จะเป็นการฟังในครอบครัว ในโรงเรียน 
สถานศึกษา สถานท่ีท างาน ในท่ีประชุม                    
การปรึกษาหารือ การพดูคุย ฯลฯ แต่พวกเรา
ก็ไม่ค่อยสนใจท่ีจะพฒันาการฟัง ทั้ง ๆ ท่ีการ
ฟังเป็นทกัษะในการส่ือสารท่ีส าคญัขนาดน้ี 
มีใครเคยถามตวัเองบา้งไหมวา่ เราฟังไดดี้แค่
ไหน หลาย ๆ คน อาจคิดวา่การฟังเป็นเร่ือง
ง่าย แค่รู้วา่เขาพดูอะไรกนับา้งก็ถือวา่เป็น
การฟังแลว้ ซ่ึงเป็นความเขา้ใจผดิอยา่งยิง่ 
เพราะการฟังทีแ่ท้จริง หมายถึงการให้ความ
สนใจค าพูดอย่างเตม็ที ่จนเกดิความเข้าใจ
ความหมายทุกนัยของค าพูดเหล่านั้น 
 

 

 

 

“การพูดเป็นทกัษะหนึ่ง 
ทีม่ีความส าคญัทีสุ่ดของคนเรา 
ก่อนทีเ่ราจะพูดอะไรออกไปนั้น 

เราจะเป็นนายของค าพูด 

แต่เมื่อเราได้พูดออกไปแล้ว 
ค าพูดเหล่านั้นกจ็ะกลบัมาเป็นนายเรา” 

เขียนค าอธิบายของท่าน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กจิกรรมที ่2 
ท่านคดิอย่างไรกบั
ค ากล่าวข้างล่างนี ้                           
โปรดอธิบาย 

แนวการตอบ    

การพูดทุกคร้ัง จ าเป็นต้องคิดและเป็นการคิดก่อนพูด      
เราจึงจะเป็นนายของค าพูดได้ทุกคร้ัง 

 การพูดเป็นวิธีการส่ือสารท่ีมนุษยใ์ช้กนัมานานนับพนัปี และใน

โลกน้ีคงไม่มีเคร่ืองมือส่ือสารใดท่ีสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและ 

ส่ิงต่าง ๆ ในใจเราไดดี้กวา่ค าพดู ถึงแมว้า่ปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยีในการส่ือสาร

จะไดรั้บการพฒันาไปถึงไหน ๆ แลว้ก็ตาม สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี ก็เพราะว่าการ

พดูไม่ใช่แต่เพียงเสียงท่ีเปล่งออกไปเป็นค า ๆ แต่การพูดยงัประกอบไปดว้ย 

น ้ าเสียงสูง-ต ่า  จงัหวะชา้-เร็ว  และท่าทางของผูพู้ด ท่ีท  าให้การพูดมีความ

ซบัซอ้น และมีประสิทธิภาพยิง่กวา่เคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ 

การพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถให้ทั้งคุณ
และโทษแก่ตวัผูพู้ดได ้นอกจากน้ีการพูดยงัเป็นอาวุธในการส่ือสารท่ีคน
ส่วนใหญ่ชอบใชม้ากกวา่การฟังและการเขียน เพราะคิดวา่การพดูไดม้ากกว่า
คนอ่ืนนั้นจะท าให้ตนเองไดเ้ปรียบ ไดป้ระโยชน์ แต่ทั้ง ๆท่ีคิดอย่างน้ีหลาย
คนก็ยงัพาตวัเองไปสู่ความหายนะไดด้ว้ยปาก เขา้ท  านองปากพาจน ซ่ึงเหตุท่ี
เป็นเช่นน้ีก็เพราะรู้กนัแต่เพียงว่าฉันอยากจะพูด โดยไม่ คิดก่อนพูด การพูด
ท่ีจะใหคุ้ณแก่ตนเองไดน้ั้นควรมีลกัษณะดงัน้ี 

  ถูกจงัหวะเวลา   ภาษาเหมาะสม 

  เน้ือหาชวนติดตาม   น ้ าเสียงชวนฟัง 
  กิริยาท่าทางดี   มีอารมณ์ขนั 

  ใหผู้ฟั้งมีส่วนร่วม 

 

  เป็นธรรมชาติและเป็น   
       ตวัของตวัเอง 

 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/671/3671/blog_entry1/blog/2007-10-23/comment/140370_images/61.gif&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/panakom/2007/10/23/entry-1&usg=__K01BPBYw6GYIlkBaagxoYzp3ZD4=&h=1046&w=572&sz=21&hl=en&start=5&um=1&tbnid=B0Ta2P_dreCOoM:&tbnh=150&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2594%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GGLJ_en-GBTH290TH290%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://wiki.asura.in.th/images/c/c0/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.gif&imgrefurl=http://wiki.asura.in.th/index.php/%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1&usg=__XAJYjBiFiqEYEhs91EBflcZcDpQ=&h=74&w=74&sz=27&hl=en&start=26&um=1&tbnid=NWVakqDWM9T99M:&tbnh=71&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GGLJ_en-GBTH290TH290%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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กจิกรรมที ่3  ใหอ่้านเร่ือง “การมองโลกในแง่ดี” และสรุปเร่ืองท่ีอ่าน ใหไ้ดป้ระมาณ 15 บรรทดั 
เร่ือง “การมองโลกในแง่ดี” 

 

ความหมายและความส าคัญของการมองโลกในแง่ดี 
การด าเนินชีวติของมนุษยเ์รานั้นไดใ้ชค้วามคิดมาช่วยในการตดัสินใจเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงในบางคร้ังการมองโลกโดยใชค้วามคิดน้ี ก็อาจจะมีมุมมองไดห้ลายดา้น เช่น ทางดา้น
บวกและทางดา้นลบ การมองโลกในลกัษณะเช่นน้ี สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาทางจิตใจ      
เป็นตน้วา่ ถา้มองโลกในแง่ดีก็จะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในดา้นดีโดยท าให้การแสดงออกของคน ๆ นั้นมี
ความสุขต่อการด าเนินชีวติได ้แต่ในทางกลบักนัถา้มองโลกในแง่ร้ายก็จะส่งผลมายงัความรู้สึกนึกคิดท าให้
จิตใจเกิดความวติกกงัวล ขาดความสุขและอาจจะท าให้มองคนรอบขา้งอยา่งไม่เป็นมิตรได ้ฉะนั้น การมอง
โลกในแง่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตควรมีหลกัอยา่งไร ลองฟังความคิดเห็นของบุคคลทัว่ไป
วา่เขามีความเขา้ใจกนัอยา่งไรดูบา้ง 

การมองโลกในแง่ดี หมายถึง มองส่ิงต่าง ๆ หรือมองปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขา้มาในทางท่ีดี ในทางบวก
ไม่ใช่ในทางลบ มีผลต่อสุขภาพจิตของเราดว้ย มองส่ิงรอบขา้ง รอบตวัเรา และมองดูคนรอบขา้งดว้ย รวมทั้ง
มองตวัเราเองดว้ย  

 ส าหรับการมองโลกในแง่ดี คิดวา่ถา้เรามองคนรอบตวัหรือมองเหตุการณ์ท่ีผา่นมา ถา้เราคิดในส่ิงท่ี
ดี คือ ไม่คิดมาก คิดว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเขา้มาสู่ตวัเรา จะท าให้จิตใจเราเป็นสุข ซ่ึงจะส่งผลถึง
ประสิทธิภาพในการท างานและครอบครัวของเราดว้ย 
 

หลกัการมองโลกในแง่ดี 
ค าวา่ การมองโลกในแง่ดี โดยในแง่ของภาษาสามารถแยกออกเป็น 3 ค าแตกต่างจากกนั ค าท่ีหน่ึง

คือ การมอง ค าท่ีสองคือ โลก ค าท่ีสาม คือ ในแง่ดี 
เป้าหมายของการมอง คือ เพื่อใหเ้ห็น การจะเห็นส่ิงใดเรามีวธีิเห็น 2 วธีิ 
1. ใชต้ามอง เรียกวา่มองเห็น เราเห็นหอ้งน ้า กาแฟ เห็นสรรพส่ิงในโลกเราใชต้ามอง 
2. คิดเห็น เช่น เรากบัคุณแม่อยูห่่างกนัแต่พอเราหลบัตาเรายงันึกถึงคุณแม่ได ้เราไม่ไดไ้ปเมืองนอก

มานานหลบัตายงันึกถึงสมยัเราเรียน ๆ ท่ีตรงนั้น อย่างน้ีเรียกว่าคิดเห็น เพราะฉะนั้นการท่ีจะเห็นส่ิงใด
สามารถท าไดท้ั้งตากบัคิด 

การมองโลกบางคร้ังอาจมองดูเห็นป๊ับคิดเลย หรือบางทีไม่ตอ้งเห็นแต่จินตนาการ  
ค าวา่โลก เราสามารถแยกเป็น 2 อยา่ง คือ โลกท่ีเป็นธรรมชาติ ป่าไม ้แม่น ้ า ภูเขา อยา่งน้ีเรียกวา่เป็น

ธรรมชาติ โลกอีกความหมายหน่ึง คือ โลกของมนุษยอ์ยูเ่รียกวา่สังคมมนุษย ์เพราะฉะนั้นเวลามองโลกอาจ
มองธรรมชาติ บางคนบอกวา่มอง ภูเขาสวย เห็นทิวไมแ้ลว้ชอบ เรียกวา่มองธรรมชาติ แต่บางคร้ังมองมนุษย์
ดว้ยกนั มองเห็นบุคคลอ่ืนแลว้สบายใจ เรียกวา่การมองเหมือนกนั เพราะฉะนั้นโลกจึงแยกออกเป็น 2 ส่วน 
คือธรรมชาติกบัมนุษย ์
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ค าวา่ดี เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งมาก ในทางปรัชญาถือวา่ดี หมายถึงส่ิงท่ีจะน าไปสู่ ตวัอยา่งเช่น 
ยาดี หมายถึงยาท่ีน าไปสู่ คือยารักษาโรคนัน่เอง มีดดี คือมีดท่ีน าไปสู่ คือสามารถตดัอะไรได ้หรืออาหารดี 
หมายความวา่อาหารน าไปสู่ให้เรามีสุขภาพดีข้ึน เพราะฉะนั้นอะไรท่ีน าไปสู่สักอยา่งหน่ึงเราเรียกวา่ดี ดีใน
ท่ีน้ีดูได ้2 ทางคือ น าไปท าให้เราเกิดความสุข หรือน าไปเพื่อให้เราท างานประสบความส าเร็จ ชีวิตเราหนี
การท างานไม่ได ้หนีชีวิตส่วนตวัไม่ได ้ เพราะฉะนั้นดูว่ามองคนแลว้ท าให้เราเกิดความสุข ท าให้ท างาน
ประสบความส าเร็จ 

ถา้รวม 3 ตวั คือ เราเห็น หรือเราคิดเก่ียวกบัคน แลว้ท าใหเ้รามีความสุข เรามอง เราคิดกบัคน ท าให้
เราประสบความส าเร็จ น่ีคือความหมาย 

สรุปความส าคญัของค าวา่ การมองโลกในแง่ดี คือ 3 อยา่งน้ีตอ้งผกูพนักนัเสมอคือ การคิด การท า 
และผลการกระท า ถา้เราคิดดีเราก็ท าดี ผลจะไดดี้ดว้ย ตวัอยา่งเช่น เราคิดถึงเร่ืองอาหาร ถา้เราคิดวา่อาหารน้ี
ดี เราซ้ืออาหารน้ี และผลจะมีต่อร่างกายเรา ถา้เราคิดถึงสุขภาพ เร่ืองการออกก าลงั เราก็ไปออกก าลงักาย ผล
ท่ีตามมาคือ ร่างกายเราแขง็แรง เพราะฉะนั้นถา้เราคิดอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง และผลการกระท าออกมาอยา่ง
หน่ึงเสมอ 

 ถา้การมองโลกจะมีความส าคญัคือ จะช่วยท าใหชี้วติเรามีความสุข เพราะเราคิดคนๆ น้ีในแง่ดี เรา
จะพดูดีกบัเขา ผลตามมาก็คือเขาจะมีปฏิกิริยาในทางดีกบัเรา ถา้เราคิดในทางร้ายต่อเขา เช่น สมมติคุณก าลงั
ยนือยู ่มีคนๆ หน่ึงมาเหยยีบเทา้คุณ ถา้คิดวา่คนท่ีมาเหยยีบเทา้คุณ เขาไม่สบายจะเป็นลม แสดงวา่คุณคิดวา่
เขาสุขภาพไม่ดี คุณจะช่วยพยงุเขา แต่ถา้คุณคิดวา่คนน้ีแกลง้คุณ แสดงวา่คุณมองในแง่ไม่ดี คุณจะมีปฏิกิริยา
คือผลกัเขา เม่ือคุณผลกัเขาๆ อาจจะผลกัคุณและเกิดการต่อสู้กนัได ้เพราะฉะนั้นคิดท่ีดีจะช่วยท าใหชี้วติเรามี
ความสุข ถา้คิดร้ายหรือคิดทางลบชีวติเราเป็นทุกข ์ถา้คิดในทางท่ีดีเราท างานประสบความส าเร็จ ถา้คิดในแง่
ลบงานของเราก็มีทุกขต์ามไปดว้ย (ท่ีมา: http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-
4-46.html) 
สุขหรือทุกข์ขึน้อยู่กบัอะไร? 

ข่าวท่ีมีผูถู้กหวยรัฐบาลไดร้างวลัเป็นจ านวนหลายลา้นบาท  เรียกว่าเป็นเศรษฐีภายในชัว่ขา้มคืน  
คงเป็นข่าวท่ีทุกท่านผา่นตามาแลว้ และก็ดูเหมือนจะเป็นทุกขลาภอยูไ่ม่นอ้ยท่ีตอ้งหลบเล่ียงผูท่ี้มาหยิบยืม
เงินทอง รวมทั้ง โจร - ขโมย จอ้งจะแบ่งปันเงินเอาไปใช ้ 

ในต่างประเทศ ก็เคยมีการศึกษาถึงชีวิตคนท่ีถูกหวยในลกัษณะของกรณีศึกษาก็คน้พบวา่หลายต่อ
หลายคน ประสบความทุกขย์ากแสนสาหสักวา่เดิม หลายรายตอ้งสูญเสียเงินทองจ านวนมาก มีอยูร่ายหน่ึงท่ี
สุดทา้ยกลบัไปท างานเป็นพนกังานท าความสะอาด ความเป็นจริงแลว้ พบวา่ วิธีคิด หรือโลกทศัน์ของเรา
ต่างหากท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการมีความสุขหรือความทุกข ์

 
 
 
 

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html
http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html
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วธีิคิดอย่างไร น ามาซ่ึงความสุข? 
คงไม่ใช่วิธีคิดแบบเดียวอย่างแน่นอน แต่วิธีคิดซ่ึงมีอยู่หลายแบบและน ามาซ่ึงความสุขนั้น มกัมี

พื้นฐานคลา้ย ๆ กนั คือ การมองดา้นบวกหรือคาดหวงัดา้นบวก รวมทั้งมองเห็นประโยชน์จากส่ิงต่าง ๆ 
(แมว้า่จะเป็นเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายก็ตาม) 

แต่กวา่ท่ีคนเราจะ "บรรลุ" ความเขา้ใจได ้ก็อาจใชเ้วลาเป็นสิบ ๆ ปี เลยทีเดียว คริสโตเฟอร์ รีฟ 
อดีตดาราในบทบาทของซุปเปอร์แมน ไดป้ระสบอุบติัเหตุตกจากหลงัมา้ เขาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหน่ึง
วา่ เขาตอ้งปรับตวัอยา่งมากในช่วงแรก ๆ แลว้ในท่ีสุด เขาก็สามารถมีความสุขได ้แมว้า่จะไม่สามารถขยบั
แขนขยบัขาไดด้งัใจนึกก็ตาม 

ผูบ้ริหารคนหน่ึงของบริษทัในเครือเยื่อกระดาษสยาม เล่าวา่ เขาโชคดีท่ีถูกลูกคา้ด่าเม่ือสิบกวา่ปีท่ี
แลว้ ในเวลานั้นลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการบริษทัแถวถนนสาธุประดิษฐ์ ไม่พอใจเซลล์ขายกระดาษคนก่อนเป็น
อยา่งยิง่ท่ีปรับราคากระดาษโดยกะทนัหนั จนท าให้บริษทัของเขาตอ้งสูญเสียเงินจ านวนมาก เขา (เซลล์ขาย
กระดาษ) ท่านน้ีไดใ้ชค้วามพยายามเอาชนะใจลูกคา้คนน้ีอยู ่6 เดือนเตม็ ๆ อนัเป็นเวลาท่ีออเดอร์ล๊อตปรากฎ
ข้ึน “ผมขอบคุณวิกฤติการณ์ในคร้ังนั้นมาก มนัท าให้ผมเขา้ใจในอาชีพนกัขายและสอนบทเรียนท่ีส าคญัมา
จนถึงปัจจุบนั” 

จากตัวอย่างดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า 
1. ผูป้ระสบความส าเร็จมกัผา่นวกิฤติการณ์และไดบ้ทเรียนมาแลว้ทั้งส้ิน 
2. ผูท่ี้จะมีความสุขในการท างานและใชชี้วติได ้ยอ่มตอ้งใชว้ธีิคิดท่ีเป็นดา้นบวกซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์

มาแลว้ 

หากอยากมีความสุขต้องเร่ิมจากการสร้างความคิดด้านบวก มองเหตุการณ์อย่างได้ประโยชน์  
(ท่ีมา: http://drterd.com/news/view.asp?id=4) 

 
 

เร่ืองที ่3 การท าแผนผงัความคดิ 
แผนผงัความคิด (Mind Map) 
การเขียนแผนผงัความคิดคืออะไร 
 การเขียนแผนผงัความคิด คือ การเอาความรู้มาสรุปรวมเป็นหมวดหมู่ เพิ่มการใชสี้ และใชรู้ปภาพ
มาประกอบ ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมไดช้ดัเจน 
 
 
 
 
 

แผนผังความคิด (Mind Map) จะช่วยให้เราฝึกคิดเป็นรูปภาพ 

จ าเป็นภาพ เป็นสี  ซ่ึงกต็รงกับลกัษณะการจ าตามธรรมชาติของสมอง 
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การท าแผนผงัความคิด  (Mind Map) 
 กฎของการท าแผนผงัความคิด 

1. เร่ิมตน้ด้วยภาพสีตรงก่ึงกลางหน้ากระดาษ ภาพ ๆ เดียวมีค่ากว่าค าพนัค า ซ ้ ายงัช่วยให้

เกิดความคิดสร้างสรรค ์และเพิ่มความจ ามากข้ึนดว้ย ใหว้างกระดาษตามแนวนอน 

2. ใช้ภาพให้มากท่ีสุดในแผนผงัความคิดของคุณ ตรงไหนท่ีใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนค าหรือรหัส 

เป็นการช่วยการท างานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจ า 

3. ควรเขียนค าบรรจงตวัใหญ่ ๆ ถา้เป็นภาษาองักฤษให้ใชต้วัพิมพใ์หญ่ เพื่อท่ีวา่เม่ือยอ้นกลบัมา

อ่านใหม่จะให้ภาพท่ีชัดเจน สะดุดตาอ่านง่าย และเกิดผลกระทบต่อความคิดมากกว่า การใช้เวลาเพิ่มอีก

เล็กนอ้ยในการเขียนตวัให้ใหญ่อ่านง่ายชดัเจน จะช่วยให้เราสามารถประหยดัเวลาไดเ้ม่ือยอ้นกลบัมาอ่าน

ใหม่อีกคร้ัง 

4. เขียนค าเหนือเส้นและแต่ละเส้นตอ้งเช่ือมต่อกบัเส้นอ่ืน ๆ เพื่อให้แผนผงัความคิดมีโครงสร้าง

พื้นฐานรองรับ 

5. ค าควรมีลกัษณะเป็น “หน่วย” เช่น  ค  าละเส้น เพราะจะช่วยใหแ้ต่ละค าเช่ือมโยงกบัค าอ่ืน ๆ ได้

อยา่งอิสระเปิดทางใหแ้ผนผงัความคิดคล่องตวัและยดืหยุน่มากข้ึน 

6. ใชสี้ใหท้ัว่แผนผงัความคิด เพราะสีช่วยยกระดบัความจ าเพลินตา กระตุน้สมองซีกขวา 

7. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปล่อยให้หัวคิดมีอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

อยา่มวัแต่คิดวา่จะเขียนลงตรงไหนดี หรือวา่จะใส่หรือไม่ใส่อะไรลงไป เพราะลว้นแต่จะท าให้งานล่าชา้ไป

อยา่งน่าเสียดาย 

หลักของแผนผังความคิด (Mind Map) คือ การฟ้ืนความจ าในทุกเร่ืองท่ีหัวคิดนึกออกจาก
ศูนยก์ลางความคิด สมองของคุณสามารถจะจุดประกายความคิดต่าง ๆ ไดเ้ร็วกวา่ท่ีมือคุณเขียนทนั คุณจึง
ตอ้งเขียนแบบไม่หยดุเลย เพราะถา้คุณหยดุ คุณจะสังเกตไดว้า่ปากกาหรือดินสอของคุณยงัคงขยุกขยิกต่อไป
บนหนา้กระดาษ ในช่วงท่ีคุณสังเกตเห็นน้ีก็อยา่ปล่อยให้ผ่านไป จงรีบเขียนต่ออย่ากงัวลถึงล าดบั หรือการ
จดัองคป์ระกอบให้ดูดี เพราะในท่ีสุดมนัก็จะลงตวัไปเอง หรือไม่อยา่งนั้นค่อยมาจดัอีกคร้ังในตอนทา้ยเป็น
คร้ังสุดทา้ยก็ยอ่มได ้
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กจิกรรมที ่ 1  “ตวัของฉนั” 
 ให้ผูเ้รียนใช้กฎของแผนผงัความคิด (Mind Map) โดยให้เขียนแผนผงัความคิด (Mind Map) 
ในหัวขอ้ “ตวัของฉัน” 
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กจิกรรมที ่2  “สาระทกัษะการเรียนรู้” 
 ให้ผูเ้รียนใช้กฎของแผนผงัความคิด (Mind Map) โดยให้เขียนแผนผงัความคิด (Mind Map) 
ในหัวขอ้ “สาระทกัษะการเรียนรู้” โดยสรุปให้ได้เน้ือหาครอบคลุมรายวิชาสาระทกัษะการเรียนรู้ตาม
ความเขา้ใจของท่าน 
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เร่ืองที ่4  ปัจจัยทีท่ าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ 
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness : SDLR) เป็นส่ิงส าคญั 
และจ าเป็นอยา่งมากส าหรับผูท่ี้มีความสนใจ มีความรักจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง วดัไดจ้ากความรู้สึก และความ
คิดเห็นท่ีผูเ้รียนมีต่อการแสวงหาความรู้ การท่ีบุคคลจะเรียนรู้ดว้ยตนเองไดน้ั้นตอ้งมีลกัษณะความพร้อม
ของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 8 ประการ ดงัน้ี   
 1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การมีความสนใจในการเรียนรู้มากกวา่ผูอ่ื้น มีความพึงพอใจ
กบัความคิดริเร่ิมของบุคคล มีความรักในการเรียนรู้และความคาดหวงัวา่จะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง แหล่งความรู้
มีความดึงดูดใจ มีความอดทนต่อการคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีสงสัย มีความสามารถในการยอมรับและใช้
ประโยชน์จากค าวจิารณ์ได ้การน าความสามารถดา้นสติปัญญามาใชไ้ด ้มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
 2. มีอัตมโนทัศน์ในด้านของการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การมีความมัน่ใจในการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ความสามารถจดัเวลาในการเรียนรู้ได ้มีระเบียบวินยัต่อตนเองมีความรู้ในดา้นความจ าเป็นใน
การเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มีความคิดเห็นต่อตนเองวา่เป็นผูท่ี้มีความอยากรู้อยากเห็น 
 3. การมีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ความสามารถติดตามปัญหายาก ๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ความปรารถนาต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ ช่ืนชอบต่อการมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีความเช่ือมัน่ในความสามารถท่ีจะท างานดว้ยตนเองได้ดี ช่ืนชอบในการเรียนรู้ มีความพอใจกบั
ทกัษะการอ่าน การท าความเขา้ใจ มีความรู้เก่ียวกบัแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความสามารถในการวางแผนการ
ท างานของตนเองได ้และมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองการเร่ิมตน้โครงการใหม่ ๆ  
 4. การมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ไดแ้ก่ การมีทศันะต่อตนเองในดา้นสติปัญญาอยูใ่น
ระดบัปานกลางหรือสูงกว่า ยินดีต่อการศึกษาในเร่ืองท่ียาก ๆ ในขอบเขตท่ีตนสนใจ มีความเช่ือมัน่ต่อ
หน้าท่ีในการส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการศึกษา ช่ืนชอบท่ีจะมีบทบาทในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง มีความเช่ือมัน่ต่อหนา้ท่ีในการส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการศึกษา ช่ืนชอบท่ีจะมีบทบาทในการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และมีความสามารถในการ
ตดัสินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของตนเองได ้
 5. รักการเรียนรู้ ไดแ้ก่ มีความช่ืนชมในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้
ในการเรียนรู้ มีความสนุกสนานกบัการสืบสวนหาความจริง 
 6. ความคิดสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ มีความคิดท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ สามารถคิดคน้วิธีการ   แปลก ๆ ใหม่ ๆ  
และความสามารถท่ีจะคิดวธีิต่าง ๆ ไดม้ากมายหลายวธีิส าหรับเร่ืองนั้น ๆ 

7. การมองอนาคตในแง่ดี ไดแ้ก่ การมีความเขา้ใจตนเองวา่เป็นผูท่ี้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความ
สนุกสนานในการคิดถึงเร่ืองในอนาคต มีแนวโนม้ในการมองปัญหาวา่เป็นส่ิงทา้ทายไม่ใช่สัญญาณให้หยุด
กระท า 
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 8. ความสามารถในการใช้ทกัษะทางการศึกษาหาความรู้และทกัษะการแก้ปัญหา คือ มีความสามารถ
ใชท้กัษะพื้นฐานในการศึกษา ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง อ่าน เขียนและจ า มีทกัษะในการแกปั้ญหา 
 

 

กจิกรรมที ่1  ใหอ้ธิบายลกัษณะของ  “ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง”  มาพอสังเขป 
 
กจิกรรมที ่2  “รู้เขา รู้เรา” 
              วตัถุประสงค์  เพื่อใหผู้เ้รียนแสดงความคิด และความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง และผูอ่ื้น                     
               แนวคิด  ส่ิงแวดลอ้มของการมีเพื่อนใหม่ คือ การท าความรู้จกัคุน้เคยกนั บรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง
มารยาททางสังคมจะเป็นแนวทางการน าไปสู่สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกในกลุ่มซ่ึงจะน าไปสู่การแสดง
ความคิดเห็น การอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์  และความร่วมมือในการท างาน 
             ค าช้ีแจง  

1. ให้ท่านคิดสัญลกัษณ์แทนตวัเองซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณะนิสัยใจคอ จ านวน  1 ขอ้ วาด/เขียนลงใน  
ช่องวา่งท่ีก าหนดใหข้า้งล่าง หลงัจากนั้น ใหท้่านเขียนอุดมการณ์ แนวคิด หรือค าขวญั ประจ าตวัลงใตภ้าพ  

2. ให้ท่านไปสัมภาษณ์ พูด คุยกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิด โดยการให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดคิด
สัญลกัษณ์แทนตวัเองซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณะนิสัยใจคอ จ านวน  1 ขอ้ วาด/เขียนลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้
ขา้งล่าง หลงัจากนั้น ใหเ้ขียนอุดมการณ์ แนวคิด หรือค าขวญั ประจ าตวัลงใตภ้าพ  
 3. ท่านไดข้อ้คิดอะไรบา้งจากกิจกรรมน้ี 
 

กจิกรรมที ่3  “คุณค่าของตน” 
           วตัถุประสงค์    

 1.  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของตนเอง และสร้างความภูมิใจในตนเอง 
         2. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถระบุปัจจยัท่ีมีผลท าให้ตนได้รับความส าเร็จ และความต้องการ
ความส าเร็จ รวมทั้งความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความส าเร็จอีกในอนาคต      
          แนวคิด   

ทุกคนยอ่มมีความสามารถอยู่ในตนเอง การมองเห็นถึงความส าคญัของตน จะน าไปสู่การรู้จกัคุณค่า
แห่งตน และถ้ามีโอกาสน าเสนอถึงความสามารถและผลส าเร็จในชีวิตให้ผูอ่ื้นได้รับทราบในโอกาสท่ี
เหมาะสม จะท าให้คนเราเกิดความภาคภูมิใจยิ่งข้ึน การทบทวนความส าเร็จในอดีตจะช่วยสร้างเสริมความ
ภูมิใจ ก าลงัใจ เจตคติท่ีดี เกิดความเช่ือมัน่วา่ตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้และความตอ้งการ
ประสบความส าเร็จต่อไปอีกในอนาคต ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริงเป็นการเห็นคุณค่า 
คุณประโยชน์ในตนเอง เขา้ใจตนเอง รับผิดชอบต่อทุกส่ิงท่ีตนเป็นเจา้ของ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
เห็นคุณค่าการยอมรับของผูอ่ื้น สามารถพฒันาตนเองทั้งในดา้นส่วนตวั ยอมรับ ยกยอ่ง ศรัทธาในตวัเองและ
ผูอ่ื้น ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นความรู้สึกไวว้างใจตนเอง สามารถยอมรับในจุดบกพร่อง จุด
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อ่อนแอของตนและพยายามแกไ้ข รวมทั้งยอมรับความสามารถของตนเองในบางคร้ัง และพฒันาให้ดีข้ึน
เร่ือยไป เม่ือท าอะไรผดิแลว้ก็สามารถยอมรับไดอ้ยา่งแทจ้ริง และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
             ค าช้ีแจง 
 1. ให้ผูเ้รียนเขียนความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจในชีวิตในช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา จ านวน 1 เร่ือง   และตอบ
ค าถามในประเด็น  1) ความรู้สึกเม่ือประสบความส าเร็จ 
  2) ปัจจยัท่ีมีผลท าใหต้นไดรั้บความส าเร็จ 
 2.  ใหผู้เ้รียนเขียนเร่ืองท่ีมีความมุ่งหวงั ท่ีจะใหส้ าเร็จในอนาคตและซ่ึงคาดวา่ท าไดจ้ริงจ านวน  1 เร่ือง  
และตอบค าถามในประเด็น  ปัจจยัอะไรบา้งท่ีจะท าใหค้วามคาดหวงัไดรั้บความส าเร็จในอนาคต” 
แนวการตอบ 

ไดเ้กิดความมัน่ใจในตนเองวา่จะเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตวัเองของบุคคลท่ีมีต่อตนเองว่ามีคุณค่า มีความสามารถในการกระท าส่ิง

ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ มีความเช่ือมัน่และนบัถือตวัเอง ส่วนการมีอตัมโนทศัน์ในดา้นของการเป็น
ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น หมายถึง การมีความมัน่ใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความสามารถจดัเวลาในการ
เรียนรู้ได ้มีระเบียบวินยัต่อตนเอง มีความรู้ในดา้นความจ าเป็นในการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
มีความคิดเห็นต่อตนเองวา่เป็นผูท่ี้มีความอยากรู้อยากเห็น 
 
กจิกรรมที ่4  “เวลาของชีวติ” 

วตัถุประสงค์  เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงการใชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า 
แนวคิด   
เวลาเป็นส่ิงมีค่าทุกคนมีเวลาในแต่ละวนัคือ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กนัเพียงแต่ว่า แต่ละคนจะบริหาร

จดัการเวลาของตนเองใหมี้ค่าไดอ้ยา่งไร 
ค าช้ีแจง  

1. ในแต่ละวนัท่านไดใ้ชเ้วลาของท่านอยา่งไรบา้ง 
2. ใหท้่านอ่านเร่ือง “อาคารขยายเวลา” แลว้ให้เขียนถึงความรู้สึกของตนต่อการใชเ้วลาท่ีผา่น

มาในอดีต และแผนการใชเ้วลาของตนนบัแต่น้ีไป 
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อาคารขยายเวลา 
แด่...ทุกคนทีม่ีเวลาวนัละ 24 ช่ัวโมงเท่ากนั 
 ในตอนค ่า ฉนัโยนหนงัสือสองสามเล่มบนโต๊ะอย่างเบ่ือหน่าย เวลาอีกไม่ก่ีเดือนก็จะถึงฤดูสอบท่ี
เขาจะคดัเลือกพวกเราหน่ึงในจ านวนผูส้มคัรเป็นแสน ๆ คน ใหเ้ขา้ไปเรียนในท่ีโก ้ๆ ท่ีช่ือมหาวิทยาลยั ไม่รู้
เหมือนกนัวา่เร่ืองราวอย่างน้ีมนัเร่ิมตน้ข้ึนท่ีไหน ฉันเพียงแต่รู้สึกเหมือนวา่ คนเอาร้ัวยาว ๆ สองแถวมากั้น
ทุ่งกวา้งใหเ้ป็นทางเดินแคบ ๆ แลว้ก็ตอ้นพวกเราให้เขา้ไปเบียดเสียดกนัเดินตามทางแคบ ๆ นั้น และเม่ือถึง
ปลายทาง เขาก็เปิดประตูรับเราไม่หมดทุกคน คนท่ีไดมี้โอกาสเขา้ไปก็เป็นเร่ืองดี ส่วนคนท่ีไม่ไดผ้า่นไปแน่
หละ.มนัก็คงจะแยม่ากทีเดียว จริงอยูแ่มจ้ะมีทางเลือกอ่ืนส าหรับบางคนท่ีจะตดัสินใจมุดหรือปีนร้ัวออกไป
ขา้งนอกเพื่อหาทางเดินท่ีดีกวา่ ฉนัเองก็อยากเป็นอยา่งนั้นบา้ง แต่ฉนัไม่กลา้พอ 
 ฉนัเอาคางเกยขอบโต๊ะ ไล่ปลายน้ิวไปตามสันหนงัสือท่ีตั้งเรียงรายเป็นแถวยาวรอให้อ่าน ตอ้งลอง
สู้ดูสิ...สักคร้ัง แต่อีกใจหน่ึงมนัคอยบอกว่าเด๋ียว...ยงัข้ีเกียจอยู่ ขอนอนก่อน ขอดูทีวีก่อน ขอไปเท่ียวก่อน 
ฯลฯ เวลาเป็นปีท่ีเขามีไวใ้หเ้ราเตรียมตวัจึงผา่นไปอยา่งไม่เป็นช้ินเป็นอนั เพราะความเฉ่ือยชาของฉนัเอง 
 อากาศก าลังดี ฉันทิ้งตวัลงบนเตียงนอนท่ีคลุมด้วยผา้ห่มขนหนูลายฝูงนกนางนวลสีเขียว เห็น
หนงัสือกองโตท่ียงัคา้งคาคอยใหฉ้นัไปอ่าน พดัลมคอยาวส่งเสียงครางเบา ๆ แลว้ฉนัก็หลบัไป 
 พบตวัเองอีกทีท่ีหนา้อาคารหลงัใหญ่ ดูเหมือนจะสร้างดว้ยหินอ่อน ลกัษณะคลา้ยธนาคารมีบนัไดสี
เขียวเป็นมนัวบัเรียงรายเป็นชั้น ๆ สุดบนัไดขั้นสุดทา้ยมีประตูกระจกติดฟิล์มกรองแสงสีเขม้มีป้ายแผน่หน่ึง
แขวนไวต้รงประตูมีขอ้ความวา่ “มีเวลาขาย” 
 ฉนัไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็น หรือเพราะอะไรกนัแน่ท่ีท าให้เทา้ทั้งสองขา้งกา้ว
ข้ึนไปบนอาคารแห่งน้ี เม่ือเอ้ือมมือผลกัประตูกระจกเขา้ไป ไอเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศก็ปะทะร่างกาย 
 สถานท่ีนั้นดูโอ่โถงและสวยงาม ดูราวกบัห้องรับรองชั้นดี มีโต๊ะสีเขียวตวัยาวซ่ึงกองแฟ้มเอกสาร
เรียงรายอยูท่ ัว่ไปบนนั้น ชายหนุ่มคนท่ีนัง่ประจ าโตะ๊เอ่ยทกัทายฉนั ท่าทางเขาอบอุ่นและเป็นมิตร 
 “สวสัดีครับ” 
 “ครับผม” ฉนัตอบรับค าเขาเบา ๆ  
 “ผมคิดวา่ คุณคงจะไม่ไดม้าซ้ือเวลา ท่าทางคุณยงัเป็นเด็กอยูเ่ลย อายยุงัไม่เกินยีสิ่บ” 
 “ผมไม่ไดม้าซ้ือเวลาหรอกครับ” ฉนัตอบไปทั้ง ๆ ท่ียงัไม่แน่ใจว่าสินคา้หรือบริการอะไรกนัแน่ท่ี
เขาก าลงัขายอยู ่“เพียงแต่วา่ผมอยากดู...ผูค้น แลว้ก็การซ้ือขายของคุณเท่านั้น” 
 “ตามสบายเลยครับ” เขายิ้มอย่างมีไมตรี “เชิญนัง่” เขาผายมือไปทางโซฟาชุดท่ีตั้งอยู่ชิดผนงัดา้น
หน่ึง ฉนัจึงถอยไปทรุดตวัลงนัง่ 
 ลูกคา้คนแรกท่ีฉนัพบในอาคารขายเวลาคือชายชราร่ายกายผอมเกร็งผมขาวโพลน ใบหนา้ซีดเหลือง เขา
พยงุตวัใหก้า้วผา่นบนัไดทีละขั้น ๆ อยา่งล าบากยากเยน็ จนกระทัง่ผลกัประตูมาหยดุยืนตรงหนา้ชายขายเวลา 
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 “ผมมาขอซ้ือเวลาท่ีผา่นไป...หา้ปี” น ้าเสียงเขาแหบแหง้ และสั่นพร่าอยา่งคนท่ีป่วยหนกั “หมอบอก
วา่ผมมาหาหมอชา้ไปหา้ปี ไม่อยา่งนั้นแลว้โรคน้ีก็พอจะมีทางรักษาหายและผมก็จะไม่ตาย” 
 คนต่อมาเป็นชายหนุ่ม หนา้ตาดี แต่งตวัสะอาดสะอา้น เพียงแต่ดูวา่หม่นหมองและหมดหวงั... 
 “ขอซ้ือเวลาสามเดือน” เขาพูดกบัชายขายเวลา “คุณรู้ไหม ผูห้ญิงท่ีผมรัก เธอไปเมืองนอกเม่ือสาม
เดือนก่อน เราคบกนัมาเป็นปี แต่ผมก็ยงัไม่เคยบอกรักเธอทั้ง ๆ ท่ีรักเธอมาก เธอไปโดยไม่รู้อะไรเลย” 
 ชายขายเวลามีทีท่าวา่เห็นใจ ฉนัคิดวา่เขาเป็นนกัขายท่ีมีความอดทนมากทีเดียว ท่ีจะตอ้งพบลูกคา้ท่ี
ลว้นแต่มีปัญหาต่าง ๆ กนัไป พร้อม ๆ กบันึกเสียดายแทนผูช้ายคนน้ีท่ีเขา้ผา่นเวลาร่วมปีโดยเปล่าประโยชน์ 
แลว้เพิ่งจะเห็นคุณค่าของเวลาเหล่านั้น...เม่ือมนัไดผ้า่นไปแลว้ 
 ยงัไม่ทนัท่ีชายหนุ่มคนนั้นจะกา้วพน้ประตูออกไป หญิงคนหน่ึงก็เดินสวนเขา้มา หล่อนสวมชุดไว้
ทุกขสี์ด า ใบหนา้ยงัเป้ือนคราบน ้าตา ดวงตายงัมีรอยบอบช ้า 
  “อยากไดเ้วลาค่ะ สักสองปี ปีเดียวหรือเพียงคร่ึงปีก็ได”้ หล่อนพดูดว้ยน ้าเสียงท่ีโศกเศร้า 
 “ผมคิดวา่ คุณคงมีปัญหาเก่ียวกบัเวลาในอดีตเหมือนคนอ่ืน ๆ” ชายขายเวลากล่าวข้ึน 
 “ค่ะ” หล่อนรับค าเสียงแผ่ว “คุณแม่ของดิฉนัเพิ่งเสียเม่ือสองวนัก่อน ท่านดีกบัฉนัมาก เล้ียงดูอยา่ง
เอาอกเอาใจ แต่ดิฉนัยงัไม่ทนัท่ีจะท าอะไรใหแ้ม่ช่ืนใจเลย มีแต่ตั้งแง่ตั้งงอน ท่านก็มาด่วนจากไป”  

“คุณเลยอยากซ้ือเวลาท่ีผา่นไปเพื่อท าดีกบัคุณแม่ของคุณ” 
“ค่ะ” หล่อนป้ายน ้าตา 
ฉนันึกเวทนาหล่อน เวทนาท่ีหล่อนมาคิดอะไร ๆ ไดก้็เม่ือสายไป ถา้หากหล่อนไดท้  าอะไรไปตั้ง

นานแลว้ ก็คงไม่ตอ้งมานึกเสียดายตอนน้ี วบูหน่ึงฉนัจึงนึกยอ้นกลบัมาท่ีตวัเอง 
คนต่อมาเป็นเด็กหนุ่ม ใบหน้าเขายงัอ่อนเยาว ์แต่พกร้ิวรอยความกงัวลไวเ้ต็มเป่ียม “ตอ้งการเวลา

เท่าไรดีครับ” ชายขายเวลาถามข้ึนก่อน “สองปี” เขายิม้อยา่งอ่อนเพลีย “ผมอยากกลบัไปตอนเลือกแผนการ
เรียนใหม่ ผมพลาดไปตอนนั้น บางทีผมอาจจะไดเ้ร่ิมตน้ใหม่ดว้ยดีจะไดเ้รียนวิชาท่ีชอบแทนวิชาท่ีน่าเบ่ือ
ตอนน้ี” 

แลว้เขาก็จากไป เม่ือไดส่ิ้งท่ีตอ้งการแลว้ ฉันเห็นชายขายเวลาหลบัลงในขณะท่ีก าลงัเวน้วา่งลูกคา้ 
ต่อเม่ือฉนัขยบัตวัเขาก็ลืมตาข้ึน แลว้หนัมายิม้ใหฉ้นั ดวงตาเขาอบอุ่น... 

เป็นเวลานานเท่าไรก็ไม่ทราบท่ีฉันนัง่มองดูผูค้นเดินผา่นมา ลว้นแลว้แต่มีท่าทีวิตก กงัวล ผิดหวงั 
เสียใจ แลว้ก็มาซ้ือเวลาไป เพราะวา่พวกเขาไดพ้ลาดส่ิงท่ีน่าจะไดใ้นอดีต 

แลว้ชายขายเวลาก็เปิดแฟ้มพร้อมกบัเงยหนา้ข้ึนมาทางฉนั สักครู่จึงเดินมาทรุดตวัลงนัง่เกา้อ้ีโซฟา
ขา้ง ๆ 

“จะปิดร้านแลว้หรือครับ” ฉนัถาม 
“ครับ...ไดเ้วลาแลว้” 
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“ขอบคุณมากนะครับ ส าหรับวนัน้ี ผมเห็นจะกลบัเสียที” ฉนัวา่ แมจ้ะไม่แน่ใจวา่ฉนัจะกลบัไปไหน
อยา่งไร 

“เชิญครับ...ขอใหคุ้ณโชคดี จงใชเ้วลาของคุณให้มีค่า จงเห็นความส าคญัของทุกวินาทีท่ีผา่นไป ผม
หวงัวา่...คงจะไม่ไดเ้ห็นคุณมาท่ีน่ีเพื่อซ้ือเวลา” เขากล่าวในท่ีสุด 

“ขอบคุณมากครับ ผมจะไม่ลืมคุณ...และท่ีน่ี” ฉนัลุกข้ึนยนื ทนัใดไฟก็ดบัวบู 
ฉันต่ืนข้ึนมาดว้ยความรู้สึกท่ีแปลกใหม่ เอ้ือมมือไปรูดผา้ม่านหน้าต่างสีครีม พบว่าทอ้งฟ้ายงัไม่

สวา่งดี และไก่ก็ยงัไม่ขนั ฉนัลุกข้ึนมาเก็บท่ีนอนและกระโดดเขา้ห้องน ้ าอยา่งสดช่ืนแลว้ถึงกลบัเขา้มานัง่ท่ี
โต๊ะเขียนหนังสือตวัเดิมท่ีฉันไม่เคยจริงจงัด้วยมานานแล้ว คิดอยากจะฮมัเพลงไปด้วยซ ้ าถ้าไม่ติดว่าจะ
ท าลายสมาธิในการอ่านหนงัสือ 

วูบหน่ึง...ฉันรู้สึกดีใจท่ีฉันยงัมีเวลาเหลืออยู่ ยงัไม่สายเกินไปท่ีจะเร่ิมลงมือท าอะไร ๆ อย่างมี
ความหวงั ไม่เหมือนกบัผูค้นเหล่านั้น...ท่ีฉนัพบท่ี...อาคารขายเวลา 

มหาวทิยาลยั คือดินแดนท่ีใครใครต่างใฝ่ฝัน 
แมเ้หน่ือยยาก..จะกา้วไปใหถึ้งมนั ดว้ยถือเป็นส่ิงส าคญัในชีวติ 
ในสนามของการแข่งขนั ต่างมุ่งมัน่ชิงชยัใหไ้ดสิ้ทธ์ิ 
ใชศ้รัทธาอนัคมเขม้เป็นเขม็ทิศ ถูกหรือผดิยงัคงตอ้งลองท าดู 
หวงัเบ้ืองหนา้มีรุ้งทองงามผอ่งใส ช่อดอกไมไ้มตรีคงมีอยู ่
มีความรัก ความเริงร่ืนใหช่ื้นชู ทุกส่ิงสวยเลิศหรูดงัวาดไว ้
แลว้เม่ือการแข่งขนัถึงจุดจบ ยอ่มไดพ้บคนยิม้ช่ืน คนร้องไห ้
ต่างมีความมุ่งหวงัความตั้งใจ หากไม่ไดด้งัหมายมาดอาจทอ้แท ้
แต่จะมีใครบา้งไหมท่ีไดรู้้ ความหมายของชีวติอยูท่ี่ใดแน่ 
เท่าน้ีหรือเรียกไดว้า่ชนะ-แพ ้ อนัเกิดแต่มายาค่านิยม 
ต่อเม่ือถึงพรุ่งน้ีของชีวติ อาจไดคิ้ดเห็นจริงทุกส่ิงสม 
การแข่งขนัคร้ังใหม่ในสังคม ไดช้มผูช้นะอยา่งแทจ้ริง 
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คนเรามี 24 ชัว่โมง ใน 1 วนัเท่ากนั การใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ จึงเกิดจากการท่ีมนุษยบ์ริหาร
จดัการเวลาทุกวนิาทีใหเ้กินประโยชน์สูงสุด 

ตวัอยา่ง การบริหารเวลา โดยใชสู้ตร 24 ชัว่โมง ใน 1 วนั มีงานหลกั 4 อยา่ง สามารถท าไดด้งัน้ี 

เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลขา้ง พร้อมกนัไปกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามวยัของตน นกัเรียนจึงควรมีการใชเ้วลาใหค้รบทั้ง 4 ส่วนอยา่งสมดุล ซ่ึงเวลาทั้ง 4 ส่วน ดงักล่าวสามารถ
ยดืหยุน่สัดส่วนไดข้ึ้นกบัความจ าเป็นในแต่ละช่วงวยัและความรับผดิชอบของบุคคลนั้น ๆ  

 

กจิกรรมที ่1  “บัณฑิตสูงวยั” 
 วตัถุประสงค์   
 1.  เพื่อใหผู้เ้รียนทราบและเขา้ใจในแนวคิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
 2.  เพื่อน าไปสู่ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ ความสามารถท่ีจะ
เรียนรู้ด้วยตนเองความรับผิดชอบในการเรียนรู้ การมองอนาคตในแง่ดี ของสมาชิก รวมทั้งสมาชิกเห็น
ความส าคญั และตระหนกัในความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 แนวคิด 
 คุณลกัษณะพิเศษในการท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองโดยมิจ าเป็นตอ้งรอคอยจาก
การศึกษาหรือการเรียนรู้อยา่งเป็นทางการเพียงอยา่งเดียว คุณลกัษณะพิเศษ ดงักล่าวคือ “ความพร้อมในการ
เรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง” ซ่ึงเป็นความคิดเห็นวา่ ตนเองมีเจตคติ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเรียนรู้โดยมิตอ้ง
ให้คนอ่ืนก าหนดหรือสั่งการ พร้อมท่ีจะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ ทั้ งอาจด้วยความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไม่ก็ตาม การท่ีบุคคลสามารถช้ีน าตนเองท่ีจะเรียนรู้ ยอ่มเป็นโอกาสท่ีบุคคลจะเรียนรู้
ท่ีจะพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและเรียนรู้ตลอดชีวิต การพฒันาการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง ย่อมเป็น
หนทางท่ีท าใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งไม่ส้ินสุด   

เรียน 
6 ส่วน 

พกัผ่อน 

6 ส่วน 

ครอบครัว 
6 ส่วน 

ส่วนตัว/เพือ่น 

(3+3) = 6 ส่วน 
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 ค าช้ีแจง  ให้ผูเ้รียนศึกษาภาพข่าว การส าเร็จการศึกษาจากภาพ ของ บณัฑิตสูงวยั พร้อมอธิบาย         
ในประเด็น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (1) “ความรู้สึกของท่านต่อภาพท่ีไดเ้ห็น” 
  (2) “ท าไมบุคคลในภาพ ถึงประสบความส าเร็จในการเรียนรู้” 
แนวการตอบ  
 ไดเ้ห็นคุณค่าและความส าเร็จท่ีจะมีต่อผูมี้ใจใฝ่เรียนรู้ 
 
กจิกรรมที ่2  “ทางแห่งความส าเร็จ” 

ค าช้ีแจง 
ใหผู้เ้รียนอ่านเร่ือง “ทางแห่งความส าเร็จ” แลว้ใหส้รุปเร่ืองท่ีอ่านตามความเขา้ใจ  
 ผลไมลู้กหน่ึงกวา่จะสุกมีกล่ินหอม ให้เราไดล้ิ้มรสฉ ่าหวานก็ผา่นกาลเวลาเพาะบ่มคนเราก็เช่นกนั

กวา่จะประสบผลส าเร็จใหไ้ดก้็ผา่นกาลเวลาแห่งการพิสูจน์ มิใช่ฉบัพลนัทนัใดความส าเร็จนั้นอาศยัหลายส่ิง
หลายอยา่ง เฉพาะความมุ่งหวงัตั้งใจอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอตอ้งมีความรู้จริง รู้วิธีท่ีด าเนินไป รู้เหตุปัจจยั
ท่ีมาสัมพนัธ์เก่ียวข้องและท่ีส าคญัคือต้องปฏิบติัให้ถูกวิธี มีปัญหาคอยตรวจสอบอยู่เสมอ ถ้าประสบ
ผลส าเร็จเพียงเพราะตั้งความหวงั โดยไม่ตอ้งท าอะไร ในโลกน้ีคงไม่ตอ้งมีใครผิดดงัตั้งความหวงัสักวนัคง
ตอ้งไดส้มหวงัตั้งใจ 
แหล่งท่ีมา : http://watsunmamout.i.getweb.com 
 

http://watsunmamout.i.getweb.com/
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       ลกัษณะชีวติและลกัษณะนิสัยภายในของคนเป็นฐานของความส าเร็จเป็นเหตุให้คนสร้างฐานชีวิต  ปรับ
ความส าเร็จท่ีย ัง่ยนืในอนาคตได ้
 

กจิกรรมที ่3  “ แปรงสีฟันมหัศจรรย์ ” 
วตัถุประสงค์   
เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของการมองโลกในแง่ดี ความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันาทั้ง

ความคิดในดา้นบวก และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีในตนเอง 
 ค าช้ีแจง  
 1. ใหผู้เ้รียนเขียนประโยชน์ของแปรงสีฟัน ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ในเวลา 5 นาที 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ท่านไดเ้รียนรู้และตระหนกัถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรคท่ี์มีอยูใ่นตนเอง 
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กจิกรรมที ่4  “ บทสะท้อนจากการเรียนรู้ ” 

วตัถุประสงค์ 
 ใหผู้เ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เก่ียวกบั “ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง”  
มีความส าคญัท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปปรับใชใ้นการเรียนรู้ของตนเองใหมี้คุณภาพไดอ้ยา่งไร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ช่ือ........................................................นามสกุล................................................ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ค าช้ีแจง    แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีวดัความชอบและเจตคติเก่ียวกบัการเรียนรู้ของท่าน 
    ใหท้่านอ่านขอ้ความต่าง ๆ ต่อไปน้ี ซ่ึงมีดว้ยกนั 58 ขอ้ หลงัจากนั้น โปรดท าเคร่ืองหมาย   

   ลงในช่องท่ีตรงกบั ความเป็นจริง ของตวัท่านมากท่ีสุด  

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความนั้นส่วนใหญ่เป็นเช่นน้ี 
มาก หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความเกินคร่ึงมกัเป็นเช่นน้ี 
ปานกลาง หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความจริงบา้งไม่จริงบา้งคร่ึงต่อคร่ึง  
นอ้ย หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความเป็นจริงบา้งแต่ไม่บ่อยนกั 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง  ท่านรู้สึกวา่  ขอ้ความไม่จริง  ไม่เคยเป็นเช่นน้ี  

รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้อยูเ่สมอตราบชัว่ชีวติ      

2. ขา้พเจา้ทราบดีวา่ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนอะไร      

3. เม่ือประสบกบับางส่ิงบางอยา่งท่ีไม่เขา้ใจ ขา้พเจา้จะหลีกเล่ียงไปจาก
ส่ิงนั้น 

     

4. ถา้ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใด ขา้พเจา้จะหาทางเรียนรู้ใหไ้ด ้      

5. ขา้พเจา้รักท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ      

6. ขา้พเจา้ตอ้งการใชเ้วลาพอสมควรในการเร่ิมศึกษาเร่ืองใหม่ ๆ      

7. ในชั้นเรียนขา้พเจา้หวงัท่ีจะใหผู้ส้อนบอกผูเ้รียนทั้งหมดอยา่งชดัเจนวา่
ตอ้งท าอะไรบา้งอยูต่ลอดเวลา 

     

8. ขา้พเจา้เช่ือวา่ การคิดเสมอวา่ตวัเราเป็นใครและอยูท่ี่ไหน และจะท า
อะไร เป็นหลกัส าคญัของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขา้พเจา้ท างานดว้ยตนเองไดไ้ม่ดีนกั      

10. ถา้ตอ้งการขอ้มูลบางอยา่งท่ียงัไม่มี ขา้พเจา้ทราบดีวา่จะไปหาไดท่ี้
ไหน 

     

11. ขา้พเจา้สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองไดดี้กวา่คนส่วนมาก      

แบบสอบถาม  เร่ือง ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
 

แบบประเมนิตนเองหลงัเรียน 
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รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

12. แมข้า้พเจา้จะมีความคิดท่ีดี แต่ดูเหมือนไม่สามารถน ามาใชป้ฏิบติัได ้      

13. ขา้พเจา้ตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่ควรเรียนอะไร และจะ
เรียนอยา่งไร 

     

14. ขา้พเจา้ไม่เคยทอ้ถอยต่อการเรียนส่ิงท่ียาก ถา้เป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้สนใจ      

15. ไม่มีใครอ่ืนนอกจากตวัขา้พเจา้ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในส่ิงท่ีขา้พเจา้
เลือกเรียน 

     

16. ขา้พเจา้สามารถบอกไดว้า่ ขา้พเจา้เรียนส่ิงใดไดดี้หรือไม่      

17. ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้มีมากมาย จนขา้พเจา้อยากใหแ้ต่ละวนัมี
มากกวา่ 24 ชัว่โมง 

     

18. ถา้ตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้อะไรก็ตาม ขา้พเจา้สามารถจะจดัเวลาท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงนั้นได ้ไมว่า่จะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขา้พเจา้มีปัญหาในการท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน      

20. ถา้ขา้พเจา้ไม่เรียนก็ไม่ใช่ความผดิของขา้พเจา้      

21. ขา้พเจา้ทราบดีวา่ เม่ือไรท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะเรียนรู้ในเร่ืองใด                       
เร่ือง หน่ึงใหม้ากข้ึน 

     

22. ขอใหท้ าขอ้สอบใหไ้ดค้ะแนนสูง ๆ ก็พอใจแลว้ ถึงแมว้า่ขา้พเจา้ยงั
ไม่เขา้ใจเร่ืองนั้นอยา่งถ่องแทก้็ตาม 

     

23. ขา้พเจา้คิดวา่ หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีท่ีน่าเบ่ือ      

24. ขา้พเจา้ช่ืนชอบผูท่ี้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ      

25. ขา้พเจา้สามารถคิดคน้วธีิการต่าง ๆ ไดห้ลายแบบ ส าหรับการเรียนรู้
หวัขอ้ใหม่ ๆ 

     

26. ขา้พเจา้พยายามเช่ือมโยงส่ิงท่ีก าลงัเรียนกบัเป้าหมายระยะยาว ท่ีตั้งไว ้      

27. ขา้พเจา้มีความสามารถเรียนรู้ ในเกือบทุกเร่ือง ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะรู้      

28. ขา้พเจา้สนุกสนานในการคน้หาค าตอบส าหรับค าถามต่าง ๆ      

29. ขา้พเจา้ไม่ชอบค าถามท่ีมีค าตอบถูกตอ้งมากกวา่หน่ึงค าตอบ      

30. ขา้พเจา้มีความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ มากมาย      

31. ขา้พเจา้จะดีใจมาก หากการเรียนรู้ของขา้พเจา้ไดส้ิ้นสุดลง      
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รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

32. ขา้พเจา้ไม่ไดส้นใจการเรียนรู้ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น      

33. ขา้พเจา้ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัทกัษะเบ้ืองตน้ในการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่                     
ทกัษะการฟัง อ่าน เขียน และจ า 

     

34. ขา้พเจา้ชอบทดลองส่ิงใหม่ๆ แมไ้ม่แน่ใจวา่ ผลนั้นจะออกมา อยา่งไร      

35. ขา้พเจา้ไม่ชอบ เม่ือมีคนช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ผดิพลาด ในส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าลงั
ท าอยู ่

     

36. ขา้พเจา้มีความสามารถในการคิดคน้ หาวธีิแปลกๆ ท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ      

37. ขา้พเจา้ชอบคิดถึงอนาคต      

38. ขา้พเจา้มีความพยายามคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีตอ้งการรู้ไดดี้ เม่ือเทียบ
กบัผูอ่ื้น 

     

39. ขา้พเจา้เห็นวา่ปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ไม่ใช่สัญญาณใหห้ยดุท า      

40. ขา้พเจา้สามารถบงัคบัตนเอง ใหก้ระท าส่ิงท่ีคิดวา่ควรกระท า      

41. ขา้พเจา้ชอบวธีิการของขา้พเจา้ ในการส ารวจตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ      

42. ขา้พเจา้มกัเป็นผูน้ ากลุ่มในการเรียนรู้      

43. ขา้พเจา้สนุกท่ีไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น      

55. ในแต่ละปีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หลาย ๆ อยา่งดว้ยตนเอง      

56. การเรียนรู้ไม่ไดท้  าใหชี้วิตของขา้พเจา้แตกต่างไปจากเดิม      

57. ขา้พเจา้เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียน และการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

     

58 ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบัความคิดท่ีวา่ “ผูเ้รียนคือ ผูน้ า”      
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1. ส่ิงท่ีท่านประทบัใจในการเรียนรู้รายวชิาการเรียนรู้ดว้ยตนเองตนเอง 
................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ปัญหา / อุปสรรค ท่ีพบในการเรียนรู้รายวชิาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบประเมนิตนเองหลงัเรียนเรียน 

บทสะท้อนทีไ่ด้จากการเรียนรู้ 
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ค าช้ีแจง  แบบวดัน้ีเป็นแบบวดัระดบัการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน มีจ านวน 7  ขอ้   
โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความสามารถในการเรียนดว้ยตนเองตามความเป็นจริง 
ของท่าน  
1. การวนิิจฉยัความตอ้งการเน้ือหาในการเรียน  
 นกัศึกษาไดเ้รียนเน้ือหา ตามค าอธิบายรายวชิา
เท่านั้น  
 ครู น าเสนอเน้ือหาอ่ืน นอกเหนือจาก
ค าอธิบายรายวชิา แลว้ใหน้กัศึกษาเลือกเรียน
เพิ่มเติม  
 นกัศึกษาไดเ้สนอเน้ือหาอ่ืนเพื่อเรียนเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากค าอธิบายรายวิชาดว้ย   
 นกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาในการเรียนเอง 
  
2. การวนิิจฉยัความตอ้งการวิธีการเรียน  
 ครูเป็นผูก้  าหนดวา่จะจดัการเรียนการสอนวธีิ
ใด  
 ครูน าเสนอวธีิการเรียนการสอน แลว้ใหน้กัศึกษา
เลือก  
 นกัศึกษาร่วมกบัครูก าหนดวธีิการเรียนรู้ 
 นกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดวธีิการเรียนรู้เอง  
 
3. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  
 ครูเป็นผูก้  าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  
 ครูน าเสนอจุดมุ่งหมายในการเรียน แลว้ใหน้กัศึกษา
เลือก  
 นกัศึกษาร่วมกบัครูก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
เรียน  
 นกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน
เอง  
 
 

4. การด าเนินการเรียน  
 นกัศึกษาด าเนินการเรียน ตามแนวทางท่ีครูก าหนด  
 นกัศึกษาด าเนินการเรียน ตามแนวทางท่ีครู
น าเสนอ แลว้ใหน้กัศึกษาปรับ  
 นกัศึกษาด าเนินการเรียน ตามแนวทางท่ี
นกัศึกษาร่วมกนัก าหนดกบัครู 
 นกัศึกษาด าเนินการเรียน ตามการก าหนดของ
ตนเอง 
 
5. การแสวงหาแหล่งทรัพยากรการเรียน  
 ครูเป็นผูจ้ดัหาแหล่งทรัพยากรการเรียนให้
นกัศึกษา  
 ครูเป็นผูจ้ดัหาแหล่งทรัพยากรการเรียน แลว้
ใหน้กัศึกษาเลือก  
 นกัศึกษาร่วมกบัครูหาแหล่งทรัพยากรการ
เรียน ร่วมกนั  
 นกัศึกษาเป็นผูจ้ดัหาแหล่งทรัพยากรการเรียน
เอง  
 
6. การประเมินการเรียน  
 ครู เป็นผูป้ระเมินการเรียนของนกัศึกษา  
 ครู เป็นผูป้ระเมินการเรียนของนกัศึกษาเป็น
ส่วนใหญ่ และเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดป้ระเมิน
การเรียนของตนเองดว้ย  
 มีการประเมินการเรียนโดยครู ตวันกัศึกษาเอง 
และเพื่อนนกัศึกษา  
 นกัศึกษาเป็นผูป้ระเมินการเรียนของตนเอง  
 

แบบวดัระดบัการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน  
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7. การวางแผนการเรียน  
 นกัศึกษาไม่ไดเ้ขียนแผนการเรียน  
 ครูน าเสนอแผนการเรียนแลว้ให้นกัศึกษาน าไป
ปรับแก ้ 
 นกัศึกษาร่วมกบัครูวางแผนการเรียน  
 นกัศึกษาวางแผนการเรียนเอง โดยการเขียน
สัญญาการเรียนท่ีระบุจุดมุ่งหมายการเรียน  วธีิการ
เรียน แหล่งทรัพยากรการเรียน วธีิการประเมินการ
เรียน และวนัท่ีจะท างานเสร็จ  

 

 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง          
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัทกัษะและความรู้
บางอยา่ง ผูเ้รียนควรไดมี้การตรวจสอบพฤติกรรม        
ท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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บทที ่2 
การใช้แหล่งการเรียนรู้ 

 
 

สาระส าคญั 
  แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัในการพฒันาความรู้ของมนุษยใ์หส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 นอกเหนือการเรียนในชั้นเรียน  และเป็นแหล่งท่ีอยูใ่หส้ังคมมนุษยล์อ้มรอบตวั 
 ผูเ้รียน  ท่ีสามารถเขา้ไปศึกษาคน้ควา้เพื่อการเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
   และหอ้งสมุดประชาชน 
  2.  ผูเ้รียนสามารถใชแ้หล่งเรียนรู้  หอ้งสมุดประชาชนได ้
 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
  เร่ืองท่ี  1 ความหมาย  ความส าคญั  ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
  เร่ืองท่ี  2 แหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุด 
  เร่ืองท่ี  3 ทกัษะการเขา้ถึงสารสนเทศของหอ้งสมุดประชาชน 
  เร่ืองท่ี  4 การใชแ้หล่งเรียนรู้ส าคญัๆ ภายในประเทศ 
    เร่ืองท่ี  5 การใชแ้หล่งเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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เร่ืองที ่1 : ความหมาย ความส าคญั ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 ความรู้หรือขอ้มูลสารสนเทศเกิดข้ึนและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  และมีการเผยแพร่ถึงกนั
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศภายในไม่ก่ีวินาที  ท าให้มนุษยต์อ้งเรียนรู้กบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ เพื่อให้
สามารถรู้เท่าทนัเหตุการณ์ และน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  ความรู้หรือ
ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ดงักล่าวมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ลอ้มรอบตวัเรา ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
หอ้งเรียนยอ่มเป็นการไม่เพียงพอในความรู้ท่ีไดรั้บ 
 
ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง บริเวณ ศูนยร์วม บ่อเกิด แห่ง หรือท่ี ท่ีมีสาระเน้ือหาเป็นขอ้มูล ความรู้   
 
ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้มีบทบาทส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน  ดงัน้ี 
 1. เป็นแหล่งท่ีมีขอ้มูล/ ความรู้  ตามวตัถุประสงคข์องแหล่งเรียนรู้นั้น  เช่น สวนสัตว ์ให้ความรู้
เร่ืองสัตว ์พิพิธภณัฑใ์หค้วามรู้เร่ืองโบราณวตัถุสมยัต่าง ๆ 
 2. เป็นส่ือการเรียนรู้สมยัใหม่ท่ีความรู้ก่อให้เกิดทกัษะ และช่วยการเรียนรู้สะดวกรวดเร็ว เช่น  
อินเทอร์เน็ต 
 3. เป็นแหล่งช่วยเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาประเภทต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
 4. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมนุษยเ์ขา้ไปหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสนใจ  และ
ความสามารถ 
 5. เป็นแหล่งท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ไปปฏิบติัไดจ้ริง  เช่น  การประดิษฐ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ การซ่อม
เคร่ืองยนต ์เป็นตน้ ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ  ความใฝ่รู้ 
 6. เป็นแหล่งท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ไปเรียนรู้เก่ียวกบัวิทยาการใหม่ ๆ ท่ียงัไม่มีของจริงให้เห็น 
หรือไม่สามารถเขา้ไปดูจากของจริงได ้โดยเรียนรู้ การดูภาพยนตร์ วดิีทศัน์ หรือส่ืออ่ืน ๆ  
 7. เป็นแหล่งส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างคนในทอ้งถ่ินให้เกิดความตระหนักและเห็น
คุณค่าของแหล่งเรียนรู้ 
 8. เป็นส่ิงท่ีช่วยเปล่ียนแปลงทศันคติ ค่านิยมให้เกิดการยอมรับส่ิงใหม่ แนวคิดใหม่ เกิดจินตนาการ  
และความคิดสร้างสรรคก์บัผูเ้รียน 
 9. เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายและเพิ่มรายไดใ้หแ้หล่งเรียนรู้ของชุมชน 
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ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้มีการแบ่งแยกตามลกัษณะได ้ 6  ประเภท  ดงัน้ี 
 1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ดว้ยรูปแบบวิธีต่าง ๆ ท่ีตนมีอยูใ่ห้ผูส้นใจหรือผูต้อ้งการเรียนรู้ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชา
การต่าง ๆ  ผูอ้าวุโสท่ีมีประสบการณ์มามาก หรืออาจจะเป็นบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นทางการ มีบทบาท
สถานะทางสังคม  หรืออาจเป็นบุคคลท่ีเป็นโดยการงานอาชีพ หรือบุคคลท่ีเป็นโดยความสามารถเฉพาะตวั  
หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นภูมิปัญญา 
 2. แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ ไดแ้ก่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  และให้ประโยชน์ต่อ
มนุษย ์ เช่น ดิน น ้ า อากาศ พืช สัตว ์ ตน้ไม ้ แร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติ เหล่าน้ีอาจถูกจดัให้เป็นอุทยาน      
วนอุทยาน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า สวนพฤกษศาสตร์ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ เป็นตน้ 
 3. แหล่งเรียนรู้ประเภทวัสดุและสถานที่ ไดแ้ก่ อาคาร ส่ิงก่อสร้าง วสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ให้ไดม้าซ่ึงค าตอบ หรือส่ิงท่ีตอ้งการจากการเห็น ไดย้ิน สัมผสั เช่น  
ห้องสมุด ศาสนสถาน ศูนยก์ารเรียน พิพิธภณัฑ์ สถานประกอบการ ตลาด นิทรรศการ สถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 4. แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเน้ือหา ความรู้
สารสนเทศ ให้ถึงกนัโดยผา่นประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน กาย และใจ แหล่งเรียนรู้ ประเภทน้ี      
ท าให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือ
โสตทศัน์ 
 5. แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิค ส่ิงประดิษฐ์คิดคน้ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีแสดงถึงความกา้วหน้าทาง 
นวตักรรม เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ ท่ีไดมี้การประดิษฐ์คิดคน้หรือพฒันาปรับปรุงข้ึนมาให้มนุษยไ์ด ้เรียนรู้ถึง
ความกา้วหนา้ เกิดจินตนาการ แรงบนัดาลใจ 
 6.      แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม ไดแ้ก่ การปฏิบติัการดา้นประเพณีวฒันธรรม ตลอดจน การ
ปฏิบติัการความเคล่ือนไหวเพื่อแกปั้ญหา และปรับปรุงพฒันาสภาพต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน การท่ีมนุษยเ์ขา้ไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ป้องกนัยาเสพติด  การส่งเสริมการเลือกตั้ง ตามระบบ
ประชาธิปไตย  การรณรงคค์วามปลอดภยัของเด็กและสตรีในทอ้งถ่ิน 
 

เร่ืองที ่2 : แหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุด 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัประเภทหน่ึง ท่ีจดัหา รวบรวมสรรพวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกิด ข้ึน
จากทัว่โลกมาจดัระบบ และใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมายศึกษาคน้ควา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 ปัจจุบนัมีค าอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ใชใ้นความหมายของค าวา่ หอ้งสมุด เช่น หอ้งสมุด และศูนย์
สารสนเทศ ส านกับรรณาสารการพฒันา ส านกับรรณสารสนเทศ ส านกัหอสมุด ส านกัวทิยบริการ เป็นตน้ 
 หอ้งสมุดโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
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1. หอสมุดแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

  นบัเป็นหอ้งสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ด าเนินการโดยรัฐบาล ท าหนา้ท่ีหลกั คือ รวบรวมหนงัสือ 
ส่ิงพิมพ ์ และส่ือความรู้ ทุกอยา่งท่ีผลิตข้ึนในประเทศ และ ทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัประเทศ ไม่วา่จะจดัพิมพใ์น
ประเทศใด ภาษาใด ทั้งน้ีเป็นการอนุรักษส่ื์อความรู้ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของชาติมิใหสู้ญไป และให้
มีไวใ้ชใ้นอนาคต นอกจากรวบรวมส่ิงพิมพใ์นประเทศแลว้ ก็มีหนา้ท่ีรวบรวมหนงัสือท่ีมีคุณค่า ซ่ึงพิมพใ์น
ประเทศอ่ืนไวเ้พื่อการคน้ควา้อา้งอิง ตลอดจนท าหนา้ท่ี เป็นศูนยร์วบรวมบรรณานุกรมต่าง ๆ และจดัท า
บรรณานุกรมแห่งชาติออกเผยแพร่ใหท้ราบทัว่กนัวา่มีหนงัสืออะไรบา้งท่ีผลิตข้ึนในประเทศ  หอสมุดแห่งชาติ
จึงเป็นแหล่งใหบ้ริการทางความรู้แก่คนทั้งประเทศ  ช่วยเหลือการคน้ควา้ วจิยั ตอบค าถาม และใหค้ าแนะน า
ปรึกษาเก่ียวกบัหนงัสือ 

2. ห้องสมุดประชาชน 
 

 
 
 
 
 
  ห้องสมุดประชาชนด าเนินการโดยรัฐ อาจจะ เป็นรัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถ่ิน หรือเทศบาล  
แลว้แต่ระบบ การปกครอง ตามความหมายเดิม ห้องสมุดประชาชนเป็น ห้องสมุดท่ีประชาชนตอ้งการให้มี
ในชุมชนหรือเมืองท่ีเขาอาศยัอยู ่ประชาชนจะสนบัสนุนโดยยินยอมให้รัฐบาลจ่ายเงิน รายไดจ้ากภาษีต่าง ๆ  
ในการจดัตั้งและด าเนินการห้องสมุด ประเภทน้ีให้เป็นบริการของรัฐ จึงมิไดเ้รียกค่าตอบแทน เช่น ค่าบ ารุง
ห้องสมุด หรือค่าเช่าหนงัสือ ทั้งน้ีเพราะถือวา่ประชาชนไดบ้  ารุงแลว้ โดยการเสียภาษีรายไดใ้ห้แก่ประเทศ  
หนา้ท่ีของหอ้งสมุด ประชาชนก็คือ ใหบ้ริการหนงัสือและส่ืออ่ืน ๆ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต บริการข่าวและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีประชาชนควรทราบ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์  
ใหข้่าวสาร ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานและการพฒันาดา้นต่าง ๆ 
 
 
 
 



65 

3. ห้องสมุดของมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั 
 

 
 

 
 
   
  เป็นหอ้งสมุดท่ีตั้งอยูใ่นสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท าหนา้ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตร โดยการจดัรวบรวมหนงัสือและส่ือความรู้อ่ืน ๆ ในหมวดวิชาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรช่วยเหลือใน
การคน้ควา้วจิยัของอาจารยแ์ละนกัศึกษา ส่งเสริมพฒันาการทางวิชาการของอาจารย ์และนกัศึกษา และช่วย
จดัท าบรรณานุกรมและดรรชนีส าหรับคน้หาเร่ืองราวท่ีตอ้งการแนะน านกัศึกษาในการใช้หนงัสืออา้งอิง
บตัรรายการและคู่มือส าหรับการคน้เร่ือง 
 4. ห้องสมุดโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  เป็นห้องสมุดท่ีตั้งอยูใ่นโรงเรียนมธัยมและโรงเรียนประถมศึกษา มีหน้าท่ีส่งเสริมการเรียน
การสอนตามหลกัสูตร โดยการรวบรวมหนงัสือและส่ือความรู้อ่ืน ๆ ตามรายวิชา แนะน า สอนการใช้
หอ้งสมุดแก่ นกัเรียน จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แนะน าให้รู้จกัหนงัสือท่ีควรอ่าน ให้รู้จกัวิธีศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ให้รู้จกัรักและถนอมหนงัสือ และเคารพสิทธิของผูอ่ื้นในการใชห้้องสมุดและ
ยืมหนงัสือซ่ึงเป็นสมบติัของทุกคน ร่วมกนั ร่วมมือกบัครูอาจารยใ์นการจดัชัว่โมงใชห้้องสมุด จดัหนงัสือ  
และส่ือการสอนอ่ืน ๆ ตามรายวชิาใหแ้ก่ครูอาจารย ์
 5. ห้องสมุดเฉพาะ 
  เป็นห้องสมุดซ่ึงรวบรวมหนงัสือในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ  มกัเป็นส่วนหน่ึงของ 
หน่วยราชการ องคก์าร บริษทัเอกชน หรือธนาคาร ท าหนา้ท่ีจดัหาหนงัสือและให้บริการความรู้ ขอ้มูล  และ
ข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ห้องสมุดเฉพาะจะเนน้ การรวบรวม
รายงานการคน้ควา้วิจยั วารสารทางวิชาการ และเอกสารเฉพาะเร่ืองท่ีผลิตเพื่อการใช้ในกลุ่มนกัวิชาการ
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บริการของหอ้งสมุดเฉพาะ จดัพิมพข์่าวสารเก่ียวกบัส่ิงพิมพเ์ฉพาะเร่ืองส่งให้ถึงผูใ้ช ้จดัส่งเอกสารและเร่ือง
ยอ่ของเอกสารเฉพาะเร่ืองใหถึ้งผูใ้ชต้ามความสนใจเป็นรายบุคคล 
 

 ในปัจจุบนัน้ี เน่ืองจากการผลิตหนงัสือและส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ โดยเฉพาะวารสารทางวิชาการ รายงาน
การวิจยั และรายงานการประชุมทางวิชาการมีปริมาณเพิ่มข้ึนมากมาย แต่ละสาขาวิชา แยกย่อยเป็น
รายละเอียดลึกซ้ึง จึงยากท่ีห้องสมุดแห่งใดแห่งหน่ึงจะรวบรวมเอกสารเหล่าน้ีได้หมดทุกอย่าง และ
ให้บริการไดทุ้กอยา่งครบถว้น จึงเกิดมีหน่วยงานด าเนินการเฉพาะเร่ือง เช่น รวบรวม หนงัสือและส่ิงพิมพ์
อ่ืน ๆ เฉพาะสาขาวิชายอ่ย วิเคราะห์เน้ือหา จดัท าเร่ืองยอ่ และดรรชนีคน้เร่ืองนั้น ๆ แลว้พิมพอ์อกเผยแพร่
ให้ถึงตวัผูต้อ้งการเร่ืองราวข่าวสารและขอ้มูล ตลอดจนเอกสารในเร่ืองนั้น หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีประเภทน้ี  
จะมีช่ือเรียกวา่ ศูนยเ์อกสาร ศูนยส์ารสนเทศ ศูนยข์่าวสาร หรือศูนยส์ารนิเทศ เช่น ศูนยเ์อกสารการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ ศูนยข์่าวสารการประมง เป็นตน้ ศูนยเ์หล่าน้ีบางศูนยเ์ป็นเอกเทศ บางศูนยก์็เป็นส่วนหน่ึงของ
หอ้งสมุด บางศูนยก์็เป็นส่วนหน่ึงของ หน่วยงานเช่นเดียวกบัหอ้งสมุดเฉพาะ 
 
ห้องสมุดประชาชน 
 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงห้องสมุดประชาชนเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นห้องสมุดท่ีให้บริการในทุกอ าเภอ 
และใน กทม.บางเขต หรือใหบ้ริการประชาชนทัว่ไป และอยูใ่นชุมชนใกลต้วันกัศึกษามากท่ีสุด 
 ห้องสมุดประชาชน หมายถึง สถานท่ีจดัหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการอ่าน และ
การศึกษาคน้ควา้ทุกชนิด ทุกประเภท มีการจดัระบบหมวดหมู่ตามหลกัสากล เพื่อการบริการ และจดับริการ
อยา่งกวา้งขวางแก่ประชาชนในชุมชน สังคม โดยไม่จ  ากดัเพศ วยั ความรู้ เช้ือชาติ ศาสนา รวมทั้งการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีบรรณารักษเ์ป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
 ห้องสมุดประชาชนด าเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส านกังาน กศน. (ห้องสมุด ประชาชน
ทัว่ประเทศ) กรุงเทพมหานคร (ห้องสมุดประชาชนในเขต กทม.) เทศบาล (ห้องสมุด ประชาชนเทศบาล)  
เป็นตน้ 
 
ประเภทของห้องสมุดประชาชน  (สังกดัส านกังาน  กศน.)  
 หอ้งสมุดประชาชน แบ่งตามขนาดไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
 1. ห้องสมุดประชาชนขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชนจงัหวดั ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขต
อ าเภอเมือง และหอสมุดรัชมงัคลาภิเษกพระราชวงัไกลกงัวล หวัหิน ซ่ึงมีลกัษณะอาคารส่วนใหญ่ เป็น 2  
ชั้น ชั้นบนจดับริการหนงัสือ เอกสาร และส่ือเก่ียวกบัการศึกษาตามหลกัสูตรระดบัต่าง ๆ โดยจดัเป็นห้อง
การศึกษานอกโรงเรียนและห้องโสตทศันศึกษา  ห้องหรือมุมหนังสือมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง และห้องหรือมุมศูนยข์อ้มูลชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ส่วนชั้นล่างจดัเป็นชั้นหนงัสือ
และบริการหนงัสือ เอกสาร ส่ือความรู้ทางวิชาการ สารคดีโดยทัว่ไป และจดับริการหนงัสือส าหรับเด็ก ส่ือ
ส าหรับเด็ก เยาวชน มุมจดักิจกรรมส าหรับเด็ก 
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 2. ห้องสมุดประชาชนขนาดกลาง ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลกัษณะ อาคาร
เป็น 2 ชั้น มีรูปแบบอาคารเหมือนกนัเกือบทุกแห่ง ชั้นบนจดัเป็นห้องศูนยข์อ้มูลทอ้งถ่ินบริการ เก่ียวกบั
ขอ้มูลชุมชน ห้องการศึกษานอกโรงเรีย  บริการส่ือความรู้หลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ทุกหลกัสูตร  
ทุกประเภท ตลอดจนห้องโสตทศันศึกษาและห้องการศึกษาดาวเทียมไทยคม  และห้องส าคญัท่ีสุดห้องหน่ึง
คือ ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ จดับริการขอ้มูลเก่ียวกบัพระราชประวติั พระราชกรณียกิจ โครงการใน
พระราชด าริ หนงัสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และพระ
ราชวงศท่ี์เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ‘ชั้นล่างจดับริการมุมเด็กซ่ึงประกอบดว้ยส่ือความรู้ส าหรับเด็ก เคร่ืองเล่นพฒันา
ความพร้อม ส่ือความรู้ทุกประเภท รวมทั้งเป็นท่ีจดักิจกรรมส าหรับเด็ก และจดัส่ือ เอกสารหนงัสือวิชาการ  
สารคดี ความรู้ทัว่ไปส าหรับผูใ้หญ่ ประชาชนทัว่ไป 
 หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นห้องสมุดท่ีไดพ้ระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสท่ีทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษา และพระองคท์รง
เสด็จเปิดหอ้งสมุดประชาชน  เฉลิมราชกุมารี” ทุกแห่งดว้ยพระองคเ์อง 
 3. หอ้งสมุดประชาชนขนาดเล็ก ไดแ้ก  หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอทัว่ไป จดับริการหนงัสือ และ
ส่ือความรู้ประเภทต่าง ๆ จดัมุมเด็กและครอบครัว มุมวารสารหนงัสือพิมพ์ มุมการศึกษานอก โรงเรียนและ
หนงัสือวชิาการ สารคดีทัว่ไ  รวมทั้งหนงัสืออา้งอิง เป็นตน้ 
 
ความส าคัญของห้องสมุดประชาชน 
 หอ้งสมุดประชาชนมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการพฒันาคนในชุมชน และของประเทศ ในทุก
ดา้น  ดงัน้ี 
 1. เป็นแหล่งกลางในการจดัหารวบรวม และบริการขอ้มูลข่าวสารส าคญัท่ีทนัเหตุการณ์ และ
ความเคล่ือนไหวของโลกท่ีปรากฏในรูปลกัษณ์ต่าง ๆ มาไวบ้ริการแก่ประชาชน 
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาตามอธัยาศยัท่ีใหพ้ื้นฐานความคิดของประชาชนโดย ส่วนรวมและ
เป็นพื้นฐานความเติบโตทางสติปัญญาและวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 3 เป็นศูนยข์อ้มูลชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นการศึกษาและวฒันธรรมของชุมชน 
 4. เป็นแหล่งกลางท่ีจะปลูกฝังให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ การ
ศึกษาวจิยั 
 5. เป็นแหล่งท่ีประชาชนสามารถใชห้นงัสือ ส่ือความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์อยา่งเต็มท่ี ตาม
ความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มของประชาชน 
 6. เป็นแหล่งสนบัสนุนการเผยแพร่ความรู้ ความคิด  ทศันคติ ประสบการณ์ในรูปแบบของส่ือ
ต่าง ๆ 
 7. เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงการศึกษานอกระบบ  การศึกษาในระบบ และเช่ือมโยง แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 
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 1. การบริการภายในห้องสมุด 
 ห้องสมุดประชาชนทุกประเภทจะจัดบริการภายในห้องสมุดตามความเหมาะสมของแต่ละ 
หอ้งสมุด และการสนองตอบความตอ้งการของผูรั้บบริการ  ดงัน้ี 
 1.1 บริการการอ่าน การศึกษาคน้ควา้ จดัส่ือต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีถูกจดัเป็นสัดส่วน และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ 
 1.2 บริการสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว ดว้ย 
โปรแกรม PLS (Public Library Service) โดยจดับริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคน้และ แนะน าการใช ้
 1.3 บริการสืบคน้ดว้ยตูบ้ตัรรายการ โดยสารสนเทศทุกประเภท ทุกชนิด จะถูกจดัท ารายการ คน้
เป็นบตัรรายการ จดัเรียงไวใ้นตูบ้ตัรรายการ แยกประเภทเป็นบตัรผูแ้ต่ง บตัรช่ือหนงัสือ และบตัรเร่ือง  
รวมทั้งบตัรดรรชนีต่าง ๆ ไวบ้ริการ 
 1.4 บริการยืม - คืน หนงัสือ - ส่ือความรู้ต่าง ๆ ให้ผูใ้ชบ้ริการยืมอ่านนอกห้องสมุด โดยแต่ละ 
แห่งจะก าหนด กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ฯลฯ ตามความเหมาะสมของแต่ละห้องสมุด และมีการใชร้ะบบ
เทคโนโลยใีนการบริการท่ีรวดเร็ว 
 1.5 การบริการแนะแนวการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  แก่นักศึกษา และ 
ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 
 1.6 บริการส่ือเอกสารของสถาบนัอุดมศึกษา  ทั้งของมหาวิทยาลยัรามค าแหง มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 
 1.7 บริการขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารงานวจิยัต่าง ๆ รวมทั้งหนงัสืออา้งอิง 
 1.8 บริการการเรียนรู้การใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
 1.9 บริการสถานท่ีจดักิจกรรมเสริมความรู้ต่าง ๆ 
 1.10 บริการแนะน าให้ความรู้แก่นกัเรียน นกัศึกษา สถาบนัต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนในการรู้จกัใช้
หอ้งสมุดประชาชน 
 1.11 บริการแนะน าทางบรรณารักษศาสตร์แก่บุคลากรเครือข่ายในการจดั ปรับปรุง พฒันา แหล่ง
เรียนรู้หอ้งสมุดของทอ้งถ่ิน 
 1.12 บริการฝึกประสบการณ์การปฏิบติังานหอ้งสมุดแก่นกัเรียน นกัศึกษา สถาบนัต่าง ๆ 
 2. การบริการภายนอกห้องสมุด 
 2.1 บริการหอ้งสมุดเคล่ือนท่ีกบัหน่วยงานองคก์รทอ้งถ่ิน 
 2.2 บริการหมุนเวยีนส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ไปยงัศูนยก์ารเรียน แหล่งความรู้ ครอบครัว ฯลฯ                       
ท่ีอยูห่่างไกลหอ้งสมุด ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป้ ยา่ม หีบ กระเป๋า ฯลฯ 
 2.3 บริการความรู้ทางสถานีวทิยุ โทรทศัน์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย แผน่พบั แผน่ปลิว ฯลฯ 
   2.4  บริการส่ือต่าง ๆ แก่บุคลากร กศน. ทั้งครู วทิยากร นกัศึกษากลุ่มการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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เร่ืองที่ 3 : ทกัษะการเข้าถึงสารเทศของห้องสมุดประชาชน 
 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีช่วยลดขั้นตอนการหาขอ้มูลของห้องสมุดประชาชน ผูเ้รียน
สามารถคน้หาไดจ้ากอินเทอร์เน็ตว่ามีห้องสมุดประชาชนท่ีใดบา้ง สถานท่ีตั้ง เวลาเปิด - ปิด หมายเลข
โทรศพัท ์กิจกรรมท่ีใหบ้ริการ ช่วยใหผู้ใ้ชส้ะดวกและสามารถเขา้ถึงหอ้งสมุดไดง่้าย 
 หอ้งสมุดทุกประเภททุกชนิดจะมีการจดัระบบหมวดหมู่ของสารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญั
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการสนใจไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว และสะดวกในการบริหารจดัการห้องสมุด
เพื่อการบริการกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว 
 ระบบหมวดหมู่ท่ีห้องสมุดน ามาใช้จะเป็นระบบสากลท่ีทัว่โลกใช ้ และเหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย
เขา้ถึงไดง่้าย ระบบท่ีนิยมใชใ้นประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ มี 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบทศนิยม ของดิวอ้ี ซ่ึงใช้
ตวัเลขอารบิกเป็นสัญลกัษณ์ แทนหมวดหมู่สารสนเทศ นิยมใชใ้นห้องสมุดประชาชน กบัอีกระบบหน่ึง
ไดแ้ก่ ระบบรัฐสภาอเมริกนั ใชอ้กัษรโรมนั (A - Z) เป็นสัญลกัษณ์ นิยมใชใ้นหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
 ระบบทศนิยมของดิวอ้ี แบ่งความรู้ในโลกออกเป็นหมวดหมู่จากหมวดใหญ่ไปหาหมวดยอ่ย จาก
หมวดยอ่ยแบ่งเป็นหมู่ยอ่ย และหมู่ยอ่ยๆ โดยใชเ้ลขอารบิก 0 - 9 เป็นสัญลกัษณ์  ดงัน้ี 
 000  สารวทิยาความรู้เบด็เตล็ดทัว่ไป 
 100  ปรัชญาและวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  
 200  ศาสนา 
 300  สังคมศาสตร์ 
 400  ภาษาศาสตร์ 
 500  วทิยาศาสตร์  (วทิยาศาสตร์บริสุทธ์ิ) 
 600  เทคโนโลย ี (วทิยาศาสตร์ประยกุต)์ 
 700  ศิลปกรรมและการบนัเทิง 
 800  วรรณคดี 
 900  ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ 
 

 ระบบรัฐสภาอเมริกา  (Library of Congress Classification) 
 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชร้ะบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั ซ่ึงปรับปรุง และ
พฒันาโดย เฮอร์เบิร์ด  พทันมั (Herbirt  Putnum) เม่ือปี พ.ศ. 2445 
 ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนัแบ่งหมวดหมู่วชิาออกเป็น 20 หมวด ใชอ้กัษรโรมนัตวัใหญ่   
A - Z ยกเวน้ตวัอกัษร I, O, W, X, Y เพื่อส าหรับการขยายหมวดหมู่วชิาการใหม่ ๆ ในอนาคต  
 ตารางการแบ่งหมวดหมู่หนงัสือระบบหอสมุดอเมริกนั แบ่งหมวดหมู่วชิาการเป็น 20 หมวดใหญ่  
ดงัน้ี 
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 1. หมวด A : ความรู้ทัว่ไป 
 2. หมวด B : ปรัชญา  ศาสนา 
 3. หมวด C : ประวติัศาสตร์ 
 4. หมวด D : ประวติัศาสตร์สากล 
 5. หมวด E-F : ประวติัศาสตร์อเมริกา 
 6. หมวด G : ภูมิศาสตร์  มานุษยวทิยา  คติชนวทิยา 
 7. หมวด H : สังคมศาสตร์ 
 8. หมวด J : รัฐศาสตร์ 
 9. หมวด K : กฎหมาย 
 10. หมวด L : การศึกษา 
 11. หมวด M : ดนตรี 
 12. หมวด N : ศิลปกรรม 
 13. หมวด P : ภาษาและวรรณคดี 
 14. หมวด Q : วทิยาศาสตร์ 
 15. หมวด R : แพทยศาสตร์ 
 16. หมวด S : เกษตรศาสตร์ 
 17. หมวด T : เทคโนโลย ี
 18. หมวด U : วชิาการทหาร 
 19. หมวด V : นาวกิศาสตร์ 
 20. หมวด Z : บรรณารักษศาสตร์ 

 

 ส าหรับหอ้งสมุดประชาชนซ่ึงผูใ้ชบ้ริการเป็นประชาชนทัว่ไป การจดัหมวดหมู่หนงัสือ นอกจาก 
ระบบดงักล่าวแลว้ ยงัมีช่ือหมวดหนงัสือและส่ือเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคน้หา เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น 
สารคดี ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ กีฬา นนัทนาการ เป็นตน้   

 

 การเข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดประชาชน 
 หอ้งสมุดประชาชนมีหลากหลายสังกดั เช่น สังกดัส านกังาน กศน. สังกดักรุงเทพมหานคร สังกดั
เทศบาล การจดัระบบการสืบคน้หอ้งสมุดประชาชนไดอ้ านวยความสะดวกในการสืบคน้สาร สนเทศ ดงัน้ี 
 1. การใช้โปรแกรมเพื่อการสืบคน้ ในยุคปัจจุบนั ส านกังาน กศน. ไดพ้ฒันาโปรแกรม เพื่อ
บริหารจดัการงานห้องสมุดให้ครบวงจร เช่น ขอ้มูลหนงัสือ ส่ือ ขอ้มูล สมาชิก ขอ้มูลอ่ืน ๆ ดงันั้น หาก
ผู้ ใช้บริการตอ้งการรู้ว่ามีหนังสือหรือส่ือท่ีตอ้งการในห้องสมุดแห่งนั้นหรือไม่ ก็สามารถคน้หาไดด้้วย
โปรแกรมดงักล่าว ซ่ึงห้องสมุดจะมีคอมพิวเตอร์ให้สืบคน้ไดด้ว้ยตนเอง โดยพิมพค์  าท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือ  



71 

เช่น ประวติัศาสตร์ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม การศึกษา โลกร้อน ฯลฯ ส่วนรายละเอียดวิธีการใชโ้ปรแกรม 
สามารถศึกษาไดจ้ากหอ้งสมุดประชาชนแห่งนั้น 
 2. การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศดว้ยบตัรรายการ 
  ห้องสมุดประชาชนบางแห่งอาจยงัจดับริการสืบคน้ดว้ยบตัรรายการ  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นบตัร
แขง็  เก็บไวใ้นล้ินชกัในตูบ้ตัรรายการ 
 

ตวัอย่างลกัษณะของบตัรรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
บตัรรายการหนงัสือท่ีปรากฏขา้งบน จะมีช่ือผูแ้ต่งอยูบ่รรทดับนสุด มีช่ือเรียกวา่ บตัรผูแ้ต่ง 

กจิกรรม 
 ให้ครู กศน. รวมกลุ่มผู้ เรียน แบ่งเป็นกลุ่มละประมาณ 10 คน ไปห้อง สมุดประชาชน โดย
ประสานงานกับบรรณารักษ์ให้แนะน าห้องสมดุ การใช้ห้องสมดุแหล่งสารสนเทศ และให้ผู้ เรียนแข่งขันการ
หาหนังสือจากโปรแกรมห้องสมุด หรือจากตู้บัตรรายการ ให้ผู้แข่งขันหยิบหนังสือตาม รายการท่ีค้นให้ได้
จากช้ันหนังสืออย่างรวดเร็  และให้แต่ละกลุ่มจัดท ารายงานส่งครู 
 
 
 
 

636.53 วรวทิย ์ วณิชาภิชาติ 
ว 2812  ไข่และการฟักไข่    วรวทิย ์ วณิชาภิชาติ 
  พิมพค์ร้ังท่ี 3.    กรุงเทพฯ   ร้ัวเขียว  2531. 
  240 หนา้  ภาพประกอบ : 25 ซ.ม. 
   “หนงัสือน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการแต่งต าราและเอกสาร 
การสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวทิยาลยัสงขลา 
นครินทร์” 
    ISBN 974-605-041-9 

1. ไข่         2. ช่ือเร่ือง 
 
 

เลขเรียกหนงัสอื 

จงัหวดั/ 
เมืองที่พิมพ์ 

จ ำนวนหน้ำ 
ของหนงัสอื 

เร่ือง/หวัเร่ือง 

ช่ือผู้แตง่ ช่ือหนงัสอื 

ส ำนกัพิมพ์/ 
โรงพิมพ์ 

ปีที่พิมพ์ 
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เร่ืองที่ 4 : การใช้แหล่งเรียนรู้ส าคญัๆ ภายในประเทศ 
 ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมารี” 
 ในโอกาสม่ิงมงคลสมยัท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  
36 พรรษา เม่ือปีพุทธศกัราช 2534 กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บพระราชทานพระราชานุญาต ให้ด าเนิน
โครงการจดัตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อสนอง แนวทาง
พระราชด าริในการส่งเสริมการศึกษาส าหรับประชาชนท่ีไดท้รงแสดงในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
 ในโอกาสท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองคป์ระธานในการประชุมสมชัชาสากล  ว่าดว้ย
การศึกษาผูใ้หญ่ เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2533 ไดท้รงพระราชทานลายพระหตัถเ์ชิญชวนให้ 
 “ร่วมกนัท าใหช้าวโลกอ่านออกเขียนได”้ 
 และในบทพระราชนิพนธ์เร่ือง “หอ้งสมุดในทศันะของขา้พเจา้” ไดท้รงกล่าววา่ 
 “...ความรู้ของมนุษยเ์ป็นมรดกท่ีตกทอดกนัมาแต่โบราณ เม่ือมีการประดิษฐ์คิดคน้อกัษรข้ึน ผูมี้
ความรู้ก็ไดบ้นัทึกความรู้ของตน ส่ิงท่ีตนคน้พบเป็นการจารึก หรือเป็นหนังสือท าให้บุคคลอ่ืนในสมยั
เดียวกนั หรืออนุชนรุ่นหลงัไดมี้โอกาสศึกษาทราบถึงเร่ืองนั้น ๆ และไดใ้ชค้วามรู้เก่า ๆ เป็นพื้นฐาน ท่ีจะหา
ประสบการณ์คิดคน้ส่ิงใหม ่ๆ ท่ีเป็นความกา้วหนา้เป็นความเจริญสืบต่อไป... 
 ห้องสมุดเป็นสถานท่ีเก็บเอกสารต่าง ๆ อนัเป็นแหล่งความรู้ดงักล่าว แลว้จึงเรียกไดว้า่ เป็นครู  
เป็นผูช้ี้น าใหเ้รามีปัญญาวเิคราะห์วจิารณ์ให้รู้ส่ิงควรรู้อนัชอบดว้ยเหตุผลได ้
 ขา้พเจา้อยากใหเ้รามีหอ้งสมุดท่ีดี มีหนงัสือครบทุกประเภทส าหรับประชาชน...” 
 ดว้ยความจงรักภกัดีและความมุ่งมัน่ศรัทธาท่ีจะร่วมสนองแนวทางพระราชด าริในการส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษา ภายในปี 2533 และ 2534 ไดมี้ประชาชนในแต่ละพื้นท่ี หน่วยงาน ภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ความสนบัสนุนกระทรวงศึกษาธิการจดัตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 59 
แห่ง ในพื้นท่ี 47 จงัหวดั เกินเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ดิม 37 แห่ง และนบัเน่ืองจากนั้น ยงัมีขอ้เสนอจากจงัหวดั
ต่างๆ ขอเขา้ร่วมโครงการเพิ่มเติมจวบจนปัจจุบนัมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 82 แห่ง  
(ขอ้มูลจากสถาบนัพฒันาวตักรรมการเรียนรู้ ส านกังาน กศน. พฤศจิกายน 2553) 
 

 บทบาทหน้าที ่
 1. ศูนย์ข่าวสารข้อมูลของชุมชน หมายถึง การจดัห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ คน้ควา้  
วจิยั โดยมีการจดับริการหนงัสือ เอกสารส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศัน์ ตลอดจนการจดัท าท าเนียบ และการแนะแนว
แหล่งความรู้อ่ืนๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถไปศึกษาเพิ่มเติม 
 2. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน หมายถึง การเป็นแหล่งส่งเสริม สนบัสนุน และจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยห้องสมุดอาจด าเนินการเอง หรือประสานงานอ านวยความสะดวก ให้
ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอกมาจดัด าเนินการ 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนจะให้ความส าคญัแก่การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การแนะแนว
การศึกษา  และการพฒันาอาชีพ การสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การจดัการศึกษานอกโรงเรียน                
สายสามญั การจดักลุ่มสนใจและชั้นเรียนวิชาชีพ การส่งเสริมการศึกษาตามอธัยาศยัในรูปของนิทรรศการ  
การอภิปรายการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การถ่ายทอดความรู้จากผูรู้้ในชุมชน และการแสดง
ภาพยนตร์และส่ือโสตทศัน์ 
 3. ศูนย์กลางจัดกิจกรรมของชุมชน หมายถึง การให้บริการแก่ชุมชนในการจดักิจกรรม 
การศึกษาและศิลปวฒันธรรม เช่น การประชุมขององค์กรทอ้งถ่ินและชมรมต่าง ๆ การจดันิทรรศการ      
การแสดงผลิตภณัฑ์ การจดักิจกรรมวนัส าคญัตามประเพณี การจดัสวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น และ 
สวนสาธารณะ เป็นตน้ 
 4. ศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง การจดัให้เกิดกระบวนการท่ีจะเช่ือม
ประสานระหว่างห้องสมุดและแหล่งความรู้ในชุมชนอ่ืนๆ เช่นท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น สถานศึกษา  
แหล่งประกอบการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดว้ยการผลิตและเผยแพร่เอกสารส่ิงพิมพไ์ปสนบัสนุน เวียนหนงัสือ
จดัท าท าเนียบผูรู้้ในชุมชน จดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งชุมชน เป็นตน้ 
 

อาคารห้องสมุดประชาชน  “เฉลมิราชกุมารี” 
 ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  ท่ีจดัสร้างข้ึนในรุ่นแรกจะเป็นอาคาร  2  ชั้น  มีเน้ือท่ี  
ใชส้อยประมาณ  320  ตารางเมตร  และมีรูปทรงท่ีคลา้ยคลึงกนั  จะต่างกนัเฉพาะบริเวณหลงัคาและจัว่                       
ทั้งน้ีเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอ านวยการโครงการท่ีก าหนดใหห้อ้งสมุด มีทั้งเอกลกัษณะเฉพาะของ
หอ้งสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  และในขณะเดียวกนัใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะภาค 
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ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  อ. ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 

 
 
 



75 

 
 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  นครราชสีมา 
 
 
 

 
 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ราชบุรี 
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ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สมุทรสาคร 
 
 

 
 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สกลนคร 
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  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  
 

 
 

  
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

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

 
 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 

 
 

 
 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
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การบริการของห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมารี” 
 บริการหนังสือทัว่ไป 
 หนงัสือท่ีจดับริการประกอบด้วย หนงัสืออา้งอิง นวนิยาย สารคดี และแบบเรียนในระดบั ต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนักศึกษานอกโรงเรียนท่ีจะสามารถยืมหนังสือเรียนไปใช้ นอกจากน้ียงัมี
หนงัสือพิมพแ์ละวารสารจดับริการ พร้อมกบักฤตภาค จุลสาร และส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 
 บริการพิเศษท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะส าหรับหอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ไดแ้ก่ 
 บริการศูนยข์อ้มูลทอ้งถ่ิน ห้องสมุดแต่ละแห่งจะจดัศูนยข์อ้มูลทอ้งถ่ินตามพระราโชบายของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีมีพระราชประสงคใ์ห้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” จดัรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัอ าเภอ และจงัหวดัท่ีตั้งในรูปของสถิติ เอกสารส่ิงพิมพ ์บทสัมภาษณ์ แผนท่ี 
ตลอดจนภาพถ่าย 
 ในปัจจุบนัศูนยข์อ้มูลภายในหอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยงัมีความแตกต่างกนัใน ความ
สมบูรณ์และวธีิการน าเสนอ แต่ส่วนใหญ่จะมีขอ้มูลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูลสภาพทัว่ไป 
 2. ขอ้มูลทางสังคม 
 3. ขอ้มูลทางการเมืองการปกครอง 
 4. ขอ้มูลทางการศึกษา 
 5. ขอ้มูลทางศิลปวฒันธรรม 
 6. ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7. ขอ้มูลทางการเกษตร 
 8. ขอ้มูลทางอุตสาหกรรม 
 9. ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ 
 

 มุมนักเขียนท้องถิ่น  การประกาศเกียรติคุณและรวบรวมผลงานนกัเขียน ทอ้งถ่ินท่ีมีผลงานมี
ช่ือเสียงระดบัชาติ และเป็นท่ีรู้จกัภายในทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นท่ีเกิดความภาคภูมิใจใน
พลงัความสร้างสรรคใ์นทอ้งถ่ินของตนและเยาวชนรุ่นหลงัเกิดแรงบนัดาลใจ ท่ีจะเจริญรอยตาม 
 มุมวรรณกรรมพืน้บ้าน  ไดร้วบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นทั้งท่ีอยูใ่นรูปของเอกสารส่ิงพิมพ ์ และ
เป็นต านานเล่าสืบต่อกนัมา  
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 มุมธรรมะ หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” หลายแห่งไดริ้เร่ิมห้องธรรมะหรือมุมธรรมะ ซ่ึง
นอกจากจะน าเสนอประวติัและผลงานของพระสงฆท่ี์เป็นท่ีเคารพในพื้นท่ีแลว้ ยงัจดัหนงัสือพระไตรปิฏก 
และรวบรวมหนงัสือธรรมะ  ตลอดจนเทปธรรมะเพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้อีกดว้ย 

      
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
 

มุมหนังสือท่ัวไป 

มุมศิลปินท้องถิน่ 
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บริการแนะแนว เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดจ านวนไม่นอ้ยเป็นประชาชนนอกระบบโรงเรียน จึงมีการจดั
มุมแนะแนวข้ึนในหลายแห่ง เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสในการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บและขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีจดัสอน ค่าเล่าเรียน และรายละเอียดพื้นฐานอ่ืนๆ 
 

ห้องเด็กและครอบครัว 
 หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แต่ละแห่งไดจ้ดับริเวณเฉพาะส าหรับเด็กและเยาวชน ให้มา
ใชบ้ริการร่วมกนัดว้ยการจดัหนงัสือและส่ือนานาชนิดซ่ึงมีทั้งส่ือทดลองท่ีผูใ้ชส้ามารถทดลองดว้ย ตนเอง
หรือเป็นกลุ่ม  เคร่ืองเล่น  และส่ือสาธิต 
 

 
  
 ในบริเวณดงักล่าว จะจดับรรยากาศให้ดึงดูดใจ โดยอาจจ าลองภาพจากต านานพื้นฐาน เทพนิยาย  
หรือสภาพภูมิประเทศทั้งใกลแ้ละไกลตวัมาตกแต่ง พร้อมกบัจดัท่ีนัง่อ่าน ท่ีนัง่เล่นท่ีเหมาะสม มีบริเวณจดั
กิจกรรมท่ีเด็กและครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมและแสดงออก เช่น การเล่านิทาน การแสดง ละครหุ่น  การ
วาดภาพ การแข่งขนัอ่านเขียน เป็นตน้ ห้องสมุดบางแห่ง เช่น ท่ีอ  าเภอโพธ์ิทอง ไดส้อดแทรกการปลูกฝัง
ระเบียบวินยัให้กบัเด็ก ดว้ยการจดัระบบให้เด็ก ไม่วา่จะเล็กเพียงใดไดฝึ้กหดั เบิกและเก็บของเล่นให้เป็น
ระเบียบ 
 การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง การรักษาระเบียบวินยัภายในห้องสมุดฯ  
การส่งเสริมให้ครอบครัวมาใช้บริการร่วมกนั การดูแลสภาพเคร่ืองเล่นให้ใช้การได ้ ตลอดจนการเสริม
หนงัสือและส่ือให้มีพอเพียง จึงเป็นประเด็นท่ีทา้ทายผูมี้ส่วนร่วมในการจดัห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” ทุกคน 
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ห้องโสตทศันศึกษา 
 หอ้งโสตทศันศึกษา เป็นห้องท่ีมุ่งพฒันาให้เป็นศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษาของอ าเภอ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์จะจดับริการส่ือเพื่อการศึกษาคน้ควา้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาดว้ยตนเอง เพื่อประกอบการเรียน
การสอน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และการนนัทนาการ 

 

 ในแต่ละห้องสมุดจะมีส่ือพื้นฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ สไลด์ CD C.A.I CD-ROM และคู่มือประกอบการฟัง
และการชม ซ่ึงจะมีเน้ือหาดงัน้ี 
 1. ส่ือการศึกษาส าหรับศึกษาดว้ยตนเอง หรือเสริมหลกัสูตรการศึกษาสายสามญัทั้งใน และนอก
ระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และในบางแห่งมีถึงระดบัอุดมศึกษา ทั้งน้ีโดยไดรั้บ
การสนบัสนุนจากศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา และมหาวทิยาลยัเปิด 
 2. ส่ือการศึกษาสายอาชีพ ส าหรับศึกษาดว้ยตนเอง หรือประกอบการเรียนตามหลกัสูตร 
 3. ส่ือท่ีใหค้วามรู้ทัว่ไปเชิงสารคดี เช่นเร่ืองศิลปวฒันธรรม การท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 4. ส่ือท่ีใหค้วามรู้ในเร่ืองธรรมะ และศาสนา 
 5. ส่ือดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งดนตรีพื้นบา้น ดนตรีไทย และดนตรีสากล 
 6. ส่ือบนัเทิง 
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ห้องอเนกประสงค์ 
 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มีบทบาทในการเป็นศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน  
ในการวางแผนเบ้ืองตน้ จึงก าหนดให้มีห้องอเนกประสงคท่ี์จะสามารถจดักิจกรรมการศึกษาท่ีหลากหลาย
ทั้งในรูปของพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ิน นิทรรศการ การอภิปราย การพบกลุ่มของนกัศึกษา หรือการเรียนการสอน
กลุ่มสนใจ ซ่ึงมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
 1. ประวติัศาสตร์ โบราณคดีของพื้นท่ีนั้นๆ ทั้งในภาพรวม และเจาะลึกในบางประเด็น เช่น
ห้องสมุดอ่าวลึกแสดงนิทรรศการถ ้ าหัวกะโหลกและลูกปัดโบราณ ห้องสมุดปัตตานีจดัห้องพิเศษ เพื่อ
น าเสนอเร่ืองเมืองโบราณ ห้องสมุดพฒันานิคมจดันิทรรศการตามรอยสมเด็จพระนารายณ์  และห้องสมุด
ทองผาภูมิ เสนอเส้นทางเดินทพั เป็นตน้ 
 2. ภูมิศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ห้องสมุดแต่ละแห่งจะน าเสนอแผนท่ีแสดงอาณาเขต และสภาพ
ทางภูมิประเทศ พร้อมกบัเสนอประเด็นปัญหา เช่น ห้องสมุดน ้ าพองเสนอนิทรรศการล าน ้ าแห่งชีวิต  
หอ้งสมุดบางปะกงจดันิทรรศการป่าชายเลน หอ้งสมุดวิเศษชยัชาญแสดงเร่ืองแม่น ้ านอ้ย ห้องสมุดสิงหนคร
เนน้การสร้างความตระหนกัในเร่ืองทะเลสาปสงขลา เป็นตน้ 
 3. ศิลปวฒันธรรมประเพณี ห้องสมุดหลายแห่งให้ความสนใจต่อการน าเสนอนิทรรศการท่ี
เก่ียวกบัความหลากหลายของศิลปวฒันธรรมประเพณี และการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของประชาชน เช่น
หอ้งสมุดแม่สะเรียงเสนอเร่ืองไทยใหญ่และชาวเขาเผา่ต่าง ๆ หอ้งสมุดท่ีจตุัรัสแสดงวฒันธรรมชาวชยัภูมิ  ท่ี
มีพื้นฐานไทยโคราชและลาว ห้องสมุดลาดหลุมแกว้จดันิทรรศการวฒันธรรมมอญ ห้องสมุดศีขรภูมิเน้น
เร่ืองส่วย ในขณะท่ีหอ้งสมุดกาบเชิงเนน้เร่ืองวฒันธรรมเขมร เป็นตน้ 
 4. อาชีพ เป็นหวัขอ้ท่ีมีการน าเสนออยา่งกวา้งขวางทั้งในแง่ของการแสดงวิวฒันาการของ อาชีพ
ในพื้นท่ี เช่น การท าเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีห้องสมุดชุมพวง ผา้ยกดอกท่ีล าพูน ผา้ไหม ผา้ขิต ผา้แพรวา ใน
ห้องสมุดเขตอีสาน จนถึงการท าขนมเคก้ท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดัตรัง การประกาศเกียรติคุณครูชาวบา้นท่ีมี
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าแก่การสนบัสนุนให้ถ่ายทอดไปสู่ประชาชน การปรับปรุงอาชีพในพื้นท่ี
และการน าเสนอทางเลือกใหม่ตลอดจนขั้นตอนในการประกอบอาชีพ 
 5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ห้องสมุดหลายแห่งได้รับความร่วมมือในการจดันิทรรศการ 
เก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น นิทรรศการเร่ืองคุณค่าทางโภชนาการของพืชผกัพื้นเมืองท่ี 
หนองบวัล าภู นิทรรศการเร่ืองการขาดวิตามินเอ ท่ีปัตตานี เร่ืองอุบติัภยัท่ีศีขรภูมิ การพฒันาชายแดนท่ี
หอ้งสมุดนาดี เป็นตน้ 
 6. คนดีมีฝีมือ นอกเหนือการจดัมุมนกัเขียนทอ้งถ่ินในห้องอ่านหนงัสือทัว่ไปแลว้ ยงัมีการ
พยายามท่ีจะรวบรวมประวติัและผลงานของคนดีมีฝีมือท่ีเกิดในอ าเภอ และจงัหวดั เพื่อเผยแพร่ในห้องน้ี
ดว้ย 
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 7. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สอดแทรกภายในนิทรรศการแต่ละหวัขอ้ มีความพยายามท่ีจะเสนอผลงาน
และประสบการณ์จากผูรู้้ในชุมชน เช่น หมอยาสมุนไพร ช่างทอผา้ ช่างตีเหล็ก เกษตรกรท่ีท าไร่ท านาสวน
ผสม ทั้งน้ีเพื่อให้ห้องสมุดไดเ้ป็นส่ือกลางระหวา่งเทคโนโลยีจากภายนอก และภูมิปัญญาท่ีไดส้ั่งสมไวใ้น
แต่ละพื้นท่ี 
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ห้องเฉลมิพระเกยีรติ 
 หวัใจของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” คือ ห้องเฉลิมพระเกียรติซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ ท่ีจะ
น าเสนอพระราชประวติั พระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณท่ีสถาบนัพระมหากษตัริยมี์ต่อประชาชน
ชาวไทย หอ้งเฉลิมพระเกียรติจึงแบ่งเป็น 4 ส่วน กล่าวคือ 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 1. นิทรรศการเก่ียวกบัพระราชประวติัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์ ของพระ
บรมวงศานุวงศใ์นราชวงศจ์กัรี หนงัสือเทิดพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละราชวงศจ์กัรี 
 3. นิทรรศการเก่ียวกบัพระอจัฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น ศิลปกรรม วรรณกรรม การดนตรี 
 4. พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชด าริในสมยัรัชกาลท่ี 9 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 
 การน าเสนอนั้นจะแตกต่างในแต่ละห้องสมุดส่วนใหญ่ จะประกอบดว้ยภาพซ่ึงส่วนหน่ึง ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทาน และอีกส่วนหน่ึงไดจ้ากประชาชนในพื้นท่ีท่ี
เก็บรักษาไวด้ว้ยความเทิดทูนบูชา หลายภาพมีอายกุวา่ 20 ปี หนงัสือ กฤตภาค ส่ิงท่ีจ าลองผลงานฝีพระหตัถ ์
และส่ือโสตทศัน์ 
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ห้องสมุดวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
 

 ห้องสมุดวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั เป็นแหล่งเรียนรู้หลกัในสถาบนัอุดมศึกษา มีบทบาท หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีเปิดในวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยันั้น ๆ เป็นส าคญั โดยการจดั
รวบรวมหนงัสือและส่ือความรู้อ่ืน ๆ ในสาขาวิชาตามหลกัสูตร ส่งเสริมช่วยเหลือการคน้ควา้วิจยัของ
อาจารยแ์ละนกัศึกษา ส่งเสริมพฒันาการทางวิชาการของอาจารยแ์ละนกัศึกษาโดย จดัให้มีแหล่งความรู้  
และช่วยเหลือจดัท าบรรณานุกรมและดรรชนีส าหรับคน้หาเร่ืองราวท่ีตอ้งการ แนะน านกัศึกษาในการใช้
หนงัสืออา้งอิงบตัรรายการและคู่มือส าหรับการคน้เร่ือง 
 หอ้งสมุดวทิยาลยัและมหาวิทยาลยั  เนน้การให้บริการกบันิสิตนกัศึกษาของวิทยาลยันั้น ๆ แต่ก็มี
หลายแห่งท่ีเปิดใหป้ระชาชนเขา้ไปใชบ้ริการไดต้ามขอ้ก าหนดของวทิยาลยัและมหาวิทยาลยันั้น (ให้คน้ควา้
ขอ้มูลเพิม่เติมในอินเทอร์เน็ต) 
 ตวัอยา่งเช่น หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเปิด มีช่ือเรียกวา่  
“ส านกับรรณสารสนเทศ” มีบริการทั้งในมหาวทิยาลยัส่วนกลาง (กทม.) ระดบัภาค ท่ีประชาชนมีโอกาสเขา้
ใชบ้ริการได ้โดยเสียค่าบ ารุงรายวนั จงัหวดัท่ีเปิดให้บริการ ไดแ้ก่ นครศรีธรรมราช เพชรบุรี นครสวรรค ์ 
สุโขทยั อุดรธานี อุบลราชธานี ล าปาง จนัทบุรี ยะลา และนครนายก เนน้เพื่อการเรียนของ นกัศึกษา มสธ.  
ตามหลกัสูตรต่าง ๆ และหนงัสือทัว่ไป เช่น นวนิยาย  เร่ืองสั้น หนงัสือเยาวชน 


กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนยกตวัอยา่งห้องสมุดในวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยั 1 แห่ง พร้อมทั้งบอกลกัษณะการให้   
บริการของหอ้งสมุด ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้ง การเปิด - ปิด บริการ ค่าบริการ ส าหรับประชาชนทัว่ไป ฯลฯ 
 

หอสมุดแห่งชาต ิ

 หอสมุดแห่งชาติของไทย สถาปนาข้ึนดว้ยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหากษตัราธิราช ใน
พระบรมราชจกัรีวงศ ์ โดยการรวบรวมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพุทธสาสน 
สังคหะ เขา้ดว้ยกนั ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหมี้พระบรมราชโองการประกาศจดัการหอพระสมุดวชิรญาณ ใหเ้ป็นหอสมุดส าหรับพระนคร เม่ือ
วนัท่ี 12 ตุลาคม พุทธศกัราช 2448 และไดว้วิฒันาการเป็นส านกัหอสมุดแห่งชาติปัจจุบนั  
 

บทบาทและหน้าที่ 
 1. ด าเนินการจดัหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และ
วฒันธรรมของชาติในรูปของหนงัสือ ตวัเขียน เอกสารโบราณและจารึก หนงัสือตวัพิมพ ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือ
โสตทศันวสัดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผลิตจากในประเทศและต่างประเทศ 
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 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ด าเนินงานดา้นเทคนิควิชาการบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์  
และเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลกัมาตรฐานสากล ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่ บุคลากรของหน่วยงาน  
และสถาบนัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 3. ใหบ้ริการการอ่าน ศึกษาคน้ควา้ และวจิยัแก่ประชาชนเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
และการศึกษาตามอธัยาศยั 
 4. เป็นศูนยป์ระสานงานระบบสารนิเทศทางวชิาการแห่งชาติ 
 5. เป็นศูนยข์อ้มูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
ศูนยก์  าหนดเลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือและวารสาร ศูนยก์  าหนดรายละเอียดทาง บรรณานุกรมของ
หนงัสือท่ีจดัพิมพใ์นประเทศ และเป็นศูนยก์ลางแลกเปล่ียนและยมืส่ิงพิมพใ์นระดบัชาติและนานาชาติ 
 

หอสมุดแห่งชาติสาขาต่าง ๆ 
 หอสมุดแห่งชาติ นอกจากจะตั้งอยูท่ี่ท่าวาสุกรี  เทเวศน์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ยงัมีหอสมุด แห่งชาติ
สาขาในภูมิภาคต่าง ๆ อีก 17 แห่ง ดงัน้ี 
 
ภาคกลาง 
 
 
 

 
 
 

    หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง  เฉลมิพระเกยีรติ 
    280/8  หมู ่2  ถนนหลวงพรตพิทยพยตั  เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 
    โทรศพัท ์ 0-2739 - 2297 - 8  โทรสาร  0 - 2739 - 2297 - 8 
    ต่อ 206  เวลาเปิด - ปิดท าการ/บริการ : 08.30 - 16.30 น. 
    วนัจนัทร์ - วนัศุกร์  หยดุวนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ และวนันกัขตัฤกษ ์
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                                                       หอสมุดแห่งชาตอินิทร์บุรี  สิงห์บุรี 
      109  หมู่ 1  ต าบลอินทร์บุรี  อ าเภออินทร์บุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี  16110 
      โทรศพัท ์ 036 - 581 - 520 
      เวลาเปิด - ปิดท าการ/ บริการ :  09.00 - 17.00 น. วนัองัคาร - วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์ - และวนันกัขตัฤกษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  กาญจนบุรี 
      ถนนแสงชูโต  ต าบลบา้นเหนือ  อ าเภอเมือง   
      จงัหวดักาญจนบุรี  71000  โทรศพัท ์ 034 - 513 924 - 6,  516 - 755  
      โทรสาร  034 - 513 -924   
      เวลาเปิด - ปิดท าการ / บริการ : 09.00 - 17.00  น.   
      วนัองัคาร - วนัเสาร์  หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์
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      หอสมุดแห่งชาติจังหวดัสุพรรณบุรี  เฉลมิพระเกยีรติ 
      ถนนสุพรรณบุรี-ชยันาท  ต าบลสนามชยั  อ าเภอเมือง 
      จงัหวดัสุพรรณบุรี  72000 
      โทรศพัท ์ 035 - 535 - 343, 535 - 244  โทรสาร  035 - 535 -343 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น. วนัองัคาร - วนัพุธ 
      และวนันกัขตัฤกษ ์
 

ภาคเหนือ      
 
 

      
 

 

 

      หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่ 
      ถนนบุญเรืองฤทธ์ิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  50200 
      โทรศพัท ์053 - 278 - 3223,  053 - 808 - 550   
      โทรสาร 053 - 808 - 550   
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร์   
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์
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      หอสมุดแห่งชาติล าพูน 
      ถนนอินทรยงยศ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าพูน  5100 
      โทรศพัท ์053 - 511 - 911  โทรสาร  053 - 560 - 801 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ : 09.11 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์
 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

       
 
 
      หอสมุดแห่งชาติเฉลมิพระเกียรติ ร.9  นครราชสีมา 
      ถนนราชด าเนิน  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 
      30000  โทรศพัท ์ 044 - 256 - 029 - 30  โทรสาร 044 - 256 - 030 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์ - และวนันกัขตัฤกษ ์
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      หอสมุดแห่งชาติประโคนชัย  บุรีรัมย์ 
      ถนนโชคชยั - เดชอุดม  ต าบลประโคนชยั  อ าเภอประโคนชยั 
      จงัหวดับุรีรัมย ์ 31140   
      โทรศพัท ์ 044 - 671 - 239  โทรสาร 044 - 671 - 239 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร-วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์ - และวนันกัขตัฤกษ ์
 
 
 
 

 
 

      

      หอสมุดแห่งชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
      พระบรมราชินีนาถ  นครพนม 
      ถนนอภิบาลบญัชา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  48000 
      โทรศพัท ์144 - 512 - 200, 042 - 512 - 204   
      โทรสาร 042 - 516 - 246 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น. วนัองัคาร-วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์ - และวนันกัขตัฤกษ ์
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ภาคตะวันออก 
 

 
 

       
 
 
      หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 
      ถนนวชิรปราการ  ต าบลบางปลาสร้อย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 
      20000  โทรศพัท ์ 038 - 286 - 339  โทรสาร  038 - 273 - 231 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ : 09.00 - 17.00  น.  วนัองัคาร - วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์ - และวนันกัขตัฤกษ ์
 
 
 

 
 

       
 
 
      หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  จันทบุรี 
      ถนนเทศบาล 3  อ าเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี  22000 
      โทรศพัท ์ 039 - 321 - 333,  039 - 331 - 211,  322 - 168 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ  : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร-วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์
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ภาคใต้ 
 

 
 

      
 
      หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 
      ถนนราชด าเนิน  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
      80000  โทรศพัท ์ 075 - 324 - 137, 075 - 324 - 138 
      โทรสาร  075 - 341 - 056 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ  : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์

 
 
 
 
 
 
 

 

      หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก  สงขลา 
      ซอยบา้นศรัทธา  ถนนน ้ากระจาย-อ่างทอง  ต าบลพะวง  อ าเภอเมือง 
      จงัหวดัสงขลา  90100 
      โทรศพัท ์ 074 - 333 - 063 -5  โทรสาร  074 - 333 - 065 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์
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      หอสมุดแห่งชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิ 
      พระบรมราชินีนาถ  สงขลา 
      สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  ถนนกาญจนวานิช 
      ต าบลคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110 
      โทรศพัท ์ 074 - 212 - 211, 212 - 250  โทรสาร  074 - 212 - 211, 
      212 - 250  ต่อ 201 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์
 
 
 

 
 

      
 
 

      หอสมุดแห่งชาต ิ วดัดอนรัก  สงขลา 
      ถนนไทรบุรี  ต าบลยอ่บาง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  90000 
      โทรศพัท ์ 074 - 313 - 730  โทรสาร  074 - 212 - 211 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ  : 09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร-วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์
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      หอสมุดแห่งชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ 
      พระบรมราชินีนาถ  ตรัง 
      วดัมชัฌิมภูมิ  ถนนหยองหวน  ต าบลทบัเท่ียง  อ าเภอเมือง 
      จงัหวดัตรัง  92000 
      โทรศพัท ์ 075 - 215 - 450  โทรสาร  075 - 215 - 450 
      เวลาเปิด-ปิดท าการ/บริการ  :  09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร์ 
      หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์

 
 

 
 

 

 
      
 
 
      หอสมุดแห่งชาติวดัเจริยสมณกจิ  ภูเกต็ 
      วดัหลงัศาล  ต าบลเขาโตะ๊แซะ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัภูเก็ต  83000 
      โทรศพัท ์ 076 - 217 -780 - 1  โทรสาร  076 - 217 - 781 
      เปิดเปิด-ปิดท าการ/บริการ :  09.00 - 17.00 น.  วนัองัคาร - วนัเสาร์ 
     หยดุวนัอาทิตย ์- วนัจนัทร์  และวนันกัขตัฤกษ ์
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ห้องสมุดเฉพาะ 
 

 หอ้งสมุดเฉพาะคือหอ้งสมุดซ่ึงรวบรวมหนงัสือในสาขาวชิาบางสาขาโดยเฉพาะ มกัเป็นส่วนหน่ึง
ของหน่วยราชการ องคก์าร บริษทัเอกชน หรือธนาคาร ท าหนา้ท่ีจดัหาหนงัสือและให้บริการความรู้ ขอ้มูล  
และข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ห้องสมุดเฉพาะจะเน้นการ
รวบรวมรายงานการคน้ควา้วิจยั วารสารทางวิชาการ และเอกสารเฉพาะเร่ืองท่ีผลิต เพื่อการใช้ในกลุ่ม
วชิาการ บริการของหอ้งสมุดเฉพาะจะเนน้การช่วยคน้เร่ืองราว ตอบค าถาม แปลบทความทางวิชาการ  จดัท า
ส าเนาเอกสาร คน้หาเอกสาร จดัท าบรรณานุกรมและดรรชนีคน้เร่ืองให้ตามตอ้งการ  จดัพิมพข์่าวสาร
เก่ียวกบัส่ิงพิมพเ์ฉพาะเร่ืองส่งให้ถึงผูใ้ช ้ จดัส่งเอกสารและเร่ืองยอ่ของเอกสารเฉพาะเร่ืองให้ถึงผูใ้ช้ตาม
ความสนใจเป็นรายบุคคล 
 ในปัจจุบนัน้ีเน่ืองจากการผลิตหนงัสือและส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ โดยเฉพาะวารสารทางวิชาการ รายงาน
การวิจยั และรายงานการประชุมทางวิชาการมีปริมาณเพิ่มข้ึนมากมาย แต่ละสาขาวิชามีสาขาแยกยอ่ยเป็น
รายละเอียดลึกซ้ึง จึงยากท่ีห้องสมุดแห่งใดแห่งหน่ึงจะรวบรวมเอกสารเหล่าน้ีได้หมดทุกอย่างและ
ให้บริการไดทุ้กอยา่งครบถว้น จึงเกิดมีหน่วยงานด าเนินการเฉพาะเร่ือง เช่น รวบรวมหนงัสือและส่ิงพิมพ์
อ่ืน ๆ เฉพาะสาขาวิชายอ่ย  วิเคราะห์เน้ือหา จดัท าเร่ืองยอ่ และดรรชนีคน้เร่ืองนั้น ๆ แลว้พิมพอ์อกเผยแพร่
ใหถึ้งตวัผูต้อ้งการขอ้มูล ตลอดจนเอกสารในเร่ืองนั้น 
 

ตัวอย่างห้องสมุดเฉพาะ 
 หอ้งสมุดมารวย เติมความรู้ เติมความสนุก ทุกอรรถรสแห่งการเรียนรู้ 
 

 ความเป็นมา 
 จดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2518 ในนาม “ห้องสมุดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” เพื่อเป็นแหล่ง
สารสนเทศดา้นตลาดเงิน ตลาดทุน และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  ก่อนจะปรับปรุงรูปลกัษณ์ใหม่ และเปล่ียนช่ือ
เป็น “ห้องสมุดมารวย” ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.มารวย  ผดุงสิทธ์ิ  กรรมการผูจ้ดัการตลาด
ทรัพยท์รัพยฯ์ คนท่ี 5 
 

 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหบ้ริการเผยแพร่ขอ้มูล ความรู้ดา้นการเงิน การออม และการลงทุน 
 2. เพื่อใหป้ระชาชนผูส้นใจมีช่องทางในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ผา่นศูนยก์ารคา้ชั้นน าไดส้ะดวก 
  ยิง่ข้ึน 
 3. เพื่อขยายฐานและสร้างผูล้งทุนหนา้ใหม่ 
 

 การด าเนินการ 
 หอ้งสมุดมารวยไดจ้ดัมุมบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมายในการใชบ้ริการ  ดงัน้ี 
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 1. Library Zone 
  รวบรวมขอ้มูลส่ือส่ิงพิมพท่ี์ผลิตโดย ตลท. บจ. บลจ. กลต. สมาคมฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง เผยแพร่
ความรู้ดา้นการวางแผนทางการเงิน การออม และการลงุทน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
อยา่งกวา้งขวาง ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั 
  - SET  Corner 
  - Magazine & Nespaper 
  - Listed  Company : Annual  Report 
  - Personal  Finance 
  - Business & Management 
  - Literature & Best Seller : หนงัสือจาก  MOU ระหวา่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ  
   ส านกัพิมพช์ั้นน ้า 
  - อ่ืน ๆ ประกอบดว้ยหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมการออม การลงทุน และ จริยธรรม 
   เป็นตน้ 
 2. E - Learing  & Internet Zone 
  จดัคอมพิวเตอร์น าเสนอขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในการติดตามหุน้ รวมทั้งส่งค าสั่งซ้ือ - ขาย 
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เพื่อดึงดูดลูกคา้ท่ีเป็นนกัลงทุนนัง่ผอ่นคลายโดยท่ีไม่พลาดความเคล่ือนไหวส าคญัท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือ - ขายหลกัทรัพย ์ตลอดจนความรู้ในรูปแบบ e-learing,  e-book รวมทั้งการ สืบคน้ขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต 
 3. Coffee  Zone 
  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั Lifestyle ของผูใ้ชบ้ริการ โดยจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ จาก 
Settrade.com 
 4. Activity  Zone 
  เป็นการจดักิจกรรมและการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ อาทิ การเชิญผูท่ี้มีช่ือเสียงมา สัมภาษณ์ใน
เร่ืองน่าสนใจและเช่ือมโยงเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัวธีิการบริหารเงิน และการลงทุน หรือเป็นกิจกรรมและน า
หนงัสือขายดี หรือการจดัเสวนาใหค้วามรู้ดา้นการออม การเงิน การลงทุนจากตวัแทน บล. บลจ. เป็นตน้ 
 
กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนคน้ควา้ห้องสมุดเฉพาะจากอินเทอร์เน็ต  แลว้ท ารายงานส่งครู 
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วดั โบสถ์ และมัสยดิ 
 

1.วดั 
 วดัเป็นศานสถานท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ และเป็นส่วนประกอบส าคญัของ
ทอ้งถ่ิน และเป็นศูนยก์ลางในการท ากิจกรรมการศึกษาท่ีหลากหลายของชุมชนในทอ้งถ่ิน วดัในประเทศ
ไทยสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ 
 ก. พระอารามหลวง หมายถึง วดัท่ีพระเจา้แผน่ดินทรงสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ หรือ
เป็นวดัท่ีเจา้นายหรือขนุนางสร้างแลว้ถวายเป็นวดัหลวงพระอารามหลวง แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ พระ
อารามหลวงชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี 
 ข. พระอารามราษฎร์ เป็นวดัท่ีผูส้ร้างไม่ไดย้กถวายเป็นวดัหลวง ซ่ึงมีจ านวนมาก กระจายอยู่
ตามทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทัว่ไป 
 อน่ึง นอกเหนือจากการแบ่งวดัออกเป็น 2 ประเภทแลว้ ยงัมีวดัประจ ารัชกาลซ่ึงตามโบราณราช
ประเพณี จะตอ้งมีการแต่งตั้งวดัประจ ารัชกาลของพระเจา้แผน่ดินแต่ละพระองค ์
 

 ความส าคัญของวดั  วดัมีความส าคญันานปัการต่อสังคม เป็นแหล่งความรู้ของคนในชุมชน ท่ีมีค่า
มากในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นการอบรมสั่งสอนโดยตรงแก่ประชาชนทัว่ไป และการอบรมสั่งสอน
โดยเฉพาะแก่กุลบุตรเพื่อให้เตรียมตวัออกไปเป็นผูน้ าครอบครัวและท้องถ่ินท่ีดีในอนาคตหรือการให้
การศึกษาในดา้นศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ีบริการต่าง ๆ ท่ีวดั
ให้แก่คนในทอ้งถ่ินในรูปของกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ นั้น นบัเป็นการให้การศึกษาทางออ้ม ประชาชน
สามารถศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จากการสังเกตพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวดัจดั
ให้บริการ ในส่วนท่ีเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจนั้น เม่ือประชาชนเขา้ไปในวดั เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ ก็จะ
เกิดการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไปดว้ยในตวั เช่น เรียนรู้วธีิปฏิบติัใหจิ้ตใจผอ่งใส สงบเยอืกเยน็ ตามหลกัธรรมค าสั่ง
สอนของพุทธศาสนา ซ่ึงพระจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และวธีิปฏิบติัให้ นอกจากน้ีหากวดับางวดัยงัจดับริเวณ
สถานท่ีให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น ปลูกตน้ไมน้านาพรรณ และเขียนช่ือตน้ไมติ้ดไว  ้ผูท่ี้เขา้วดัก็มี
โอกาสจะศึกษาหาความรู้ในเร่ืองชนิดของพรรณไมเ้หล่านั้นไดด้ว้ยตวัเอง 
 

 วดักบัการจัดกจิกรรมการศึกษา  กิจกรรมการศึกษาท่ีพบในวดั ไดแ้ก่ 
 ก. ศึกษาและฝึกอบรมศีลธรรม สั่งสอนวชิาการต่าง ๆ ทั้งโดยตรง คือแก่ผูม้าบวชตาม ประเพณี  
และแก่เด็กท่ีมาอยูว่ดั และโดยออ้มคือแก่ผูม้าท ากิจกรรมต่าง ๆ ในวดั หรือมาร่วมกิจกรรมในวดั ทั้งวชิา
หนงัสือและวชิาช่างต่าง ๆ 
 ข. ก่อก าเนิดและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม สืบทอดวฒันธรรม รวบรวมศิลปกรรมเสมือนเป็นพิพิธภณัฑ ์
 ค. สงเคราะห์ช่วยให้บุตรหลานชาวบา้นท่ียากจนไดม้าอาศยัเล้ียงชีพพร้อมไปกบัไดศึ้กษาเล่าเรียน 
รับเล้ียงและฝึกอบรมเด็กท่ีมีปัญหา เด็กอนาถา ตลอดจนผูใ้หญ่ซ่ึงไร้ท่ีพกัพิง 
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 ง. ใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัปัญหาชีวติ ความทุกข ์ ความเดือดร้อน ความรู้สึกคบัแคน้ขอ้งใจ
ต่าง ๆ และปรึกษาหารือใหค้  าแนะน าสั่งสอนเก่ียวกบัวธีิแกปั้ญหา 
 จ. ไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท  โดยอาศยัความเคารพนบัถือ เช่ือฟัง พระสงฆท์ าหนา้ท่ีประดุจ ศาล
ตดัสินความท่ีมุ่งในทางสมคัรสมานสามคัคี  เป็นส าคญั 
 ฉ. ให้ความบนัเทิงจดังานเทศกาล งานสนุกสนานร่าเริง และมหรสพต่าง ๆ ของชุมชน รวมทั้ง
เป็นท่ีเล่นสนุกสนานของเด็ก ๆ 
 ช. เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีให้ความร่มร่ืนสดช่ืนของธรรมชาติ พร้อมไปกับให ้
บรรยากาศท่ีสงบเยอืกเยน็ทางจิตใจของพระศาสนา 
 ซ. เป็นสถานท่ีพบปะประดุจสโมสรท่ีชาวบา้นนดัพบ เป็นท่ีชุมนุมสังสรรค์ สนทนาปรึกษา 
หารือกนัในกิจกรรมท่ีเหมาะสม และผอ่นคลาย 
 ฌ. เป็นสถานท่ีแจง้ข่าว แพร่ข่าว และส่ือสัมพนัธ์เก่ียวกบักิจการของทอ้งถ่ิน ข่าวภายใน ทอ้งถ่ิน  
ข่าวจากภายนอกทอ้งถ่ิน เช่น ข่าวเก่ียวกบัเหตุการณ์ของประเทศชาติบา้นเมือง อาศยัวดัเป็นศูนยเ์ผยแพร่ท่ี
ส าคญัท่ีสุด และวดัหรือศาลาวดัเป็นท่ีส าหรับก านนัหรือผูใ้หญ่บา้น ตลอดจนนายอ าเภอเรียกชาวบา้น หรือ
ลูกบา้นมาประชุม หรือถือโอกาสท่ีมีชุมชนในงานวดั แจง้ข่าวคราว กิจกรรมต่าง ๆ 
 ญ. เป็นสถานท่ีจดักิจกรรมของชุมชน ตลอดจนด าเนินการบางอยา่งของบา้นเมือง เช่น เป็นท่ี
กล่าวปราศรัยหาเสียงของนกัการเมือง ท่ีจดัลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ฎ. เป็นสถานพยาบาล และเป็นท่ีท่ีรวบรวมสืบทอดต ารายาแผนโบราณ ยากลางบา้นท่ีรักษา
ผูป่้วยเจบ็ตามภูมิรู้ซ่ึงถ่ายทอดสืบ ๆ มา 
 ฏ. ให้บริการท่ีพกัคนเดินทาง ท าหนา้ท่ีดุจโรงแรม ส าหรับผูเ้ดินทางไกล โดยเฉพาะจากต่างถ่ิน
และไม่มีญาติเพื่อนพอ้ง 
 ฐ. เป็นคลงัพสัดุ ส าหรับเก็บอุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้าง ๆ ซ่ึงชาวบา้นจะไดใ้ชร่้วมกนัเม่ือมีงานท่ี
วดัหรือยมืไปใชเ้ม่ือตนมีงาน 
 ฑ. เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม หรือให้บริการดา้นพิธีกรรม ซ่ึงผกูพนักบัชีวิตของทุกคนใน
ระยะเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต ตามวฒันธรรมประเพณีชุมชนไทยแต่ละชุมชน เช่น แต่ละหมู่บา้น  
มีวดัประจ าชุมชนของตน  และต่างก็ยึดถือว่าวดัน้ีเป็นวดัของตน  เป็นสมบติัร่วมกนัของคนทั้งหมดใน
ชุมชน วดัแต่ละวดัจึงเป็นเคร่ืองผนึกชุมชนให้รวมเป็นหน่วยหน่ึง ๆ ของสังคม วดัท่ีส าคญั ปูชนียสถานท่ี
ประชาชนเคารพอยา่งกวา้งขวางก็เป็นเคร่ืองรวมใจประชาชนทั้งเมือง ทั้งจงัหวดั ทั้งภาค หรือทั้งประเทศ  
พระสงฆซ่ึ์งเป็นท่ีเคารพนบัถือ ก็ไดก้ลายเป็นส่วนประกอบส าคญัในระบบ การรวมพลงัและควบคุมทาง
สังคม 
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รูป : การนวดแผนโบราณเพื่อรักษาโรค  ท่ีวดัพระเชตุพนฯ 
 

โบสถ์ (คริสต์ศาสนา) 
 
 ในทางคริสตศ์าสนา โบสถ์ หมายถึง อาคารหรือสถานท่ีท่ีผูน้บัถือศาสนาคริสตม์ารวมกนั เพื่อ
ประกอบพิธีหรือท าศาสนกิจร่วมกนั เป็นเอกลกัษณ์ประการหน่ึงของวิถีชีวิตของคริสตชน และคริสตชน
ส านึกตนเองวา่เป็นประชากรของพระเจา้ และพวกเขาก็มารวมตวักนัถวายนมสัการในฐานะท่ีเป็นประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ส่วนประกอบของโบสถ์ 
 ค าว่า “โบสถ์” (Church) มาจากภาษากรีกว่า “ekklesia” ตรงกบัค าภาษาลาตินวา่ “ecclesai” 
ความหมายตามอกัษร “ekklesia” คือ ผูไ้ดรั้บเรียก (จากพระจิตเจา้) ให้เรารวมตวักนั หมายถึง ตวัอาคาร
โบสถ์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีให้การตอ้นรับผูท่ี้มาชุมชนกนัน้ี ความหมายของค าวา่ “โบสถ์” มีพฒันาการอนั
ยาวนาน ตลอดประวติัศาสตร์ของพระศาสนจกัร โบสถมี์ส่วนประกอบคร่าว ๆ ดงัน้ี 
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 ลานหน้าโบสถ์ (Church Courtyard) 
 ลานหน้าโบสถ์ถือวา่มีความส าคญัมากท่ีจะตอ้งมีเผื่อไว  ้ เพราะลานน้ีจะแสดงออกซ่ึงคุณค่าของ
การใหก้ารตอ้นรับเป็นด่านแรก ดงันั้น อาจออกแบบเป็นรูปลานหนา้โบสถ์ท่ีมีเสาเรียงรายรองรับ ซุ้มโคง้อยู่
โดยรอบ ๆ ดา้น หรือรูปแบบอยา่งอ่ืนท่ีจะส่งผลคลา้ยคลึงกนั บางคร้ังก็ใชล้านดงักล่าวในการประกอบพิธี
ดว้ย หรือบางทีก็ใชเ้ป็นทางผา่นเขา้ เป็น “ตวัเช่ือมโยง” ระหวา่ง “ภายนอกโบสถ์” และ “ภายในโบสถ์” โดย
จะตอ้งไม่ใหส่้งผลกระทบท่ีกลายเป็นการปิดกั้น  แต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับสภาพจิตใจจากความสับสน
วุน่วายของชีวติภายนอก เตรียมจิตใจเขา้สู่ความสงบภายในโบสถ ์
 ระเบียงทางเข้าสู่อาคารโบสถ์  =(Atrium หรือ Nathex) และประตูโบสถ์ 
 การสร้างโบสถ์ในคติเดิมเพื่อจะผา่นเขา้สู่โถงภายในอาคารโบสถ์ จะตอ้งผ่านระเบียงทางเขา้สู่
อาคารโบสถ์ท่ีเรียกกนัวา่ Atrium หรือ Nathex ก่อน และบริเวณนั้นจะมีประตูอยูด่ว้ย ระเบียงน้ีคือบริเวณท่ี
ให้การตอ้นรับบรรดาสัตบุรุษผูม้าร่วมพิธีซ่ึงเปรียบเสมือนพระศาสนจกัร เหมือน “มารดา ผูใ้ห้การตอ้นรับ
ลูก ๆ ของพวกเธอ” และประตูทางเขา้อาคารโบสถ์ก็เปรียบเสมือน “พระคริสตเจา้ ผูท้รงเป็นประตูของ
บรรดาแกะทั้งหลาย” (เทียบ  ยน : 10:7) ดงันั้นหากจะมีภาพตกแต่งท่ีประตูกลาง ก็ให้ค  านึงถึงความหมาย
ดงักล่าวขนาดของประตูและทางเขา้น้ี นอกจากจะตอ้งค านึงถึงสัดส่วนให้เหมาะสมกบัขนาดความจุของโถง  
ภายในโบสถแ์ลว้ ยงัจะตอ้งค านึงถึงความจ าเป็นของขบวนแห่ อยา่งสง่าท่ีจะตอ้งผา่นเขา้ - ออกดว้ย 
 

 หอระฆงั (Bell Tower) และระฆงัโบสถ์ (Bell) 
 ในการออกแบบก่อสร้างโบสถ ์ควรจะค านึงถึงบริเวณการก่อสร้างหอระฆงั  และก าหนดให้มีการ
ใชร้ะฆงั เพื่อประโยชน์ใชส้อยแบบดั้งเดิม นัน่คือ การเรียกสัตบุรุษให้มาร่วมชุมนุมกนัในวนัพระเจา้หรือ
เป็นการแสดงออกถึงวนัฉลองและสมโภช รวมทั้งเป็นการส่ือสารให้ทราบกนัดว้ยสัญญาณการเคาะระฆงั  
เช่น ระฆงัเขา้โบสถ์วนัธรรมดา ระฆงัพรหมถือสาร ระฆงัวนัสมโภช ระฆงัผูต้าย ฯลฯ ควรละเวน้การใช้
เสียงระฆงัจากเคร่ืองเสียงและล าโพง 
 

 รูปพระ 
 สอดคลอ้งกบัธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของพระศาสนจกัร พระรูปของคริสตเจา้, พระแม่มารี  
และนกับุญไดรั้บการเคารพในโบสถ์ต่าง ๆ แต่รูปพระเหล่าน้ีจะตอ้งจดัวางในลกัษณะท่ีจะไม่ท าให้สัตบุรุษ
วอกแวกไปจากการประกอบพิธีท่ีก าลงัด าเนินอยูแ่ละไม่ควรมีจ านวนมาก และจะตอ้งไม่มีรูปนกับุญองค์
เดียวกนัมากกวา่หน่ึงรูป รวมทั้งจดัขนาดใหเ้หมาะสมดว้ย โดยปกติแลว้ควรจะค านึงถึงความศรัทธาของหมู่
คณะทั้งหมดในการตกแต่งและการจดัสร้างโบสถ ์(I.G.278) 
 

 อ่างน า้เสก  (Holy  water Font) 
 อ่างน ้าเสกเตือนให้ระลึกถึงอ่างลา้งบาป และน ้ าเสกท่ีสัตบุรุษใชท้  าเคร่ืองหมายกางเขนบนตนเอง
นั้น เป็นการเตือนใจให้ระลึกถึงศีลลา้งบาปท่ีเราได้รับ  ดว้ยเหตุน้ีเองท่ีน ้ าเสกจึงตั้งไวต้รงทางเขา้โบสถ ์ 
นอกจากน้ียงัก ากบัใหใ้ชว้สัดุเดียวกนั  มีรูปแบบและรูปทรงสอดคลอ้งกบัอ่างลา้งบาปดว้ย 
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 รูปสิบส่ีภาค (Stations of the Cross) 
 ไม่วา่รูปสิบส่ีภาคจะประกอบดว้ยพระรูปพร้อม ทั้งไมก้างเขน หรือมีเฉพาะไมก้างเขนเพียงอยา่งเดียว 
ก็ให้ประดิษฐานไวใ้นโบสถ์ หรือ ณ สถานท่ีเหมาะสมส าหรับติดตั้งรูปสิบส่ีภาค  เพื่อความสะดวกของ
สัตบุรุษ (หนงัสือเสก และอวยพร บทท่ี 34 ขอ้ 1098) 
 

 เคร่ืองเรือนศักดิ์สิทธ์ิ (Sacred  Futnishings) 
 การประกอบพิธีกรรมของคริสตชนตอ้งใชอุ้ปกรณ์หลายอยา่ง ทั้งท่ีเป็นโครงสร้างถาวรและท่ีเป็น
แบบเคล่ือนยา้ยได้ มีทั้งเป็นเคร่ืองเรือนหรือภาชนะ เราใช้ช่ือรวมเรียกอุปกรณ์เหล่าน้ีว่า “เคร่ืองเรือน
ศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือ “เคร่ืองเรือนพิธีกรรม” ซ่ึงอุปกรณ์เหล่านั้นมีไวใ้ชส้อยในระหวา่งการ ประกอบพิธีการ  
ปฏิรูปพิธีกรรมสังคายนาก็ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีดว้ย “พระศาสนจกัรเอาใจใส่กวดขนัเป็นพิเศษ ให้เคร่ืองเรือนท่ี
ใชใ้นศาสนาสวยงามสมท่ีจะให้คารวกิจมีความสง่างาม พระศาสนจกัรจึงยอมให้มีการเปล่ียนแปลงรูปทรง
การตกแต่งท่ีเกิดจากความกา้วหนา้ทางวชิาการตามยคุสมยั (S.C.122) 
 คริสตศาสนาในประเทศไทยมีหลายนิกาย แต่ละนิกายจะมีจารีตและการใชค้  าสัญลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 
นิกายท่ีมีประชาชนรู้จกัและนบัถือกนัมากมีอยู ่ 2 นิกาย คือ นิกายโรมนัคอทอลิก (คริสตงั) และนิกาย
โปรเตสแตนต์ (คริสเตียน) แต่ละนิกายจะมีวิธีเรียกท่ีแตกต่างกนั เช่น นิกาย โรมนัคาทอลิก จะเรียกโบสถ์
ของตนเองวา่ โบสถพ์ระแม่มารี โบสถใ์นนิกายน้ีจะแตกต่างดา้นสถาปัตยกรรมยุโรป ประดบัประดาดว้ยรูป
ป้ันต่าง ๆ แต่นิกายโปรแตสแตนส์และเรียกโบสถ์ของตนเองว่า คริสตจกัร เช่น คริสตจกัรพระสัญญา  
อาคารของโบสถ์จะเนน้ความเรียบง่ายเหมือนอาคารทัว่ไป ไม่เนน้รูปเคารพ หรือรูปป้ัน อาจจะมีไมก้างเขน
เล็กพอเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงอาคารทางดา้น ศาสนกิจเท่านั้น (อ้างจาก  http: www.panyathai.or.th) 
 
มัสยดิ 
 มสัยดิ หรือสุเหร่า หรือสะกดวา่ มสัญฺด เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิม ชาวมุสลิมในแต่ละชุมชน
จะสร้างมสัยิดข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา อนัไดแ้ก่ การนมาซ และการวิงวอน การปลีก
ตนเพื่อบ าเพญ็ตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ  และคอลวะหฺ) นอกจากน้ีมสัยิดยงัเป็นโรงเรียนสอนอลักุ
รอานและศาสนาสถานท่ีชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ท าบุญเล้ียง สถานท่ีท าพิธีสมรส และสถานท่ีพกั
พิงของผูส้ัญจรผูไ้ร้ท่ีพ  านกั โดยท่ีจะตอ้งรักษามารยาทของมสัยิด เช่น การไม่คละเคลา้ระหวา่งเพศชายและ 
หญิง การกระท าท่ีขดักบับทบญัญติัหา้มของอิสลาม (ฮะรอม) ทั้งมวล 
 ค าวา่ มสัยดิ หรือมสัญิด  เป็นค าท่ียมืมาจากภาษาอาหรับ แปลวา่ สถานท่ีกราบ 
 ค าวา่ สุเหร่า เป็นค าท่ียมืมาจากภาษามลาย ูSurau 
 

 ศาสนสถานของศาสนาอิสลามท่ีส าคญัท่ีสุด คือ อลัมสัญิด  อลัฮะรอม (มสัญิดตอ้งห้าม) ในนคร
มกักะหฺ อนัเป็นท่ีตั้งของกะอุบะหฺ มะกอมอิบรอฮีม (รอยเทา้ของศาสดาอิบรอฮีม) ขา้ง ๆ นั้นเป็นเนินเขา  อศั
ศอฟา และอลัมรัวะหฺ  อลัมสัญิด  อลัฮะรอม เป็นสถานท่ีนมาซประจ าวนั และสถานท่ีบ าเพญ็ฮจัน์ เพราะยาม

http://www.panyathai.or.th/
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ท่ีมุสลิม ประกอบพิธีฮจัญต์อ้งฏอวาฟรอบกะอฺบะหฺ  นมาซหลงัมะกอมอิบรอฮีม  และ เดิน  (สะอฺยุ) ระหวา่ง 
อศัศอฟา และอลัมรัวะหฺ 
 รองลงมาคือ อลัมสัญิด  อลันะบะวยี ์ คือ มสัญิดของศาสนทูตมุฮมัมดั ซ่ึงมีร่างของท่านฝังอยู ่
 อลัมสัญิด  อลัอกัศอ เป็นมสัญิดท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์อิสลาม เพราะศาสนทูตมุฮมัมดั  
ไดข้ึ้นสู่ฟากฟ้า (มิอฺรอจญ)์ จากท่ีนัน่ (htt://www.wikipedia.org/wike) 
 
 
กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนแต่ละคนไปส ารวจวดั โบสถ ์และมสัยิดท่ีอยูใ่นชุมชน/ต าบล แลว้เขียนเป็นประวติัความ
เป็นมา ความส าคญั ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดจ้ากวดั โบสถ ์มสัยดิ จดัท าเป็นรายงานส่งครู 
 
 
พพิธิภัณฑ์ 
 พิพิธภณัฑ์ เป็นท่ีรวบรวม รักษา คน้ควา้ วิจยั และจดัแสดงหลกัฐานวตัถุส่ิงของท่ีสัมพนัธ์กบั
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เป็นบริการการศึกษาท่ีใหท้ั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่ประชาชนทัว่ไป เนน้การ
จดักิจกรรมการศึกษาท่ีเอ้ือให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง พิพิธภณัฑ์ มีหลากหลายรูปแบบ มีการ
จดัแบ่งประเภทแตกต่างกนัไป ซ่ึงกล่าวโดยสรุปแบ่งออกได ้6 ประเภท ดงัน้ี 
 1. พิพิธภณัฑสถานประเภททัว่ไป (Encyclopedia  Museum) เป็นสถาบนัท่ีรวมวิชาการทุกสาขา
เขา้ดว้ยกนั โดยจดัเป็นแผนก ๆ 
 2. พิพิธภณัฑสถานศิลปะ (Museum  of Arts) เป็นสถาบนัท่ีจดัแสดงงานศิลปะทุกแขนง  
 3. พิพิธภณัฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Museum of Science and Technology) เป็น
สถาบนัท่ีจดัแสดงวิวฒันาการทางวิทยาศาสตร์ดา้นต่าง ๆ เช่น เคร่ืองจกัรกล โทรคมนาคม ยานอวกาศ และ
ววิฒันาการเก่ียวกบัเคร่ืองมือการเกษตร เป็นตน้ 
 4. พิพิธภณัฑสถานธรรมชาติวิทยา (Natural Science Museum) เป็นสถาบนัท่ีจดัแสดง เร่ืองราว
ของธรรมชาติเก่ียวกบัเร่ืองของโลก ดิน หิน แร่ สัตว ์พืช รวมทั้งสวนสัตว ์สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน และ
พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าและสัตวบ์กดว้ย 
 5. พิพิธภณัฑสถานประวติัศาสตร์ (Historical Museum) เป็นสถาบนัท่ีจดัแสดงหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ แสดงถึงชีวติความเป็นอยู ่วฒันธรรมและประเพณี พิพิธภณัฑ์ประเภทน้ีอาจแยกเฉพาะเร่ืองก็ได ้
เช่น พิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมและจดัแสดงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ซ่ึงเก่ียวกบัการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ 
สังคม หรือการแสดงบา้นและเมืองประวติัศาสตร์ ทั้งน้ีรวมถึงโบราณสถาน อนุสาวรีย ์และสถานท่ีส าคญั
ทางวฒันธรรม 
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 6. พิพิธภณัฑสถานชาติพนัธ์ุวิทยาและประเพณีพื้นเมือง (Museum of Ethnology) และการ
จ าแนกชาติพนัธ์ุ และอาจจดัเฉพาะเร่ืองของทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่พิพิธภณัฑสถานพื้นฐาน และ
ถ้าจดัแสดงกลางแจง้โดยปลูกโรงเรือน จดัสภาพแวดล้อมให้เหมือนสภาพจริง ก็เรียกว่าพิพิธภณัฑสถาน 
กลางแจง้ (Open-air  Museum) 
 อน่ึง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตินั้น เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัฐ สามารถแบ่งประเภทได ้
3 ประเภท คือ 
 ก. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ีเป็นสถานท่ีสะสมศิลปโบราณวตัถุของวดั และประกาศเป็น 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ขณะน้ีมีจ านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ 
 1. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม  กรุงเทพมหานคร 
 2. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  วดัเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
 3. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  วดัมหาธาตุ  อ าเภอไชยา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 4. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  มหาวรีวงศ ์ วดัสุทธิจินดา  จงัหวดันครราชสีมา 
 5. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  อินทบุรี  วดัโบสถ ์ อ าเภออินทบุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี 
 6. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พระปฐมเจดีย ์ จงัหวดันครปฐม 
 7. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  วดัพระมหาธาตุ  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 8. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  วดัพระธาตุหริภุญชยั  จงัหวดัล าพนู 
 9. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  วดัมชัฌิมาวาส  จงัหวดัสงขลา 
 10. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  ชยันาทมุนี  วดัพระบรมธาตุ  จงัหวดัชยันาท 
 

 ข. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ แหล่งอนุสรณ์สถาน (Site  Museum) พิพิธภณัฑสถานประเภทน้ี  
เกิดข้ึนเม่ือกรมศิลปากรด าเนินการส ารวจขุดคน้และขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในจงัหวดัต่าง ๆ เป็นตน้ เหตุ
ให้พบศิลปวตัถุโบราณเป็นจ านวนมาก กรมศิลปากรจึงด าเนินนโยบายจดัสร้างพิพิธภณัฑสถานข้ึนตรง
แหล่งท่ีพบศิลปะโบราณวตัถุให้เป็นสถานท่ีรวบรวม สงวนรักษา และจดัแสดงส่ิงท่ีคน้พบจากแหล่ง
โบราณสถาน เพื่อให้ประชาชนท่ีไดม้าชมโบราณสถานไดช้มโบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุท่ีขุดคน้พบดว้ย ท าให้
เกิดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณคดีของแต่ละแห่ง ไดเ้ขา้ใจเห็นคุณค่า
และเกิดความภาคภูมิใจ ช่วยกันหวงแหนรักษาสมบัติ วฒันธรรมให้เป็นมรดกของชาติสืบไป
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติในแหล่งอนุสรณ์สถานท่ีสร้างข้ึนแลว้ ไดแ้ก่ 
 1. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสน  จงัหวดัเชียงราย 
 2. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 3. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามค าแหง  จงัหวดัสุโขทยั 
 4. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 5. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร 
 6. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติบา้นเล่า  จงัหวดักาญจนบุรี 
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 7. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์ จงัหวดันครปฐม 
 8. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติบา้นเชียง  จงัหวดัอุดรธานี 
 9. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติวงัจนัทรเกษม  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 10. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์  จงัหวดัลพบุรี 
 

 ค. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาค (Regional Museun) เป็นการด าเนินนโยบายเผยแพร่ 
ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และโบราณคดีแก่ประชาชนในภาคต่าง ๆ โดยใช้พิพิธภณัฑสถานเป็น
ศูนยก์ลางวฒันธรรมใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนแต่ละภาค ไดแ้ก่ 
 1. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 
 2. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 4. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี 
 5. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสวรรคโลก  จงัหวดัสุโขทยั 
 6. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสงขลา  จงัหวดัสงขลา 
 

 พิพิธภัณฑ์กับการจัดกิจกรรมการศึกษา พิพิธภณัฑ์ไดมี้การจดักิจกรรมการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ดงัน้ี  
 ก. งานบริการใหก้ารศึกษา ไดแ้ก่ 
  1. จดับริการบรรยายและน าชมแก่นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงติดต่อนัดหมายวนัเวลากับฝ่าย 
การศึกษา เจา้หนา้ท่ีการศึกษาจะบรรยายและน าชมตามระดบัความรู้ ความสนใจของนกัเรียน และเนน้พิเศษ
ในเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรวชิาเรียนของนกัเรียนแต่ละระดบัชั้นการศึกษา 
  2. จดับรรยายและน าชมแก่ประชาชนในวนัอาทิตย ์ เจา้หน้าท่ีการศึกษาจะบรรยาย และ น าชม 
ซ่ึงเป็นบริการส าหรับประชาชน มีทั้งการน าชมทัว่ไป (Guided  Tour) และการบรรยายแต่ละห้อง (Gallery 
Talk) 
  3. เปิดชั้นสอนศิลปะแก่เด็กระหวา่งปิดภาคฤดูร้อน ฝ่ายการศึกษาไดท้  าการเปิดสอน ศิลปะแก่
เด็กทั้งไทยและต่างประเทศ 
 ข. งานเผยแพร่ศิละวฒันธรรมแก่ชาวต่างประเทศ ฝ่ายการศึกษามีเจา้หนา้ท่ีจ  ากดั ไม่สามารถ
บรรยายและน าชมแก่ชาวต่างประเทศเป็นภาษาต่าง ๆ ได ้ จึงไดจ้ดัอาสาสมคัรและท าการอบรมมคัคุเทศก์
อาสาสมคัรท่ีเป็นชาวต่างประเทศท่ีอยูใ่นไทยมาช่วยงานพิพิธภณัฑสถาน เรียกช่ือ คณะชาวต่างประเทศวา่  
“The National Museum Volunteer Group” คณะอาสาสมคัรท ากิจกรรม ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
  1. จดัมคัคุเทศน์ชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ  เป็นภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั  
และภาษาญ่ีปุ่น 
  2. จดัอบรมวชิาศิลปะในประเทศไทยระยะเวลาคร้ังละ 10-12 สัปดาห์ เป็นภาษาองักฤษ 
  3. จดัรายการน าชมโบราณสถาน โดยมีเจา้หนา้ท่ีการศึกษาร่วมไปดว้ย 
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  4. จดัรายการบรรยายทางวิชาการเป็นประจ า  โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญเป็น 
ผูบ้รรยาย 
  5. คณะอาสาสมคัรช่วยงานหอ้งสมุด งานหอ้งสมุดภาพน่ิง และงานวชิาการอ่ืน ๆ 
 ค. งานวชิาการ ไดแ้ก่ 
  1. จดัตั้งห้องสมุดศิลปโบราณคดี ฝ่ายการศึกษาได้ปรับปรุงห้องสมุดกองกลางโบราณคดี    
ซ่ึงเดิมมีหนงัสือส่วนใหญ่เป็นหนงัสือท่ีพิมพใ์นงานฌาปนกิจ จึงไดติ้ดต่อขอรับหนงัสือจากมูลนิธิต่าง ๆ 
และไดจ้ดัหาเงินจดัซ้ือหนงัสือประเภทศิลปะและโบราณคดีเขา้ห้องสมุด และจดัหาบรรณารักษอ์าสาสมคัร
ท าบตัรหอ้งสมุดและดูแลงานหอ้งสมุด 
  2. จดัตั้งห้องสมุดภาพน่ิง  (Slide  Library) มีภาพน่ิงศิลปะ โบราณวตัถุและโบราณสถาน 
  3. จดัท า Catalogue ศิลปวตัถุในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เป็นภาษาองักฤษ 
  4. จดัพิมพเ์อกสารทางวชิาการ 
  

 อน่ึง ในทอ้งถ่ินท่ีอยูห่่างไกลจากแหล่งวิทยาการ จะมีการจดักิจกรรมพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็น
รถเคล่ือนท่ีไปตามสถานท่ีต่าง ๆ มีการจดักิจกรรมหลากหลายในรถ อาทิ จดันิทรรศการ บรรยาย สาธิต และ
ศึกษาคน้ควา้เอกสารต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         รูป พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส 
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รูป พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง 
 

 
 

รูป อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตน่ิาน 
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อุทยานการศึกษา 
 อุทยานการศึกษา หมายถึง การออกแบบระบบการศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกและบริการแก่
ประชาชนในทอ้งถ่ินในเขตเมือง เป็นการบริการท่ีผสมผสานระหวา่งการพกัผอ่น หยอ่นใจกบัการศึกษาตาม
อธัยาศยั เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของคน แต่อยา่งไรก็ตามไดมี้ความเห็นแตกต่างกนัในเร่ืองของนิยามของ  
“อุทยานการศึกษา” ซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

ก. กลุ่มพฒันาการนิยม จดัอุทยานการศึกษาเพื่อปัญหาการขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ์ อาคาร 
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญหายากไวใ้นท่ีเดียวกนั โดยจดัเป็นสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ท่ีสามารถให้การศึกษาในหลกัสูตรท่ีจดัไม่ไดใ้นโรงเรียนปกติ  เพราะขาดทรัพยากรการศึกษา เพื่อ
เอ้ืออ านวยโอกาสทางการศึกษาแก่นกัศึกษา นกัเรียนทุกระดบัชั้น ประชาชนทัว่ไปทั้งใน และนอกเวลาเรียน
ปกติ  เป็นการตอบสนองต่อการใหก้ารศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตลอดชีวติ 
 

 
 

 ข. กลุ่มมนุษยนิยม มีการจดัอุทยานการศึกษาเพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนวสัดุ อุปกรณ์ อาคาร
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ หายากไวใ้นท่ีเดียวกนัคลา้ยกบักลุ่มพิพฒันาการนิยม  
แต่ในอุทยานการศึกษาของกลุ่มมนุษยนิยม เน้นให้มีส่วนบริเวณท่ีร่มร่ืนเป็นท่ีพกัผ่อนแก่ผูใ้ช้อุทยาน
การศึกษาเพิ่มข้ึนอีกส่วนหน่ึง 
 

ความส าคัญของอุทยานการศึกษา   
 อุทยานการศึกษามีความส าคญั ดงัน้ี 
 ก. ช่วยสร้างความคิดรวบยอด การท่ีผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั ไดรั้บค าแนะน า สาธิต 
และไดท้ดลองดว้ยตนเอง ท าใหผู้เ้รียนสามารถสร้างมโนภาพท่ีถูกตอ้งไดท้นัทีท่ีเห็น เช่น การไดท้ดลองทอ
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ผา้ดว้ยก่ีกระตุก ท าให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดไดร้วดเร็วและถูกตอ้งกวา่การอ่านจากเอกสาร  
เป็นตน้ 
 ข. ให้ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม การเรียนรู้ประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์จ าลองใน 
อุทยาน การศึกษาท าให้สามารถเขา้ใจสภาพท่ีจริงแทข้ององคค์วามรู้  เช่น การศึกษาสถาปัตยกรรมของบ้าน
ทรงไทย และเพนียดคลอ้งชา้งสมยัโบราณ เป็นตน้ 
 ค. ช่วยสร้างความใฝ่รู้ในเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน จากการท่ีผูเ้รียนสามารถสัมผสัและเห็นสภาพจริง
ของส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา ท าใหเ้ขา้ใจง่าย และไปเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป 
 ง. เป็นแหล่งท่ีใหก้ารศึกษาต่อเน่ือง อุทยานการศึกษาสามารถให้บริการแก่คนทุกเพศ ทุกวยั ทุก
อาชีพ ในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งทางดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ และการท ากิจกรรมการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมี
อยูจ่  านวนมากมาย ซ่ึงลว้นแต่ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตทั้งส้ิน จึงเป็นแหล่งท่ีทุกคนสามารถแสวงหา
ไดทุ้กอยา่งท่ีตนตอ้งการอยา่งอิสระและต่อเน่ือง 
 

 
 

รูป อุทยานการศึกษารัชกาลที่ 2 
 

 
 

รูป แสดงผู้เรียนร่อนทองในอุทยานการศึกษา 
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 จ. เป็นแหล่งท่ีใหค้วามเสมอภาคแก่ประชาชนทุก ๆ คนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการให้บริการของ
อุทยานการศึกษา ไม่วา่จะเป็นดา้นการท ากิจกรรมพฒันาวิชาชีพ การท ากิจกรรมสุขภาพ ตามเวลาท่ีตอ้งการ
จะเรียน 
 อุทยานการศึกษากบัการจดักิจกรรมการศึกษา อุทยานการศึกษามีลกัษณะเป็นสวนสาธารณะท่ี
จดัสร้างข้ึนเพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศยั และการพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนกิจกรรมของ
การศึกษาท่ีส าคญัของอุทยานการศึกษามี 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนของอุทยานท่ีมีภูมิทศัน์เขียว สะอาด สงบ ร่มร่ืน สวยงามตามธรรมชาติ มีสระ
น ้า ล าธารตน้ไมใ้บหญา้เขียวชอุ่มตลอดปี และมีอาคารสถานท่ี พร้อมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดั
กิจกรรม การศึกษาตามอธัยาศยั และการพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนทุกเพศ ทุกวยั พื้นท่ีส่วนท่ีเป็น
พฤกษชาติ มีการปลูกและแสดงไมด้อกและไมป้ระดบัของไทยไวใ้หส้มบูรณ์ครบถว้น มีสวนน ้าซ่ึงจดัปลูก
บวัทุกชนิด อาคารสัญลกัษณ์ ศาลาพุม่ขา้วบิณฑ ์ และอาคารตรีศร เป็นศูนยก์ลางของอุทยาน มีอาคารไทย
สมยัปัจจุบนัส าหรับจดัพิพิธภณัฑ์ นิทรรศการ การสาธิต และการจดัแสดงเร่ืองต่าง ๆ ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
สวนสุขภาพทั้งสวนกายและสวนจิต มีศาลาส าหรับการนัง่พกัผอ่นกระจายอยูใ่นบริเวณอุทยานและมีส่ือไทย 
4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้สร้างข้ึนตามรูปแบบของสถาปัตยกรรม
ในภาคนั้น ๆ รวมทั้งจดัแสดงส่ิงของ เคร่ืองใชท่ี้มีลกัษณะเฉพาะของภาคนั้น ๆ ในเรือนไทย ดงักล่าวดว้ย 
 ส่วนท่ี 2  เป็นส่วนของกิจกรรมการศึกษาตามอธัยาศยั  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1) กิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัชีวิตไทย เอกลกัษณ์ไทย ศิลปวฒันธรรมไทย วิทยาการ
กา้วหนา้และประยุกตว์ิทยาท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยโดยส่วนรวมดว้ย มีการผลิต และพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่เสนอไวใ้นอุทยานการศึกษา เช่น ภาพยนตร์ ภาพทศัน์ คอมพิวเตอร์ มลัติวิชัน่ 
และส่ือโสตทศัน์อ่ืน ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงววิฒันาการและการประยกุตเ์ทคโนโลยี การส่ือสารในประเทศไทย
มีการจดัแสดงมหกรรม นิทรรศการ และการสาธิต ทั้งท่ีจดัประจ าและจดัเป็นคร้ังคราว ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาและเร่ืองทัว่ไป เช่น แสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการดา้นวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทศัน์ โทรศพัท ์ 
โทรพิมพ ์ และการส่ือสารผา่นดาวเทียม เป็นตน้ ตลอดจนมีการจดัพิพิธภณัฑ์เฉพาะเร่ือง เฉพาะอยา่งท่ีไม่
ซ ้ าซอ้นกบัพิพิธภณัฑท่ี์จดักนัอยูแ่ลว้ เช่น พิพิธภณัฑ ์ชีวติไทย และจดัสร้างเรือนไทย 4 ภาค เป็นตน้ 
 2) กิจกรรมส่งเสริมการพกัผ่อนและนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ ไดมี้สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีบรรยากาศร่มร่ืน สงบ สะอาด และปลอดภยั มีงานอดิเรกท่ี
เหมาะสม รวมทั้งไดพ้ฒันาร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยการจดัสร้างศาลาท่ีพกักระจายไวใ้น
บริเวณให้มากพอเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นในวนัหยุดของประชาชน จดัตั้งชมรมกลุ่มผูส้นใจงานอดิเรก
ต่าง ๆ และเป็นศูนยน์ดัพบเพื่อการท างานอดิเรกร่วมกนั โดยอุทยานการศึกษาเป็นผูป้ระสานส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวก นอกจากน้ีมีการจดัสวนสุขภาพ ทั้งสวนกายและสวนจิต เพื่อให้ผูม้าใชป้ระโยชน์ไดม้า
ใชอ้อกก าลงักายโดยสภาพธรรมชาติ และการพฒันาสุขภาพจิต 
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 3) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามเก่ียวกบัศิลปะพื้นบา้น การละเล่น
พื้นบา้น และงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ของไทย โดยการเลือกสรรเร่ืองท่ีหาดูไดย้าก หรือก าลงัจะสูญ
หายมาแสดงเป็นคร้ังคราว จดัท าภาพยนตร์และภาพวีดิทศัน์  บนัทึกเร่ืองต่าง ๆ ลว้นเสนอผา่นเทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีจดัไวใ้นอุทยานการศึกษา นอกจากน้ียงัมีการร่วมกบัชุมชนจดังานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  
โดยมุ่งธ ารงรักษารูปแบบและวธีิการจดัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมไวเ้ป็นตวัอยา่ง 
 อุทยานแห่งชาติ หมายถึง พื้นท่ีอนักวา้งใหญ่ไพศาล ท่ีประกอบดว้ยทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม  
เหมาะส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าหายาก หรือมีปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ี
อศัจรรย ์ อุทยานแห่งชาติท่ีส าคญัไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา อุทยานแห่งชาติดอยขนุตาล เป็นตน้ 
 อุทยานแห่งชาติกบัการจดักิจกรรมการศึกษา มีดงัน้ี 
 ก. เป็นสถานท่ีศึกษาดา้นธรรมชาติวทิยา มีการรักษาและอนุรักษส์ายพนัธ์ุธรรมชาติ ของพืชและ
สัตวป่์า ซ่ึงเอ้ือประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อการจดักิจกรรมการศึกษาดา้นเกษตรศาสตร์ และชีววทิยา 
 ข. การรักษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพกาย และ
สุขภาพจิตของมนุษยชาติ 
 ค. ใชเ้ป็นแหล่งนนัทนาการเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติของมนุษย ์
 
กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8 - 10 คน แต่ละกลุ่มวางแผนการคน้ควา้ เก่ียวกบั “ศิลปวฒันธรรมไทย”  
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยใช้ขอบข่ายเน้ือหา จากบทท่ี 2 ว่าผูเ้รียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ใดในการคน้ควา้
เรียงล าดบัอยา่งนอ้ย 3 แหล่ง รวมทั้งบอกเหตุผลวา่ ท าไมจึงใชแ้หล่งเรียนรู้ล าดบัท่ี 1, 2 และ 3 แลว้รายงาน
หนา้ชั้น รวมทั้งจดัท าเป็นรายการการคน้ควา้ส่งครู 
 
 

เร่ืองที่ 5 : การใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

 
มารู้จักอนิเทอร์เน็ตกนัเถอะ 
 1. อนิเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร 
 ถา้จะถามวา่อินเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร คงจะตอบไดไ้ม่ชดัเจน วา่ คือ 1) ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer  Network) ขนาดใหญ่ ซ่ึงเกิดจากน าเอาคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก
ทัว่โลกมาเช่ือมต่อกนัเป็นเครือข่ายเดียวกนั โดยใชข้อ้ตกลงในการส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
หรือใช้ภาษาส่ือสารหลกั (Protocol) เดียวกนั คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet  
Protocol) 2) เป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดเ้กือบทุกประเภท  
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เป็นเคร่ืองมือส่ือสารของคนทุกชาติ ทุกภาษาทัว่โลก และ 3) เป็นส่ือ (Media) เผยแพร่ขอ้มูลไดห้ลาย
ประเภท เช่น ส่ือส่ิงพิมพ,์ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวทิย ุส่ือโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 2. อนิเทอร์เน็ตส าคัญอย่างไร 
 เทคโนโลยีสนเทศ (Information  Technology) หลายประเทศทัว่โลกก าลงัให้ความส าคญั 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกโดยย่อว่า “ไอที (IT) ซ่ึงหมายถึงความรู้ในวิธีการประมวลผล จดัเก็บ 
รวบรวม เรียกใช ้และน าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานไอที  
คือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสาร โทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานดา้นการส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นสายโทรศพัท ์ 
ดาวเทียม หรือเคเบิ้ลใยแกว้น าแสง อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงในการประยุกตใ์ชไ้อที หาก
เราจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารในการท างานประจ าวนั อินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางท่ีท าให้เราเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ ทัว่โลกท่ีเกิดข้ึนไดใ้นเวลา อนัรวดเร็ว ในปัจจุบนัสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลไดง่้ายๆ กวา่ส่ืออ่ืนๆ อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล แหล่งใหญ่ท่ีสุดของโลก และเป็นท่ี
รวมทั้งบริการเคร่ืองมือสืบคน้ขอ้มูลหลายประเภท จนกระทัง่กล่าวไดว้่าอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญั
อยา่งหน่ึงในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทั้งในระดบับุคคลและองคก์ร 
(อา้งอิงจาก http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/computer/Internet/whatinet.html  7 มีนาคม 2552) 
 3. ความหมายของอนิเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ท่ีมีการเช่ือมต่อระหว่าง
เครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทัว่โลก โดยใชภ้าษาท่ีใชส่ื้อกลางกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ โพรโทรคอล  
(Protocol) ผูใ้ชเ้ครือข่ายน้ีสามารถส่ือสารถึงกนัไดใ้นหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล์ (E-mail), เวบ็บอร์ด (Web 
bord),  แชทรูม (Chat room) การสืบคน้ขอ้มูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมมา
ใชไ้ด ้(อา้งอิงจาก  http : //th.wikipedai.org/wiki/) 
 

อนิเทอร์เน็ตในลกัษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญในโลกปัจจุบัน 
   ถา้จะพูดถึงวา่อินเทอร์เน็ตมีความจ าเป็นและเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดคงจะไม่ผิดนกั เพราะ
เราสามารถใชช่้องทางน้ีท าอะไรไดม้ากมายโดยท่ีเราก็คาดไม่ถึง ซ่ึงพอสรุปความส าคญัไดด้งัน้ี 
 

1. เหตุผลส าคัญทีท่ าให้แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตได้รับความนิยมแพร่หลาย  คือ 
  1. การส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีไม่จ  ากดั ระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ี
ต่างระบบปฏิบติัการก็สามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้
  2. แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะทาง ไม่ว่าจะอยู่ภายใน 
อาคารเดียวกนั ห่างกนัคนละมุมโลก ขอ้มูลก็สามารถส่งผา่นถึงกนัไดด้ว้ยเวลารวดเร็ว 
  3. อินเทอร์เน็ตไม่จ  ากดัรูปแบบของขอ้มูล ซ่ึงมีไดท้ั้งมูลมูลท่ีเป็นขอ้ความอย่างเดียว หรืออาจมี 
ภาพประกอบ รวมไปถึงขอ้มูลชนิดมลัติมีเดีย คือ มีทั้งภาพเคล่ือนไหวและมีเสียงประกอบดว้ยได ้
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2. หน้าทีแ่ละความส าคัญของแหล่งเรียนรู้อนิเทอร์เน็ต 
   การส่ือสารในยุคปัจจุบนัเป็นยุคไร้พรมแดน การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จ านวนมาก ๆ ไดใ้น
เวลาอนัรวดเร็ว และใชต้น้ทุนในการลงทุนต ่า เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน และอินเทอร์เน็ตเป็น
ส่ือท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าวได ้ จึงเป็นความจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งให้ความสนใจและ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหม่น้ี เพือ่จะไดใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี ดงักล่าวอยา่งเตม็ท่ี 
   อินเทอร์เน็ตถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลท่ีเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้
มาตรฐานการส่ือสารเดียวกนั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศจากเครือข่ายต่าง ๆ ทัว่โลก  
ดงันั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกดา้น ทั้งบนัเทิงและวิชาการ  
ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่าง ๆ (อา้งอิงจาก http://www.srangfun.net/web/ Knowlage/BasicCom/09.htm) 
3. ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้อนิเทอร์เน็ตกบังานด้านต่างๆ 
 ด้านการศึกษา 
 1.  สามารถใช้เป็นแหล่งคน้ควา้หาขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลดา้นการเมือง ดา้น
การแพทย ์และอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ 
 2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นหอ้งสมุดขนาดใหญ่ 
 3. ผูใ้ชส้ามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตติดต่อกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีก าลงัศึกษาอยูไ่ด ้ ทั้งท่ี
ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ เสียง ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ด้านธุรกจิและการพาณชิย์ 
 1.  ในการด าเนินงานทางธุรกิจ สามารถคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
 2.  สามารถซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3. บริษทัหรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการและสนบัสนุนลูกคา้ของตนผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้ เช่น การให้ค  าแนะน า สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกคา้ แจกจ่ายตวัโปรแกรมทดลองใช ้ 
(Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นตน้ 
 ด้านการบันเทงิ 
 1.  การพกัผอ่นหยอ่นใจ สันทนาการ เช่น การคน้หาวารสารต่าง ๆ ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ี
เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนงัสือพิมพแ์ละข่าวสารอ่ืน ๆ โดยมีภาพประกอบท่ีจอคอมพิวเตอร์  
เหมือนกบัวารสารตามร้านหนงัสือทัว่ ๆ ไป 
 2. สามารถฟังวทิยผุา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้อินเทอร์เน็ตไดน้ ามาใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับ
งานไอที ท าใหเ้กิดช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ช่วยในการตดัสินใจและบริหารงาน ทั้งระดบับุคคล
และองคก์ร (อา้งอิงจาก http://www.geocities.com/edtecthno251/nuntiya/6thml) 
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3. ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
  ความส าคญัของขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นส่ิงท่ีตระหนกักนัอยูเ่สมอ 
  1. การจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดง่้ายและส่ือสารไดร้วดเร็ว การ
จดัเก็บขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์  ผูเ้รียน
สามารถจดัเก็บไวใ้นแผน่บนัทึกขอ้มูล สามารถบนัทึกไดม้ากกวา่ 1 ลา้นตวัอกัษร ส าหรับการส่ือสารขอ้มูล
จากแหล่งเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ขอ้มูลสามารถส่งผ่านสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ไดด้ว้ยอตัรา  
120 ตวัอกัษรต่อวนิาที และสามารถส่งขอ้มูล 200 หนา้ ไดใ้นเวลาเพียง 40 นาที โดยท่ีผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียเวลา
นัง่ป้อนขอ้มูลเหล่านั้นชา้ใหม่อีก 
  2. ความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปกติมีการส่งขอ้มูลดว้ย
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึงดว้ยระบบดิจิตอล  วิธีการรับส่งขอ้มูลจะมีการตรวจสอบ
สภาพของขอ้มูล หากขอ้มูลผิดพลาดก็มีการรับรู้และพยายามหาวิธีแกไ้ขให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้ง  
โดยอาจใหท้ าการส่งใหม ่กรณีท่ีผดิพลาดไม่มาก ผูรั้บอาจใชโ้ปรแกรมของตนแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้งไดด้ว้ย
ตนเอง 
  3. ความรวดเร็วของการท างานจากแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปกติสัญญาณทาง
ไฟฟ้าจะเดินทางดว้ยความเร็วเท่าแสง ท าใหก้ารส่งผา่นขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก
ซีกโลกหน่ึงสามารถท าไดร้วดเร็ว ถึงแมว้า่ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของแหล่งเรียนรู้นั้น จะมีขนาดใหญ่ก็ตาม  
ความรวดเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะท าให้ผูเ้รียนสะดวกสบายอยา่งยิ่ง เช่น การท าบตัรประจ าตวั
ประชาชน ผูรั้บบริการสามารถท าท่ีใดก็ได ้ เพราะระบบฐานขอ้มูลจะเช่ือมต่อถึงกนัไดทุ้กท่ีทัว่ประเทศ ท า
ใหเ้กิดความสะดวกกบัประชาชนผูรั้บบริการ 
  4. แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีต้นทุนประหยัด การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้หากนัเป็น
เครือข่ายเพื่อรับและส่งหรือส าเนาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ราคาตน้ทุนของ
การใชข้อ้มูลประหยดัมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัส่งแบบอ่ืน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถรับและส่งขอ้มูลจาก
แหล่งเรียนรู้ใหร้ะหวา่งกนัผา่นทางสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไดส้ะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง 
  5. ช่ือและเลขทีอ่ยู่ไอพขีองแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
   คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีต่ออยูบ่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีเลขท่ีอยูไ่อพี (IP address) และแต่ละ
เคร่ืองทัว่โลกจะตอ้งมีเลขท่ีอยู่ไอพีไม่ซ ้ ากนั เลขท่ีอยู่ไอพีน้ีจะได้รับการก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ให้แต่ละ
องคก์รน าไปปฏิบติัเพื่อ ใหร้ะบบปฏิบติัการเรียกช่ือง่ายและการบริหารจดัการเครือข่ายท าไดดี้ จึงก าหนดช่ือ
แทนเลขท่ีอยูไ่อพ ีเรียกวา่ โดเมน โดยจะมีการตั้งช่ือส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองท่ีอยูบ่นเครือข่าย  
เช่น nfe.go.th ซ่ึงใชแ้ทนเลขท่ีอยูไ่อพี 203.172.142.0 การก าหนดให้มีการใช ้ระบบช่ือโดเมนมีการก าหนด
รูปแบบเป็นล าดบัชั้น คือ 
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บริการจากอนิเทอร์เน็ต   
 1. การสืบคน้ขอ้มูลความรู้จากเวบ็ไซตต่์าง ๆ เพียงแต่พิมพค์  าส าคญัจากเน้ือหา หรือเร่ือง ท่ี
ตอ้งการคน้ควา้ก็จะไดช่ื้อเวบ็ไซตจ์  านวนมาก ผูเ้รียนสามารถเลือกหาอ่านไดต้ามความตอ้งการ เช่น กลว้ยไม ้ 
สัตวส์งวน ข่าวด่วนวนัน้ี ราคาทองค า อุณหภูมิวนัน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงิน ฯลฯ (ผูเ้รียน สามารถฝึกการใช้
อินเทอร์เน็ตจากหอ้งสมุดประชาชน หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองจากหนงัสือ) 
 2. ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือท่ีเรียกกนัว่า อีเมล์ เป็นการติดต่อส่ือสารด้วย 
ตวัหนงัสือแบบใหม่ แทนจดหมายบนกระดาษ สามารถรับส่งขอ้มูลระหวา่งกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นท่ีนิยม
ในปัจจุบนั 
 3. การสนทนาหรือหอ้งสนทนา (Chat room) เป็นการสนทนาผา่นอินเทอร์เน็ต สามารถ โตต้อบ
กนัไดท้นัที แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถามตอบปัญหาไดห้ลาย ๆ คนในเวลาเดียวกนั 
 4. กระดานข่าว (Web Board) ผูใ้ชส้ามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ การใหข้อ้เสนอ
ขอ้คิดเห็น อภิปรายโตต้อบ ทุกคนสามารถเขา้ไปใหข้อ้คิดเห็นไดโ้ดยมีผูใ้หบ้ริการเป็นผูต้รวจสอบเน้ือหา  
และสามารถลบออกจากขอ้มูลได ้ 
 5. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์หน่วยงานต่าง ๆ จะมีเวบ็ไซต์ให้บริการขอ้มูลและ ประชาสัมพนัธ์
องค์กรหรือหน่วยงาน เราสามารถเขา้ไปใช้บริการ เช่น สถานท่ีตั้งของห้องสมุด บทบาท ภารกิจของ
พิพิธภณัฑ ์สวนสัตวอ์ยูท่ี่ใดบา้ง แหล่งเรียนรู้มีท่ีใดบา้ง ตารางสอบของนกัศึกษา กศน. เป็นตน้ 
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 6. การอ่านข่าว มีเวบ็ไซตบ์ริการข่าว เช่น CNN New York Time ตลอดจนข่าวจาก หนงัสือพิมพ์
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 7. การอ่านหนงัสือ วารสาร และนิตยสาร มีบริษทัท่ีผลิตส่ือส่ิงพิมพจ์  านวนมากจดัท าเป็น
นิตยสารออนไลน์ เช่น นิตยสาร MaxPC นิตยสาร Interment ToDay นิตยสารดิฉนั เป็นตน้ 
 8. การส่งการ์ดอวยพร สามารถส่งการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  E-Card ผา่น อินเทอร์เน็ต  
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สะดวก รวดเร็ว 
 9. การซ้ือสินคา้และบริการเป็นการซ้ือสินคา้ออนไลน์ โดยสามารถเลือกดูสินคา้พร้อมทั้ง 
คุณสมบติัของสินคา้ และสั่งซ้ือสินคา้พร้อมช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตในทนัที  บริษทัต่าง ๆ จึงมีการ โฆษณา
ขายสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นการใชอิ้นเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย ์ซ่ึงไดรั้บความนิยมในต่างประเทศมาก 
 10. สถานีวทิยแุละโทรทศัน์บนเครือข่าย ปัจจุบนัสถานีวทิยบุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีหลายร้อย
สถานี ผูใ้ชส้ามารถเลือกสถานีและไดย้นิเสียงเหมือนการเปิดฟังวิทยุ ขณะเดียวกนัก็มีการส่งกระจายภาพ
วดีิโอบนเครือข่ายดว้ย แต่ยงัมีปัญหาตรงท่ีความเร็วของเครือข่ายท่ียงัไม่สามารถรองรับการส่งขอ้มูลจ านวน
มาก  ท าใหคุ้ณภาพของภาพไม่ต่อเน่ือง 
 
กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตในเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจ 1 เร่ือง และบนัทึกผลการ ปฏิบติั 
ช่ือเวบ็ไซต ์ http://www.nfe.go.th 
สรุปเน้ือหาท่ีได้
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
  ใหผู้เ้รียนศึกษาส่ือในรูปเวบ็เพจเร่ืองไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์แลว้ช่วยกนัตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. E-mail คืออะไรมีประโยชน์อยา่งไร......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….…………........ 

 2. ในการส่ง E-mail  มีส่วนกรอกขอ้มูลต่อไปน้ี 
  ช่อง  To  มีไวส้ าหรับ .................................................................................................................. 
  ช่อง  Subject  มีไวส้ าหรับ............................................................................................................... 
  ช่อง  CC และช่อง BCC มีขอ้แตกต่างในการใชง้านอยา่งไร........................................................... 
  3.    ถา้ตอ้งการส่งแฟ้มขอ้มูลไปพร้อมกบั  E-mail  จะตอ้งท าอยา่งไร……………………............ 
........................................................................................................................................................................ 
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4. เม่ือเราไดรั้บไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์และตอ้งการท าส าเนาส่งต่อ  ท าอยา่งไร…………… 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

5. ใหผู้เ้รียนสมคัรเป็นสมาชิก  เพื่อขอ  E-mail  Address  จากเวบ็ไซต ์ E-mail  ใดก็ได ้ เช่น  
http:www.hotmail.com,  yahoo.com  thaimail.com  gmail.com  แลว้เขียนช่ือ  E-mail ของตน 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ประโยชน์ โทษ และมารยาทในการใช้อนิเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ 
1. ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนชุมชนเมืองแห่งใหม่ของโลก เป็นชุมชนของคนทัว่มุมโลก จึงมี บริการ
ต่าง ๆ เกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลา ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตหลกั ๆ ดงัน้ี 
 1.1 ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) หรือ E-mail เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูส่้งจะตอ้งส่งขอ้ความไปยงัท่ีอยูข่องผูรั้บ ซ่ึงเป็นท่ีอยูใ่นรูปแบบของอีเมล ์ 
เม่ือผูส่้งเขียนจดหมาย 1 ฉบบั แลว้ส่งไปยงัท่ีอยูน่ั้น ผูรั้บจะไดรั้บจดหมายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที แมจ้ะอยู่
ห่างกนัคนละซีกโลกก็ตาม นอกจากน้ียงัสามารถส่งแฟ้มขอ้มูลหรือไฟลแ์นบไปกบัอีเมลไ์ดด้ว้ย 
 1.2 การขอเขา้ระบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต (Telnet) เป็นการบริการอินเทอร์เน็ตรูปแบบ หน่ึง
โดยท่ีเราสามารถเขา้ไปใชง้านคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึงท่ีอยูไ่กล ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เช่น ถา้เราอยูท่ี่โรงเรียน
ท างานโดยใชอิ้นเทอร์เน็ตของโรงเรียนแลว้กลบัไปท่ีบา้น  เรามีคอมพิวเตอร์ท่ีบา้นและต่อ อินเทอร์เน็ตไว้
เราสามารถเรียกขอ้มูลจากท่ีโรงเรียนมาท าท่ีบา้นได ้เสมือนกบัเราท างานท่ีโรงเรียนนัน่เอง 
 1.3 การโอนถ่ายขอ้มูล (File Transfer Protocol หรือ FTP) เป็นการบริการอีกรูปแบบหน่ึง ของ
ระบบอินเทอร์เน็ต เราสามารถคน้หาและเรียกขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเก็บไวใ้นเคร่ืองของเราไดท้ั้งขอ้มูล
ประเภทตวัหนงัสือ รูปภาพ และเสียง 
 1.4 การสืบคน้ขอ้มูล (Gopher, Archie, World wide Web) หมายถึง การใชเ้ครือข่าย อินเทอร์เน็ต  
ในการคน้หาข่าวสารท่ีมีอยูม่ากมายแลว้ช่วยจดัเรียงขอ้มูลข่าวสารหวัขอ้อยา่งมีระบบ เป็นเมนูท าให้เราหา
ขอ้มูลไดง่้ายหรือสะดวกมากข้ึน 
 1.5 การแลกเปล่ียนข่าวสารและความคิดเห็น (Usenet) เป็นการให้บริการแลกเปล่ียนข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็นท่ีผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตทัว่โลกสามารถพบปะกนั แสดงความคิดเห็นของตน โดยมีการ
จดัการผูใ้ช้เป็นกลุ่มหรือนิวกรุ๊ป (New  Group) แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ เช่นเร่ือง
หนงัสือ เร่ืองการเล้ียงสัตว ์ตน้ไม ้คอมพิวเตอร์ และการเมือง เป็นตน้ ปัจจุบนัมี Usenet มากกวา่ 15,000 กลุ่ม 
นบัเป็นเวทีขนาดใหญ่ใหทุ้กคนจากทัว่มุมโลกแสดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง 
 



119 

 1.6 การส่ือสารดว้ยขอ้ความ (Chat,  IRC-Internet  Relay Chat) เป็นการพูดคุยระหวา่งผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตโดยพิมพข์อ้ความตอบกนั ซ่ึงเป็นวธีิการส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมมากอีกวิธีหน่ึง การสนทนา
กนัผา่นอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเรานัง่อยูใ่นหอ้งสนทนาเดียวกนั แต่ละคนก็พิมพข์อ้ความโตต้อบกนัไป
มาไดใ้นเวลาเดียวกนั แมจ้ะอยูค่นละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม 
(อา้งอิงจากhttp://www.geocities.com/useng_9/33.htm  9 มีนาคม 2522) 
 1.7 การซ้ือขายสินคา้และบริการ (E-Commerce = Electronic Commerce) เป็นการจบัจ่ายซ้ือ
สินคา้และบริการ เช่น ขายหนงัสือ คอมพิวเตอร์ การท่องเท่ียว เป็นตน้ ปัจจุบนัมีบริษทัใช้ อินเทอร์เน็ต ใน
การท าธุรกิจและใหบ้ริการลูกคา้ตลอด 24 ชัว่โมง ในปี พ.ศ. 2540 การคา้ขายบนอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าสูงถึง 1  
แสนลา้นบาท และจะเพิ่มเป็น 1 ลา้นลา้นบาท ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงเป็นโอกาสธุรกิจแบบใหม่ท่ีน่าสนใจ
และเปิดทางใหทุ้กคนเขา้มาท าธุรกรรมไม่มากนกั 
 1.8  การใหค้วามบนัเทิง (Entertain) ในอินเทอร์เน็ตมีบริการดา้นความบนัเทิงในทุกรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น เกม เพลง รายการโทรทศัน์ รายการวิทยุ เป็นตน้ เราสามารถเลือกใช้ บริการเพื่อความบนัเทิง ไดต้ลอด  
24  ชัว่โมง และจากแหล่งต่าง ๆ ทัว่ทุกมุมโลก ทั้งประเทศไทย อเมริกา ยโุรป และ ออสเตรเลีย เป็นตน้ 
 

2.  โทษของแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
 ทุกสรรพส่ิงในโลกยอ่มมีทั้งดา้นท่ีเป็นคุณประโยชน์และดา้นท่ีเป็นโทษ เปรียบเสมือน เหรียญท่ีมี  
2  ดา้นเสมอ ข้ึนอยูก่บัวา่เราจะเลือกใชอ้ยา่งไรให้เกิดผลดีต่อเรา ขอยกตวัอยา่งโทษท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้าก
การใชง้านอินเทอร์เน็ต ดงัน้ี 
 2.1 โรคติดอินเทอร์เน็ต (Webaholic) ถา้จะถามวา่อินเทอร์เน็ตก็เป็นส่ิงเสพติดหรือ ก็คงไม่ใช่  แต่
ถา้เปรียบเทียบกนัแลว้ก็คงไม่แตกต่าง หากการเล่นอินเทอร์เน็ตท าใหคุ้ณเสียงานหรือแมแ้ต่ท าลายสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
(อา้งอิงจาก  www.kbyala.ca.th/web-subject/web-tec/pen/my%20web/mywebit7/pan8/word/tot.doc                         
10  มีนาคม  2552) 
 

 2.2 อินเทอร์เน็ตท าให้รู้สึกหมกมุ่น มีความตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นเวลานานข้ึน ไม่สามารถ
ควบคุมการใชอิ้นเทอร์เน็ตได้ รู้สึกหงุดหงิดเม่ือตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตนอ้ยลงหรือหยุดใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นวิธี
ในการหลีกเล่ียงปัญหาหรือคิดวา่การใชอิ้นเทอร์เน็ตท าใหต้นเองรู้สึกดีข้ึน หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อน
เร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ตของตวัเอง การใชอิ้นเทอร์เน็ตท าให้เกิดการเส่ียงต่อการสูญเสียงาน การเรียน และ

http://www.kbyala.ca.th/web-subject/web-tec/pen/my%20web/mywebit7/pan8/word/tot.doc
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ความสัมพนัธ์ ยงัใชอิ้นเทอร์เน็ตถึงแมว้่าตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก มีอาการผิดปกติ อยา่งเช่น หดหู่ กระวน
กระวายเม่ือเลิกใชอิ้นเทอร์เน็ต ใชเ้วลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต นานกวา่ท่ีตวัเองไดต้ั้งใจไว ้
 2.3 เร่ืองอนาจารผิดศีลธรรม เร่ืองของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาไปในทางขดัต่อศีลธรรม ลามก
อนาจาร หรือรวมถึงภาพโป๊เปลือยต่าง ๆ นั้นเป็นเร่ืองท่ีมีมานานพอสมควรแลว้บนโลกอินเทอร์เน็ต แต่ไม่
โจ่งแจง้ เน่ืองจากสมยัก่อนเป็นยุคท่ี www ยงัไม่พฒันามากนกั ท าให้ไม่มีภาพออกมา แต่ในปัจจุบนัภาพ
เหล่าน้ีเป็นท่ีโจ่งแจง้บนอินเทอร์เน็ต และส่ิงเหล่าน้ีสามารถเขา้สู่เด็กและเยาวชนไดง่้าย โดยผูป้กครองไม่
สามารถท่ีจะให้ความดูแลไดเ้ต็มท่ี เพราะวา่อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นโลกท่ีไร้พรมแดน และเปิดกวา้งท าให้ส่ือ
เหล่าน้ีสามารถเผยแพร่ไปไดร้วดเร็ว จนเราไม่สามารถจบักุมหรือเอาผดิผูท่ี้ท  าส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมาได ้
 

 
 
 
 
 
 
 

 2.4 ไวรัส  มา้โทรจนั หนอนอินเทอร์เน็ต และระเบิดเวลา ท าใหข้อ้มูลท่ีเก็บไวถู้กท าลายหมด 
ไวรัส เป็นโปรแกรมอิสระซ่ึงจะสืบพนัธ์ุโดยการจ าลองตวัเองให้มากข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อท่ีจะท าลายขอ้มูล  หรือ
อาจท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานชา้ลง โดยการแอบใช้สอยหน่วยความจ า หรือพื้นท่ีวา่งบนดิสก์ โดย
พลการ 
 หนอนอินเทอร์เน็ต ถูกสร้างข้ึนโดย Robert  Morris, Jr. จนดงักระฉ่อนไปทัว่โลก มนัคือ 
โปรแกรมท่ีจะสืบพนัธ์ุโดยการจ าลองตวัเองมากข้ึนเร่ือย ๆ จากระบบหน่ึง  ครอบครองทรัพยากร และท าให้
ระบบชา้ลง 
 ระเบิดเวลา คือ รหสัซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นตวักระตุน้รูปแบบเฉพาะของการโจมตีนั้น ๆ ท างาน เม่ือ
สภาพการโจมตีนั้น ๆ มาถึง เช่น ระเบิดเวลาจะท าลายไฟลท์ั้งหมดในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2542   
ส่วนโทษเฉพาะทีเ่ป็นภัยต่อเด็กมีอยู่ 7 ประการ บนอินเทอร์เน็ตสามารถจ าแนกออกได ้ดงัน้ี 
 1. การแพร่ส่ือลามก มีทั้งท่ีเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร ภาพการสมสู่ ภาพตดัต่อลามก 
 2. การล่อล่วง โดยปล่อยใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้ไปพดูคุยกนัใน Chat จนเกิดการล่อลวง นดัหมาย
ไปข่มขืนหรือท าในส่ิงท่ีเลวร้าย 
 3. การคา้ประเวณี มีการโฆษณาเพื่อขายบริการ รวมทั้งชกัชวนใหเ้ขา้มาสมคัรขายบริการ 
 4. การขายสินคา้อนัตราย มีตั้งแต่ยาสลบ ยาปลุกเซ็กซ์ ปืน เคร่ืองช็อตไฟฟ้า 
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 5. การเผยแพร่การท าระเบิด โดยอธิบายขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียด 
 6. การพนนั มีใหเ้ขา้ไปเล่นไดใ้นหลายรูปแบบ 
 7. การเล่มเกม มีทั้งเกมท่ีรุนแรงไล่ฆ่าฟัน และเกมละเมิดทางเพศ 
 

3. มารยาทในการใช้อนิเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 ทุกวนัน้ีอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นแทบ
ทุกดา้น รวมทั้งไดก่้อให้เกิดประเด็นปัญหาข้ึนในสังคม ไม่ว่าในเร่ืองความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยั  
เสรีภาพของการพูดอ่านเขียน ความซ่ือสัตย ์รวมถึงความตระหนกัในเร่ืองพฤติกรรมท่ีเราปฏิบติัต่อกนัและ
กนัในสังคมอินเทอร์เน็ต ในเร่ืองมารยาท  หรือจรรยามารยาทบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดโอกาสให้
ผูค้นเขา้มาแลกเปล่ียน ส่ือสาร และท ากิจกรรมร่วมกนั ชุมชนใหญ่บา้งเล็กบา้งบนอินเทอร์เน็ตนั้นก็ไม่ต่าง
จากสังคมบนโลกแห่งความเป็นจริงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีกฎกติกา (Codes of Conducr) เพื่อใชเ้ป็นกลไกส าหรับ
การก ากบัดูแลพฤติกรรมและการปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิก 
 
กจิกรรม 
 ในความคิดเห็นของผูเ้รียนคิดวา่จะมีวิธีการจดัการอยา่งไรท่ีจะรู้ เท่าทนัถึงโทษของแหล่งเรียนรู้
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
 
(อา้งอิงจาก http://th.answers.yahoo.com/question/indexMqid=20071130091130A4hQlq  10  มีนาคม  2552 
ขนิษฐา  รุจิโรจน์  อา้งถึงใน  http://cc.swu.ac.th/ccnews/content/e1624/e1950/e3918/e3949/indez-th.html   
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  9  มีนาคม  2552) 
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แบบทดสอบ เร่ือง การใช้แหล่งเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1. ขอ้ใดเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ มากท่ีสุด 
  ก. หอ้งสมุด 
  ข. สวนสาธารณะ 
  ค. อินเทอร์เน็ต 
  ง. อุทยานแห่งชาติ 
 

 2. หอ้งสมุดประเภทใดท่ีเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหาเฉพาะวชิา 
  ก. หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
  ข. หอ้งสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบ 
  ค. หอ้งสมุดมารวย 
  ง. หอ้งสมุดอ าเภอ 
 

 3. แหล่งเรียนรู้ หมายถึงขอ้ใด 
  ก. สถานท่ีใหค้วามรู้ตามอธัยาศยั 
  ข. แหล่งคน้ควา้เพื่อประโยชน์ในการพฒันาตนเอง 
  ค. แหล่งรวบรวมความรู้และขอ้มูลเฉพาะสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง 
  ง. แหล่งขอ้มูลและประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

 4. ถา้นกัศึกษาตอ้งการรู้เก่ียวกบัโลกและดวงดาว ควรไปใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ใด 
  ก. ทอ้งฟ้าจ าลอง 
  ข. เมืองโบราณ 
  ค. พิพิธภณัฑ ์
  ง. หอ้งสมุด 
 

 5. หนงัสือประเภทใดท่ีหา้มยมืออกนอกหอ้งสมุด 
  ก. เร่ืองแปล 
  ข. หนงัสืออา้งอิง 
  ค. นวนิยาย เร่ืองสั้น 
  ง. วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
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 6. เหตุใดหอ้งสมุดจึงตอ้งก าหนดระเบียบและขอ้ปฏิบติัในการเขา้ใชบ้ริการ 
  ก. เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ 
  ข. เพื่อสนองความตอ้งการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
  ค. เพื่อใหก้ารบริหารงานห้องสมุดเป็นไปอยา่งเรียบร้อย 
  ง. เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 

 7. การจดัท าคู่มือการใชห้้องสมุดเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหอ้งสมุด เป็นบริการประเภทใด 
  ก. บริการข่าวสารขอ้มูล 
  ข. บริการสอนการใชห้้องสมุด   
  ค. บริการแนะน าการใชห้้องสมุด 
  ง. บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 
 

 8. ความส าคญัของห้องสมุดขอ้ใดท่ีช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวม 
  ก. ช่วยใหรู้้จกัแบ่งเวลาในการศึกษาหาความรู้ 
  ข. ช่วยใหมี้ความรู้เท่าทนัโลกยคุใหม่ตลอดเวลา 
  ค. ช่วยใหมี้นิสัยรักการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
  ง. ช่วยใหร้ะวงัรักษาทรัพยสิ์น ส่ิงของของห้องสมุด 
 

 9. หอ้งสมุดประเภทใดใหบ้ริการทุกเพศ วยั และความรู้ 
  ก. หอ้งสมุดเฉพาะ 
  ข. หอ้งสมุดโรงเรียน 
  ค. หอ้งสมุดประชาชน 
  ง. หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
 

 10. หอ้งสมุดมารวยเป็นห้องสมุดประเภทใด 
  ก. หอ้งสมุดเฉพาะ 
  ข. หอ้งสมุดโรงเรียน 
  ค. หอ้งสมุดประชาชน 
  ง. หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
 

 11. ขอ้ใดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมทางศาสนาและสอนคนใหเ้ป็นคนดี 
  ก. วดั 
  ข. มสัยดิ 
  ค. โบสถ ์
  ง. ถูกทุกขอ้ 
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 12. ขอ้ใดต่อไปน้ีคือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากอินเทอร์เน็ต 
  ก. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  ข. ใชค้น้หาขอ้มูลท ารายงาน 
  ค. ดาวน์โหลดโปรแกรม 
  ง. ถูกทุกขอ้ 
  

 13. เวบ็ไซตคื์ออะไร 
  ก. แหล่งรวบเวบ็เพจ 
  ข. แหล่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ค. ส่วนท่ีช่วยคน้หาเวบ็เพจ 
  ง. คอมพิวเตอร์เก็บเวบ็เพจ 
 

 14. เวบ็เพจเปรียบเทียบกบัส่ิงใด 
  ก. ล้ินชกั 
  ข. แฟ้มเอกสาร 
  ค. หนงัสือ 
  ง. หนา้หนงัสือ 
 

 15. ถา้หากหนา้เวบ็เพจโหลดไม่สมบูรณ์  ตอ้งแกไ้ขอยา่งไร 
  ก. กดปุ่มกากบาท 
  ข. กดปุ่ม  Refresh 
  ค. คลิกเมา้ส์ท่ีปุ่ม 
  ง. กดปุ่ม  Refresh  และคลิกเมา้ส์ท่ีปุ่ม 
 

 16. E-mail  ใดต่อไปน้ีไดม้าฟรี  ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
  ก. Supha@ksc.net.th 
  ข. Nattaya5001@hotmail.com 
  ค. Jan@inet.co.th 
  ง. เสียค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 

 17. จดหมายฉบบัใดต่อไปน้ีจะถูกน าไปเก็บไวใ้นโฟลเดอร์  Junk mail 
  ก. จดหมายท่ีมีการแนบไฟลภ์าพ  และไฟลเ์อกสารมาพร้อมกบัจดหมาย 
  ข. จดหมายท่ีผูรั้บไดเ้ปิดอ่านเรียบร้อยแลว้  และท าการลบทิ้งไปแลว้ 
  ค. จดหมายท่ีมีขอ้ความอวยพรจากบุคคลท่ีเราไม่รู้จกั 
  ง. จดหมายโฆษณายาลดน ้าหนกัจากบริษทัหรือร้านขายยา 
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 18. ในการใชง้าน  Hotmail  เม่ือเราลืมรหสัผา่น  เราสามารถเรียกคน้รหสัผา่นของเราไดโ้ดยอะไร 
  ก. Sign-out Name 
  ข. Sign-in Name 
  ค. Secret  Question 
 ง. ถูกทุกขอ้  
 
 
แนวค าตอบ 
   1. ค 2. ค 3. ง 4. ก 5. ข 6. ง 7. ค 8. ง 9. ค  
  10. ก 11. ง 12. ง 13. ข 14. ง 15. ข 16. ข 17. ง 18. ค 
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บทที ่3 
การจดัการความรู้ 

 

สาระส าคญั 
 

 การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือของการพฒันาคุณภาพของงาน   หรือสร้างนวตักรรมในการท างาน
การจดัการความรู้จึงเป็นการจดัการกบัความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นตวัคน  และความรู้เด่นชดั  น ามา
แบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ดว้ยการผสมผสานความสามารถของคนเขา้ดว้ยกนัอย่าง
เหมาะสม มีเป้าหมายเพื่อการพฒันางาน พฒันาคน และพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 

  1. ออกแบบผลิตภณัฑ์ สร้างสูตร สรุปองคค์วามรู้ใหม่ของขอบเขตความรู้ 
  2. ประพฤติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  3. สร้างสรรคส์ังคมอุดมปัญญา 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 

  เร่ืองท่ี  1 ความหมาย ความส าคญั หลกัการ 
  เร่ืองท่ี  2 กระบวนการจดัการความรู้ การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้ 
    และการจดัท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 
 เร่ืองท่ี  3 ทกัษะกระบวนการจดัการความรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู้ 

 
  ค าช้ีแจง  จงกากบาท X เลือกขอ้ท่ีท่านคิดวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 
 

 1. การจดัการความรู้เรียกสั้น ๆ วา่อะไร 
   ก. MK 
   ข. KM 
   ค. LO 
   ง. QA 
 

 2. เป้าหมายของการจดัการความรู้คืออะไร 
   ก. พฒันาคน 
   ข. พฒันางาน 
   ค. พฒันาองคก์ร 
   ง. ถูกทุกขอ้ 
 

 3. ขอ้ใดถูกตอ้งมากท่ีสุด 
   ก. การจดัการความรู้หากไม่ท า จะไม่รู้ 
   ข. การจดัการความรู้ คือ การจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ 
   ค. การจดัการความรู้ ถือเป็นเป้าหมายของการท างาน 
   ง. การจดัการความรู้ คือ การจดัการความรู้ท่ีมีในเอกสาร ต ารา มาจดัใหเ้ป็นระบบ 
 

 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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 6. รูปแบบของการจดัการความรู้ตามโมเดลปลาทู ส่วน “ทอ้งปลา” หมายถึงอะไร 
   ก. การก าหนดเป้าหมาย 
   ข. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   ค. การจดัเก็บเป็นคลงัความรู้ 
   ง. ความรู้ท่ีชดัแจง้ 
 

 7. ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้คือใคร 
   ก. คุณเอ้ือ 
   ข. คุณอ านวย 
   ค. คุณกิจ 
   ง. คุณลิขิต 
 

 8. สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 
   ก. เอกสาร 
   ข. วซีีดี 
   ค. เวบ็ไซต ์
   ง. ถูกทุกขอ้ 
 

 9. การจดัการความรู้ดว้ยตนเองกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่  อยา่งไร 
   ก. เก่ียวขอ้งกนั  เพราะการจดัการความรู้ในบุคคลหลาย ๆ คน  รวมกนัเป็นชุมชน 
    เรียกวา่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   ข. เก่ียวขอ้งกนั  เพราะการจดัการความรู้ใหก้บัตนเองก็เหมือนกบัจดัการความรู้ 
    ใหชุ้มชนดว้ย 
   ค. ไม่เก่ียวขอ้งกนั  เพราะจดัการความรู้ดว้ยตนเองเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนชุมชน 
     แห่งการเรียนรู้เป็นเร่ืองของชุมชน 
   ง. ไม่เก่ียวขอ้งกนั  เพราะชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 
 
เฉลย  : 1) ข    2) ง    3) ก    4) ก    5) ค    6) ข    7) ข    8) ง    9) ก     
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เร่ืองที่ 1 : แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความรู้ 
ความหมายของการจัดการความรู้ 
 การจดัการ (Management)  หมายถึง กระบวนการในการเขา้ถึงความรู้  และการถ่ายทอด ความรู้ท่ี
ตอ้งด าเนินการร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังาน  ซ่ึงอาจเร่ิมตน้จากการบ่งช้ีความรู้ท่ีตอ้งการใชก้ารสร้าง และแสวงหา
ความรู้ การประมวลเพื่อกลัน่กรองความรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ การสร้างช่องทางเพื่อการส่ือสาร
กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง การแลกเปล่ียนความรู้ การจดัการสมยัใหม่กระบวนการทางปัญญา เป็นส่ิงส าคญัในการคิด  
ตดัสินใจ และส่งผลใหเ้กิดการกระท า การจดัการจึงเนน้ไปท่ีการปฏิบติั 
 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีควบคู่กบัการปฏิบติั ซ่ึงในการปฏิบติัจ าเป็น ตอ้งใชค้วามรู้
ท่ีหลากหลายสาขาวชิามาเช่ือมโยงบูรณาการเพื่อการคิดและตดัสินใจ และลงมือปฏิบติั จุดก าเนิดของความรู้
คือสมองของคน เป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นสมอง ช้ีแจงออกมาเป็นถอ้ยค าหรือ ตวัอกัษรไดย้าก ความรู้นั้นเม่ือ
น าไปใชจ้ะไม่หมดไป แต่จะยิง่เกิดความรู้เพิ่มพนูมากข้ึนอยูใ่นสมองของผูป้ฏิบติั 
 ในยคุแรก ๆ มองวา่ ความรู้ หรือทุนทางปัญญา มาจากการจดักระบวนการตีความ สารสนเทศ ซ่ึง
สารสนเทศก็มาจากการประมวลขอ้มูล ขั้นของการเรียนรู้ เปรียบดงัปิรามิดตามรูป แบบน้ี 

 
ความรู้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้เด่นชัด (Explicit  Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นเอกสาร ต ารา คู่มือปฏิบติังานส่ือต่าง ๆ  
กฎเกณฑ ์กติกา ขอ้ตกลง ตารางการท างาน บนัทึกจากการท างาน ความรู้เด่นชดัจึงมี ช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  
“ความรู้ในกระดาษ” 
 2. ความรู้ซ่อนเร้น / ความรู้ฝังลึก (Tacit  Knowledge) เป็นความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นตวัคน พฒันาเป็น
ภูมิปัญญา ฝังอยูใ่นความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ท่ีคนไดม้าจากประสบการณ์สั่งสมมานาน หรือเป็นพรสวรรค์
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อนัเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตวัท่ีมีมาแต่ก าเนิด หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ความรู้ในคน” แลกเปล่ียน
ความรู้กนัไดย้าก ไม่สามารถแลกเปล่ียนมาเป็นความรู้ท่ีเปิดเผยไดท้ั้งหมด ตอ้งเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนั  
ผา่นการเป็นชุมชน เช่นการสังเกต การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งการท างาน หากเปรียบความรู้เหมือนภูเขา
น ้าแขง็ จะมีลกัษณะดงัน้ี 
 

 
  

ส่วนของน ้ าแข็งท่ีลอยพน้น ้ า เปรียบเหมือนความรู้ท่ีเด่นชดั คือ ความรู้ท่ีอยูใ่นเอกสาร ต ารา ซีดี วีดีโอ หรือ
ส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจบัตอ้งได ้ความรู้น้ีมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต ์
 ส่วนของน ้ าแข็งท่ีจมอยูใ่นน ้ า เปรียบเหมือนความรู้ท่ียงัฝังลึกอยูใ่นสมองคน มีความรู้จาก ส่ิงท่ี
ตนเองไดป้ฏิบติั ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตวัหนงัสือให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ได ้ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนน้ี มี
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์
 

ความรู้  2  ยุค 
 ความรู้ยุคที่ 1 เน้นความรู้ในกระดาษ เน้นความรู้ของคนส่วนน้อย ความรู้ท่ีสร้างข้ึนโดย 
นกัวิชาการท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น เรามกัเรียกคนเหล่านั้นวา่ “ผูมี้ปัญญา” ซ่ึงเช่ือวา่คนส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้ ไม่มีปัญญา ไม่สนใจท่ีจะใชค้วามรู้ของคนเหล่านั้น โลกทศัน์ในยคุท่ี 1 เป็นโลกทศัน์ท่ีคบัแคน้ 
 ความรู้ยุคที่ 2 เป็นความรู้ในคน หรืออยูใ่นความสัมพนัธ์ระหวา่งคน เป็นการคน้พบ “ภูมิปัญญา”  
ท่ีอยูใ่นตวัคน ทุกคนมีความรู้เพราะทุกคนท างาน ทุกคนมีสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น จึงยอ่มมีความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคน
ท่ีเกิดจากการท างาน และการมีความสัมพนัธ์กนันั้น เรียกวา่ “ความรู้อนัเกิดจากประสบการณ์” ซ่ึงความรู้ยุคท่ี 2 
น้ีมีคุณประโยชน์ 2 ประการ คือ ประการแรก ท าใหเ้ราเคารพซ่ึงกนัและกนัต่างก็มีความรู้ ประการท่ี 2 ท าให้



131 

หน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีความเช่ือเช่นน้ี สามารถใชศ้กัยภาพแฝงของทุกคนในองคก์รมาสร้างผลงาน  สร้าง
นวตักรรมใหก้บัองคก์ร ท าใหอ้งคก์รมีการพฒันามากข้ึน 
 

การจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้ (Knowledge  Management) หมายถึง การจดัการกบัความรู้และ ประสบการณ์ท่ี
มีอยูใ่นตวัคนและความรู้เด่นชดั น ามาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ดว้ยการผสมผสาน
ความสามารถของคนเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม มีเป้าหมายเพื่อการพฒันางาน พฒันาคน และพฒันาองคก์ร
ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 ในปัจจุบนัและในอนาคต โลกจะปรับตวัเขา้สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงความรู้กลายเป็น
ปัจจยัส าคญัในการพฒันาคน ท าให้คนจ าเป็นตอ้งสามารถแสวงหาความรู้ พฒันาและสร้างองค์กรความรู้
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าพาตนเองสู่ความส าเร็จ และน าพาประเทศชาติไปสู่การพฒันา มีความเจริญกา้วหน้า
และสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้
 คนทุกคนมีการจดัการความรู้ในตนเอง  แต่ยงัไม่เป็นระบบ การจดัการความรู้เกิดข้ึนได้ใน 
ครอบครัวท่ีมีการเรียนรู้ตามอธัยาศยั พ่อแม่สอนลูก ปู่ ยา่ ตายาย ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา ให้แก่
ลูกหลานในครอบครัว ท ากนัมาหลายชัว่อายุคน โดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่นพูดคุย สั่งสอน จดจ า ไม่มี
กระบวนการท่ีเป็นระบบแต่อยา่งใด วิธีการดงักล่าวถือเป็นการจดัการความรู้รูปแบบหน่ึง แต่อยา่งใดก็ตาม
โลกในยุคปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในดา้นต่าง ๆ การใชว้ิธีการจดัการ ความรู้แบบธรรมชาติ
อาจกา้วตามโลกไม่ทนั จึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ เพื่อช่วยให้องคก์รสามารถท าให้บุคคลได้
ใชค้วามรู้ตามท่ีตอ้งการไดท้นัเวลา ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาคนให้มีศกัยภาพ โดยการสร้างและใชค้วามรู้
ในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกวา่เดิม การจดัการ ความรู้หากไม่ปฏิบติัจะไม่เขา้ใจเร่ืองการจดัการ
ความรู้ นัน่คือ “ไม่ท า ไม่รู้” การจดัการความรู้จึงเป็นกิจกรรมของนกัปฏิบติั กระบวนการจดัการความรู้จึงมี
ลกัษณะเป็นวงจรเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป้าหมายคือ การพฒันางานและพฒันาคน 
 การจดัการความรู้ท่ีแทจ้ริง เป็นการจดัการความรู้โดยกลุ่มผูป้ฏิบติังาน เป็นการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัในกลุ่มผูท้  างาน เพื่อช่วยกนัดึง “ความรู้ในคน” และควา้ความรู้ภายนอกมาใชใ้นการท างาน ท าให้
ไดรั้บความรู้มากข้ึน ซ่ึงถือเป็นการยกระดบัความรู้และน าความรู้ท่ีไดรั้บการยกระดบัไปใชใ้นการท างาน  
เป็นวงจรต่อเน่ืองไม่จบส้ิน การจดัการความรู้จึงตอ้งร่วมมือกนัท าหลายคน ความคิดเห็นท่ีแตกต่างในแต่ละ
บุคคลจะก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคด์ว้ยการใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีปณิธานมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้
ประสบผลส าเร็จดีข้ึนกวา่เดิม เม่ือด าเนินการจดัการความรู้แลว้จะเกิดนวตักรรมในการท างาน นัน่คือ การต่อ
ยอดความรู้ และมีองคค์วามรู้เฉพาะเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานของตนเอง การจดัการความรู้มิใช่การเอาความรู้
ท่ีมีอยูใ่นต าราหรือจากผูท่ี้เช่ียวชาญมากองรวมกนั และจดัหมวดหมู่ เผยแพร่ แต่เป็นการดึงเอาความรู้เฉพาะ
ส่วนท่ีใชใ้นงานมาจดัการใหเ้กิดประโยชน์กบัตนเอง กลุ่ม หรือชุมชน 
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 “การจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ น าผลจากการปฏิบัติมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน  
เสริมพลังของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการช่ืนชม ท าให้เป็นกระบวนการแห่งความสุข ความภูมิใจ และการ
เคารพเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกัน ทักษะเหล่านีน้ าไปสู่การสร้างนิสัยคิดบวกท าบวก มองโลก ในแง่ดี และ
สร้างวฒันธรรมในองค์กรท่ีผู้คนสัมพันธ์กันด้วยเร่ืองราวดี ๆ ด้วยการแบ่งปันความรู้ และ แลกเปล่ียนความรู้
จากประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน โดยท่ีกิจกรรมเหล่านีส้อดคล้องแทรกอยู่ในการท างานประจ าทุกเร่ือง  ทุก
เวลา” 

         ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช 
 

ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
 

 หัวใจของการจดัการความรู้ คือการจดัการความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคล โดยเฉพาะบุคคลท่ีมี 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจนงานประสบผลส าเร็จ กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง คนกบัคน  
หรือกลุ่มกบักลุ่ม จะก่อใหเ้กิดการยกระดบัความรู้ท่ีส่งผลต่อเป้าหมายของการท างาน นัน่คือ เกิดการพฒันา
ประสิทธิภาพของงาน คนเกิดการพฒันา และส่งผลต่อเน่ืองไปถึงองคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ผลท่ีเกิด
ข้ึนกบัการจดัการความรู้จึงถือวา่มีความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อ
บุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร  มีอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน หากมีการจดัการความรู้ในตนเอง หรือในหน่วยงาน องค์กร จะเกิด 
ผลส าเร็จท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน เน่ืองจากความรู้เพื่อใชใ้นการพฒันางานนั้นเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากผูท่ี้ผา่นการปฏิบติั
โดยตรง จึงสามารถน ามาใช้ในการพฒันางานไดท้นัที จะเกิดนวตักรรมใหม่ในการท างาน ทั้งผลงานท่ี
เกิดข้ึนใหม ่และวฒันธรรมการท างานร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกนั 
 2. บุคลากร การจดัการความรู้ในตนเองจะส่งผลให้คนในองคก์รเกิดการพฒันาตนเอง และส่ง
ผลรวมถึงองคก์ร กระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนั จะท าให้บุคลากรเกิดความมัน่ใจใน
ตนเอง เกิดความเป็นชุมชนในหมู่เพื่อนร่วมงาน บุคลากรเป็นบุคคลเรียนรู้และส่งผลให้องคก์รเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้อีกดว้ย 
 3. ยกระดบัความรู้ของบุคลากรและองค์กร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะท าให้บุคลากรมีความรู้
เพิ่มข้ึนจากเดิม เห็นแนวทางในการพฒันางานท่ีชดัเจนมากข้ึน และเม่ือน าไปปฏิบติัจะท าให้บุคลากรและ
องคก์รมีองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานในเร่ืองท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได้ มีองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ใชง้าน และจดัระบบใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้
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 “การท่ีเรามีการจัดการความรู้ในตัวเอง จะพบว่าความรู้ในตัวเราท่ีคิดว่าเรามีเยอะแล้ว เป็นจริง ๆ 
แล้ว ยงัน้อยมากเม่ือเทียบกับบุคคลอ่ืน และหากเรามีการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้กับบุคคลอ่ืน จะพบว่า มี
ความรู้บางอย่างเกิดขึน้โดยท่ีเราคาดไม่ถึง และหากเราเห็นแนวทางมีความรู้ แล้วไม่น าไปปฏิบัติ ความรู้นั้น
กจ็ะไม่มีคุณค่าอะไรเลย หากน าความรู้นั้นไปแลกเปล่ียน และน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง ไม่รู้จบ  
จะเกิดความรู้เพ่ิมขึน้อย่างมาก หรือท่ีเรียกว่า “ย่ิงให้ ย่ิงได้รับ”  
 
หลกัการของการจัดการความรู้ 
 

 การจดัการความรู้ ไม่มีสูตรส าเร็จในวิธีการของการจดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
แต่ข้ึนอยูก่บัปณิธานความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานของตนหรือกิจกรรมของกลุ่มตนให้ดีข้ึนกวา่เดิม แลว้ใชว้ิธีการ
จดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันางานหรือสร้างนวตักรรมในงาน  มีหลกัการ ส าคญั 4 ประการ  
ดงัน้ี 
 1. ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การจดัการความรู้
ท่ีมีพลงัตอ้งท าโดยคนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั มีความเช่ือหรือวิธีคิดแตกต่างกนั (แต่มีจุดรวมพลงัคือ มี
เป้าหมายอยูท่ี่งานดว้ยกนั) ถา้กลุ่มท่ีด าเนินการจดัการความรู้ประกอบดว้ยคน ท่ีคิดเหมือน ๆ กนั การจดัการ
ความรู้จะไม่มีพลงัในการจดัการความรู้ ความแตกต่างหลากหลาย มีคุณค่ามากกวา่ความเหมือน 
 2. ร่วมกันพัฒนาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อบรรลุประสิทธิผลท่ีก าหนดไว ้ 
ประสิทธิผลประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 
  2.1 การตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นความตอ้งการของตนเอง ผูรั้บบริการ 
   ความตอ้งการของสังคม หรือความตอ้งการท่ีก าหนดโดยผูน้ าองคก์ร 
  2.2 นวตักรรม ซ่ึงอาจเป็นนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ หรือวธีิการใหม่ ๆ ก็ได ้
  2.3 ขีดความสามารถของบุคคล  และขององคก์ร 
  2.4 ประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. ทดลองและการเรียนรู้ เน่ืองจากกิจกรรมการจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์ จึงตอ้ง
ทดลองท าเพียงนอ้ย ๆ ซ่ึงถา้ลม้เหลวก็ก่อผลเสียหายไม่มากนกั ถา้ไดผ้ลไม่ดีก็ยกเลิกความคิดนั้น ถา้ไดผ้ลดี
จึงขยายการทดลอง คือ ปฏิบติัมากข้ึน จนในท่ีสุดขยายเป็นวิธีท างานแบบใหม่ หรือท่ีเรียกว่า ไดว้ิธีการ
ปฏิบติัท่ีส่งผลเป็นเลิศ (Best  Practice) ใหม่นัน่เอง 
 4. น าเข้าความรู้จากภายนอกอย่างเหมาะสม โดยตอ้งถือวา่ความรู้จากภายนอกยงัเป็นความรู้ท่ี  
“ดิบ” อยู ่ตอ้งเอามาท าให ้“สุก” ใหพ้ร้อมใชต้ามสภาพของเรา โดยการเติมความรู้ท่ีมีตามสภาพของเราลงไป  
จึงจะเกิดความรู้ท่ีเหมาะสมกบัท่ีเราตอ้งการใช ้
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 หลกัการของการจดัการความรู้ จึงมุ่งเน้นไปท่ีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะการจดัการ 
ความรู้เป็นเคร่ืองมือระดมความรู้ในคน และความรู้ในกระดาษทั้งท่ีเป็นความรู้จากภายนอก และความรู้ของ
กลุ่มผูร่้วมงาน เอามาใชแ้ละยกระดบัความรู้ของบุคคล ของผูร่้วมงานและขององคก์ร ท าให้งานมีคุณภาพสูงข้ึน 
คนเป็นบุคคลเรียนรู้และองคก์รเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้ จึงเป็นทกัษะสิบส่วน เป็น
ความรู้เชิงทฤษฏีเพียงส่วนเดียว การจดัการความรู้จึงอยูใ่นลกัษณะ “ไม่ท า - ไม่รู้” 
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เร่ืองที่ 2 : รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู้ 
 

1.  รูปแบบการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้นั้นมีหลายรูปแบบ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “โมเดล” มีหลากหลายโมเดล หวัใจ ของ
การจดัการความรู้ คือ การจดัการความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคนในฐานะผูป้ฏิบติัและเป็นผูมี้ความรู้ การจดัการความรู้
ท่ีท าให้คนเคารพในศกัด์ิศรีของคนอ่ืน การจดัการความรู้นอกจากการจดัการความรู้ในตนเองเพื่อให้เกิด  
การพฒันางานและพฒันาตนเองแลว้ ยงัมองรวมถึงการจดัการความรู้ในกลุ่มหรือ องคก์รดว้ยรูปแบบการ
จดัการความรู้จึงอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือท่ีว่า ทุกคนมีความรู้ปฏิบติัในระดบัความช านาญท่ีต่างกนั   
เคารพความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคน 
 ดร.ประพนธ์  ผาสุกยดื  ไดคิ้ดคน้รูปแบบการจดัการความรู้ไว  ้2 รูปแบบ คือ รูปแบบ ปลาทูหรือท่ี
เรียกวา่ “โมเดลปลาทู” และรูปแบบปลาตะเพียน หรือท่ีเรียกวา่ “โมเดลปลาตะเพียน” แสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการจดัการความรู้ในภาพรวมของการจดัการท่ีครอบคลุมทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้ และความรู้ท่ีฝังลึก  
ดงัน้ี 
 

 โมเดลปลาทู 
 เพื่อให้การจดัการความรู้ หรือ KM เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย จึงก าหนดให้การจดัการความรู เปรียบ
เหมือนกบัปลาทูตวัหน่ึง มีส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการจดัการความรู้อยู่ 3 ส่วน โดยก าหนดว่า ส่วนหัว คือการ
ก าหนดเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน ส่วนตวัปลาคือการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนั และกนั และ
ส่วนหางปลาคือ ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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 รูปแบบการจดัการความรู้  ตาม  โมเดลปลาทู 

 
  

 ส่วนที่ 1 “หวัปลา” หมายถึง “Knowledge Vision” KV คือ เป้าหลายของการจดัการความรู้ ผูใ้ช ้
ตอ้งรู้ว่าจะจดัการความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายอะไร เก่ียวขอ้งหรือสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์พนัธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ขององคก์รอยา่งใด เช่น จดัการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน จดัการความรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะชีวติดา้นยาเสพติด จดัการความรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้ม จดัการความรู้เพื่อพฒันาทกัษะ
ชีวิตดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น จดัการความรู้เพื่อฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ดั้งเดิมของคนในชุมชน      
เป็นตน้ 
 ส่วนที่ 2 “ตวัปลา” หมายถึง “Knowledge Sharing” หรือ KS เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือการ
แบ่งปันความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนผูป้ฏิบติั เนน้การแลกเปล่ียนวธีิการท างานท่ีประสบผลส าเร็จ ไม่เนน้ท่ีปัญหา  
เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีหลากหลายแบบ อาทิ การเล่าเร่ือง การสนทนาเชิงลึก การช่ืนชมหรือการ
สนทนาเชิงบวก เพื่อนช่วยเพื่อน การทบทวนการปฏิบติังาน การถอดบทเรียน การถอดองคค์วามรู้ 
 ส่วนที่ 3 “หางปลา” หมายถึง “Knowledge Assets” หรือ KA เป็นขุมความรู้ท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนความรู้ มีเคร่ืองมือในการจดัเก็บความรู้ท่ีมีชีวิตไม่หยุดน่ิง คือ นอกจากจดัเก็บความรู้ แลว้ยงัง่าย
ในการน าความรู้ออกมาใชจ้ริง ง่ายในการน าความรู้ออกมาต่อยอด และง่ายในการปรับขอ้มูลไม่ให้ลา้สมยั  
ส่วนน้ีจึงไม่ใช่ส่วนท่ีมีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลไวเ้ฉย ๆ ไม่ใช่ห้องสมุดส าหรับเก็บสะสม ขอ้มูลท่ีน าไปใชจ้ริง     
ไดย้าก ดงันั้น เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ จึงเป็นเคร่ืองมือจดัเก็บความรู้อนัทรงพลงัยิ่งใน
กระบวนการจดัการความรู้ 
 
 
 
 
 
 



137 

ตัวอย่างการจัดการความรู้เร่ือง “พฒันากลุ่มวสิาหกจิชุมชน ในรูปแบบปลาทู 

 
  

โมเดลปลาตะเพยีน 

  
จากโมเดล “ปลาทู” ตวัเดียวมาสู่โมเดล “ปลาตะเพียน” ท่ีเป็นฝงู โดยเปรียบแม่ปลา “ปลาตวัใหญ่” ไดก้บั
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ขององคก์รใหญ่ ในขณะท่ีปลาตวัเล็กหลาย ๆ ตวั เปรียบไดก้บัเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ท่ีตอ้งไปตอบสนองเป้าหมายใหญ่ขององคก์ร จึงเป็นปลาทั้งฝงูเหมือน “โมบายปลาตะเพียน” ของ
เล่นเด็กไทยสมยัโบราณท่ีผูใ้หญ่สานเอาไวแ้ขวนเหนือเปลเด็ก เป็นฝงูปลาท่ีหนัหนา้ไปในทิศทางเดียวกนั  
และมีความเพียรพยายามท่ีจะวา่ยไปในกระแสน ้าท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 ปลาใหญ่อาจเปรียบเหมือนการพฒันาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนซ่ึง
การพฒันาอาชีพดงักล่าว ตอ้งมีการแกปั้ญหาและพฒันาร่วมกนัไปทั้งระบบเกิดกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนในชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งการท าบญัชีครัวเรือน การท าเกษตรอินทรีย  ์การท าปุ๋ยหมกั การเล้ียงปลา การเล้ียงกบ  



138 

หากการแกปั้ญหาท่ีปลาตวัเล็กประสบผลส าเร็จ จะส่งผลให้ปลาใหญ่หรือ เป้าหมายในระดบัชุมชนประสบ
ผลส าเร็จดว้ยเช่น นัน่คือ ปลาวา่ยไปขา้งหนา้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 
 ท่ีส าคญั ปลาแต่ละตวัไม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปร่างและขนาดเหมือนกนั เพราะการจดัการความรู้ของ แต่
ละเร่ือง มีสภาพของความยากง่ายในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั รูปแบบของการจดัการความรู้ของแต่ละ
หน่วยยอ่ยจึงสามารถสร้างสรรค์ ปรับให้เขา้กบัแต่ละท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม ปลาบางตวัอาจมีทอ้งใหญ่ เพราะ
อาจมีส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาก บางตวัอาจเป็นปลาท่ีหางใหญ่ เด่นในเร่ืองของการจดัระบบคลงั
ความรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติัมา แต่ทุกตวัตอ้งมีหวัและตาท่ีมองเห็น เป้าหมายท่ีจะไปอยา่งชดัเจน 

 การจดัการความรู้ไดใ้ห้ความส าคญักบัการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้ในทุก
ขั้นตอนของการท างาน เช่นก่อนเร่ิมงานจะตอ้งมีการศึกษาท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีก าลงัจะท า จะเป็นการ
เรียนรู้ดว้ยตวัเองหรืออาศยัความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน มีการศึกษาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชไ้ดผ้ล
พร้อมทั้งคน้หาเหตุผลดว้ยวา่เป็นเพราะอะไร และจะสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นั้นมาใชง้านท่ีก าลงัจะท าน้ีได้
อยา่งไร ในระหวา่งท่ีท างานอยูเ่ช่นกนั จะตอ้งมีการทบทวนการท างาน อยูต่ลอดเวลา เรียกไดว้า่เป็นการ
เรียนรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนกิจกรรมยอ่ยในทุก ๆ ขั้นตอน หมัน่ตรวจสอบอยูเ่สมอวา่จุดมุ่งหมายของงานท่ี
ท าอยูน้ี่คืออะไร ก าลงัเดินไปถูกทางหรือไม่ เพราะเหตุใด ปัญหาคืออะไร จะตอ้งท าอะไร ให้แตกต่างไปจาก
เดิมหรือไม ่และนอกจากนั้นเม่ือเสร็จส้ินการท างานหรือเม่ือจบโครงการ ก็จะตอ้งมีการทบทวนส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ไดม้าแลว้วา่มีอะไรบา้งท่ีท าไดดี้ มีอะไรบา้งท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือรับไวเ้ป็นบทเรียน ซ่ึงการเรียนรู้ตาม
รูปแบบปลาทูน้ี ถือเป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นวงจร อยูส่่วนกลางของรูปแบบการจดัการ
ความรู้นัน่เอง 
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2. กระบวนการจัดการความรู้ 
 กระบวนการจดัการความรู้ เป็นกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้องคก์รเขา้ถึงขั้นตอน ท่ีท าให้
เกิดการจดัการความรู้ หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร มีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาวา่ เป้าหมายการท างานของเราคืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเราจ าตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไร อยูใ่นรูปแบบใด อยูก่บัใคร 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการจดับรรยากาศและวฒันธรรมการท างานของคนใน
องคก์รเพื่อเอ้ือให้คนมีความกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้าง
ความรู้ใหม่เพื่อใชใ้นการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
 3. การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการจดัท าสารบญัและจดัเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ  
เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมและการคน้หาความรู้ น ามาใชไ้ดง่้ายและรวดเร็ว 
 4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เป็นการประมวลความรู้ให้อยูใ่นรูปเอกสาร หรือ รูปแบบ
อ่ืน ๆ ท่ีมีมาตรฐาน ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายและใชไ้ดง่้าย 
 5. การเขา้ถึงความรู้ เป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผูอ่ื้นไดใ้ชป้ระโยชน์ เขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและ
สะดวก เช่น ใชเ้ทคโนโลย ีเวบ็บอร์ด หรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
 6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าให้หลายวิธีการ หากเป็นความรู้เด่นชดั อาจจดัท าเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หากเป็นความรู้ฝังลึกท่ีอยู่ในตวัคน อาจจดัท าเป็นระบบ
แลกเปล่ียนความรู้เป็นทีมขา้มสายงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พี่เล้ียงสอนงาน การสับเปล่ียนงาน การยืมตวั
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นตน้ 
 7. การเรียนรู้ การเรียนรู้ของบุคคลจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนมากมาย ซ่ึงจะไปเพิ่มพูน องค์
ความรู้ขององคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ใหม้ากข้ึนเร่ือย ๆ ความรู้เหล่าน้ีจะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ เป็นวงจร
ท่ีไม่ส้ินสุด เรียกวา่เป็น “วงจรแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวอย่างของการะบวนการจัดการความรู้ 
“วสิาหกจิชุมชน”  บ้านทุ่งรวงทอง 

 
1.  การบ่งช้ีความรู้ 
 หมู่บา้นทุ่งรวงทองเป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีอยูใ่นอ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา จากการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ได้
ไปส่งเสริมให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนในชุมชน และเห็นความส าคญัของการรวมตวักนั เพื่อเก้ือกูล คนในชุมชน
ให้มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั จึงมีเป้าหมายจะพฒันาหมู่บา้นให้เป็นวิสาหกิจชุมชน จึงตอ้งมีการบ่งช้ี
ความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีจะพฒันาหมู่บา้นให้เป็นวิสาหกิจชุมชน นัน่คือ หาขอ้มูลชุมชนในประเทศไทยมีลกัษณะ
เป็นวิสาหกิจชุมชน และเม่ือศึกษาขอ้มูลแลว้ท าให้รู้วา่ความรู้เร่ืองวิสาหกิจ ชุมชนอยูท่ี่ไหน นัน่คือ อยู่ท่ี
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานราชการท่ีมาส่งเสริม และอยูใ่นชุมชนท่ีมีการท าวสิาหกิจชุมชนแลว้ประสบผลส าเร็จ 
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2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 จากการศึกษาหาขอ้มูลแลว้ว่า หมู่บา้นท่ีท าเร่ืองวิสาหกิจชุมชนประสบผลส าเร็จอยู่ท่ีไหน ได้
ประสานหน่วยงานราชการ และจดัท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเตรียมการในการไปศึกษาดูงาน เม่ือไปศึกษา
ดูงานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าให้ไดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึน เขา้ใจรูปแบบ กระบวนการ ของการท าวิสาหกิจ
ชุมชน และแยกกนัเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้นการท าวิสาหกิจชุมชนในหมู่บา้น
ของตนเอง เม่ือกลบัมาแล้ว มีการท าเวทีหลายคร้ัง ทั้งเวทีใหญ่ท่ีคนทั้งหมู่บา้นและหน่วยงานหลาย
หน่วยงานมาให้ค  าปรึกษาชุมชนร่วมกนัคิด วางแผน และตดัสินใจ รวมทั้งมีเวทียอ่ยเฉพาะกลุ่ม จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเวทีชาวบา้นหลายคร้ัง ท าใหชุ้มชนเกิดการพฒันาในหลายดา้น เช่น ความสัมพนัธ์ของ
คนในชุมชน การมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 การท าหมู่บา้นใหเ้ป็นวสิาหกิจชุมชน เป็นความรู้ใหม่ของคนในชุมชน ชาวบา้นไดเ้รียนรู้ไปพร้อม ๆ  กนั  
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีส่วนราชการและ องคก์รเอกชนต่าง ๆ  
ร่วมกนัหนุนเสริมการท างานอยา่งบูรณาการ และจากการถอดบทเรียนหลายคร้ัง ชาวบา้นมีความรู้เพิ่มมาก
ข้ึนและบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบนัน่คือ มีความรู้เฉพาะกลุ่ม ส่วนใหญ่จะบนัทึกในรูปเอกสาร และมีการ
ท าวจิยัจากบุคคลภายนอก 
4.  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
 มีการจดัท าขอ้มูล  ซ่ึงมาจากการถอดบทเรียน และการจดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่เฉพาะกลุ่ม เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กบันกัศึกษา กศน. และนกัเรียนในระบบโรงเรียน รวมทั้งมีน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อจดัท า
เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินของ กศน. อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา 
5.  การเข้าถึงความรู้ 
 นอกจากการมีขอ้มูลในชุมชนแลว้ หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดจ้ดัท า
ขอ้มูลเพื่อให้คนเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย ไดน้ าขอ้มูลใส่อินเตอร์เน็ต และในแต่ละต าบลจะมี อินเตอร์เน็ตต าบล
ใหบ้ริการ ท าใหค้นภายนอกเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และมีการเขา้ถึงความรู้จากการ แลกเปล่ียนเรียนร่วมกนัจาก
การมาศึกษาดูงานของคนภายนอก 
6.  การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ 
 ในการด าเนินงานกลุ่ม ชุมชน ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในหลายรูปแบบ  ทั้งการไปศึกษาดูงาน
การศึกษาเป็นการส่วนตวั การรวมกลุ่มในลกัษณะชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) ท่ีแลกเปล่ียน เรียนร่วมกนัทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ท าให้กลุ่มไดรั้บความรู้มากข้ึน และบางกลุ่มเจอปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเร่ือง
การบริหารจดัการกลุ่ม ท าให้กลุ่มตอ้งมาทบทวนร่วมกนัใหม่ สร้างความเขา้ใจร่วมกนั และเรียนรู้เร่ืองการ
บริหารจดัการจากกลุ่มอ่ืนเพิ่มเติม ท าใหก้ลุ่มสามารถด ารงอยูไ่ดโ้ดยไม่ล่มสลาย 
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7.  การเรียนรู้ 
 กลุ่มไดเ้รียนรู้หลายอยา่งจากการด าเนินการวสิาหกิจชุมชน การท่ีกลุ่มมีการพฒันาข้ึน นัน่แสดงวา่  
กลุ่มมีความรู้มากข้ึนจากการลงมือปฏิบติัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การพฒันา นอกจากความรู้ท่ีเพิ่มข้ึน  
ซ่ึงเป็นการยกระดบัความรู้ของคนในชุมชนแลว้ ยงัเป็นการพฒันาความคิด ของคนในชุมชน ชุมชนมี
ความคิดท่ีเปล่ียนไปจากเดิม มีการท ากิจกรรมเพื่อเรียนรู้ร่วมกนับ่อยข้ึน มีความคิดในการพึ่งพาตนเอง และ
เกิดกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
 


กจิกรรม 
 

1. รูปแบบของการจดัการความรู้มีอะไรบา้ง  และมีลกัษณะอยา่งไร 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
2.  กระบวนการจดัการความรู้มีก่ีขั้นตอน  อะไรบา้ง 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
3. ใหผู้เ้รียนยกตวัอยา่งกลุ่ม  หรือชุมชนท่ีมีการจดัการความรู้ประสบผลส าเร็จ  และอธิบายดว้ยวา่ 
 ส าเร็จอยา่งไร  เพราะอะไร 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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เร่ืองที ่3 : การรวมกลุ่มเพือ่ต่อยอดองค์ความรู้ 
1. บุคคลและเคร่ืองมือทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความรู้ 
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความรู้ 
 ในการจดัการความรู้ดว้ยวิธีการรวมกลุ่มปฏิบติัการเพื่อต่อยอดความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ
ดึงความรู้ท่ีฝังลึกในตวับุคคลออกมาแลว้สกดัเป็นขุมความรู้ หรือองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปฏิบติังานนั้น  
จะตอ้งมีบุคคลท่ีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในบรรยากาศของการมีใจในการแบ่งปันความรู้  
รวมทั้งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีกระตุน้ใหค้นอยากท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  บุคคล ท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการความรู้  มีดงัต่อไปน้ี 
 “คุณเอือ้” ช่ือเตม็คือ “คุณเอือ้ระบบ” เป็นผูน้ าระดบัสูงขององคก์ร  หนา้ท่ีส าคญัคือ 
 1) ท าใหก้ารจดัการความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติขององคก์ร 
 2) เปิดโอกาสใหทุ้กคนในองคก์รเป็น “ผูน้ า” ในการพฒันาวธีิการท างานท่ีตนรับผดิชอบ 
  และน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงาน สร้างวฒันธรรมการเอ้ืออาทร 
  และแบ่งปันความรู้ 
 3) หากุศโลบายท าใหค้วามส าเร็จของการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้มีการน าไปใชม้ากข้ึน 
 “คุณอ านวย” หรือผูอ้  านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าคนมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ การ
ท างานร่วมกนั ช่วยให้คนเหล่านั้นส่ือสารกนัให้เกิดความเขา้ใจ เห็นความสามารถของกนัและกนั เป็นผู ้
เช่ือมโยงคนหรือหน่วยงานเขา้มาหากนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เช่ือมระหวา่งคนท่ีมีความรู้หรือ ประสบการณ์กบั
ผูต้อ้งการเรียนรู้ และน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ คุณอ านวยตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญั คือ ทกัษะการส่ือสารกบั
คนท่ีแตกต่างหลากหลาย รวมทั้งตอ้งเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย และรู้จกัประสานความ
แตกต่างเหล่านั้นให้มีคุณค่าในทางปฏิบติั  ผลกัดนัให้เกิดการพฒันางาน และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน คน้หาความส าเร็จ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ 
 “คุณกิจ” คือ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน คนท างานท่ีรับผิดชอบตามหนา้ท่ีของตนในองคก์ร ถือเป็น
ผูจ้ดัการความรู้ตวัจริงเพราะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ มีประมาณร้อยละ 90 ของทั้งหมด เป็นผู ้
ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการใชก้ารจดัการความรู้ของกลุ่มตน เป็นผูค้น้หาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม  
และด าเนินการเสาะหาและดูดซบัความรู้จากภายนอกเพื่อน ามาประยุกต์ ใชใ้ห้บรรลุเป้าหมายร่วมท่ีก าหนดไว ้ 
เป็นผูด้  าเนินการจดบนัทึกและจดัเก็บความรู้ใหห้มุนเวยีนต่อยอดความรู้ไปไม่รู้จบ 
 “คุณลขิิต” คือ คนท่ีท าหนา้ท่ีจดบนัทึกกิจกรรมจดัการความรู้ต่าง ๆ เพื่อจดัท าเป็นคลงั ความรู้ของ
องคก์ร 
 ในการจดัการความรู้ท่ีอยูใ่นคน โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั จากการเล่าเร่ืองสู่กนัฟัง บุคคล
ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการรวมตวักนัเพื่อเล่าเร่ืองคือผูน้ าสูงสุด หรือท่ีเรียกวา่ “คุณเอ้ือ” เม่ือรวมตวักนั
แลว้แต่ละคนไดเ้ล่าเร่ืองท่ีประสบผลส าเร็จจากการปฏิบติัของตนเองออกมาให้เพื่อนฟังคนท่ีเล่าเร่ืองแต่ละ
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เร่ืองนั้นเรียกวา่ “คุณกิจ” และในระหวา่งท่ีเล่าจะมีการซกัถามความรู้ เพื่อให้เห็น แนวทางของการปฏิบติั  
เทคนิค เคล็ดลบัในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีน้ีเรียกวา่ “คุณอ านวย” และในขณะท่ีเล่าเร่ือง
จะมีผูค้อยจดบนัทึก โดยเฉพาะเคล็ดลบั วิธีการท างานให้ประสบผลส าเร็จ นัน่คือ “คุณลิขิต” ซ่ึงก็หมายถึง  
คนท่ีคอยจดบนัทึกนัน่เอง เม่ือทุกคนเล่าจบ ไดฟั้งเร่ืองราว วิธีการท างานให้ประสบผลส าเร็จแลว้ ทุกคน
ช่วยกนัสรุป ความรู้ท่ีไดจ้ากการสรุปน้ี เรียกวา่ “แก่นความรู้” นัน่เอง 
 

เคร่ืองมือทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้ หวัใจส าคญัคือ การจดัการความรู้ท่ีอยู่ในตวัคน เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการความรู้เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงมีหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การประชุม (สัมมนา ปฏิบติัการ) ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั หน่วยงานองคก์รต่าง ๆ มีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้ในรูปแบบน้ีกนัมาก โดยเฉพาะ
กลุ่มงานราชการ 
 2. การไปศึกษาดูงาน นัน่คือ แลกเปล่ียนเรียนรู้จากการไปศึกษาดูงาน มีการซกัถาม หรือ จดัท า
เวทีแสดงความคิดเห็นในระหวา่งไปศึกษาดูงาน ก็ถือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนั คือ ความรู้ขยายจาก
คนไปสู่คน 
 3. การเล่าเร่ือง (Storytelling) เป็นการร่วมกลุ่มกันของผูป้ฏิบติังานท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 
ประมาณ 8-10 คน แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการเล่าเร่ืองสู่กนัฟัง การเล่าเร่ืองผูฟั้งจะตอ้งนัง่ฟังอยา่งมีสมาธิ  
หรือฟังอยา่งลึกซ้ึงจะท าให้เขา้ใจในบริบทหรือสภาพความเป็นไปของเร่ืองท่ีเล่า เม่ือแต่ละคนเล่าจบ จะมี
การสกดัความรู้ท่ีเป็นเทคนิค วิธีการท่ีให้งานประสบผลส าเร็จออกมา งานท่ีท าจนประสบผลส าเร็จเรียกวา่  
best  practice หรือการปฏิบติังานท่ีเลิศ ซ่ึงแต่ละคนอาจมีวิธีการท่ีแตกต่างกนั ความรู้ท่ีไดถื้อเป็นการ
ยกระดบัความรู้ให้กบัคนท่ียงัไม่เคยปฏิบติั และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บประยุกต์ใช้เพื่อพฒันางานของ
ตนเองได ้
 4. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoPS) เป็นการรวมตวักนัของคนท่ีสนใจ เร่ือง
เดียวกนั รวมตวักนัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านการส่ือสารหลาย ๆ  
ช่องทาง อาจรวมตวักนัในลกัษณะของการประชุม สัมมนา และแลกเปล่ียนความรู้กนั หรือการรวมตวัใน
รูปแบบอ่ืน เช่น การตั้งเป็นชมรม หรือใชเ้ทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนความรู้กนั ในลกัษณะของเวบ็บล็อก  
ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และประหยดัค่าใชจ่้ายอีกดว้ย การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะท า
ใหเ้กิดการพฒันาความรู้ และต่อยอดความรู้ 
 5. การสอนงาน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้หรือบอกวธีิการท างาน การช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า  
ให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพื่อถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้จากคนท่ีรู้มาก  
ไปสู่คนท่ีรู้นอ้ยในเร่ืองนั้น ๆ 
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 6. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) หมายถึง การเชิญทีมอ่ืนมาแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ท่ีเรียกวา่  
best  practice มาแนะน ามาสอน มาบอกต่อ  หรือมาเล่าให้เราฟัง เพื่อเราจะไดน้ าไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร
ของเราได ้และเปรียบเทียบเป็นระยะ เพื่อยกระดบัความรู้และพฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 7. การทบทวนก่อนการปฏิบติังาน (Before Action Review : BAR)  เป็นการทบทวนการท างาน
ก่อนการปฏิบติังาน เพื่อดูความพร้อมก่อนเร่ิมการอบรม ให้ความรู้  หรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ โดยการเชิญ
คณะท างานมาประชุมเพื่อตรวจสอบความพร้อม แต่ละฝ่ายน าเสนอถึงความพร้อมของตนเอง ตามบทบาท
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการทบทวนก่อนการปฏิบติังานจึงเป็นการป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน ก่อนการท างาน
นั้นเอง 
 8. การทบทวนขณะปฏิบติังาน (During Action Review : DAR) เป็นการทบทวนในระหวา่ง ท่ี
ท างาน หรือจดัอบรม โดยการสังเกตและน าผลจากการสังเกตมาปรึกษาหารือและแกปั้ญหาในขณะท างาน
ร่วมกนั ท าใหล้ดปัญหา หรืออุปสรรคในระหวา่งการท างานได ้
 9. การทบทวนหลงัการปฏิบติังาน (After Action Review : AAR) เป็นการติดตามผล หรือ
ทบทวนการท างานของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม หรือคณะท างานหลงัเลิกกิจกรรมแลว้ โดยการนัง่ทบทวน ส่ิงท่ีได้
ปฏิบติัไปร่วมกนั ผา่นการเขียนและการพดู ดว้ยการตอบค าถามง่าย ๆ วา่ คาดหวงัอะไรจากการท ากิจกรรมน้ี  
ไดต้ามท่ีคาดหวงัหรือไม ่ไดเ้พราะอะไร ไม่ไดเ้พราะอะไร และจะท าอยา่งไรต่อไป 
 10. การจดัท าดชันีผูรู้้  คือการรวบรวมผูท่ี้เช่ียวชาญ  เก่งเฉพาะเร่ือง หรือภูมิปัญญา มารวบรวม
จดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ ทั้งรูปแบบท่ีเป็นเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้คนไดเ้ขา้ถึง แหล่งเรียนรู้ไดง่้าย
และน าไปสู่กิจกรรมการแลกเปล่ียนรู้ต่อไป 
 

 เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้น้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเคร่ืองมืออีกหลายชนิดท่ีน าไปใช้    
การจดัการความรู้ เคร่ืองมือท่ีมีผูน้ ามาใชม้ากในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบัตนเองและระดบักลุ่ม คือการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยเทคนิคการเล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากวิธีการท างาน ของคนอ่ืนท่ี
ประสบผลส าเร็จ หรือท่ีเรียกวา่ best practice เป็นการเรียนรู้ทางลดั  นัน่คือเอาเทคนิค วิธีการท างานท่ีคนอ่ืน
ท าแลว้ประสบผลส าเร็จมาเป็นบทเรียน และน าวิธีการนั้นมาประยุกตใ์ชก้บัตนเอง เกิดวิธีการปฏิบติัใหม่ท่ีดี
ข้ึนกวา่เดิม เป็นวงจรเร่ือยไปไม่ส้ินสุด การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเล่าเร่ือง มีลกัษณะดงัน้ี 
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การเล่าเร่ือง 
 การเล่าเร่ือง หรือ Storytelling เป็นเคร่ืองมืออยา่งง่ายในการจดัการความรู้ ซ่ึงมีวิธีการ ไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น สามารถใชไ้ดก้บัทุกกลุ่มเป้าหมาย  เป็นการเล่าประสบการณ์ในการท างานของแต่ละคนวา่ วิธีการ
ท าอยา่งไรจึงจะประสบผลส าเร็จ 
 

กจิกรรมเล่าเร่ือง ต้องท าอย่างไรบ้าง 
 กิจกรรมจดัการความรู้ โดยใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ใหคุ้ณกิจ (สมาชิกทุกคน) เขียนเร่ืองเล่าประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานของ 
  ตนเองเพื่อใหค้วามรู้ฝังลึกในตวั (Tacit  Knowledge) ปรากฏออกมาเป็นความรู้ชดัแจง้ 
  (Explicit Knowledge) 
 2. เล่าเร่ืองความส าเร็จของตนเอง ใหส้มาชิกในกลุ่มยอ่ย  ฟัง 
 3. คุณกิจ (สมาชิก) ในกลุ่ม ช่วยกนัสกดัขมุความรู้ จากเร่ืองเล่า เขียนบนกระดาษ 
  ฟลิปชาร์ต 
 4. ช่วยกนัสรุปขมุความรู้ท่ีสกดัไดจ้ากเร่ือง ซ่ึงมีจ านวนหลายขอ้ ใหก้ลายเป็นแก่นความรู้   
  ซ่ึงเป็นหวัใจท่ีท าใหง้านประสบผลส าเร็จ 
 5. ใหแ้ต่ละกลุ่ม คดัเลือกเร่ืองเล่าท่ีดีท่ีสุด เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมใหญ่ 
 6. รวมเร่ืองเล่าของทุกคน จดัท าเป็นเอกสารคลงัความรู้ขององคก์ร หรือเผยแพร่ผา่น  
  ทางเวบ็ไซต ์เพื่อแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ และน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างาน 
 

 ขุมความรู้ คือ วธีิการแก้ปัญหา  หรือพัฒนางาน 
 แก่นความรู้ คือ บทสรุปของขุมความรู้  (เร่ืองนีส้อนให้รู้ว่า) 

 
ตัวอย่างเร่ืองเล่า ...ประสบการณ์ความส าเร็จ 
เร่ือง “อดีตเด็กหลงผดิ สู่ผู้น าความคิดเยาวชน 
..อรรพผล  บุญเล้ียง.. 
 
 “ตอนเด็ก ๆ ชีวิตผลน่ีก็แบบสุด ๆ เหมือนกนันะ อยา่งตอนมธัยมตน้ ผมเคยโดนคดี ธนบตัรปลอม  
พอมาช่วงมธัยมปลายก็มาโดนคดีคา้อาวธุสงคราม ซ่ึงตอนนั้นจะวา่ไปจริง ๆ มนัไม่ใช่ ของผมนะ แต่เป็นของ
เพื่อน ๆ ท่ีมาอยูก่บัเรามากกวา่ ก็จะมีปืนเอ็ม 16 สองกระบอก ปืน 11 มม. สองกระบอก มีลูกกระบอกส่องวิถี 
56 นดั ส่วนคดียาเสพติดท่ีโดน ผมจะมียาบา้ในครอบครอง 800 เมด็ แลว้ก็กญัชา 2  กิโลกรัม 
 ชีวิตผมมนัก็อยู่ในวงการน้ีมาตลอด การจะเขา้ไปสัมผสักบัส่ิงเหล่าน้ีมนัก็เลยไม่ใช่ เร่ืองแปลก
อะไร แลว้ตอนน้ีโดนจบัก็เป็นการตกกระไดพลอยโจนมากกวา่ เพราะตอนนั้นเป็นช่วงท่ีผม หนัหลงัให้กบัทุก
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อยา่ง แลว้ก็ข้ึนจากบา้นท่ีสุราษฎร์ธานีมาเรียนรามค าแหง วนัหน่ึงคิดถึงบา้นและเพื่อน ๆ ก็ เลยกลบัไปเยี่ยม
เพื่อน ต ารวจก็มาล็อคตวัพาเขา้ไปบา้นทนัที ผมเจอขอ้หาคดีสูญกญัชาและถูกคุมประพฤติ 3 ปี 
 บางคร้ังเคยเจอเหตุการณ์หนัหลงัชนกนักบัเพื่อน 2 คน แลว้มีคนลอ้มรุมกระทืบกวา่ 20 คน ส่วน
หน่ึงอาจจะด้วยผมเป็นคนมีเพื่อนเยอะ พอใครมาขอความช่วยเหลือผมก็ช่วย พอใครเกิดเร่ืองอะไรข้ึน              
ก็ตอ้งเขา้ไปช่วยทุกที แต่อยา่งท่ีบอกครับ ผมก็มีขีดจ ากดัการช่วยเหลือของผมอยู ่มี 2 ขอ้ ท่ีผมจะไม่เขา้ไปช่วย 
นัน่คือ การไปหาเร่ืองคนอ่ืนก่อน แลว้ก็ตอ้งไม่ใช่เร่ืองผูห้ญิง เพราะถา้เป็น 2 กรณีน้ี ผมจะไม่ช่วยเหลืออยา่ง
เด็ดขาด 
 อยูห่่างบา้นอยูห่่างครอบครัว เบ้ืองหลงัผมจะเป็นแบบน้ีตลอด แต่พอเขา้บา้นปุ๊บ ผมก็จะกลายเป็น
ลูกชายท่ีน่ารัก เป็นหลานท่ีเรียบร้อยในสายตายา่ไปในทนัที เพราะอะไรเหรอครับ ก็เพราะผม มีรางวลัเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2544 การันตีไงครับ ผมเป็นคนเรียนเก่ง เคยเป็นตวัแทนของโรงเรียนไปประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ไดท่ี้ 1 ของประเทศ ก่อนจะไปแข่งระดบันานาชาติ ท่ีประเทศมาเลเซีย ผลก็คือ ไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศดา้นส่ิงแวดลอ้มกลบัมาครับ 
 กระทัง่ช่วงท่ีถูกคุมความประพฤตินัน่ละครับ ครอบครัวถึงรู้ถึงพฤติกรรมผมทั้งหมด แต่เม่ือทุก
อยา่งมนัมาถึง ทุกคนก็ตอ้งยอมรับ ซ่ึงในใจส่วนลึกตอนนั้นผมแคร์ความรู้สึกของยา่มาก ผมรักยา่มาก เพราะ
ท่านเล้ียงผมมาตั้ง 12 ปี ผมไม่อยากใหท้่านเสียใจ แต่เม่ือเร่ืองมนัแกไ้ขไม่ไดเ้สียแลว้ ส่ิงท่ีผมจะท าได ้คือ การ
ปรับปรุงตวัใหม ่เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหทุ้กคน ใหคุ้ณยา่กลบัมาอีกคร้ัง 
 ผมตดัสินใจเดินทางเขา้กรุงเทพฯ เพื่อมาเรียนท่ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงอยา่งท่ีตั้งใจเอาไว ้โดยเลือก
คณะรัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง ผมอยากพิสูจน์ตวัเองให้ทุกคนเห็น ทั้งจะหาเงิน เรียนเองโดยไม่ขอ
ทางบา้น 
 ผมใชเ้วลาเรียนปริญญาตรีท่ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 3 ปีจบ ท่ีส าคญัคะแนนเฉียดฉิววา่จะได ้เกียรติ
นิยมอนัดบั 1 ดว้ยนะครับ บางคนอาจสงสัยวา่ เป็นไปไดย้งัไง เรียนไปดว้ยท างานไปดว้ย ท่ีส าคญัการท างาน
ของผม คือ การหาเงินมาไดด้ว้ยความสุจริต 100 % ครับ 
 งานสุจริตท่ีผมท าท่ีแรกก็คือท่ีบริษทัซีพี ผมท าในส่วนงานประสานกิจการสัมพนัธ์ แล้วก็ท า      
ออร์แกไนซ์ ซ่ึงรายไดจ้ะอยูท่ี่วนัละ 200 บาท เรียกไดว้า่ตอนนั้นใครใชใ้ห้ท าอะไรผมท าหมด ขอแต่วา่ อยา่
ให้ผมท าผิดกฎหมาย ซ่ึงผมท างานไดป้ระมาณ 3 เดือน ก็มีการข้ึนเงินให้ผมเป็นวนัละ 500 บาท มนัท าให้ผม 
ดีใจมาก เพราะการไดท้  างานท่ีน่ีก็เหมือนเป็นการเปิดโลกทศัน์หลายอยา่งทางความคิดให้ผม ไดก้า้วมาถึงทุก
วนัน้ี 
 หลายคนอาจจะสงสัยวา่ แลว้คดีควบคุมความประพฤติท่ีติดตวัผมไม่มีผลกบัสังคม ภายนอกเหรอ  
ส าหรับผมไม่มีครับ เพราะความผิดมนัไม่ไดติ้ดไวท่ี้หน้าผาก มนัไม่ไดโ้ชวใ์ห้คนอ่ืนเห็น ในเม่ือมีคนให้
โอกาสผมท างาน และทุกคนก็ให้การตอ้นรับผม ผมก็ตั้งใจท างานอยา่งถึงท่ีสุด ไม่มีใครมานัง่พูดพล่ามถึง
อดีตท่ีผา่นมาของผม ทุกคนดูท่ีการท างานการปฏิบติัตวัในวนัน้ีของผมมากกวา่ 
 และจุดเปล่ียนท่ีส าคญัในชีวิตผมก็คือ ช่วงท่ีเกิดเหตุสินามิครับ ตอนนั้นผมเป็นตวัแทนของ บริษทั
ลงไปดูพื้นท่ีบา้นน ้ าเค็ม จงัหวดัพงังา ดว้ยสภาพท่ีเห็นในตอนนั้นมนัเป็นสภาวะความสูญเสีย ยากจะบรรยาย
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จริง ๆ บา้นเรือน ทรัพยสิ์น ชีวิต รวมไปถึงการสูญเสียดา้นจิตใจยากท่ีจะเยียวยา มนัเป็นความรู้สึกท่ีบอกไม่
ถูกจริง ๆ ยิง่ผมเห็นสภาพเด็ก ๆ ท่ีตอ้งสูญเสียพอ่แม่ไม่เหลือใคร มนัสะทอ้นถึงกน้บ้ึงของหวัใจ เลยทีเดียว 
 ผมลงพื้นท่ีส ารวจไดพ้กัหน่ึง ก็มานัง่คิดกบัเพื่อนวา่ใกลถึ้งวนัเด็กแลว้ ก็น่าจะมีการจดังานวนัเด็ก
ให้เด็ก ๆ ไดส้นุกสนานกนั จากนั้นเราก็เร่ิมออกไปประกาศทัว่พื้นท่ีวา่จะมีการแจกของ มีการจดักิจกรรมวนัเด็ก 
ซ่ึงตอนนั้นผมกบัเพื่อนเราควกัตงัคข์องตวัเองเพื่อไปซ้ือของขวญัมาใหเ้ด็ก ๆ กวา่ 70 - 80 คน 
 หลงัจากกลบัช่วยสึนามิ ผมก็เดินทางกลบัเขา้กรุงเทพฯ มาท างานเหมือนเดิม แต่ทิศทาง ความคิด
เร่ิมเปล่ียน ผมอยากท างาน อยากท ากิจกรรมในทางสร้างสรรค์สังคม ผมไม่อยากทิ้ง ความรู้สึกว่าอยาก
ช่วยเหลือเด็ก ๆ นอ้ง ๆ เยาวชน ดีท่ีการไปท ากิจกรรมท่ีบา้นน ้ าเค็มผมไดเ้พื่อน 2 คน ซ่ึงอุดมการณ์ตรงกนั  
มีไอเดียตรงกนั จนมาตั้งกลุ่ม Y-ACT ซ่ึงเราจะท ากิจกรรมเก่ียวกบัเด็ก และเยาวชน 
 กลุ่มของเราจะท าหนา้ท่ีอบรมนอ้ง ๆ ทัว่ประเทศในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งเช่น กิจกรรมสร้างสรรค ์ จิต
สาธารณะ การพฒันาโครงการ ทกัษะผูน้ า รณรงคเ์ร่ืองเหล่า บุหร่ี เอดส์ รวมไปถึงการอบรม ในส่วนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในท่ีสุดผมลาออกจากงานประจ ามาท างานน้ีเตม็ตวั ผมมีความสุขกบัการท างาน ทุกวนัน้ีมาก” 
 “คนเราทุกคนลว้นยอ่มเคยท าผิดกนัทั้งนั้น ไม่มีใครท่ีไม่เคยท าไม่ผิด อยูท่ี่วา่เม่ือเราท าผิด แลว้เรา
จะใชเ้วลานานแค่ไหนในการส านึกผิด และหนัหลบัมาใชบ้ทเรียนท่ีผา่นมา กา้วมาอยูก่บัปัจจุบนัและอนาคต
ท่ีดีกวา่เดิมได ้ เท่าน้ีท่ีเคยท าผิดพลาดมาก็จะถูกลบเลือนหายไปดว้ย คุณค่าแห่งความดีท่ีจะพิสูจน์วา่ความดี
ยอ่มชนะความชัว่เสมอ” 
2. ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้  (CoPs) 
 ในชุมชนมีปัญหาซบัซอ้น ท่ีคนในชุมชนตอ้งร่วมกนัแกไ้ข การจดัการความรู้จึงเป็นเร่ืองท่ี ทุกคน
ตอ้งใหค้วามร่วมมือ และใหข้อ้เสนอแนะในเชิงสร้างสรรค ์การรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาหรือร่วมมือกนัพฒันา
โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เรียกวา่ ชุมชนนกัปฏิบติั บุคคลในกลุ่มจึงตอ้งมีเจตคติท่ีดีในการแบ่งปัน
ความรู้ น าความรู้ท่ีมีอยูพ่ฒันากลุ่มจากการลงมือปฏิบติั และเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไร 
 ชุมชนนกัปฏิบติัคือคนกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงท างานดว้ยกนัมาระยะหน่ึง มีเป้าหมายร่วมกนั และ ตอ้งการ
ท่ีจะแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์จากการท างานร่วมกนั กลุ่มดงักล่าวมกัจะไม่ไดเ้กิดจากการ
จดัตั้งโดยองคก์ร หรือชุมชน เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากความตอ้งการแกปั้ญหา พฒันาตนเอง เป็นความพยายามท่ีจะ
ท าให้ความฝันของตนเองบรรลุผลส าเร็จ กลุ่มท่ีเกิดข้ึนไม่มีอ านาจใด ๆ ไม่มีการก าหนดไวใ้นแผนภูมิ
โครงสร้างองคก์ร ชุมชน เป้าหมายของการเรียนรู้ของคนมีหลายอยา่ง ดงันั้น ชุมชนนกัปฏิบติัจึงมิไดมี้เพียง
กลุ่มเดียว แต่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีอยูท่ี่ประเด็นเน้ือหาท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ร่วมกนันัน่เอง และคนคน
หน่ึงอาจจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชนก็ได ้
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ชุมชนนักปฏิบัติมีความส าคัญอย่างไร 
 ชุมชนนกัปฏิบติัเกิดจากลุ่มท่ีมีเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการมารวมกนั เกิดจากความ
ใกลชิ้ด ความพอใจจากการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั การรวมตวักนัในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการ จะเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากกวา่การรวมตวักนัเป็นทางการ มีจุดเนน้คือ ตอ้งการเรียนรู้ร่วมกนั
จากประสบการณ์การท างานเป็นหลกั การท างานในเชิงปฏิบติั หรือจากปัญหา ในชีวิตประจ าวนั หรือเรียนรู้
เคร่ืองมือใหม่ ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันางาน หรือวิธีการท างานท่ีไดผ้ล และไม่ไดผ้ล การมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ท าให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้ และความเขา้ใจ ไดม้ากกวา่การ
เรียนรู้จากหนงัสือ หรือการฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ ในเวทีชุมชน นกัปฏิบติัซ่ึงมี
สมาชิกจากต่างหน่วยงาน ต่างชุมชน จะช่วยให้องคก์ร หรือชุมชนประสบความส าเร็จไดดี้กวา่การส่ือสาร
ตามโครงสร้างท่ีเป็นทางการ 
 

ชุมชนนักปฏิบัติเกดิขึน้ได้อย่างไร 
 การรวมกลุ่มปฏิบติัการ หรือการก่อตวัข้ึนเป็นชุมชนนกัปฏิบติัได ้ลว้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคน คน
ตอ้งมี 3 ส่ิงต่อไปน้ีเป็นเบ้ืองตน้ คือ 
 1. ต้องมีเวลา คือ มีเวลาท่ีจะมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ มาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา ช่วยกนั
พฒันางาน หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน หากคนท่ีมารวมกลุ่มไม่มีเวลา หรือไม่จดัสรรเวลาไว ้เพื่อ
การน้ีก็ไม่มีทางท่ีจะรวมกลุ่มปฏิบติัการได ้
 2. ต้องมีเวทหีรือพืน้ที่ การมีเวทีหรือพื้นท่ีคือการจดัหาหรือก าหนดสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการพบกลุ่ม 
การชุมชน พบปะพดูคุยสนทนาแลกเปล่ียนความคิด แลกเปล่ียนประสบการณ์ตามท่ีกลุ่ม ไดช่้วยกนัก าหนด
ข้ึน เวทีดงักล่าวอาจมีหลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุม การจดัสัมมนา การจดัเวที ประชาคม เวทีขา้งบา้น 
การจดัเป็นมุมกาแฟ มุมอ่านหนงัสือ เป็นตน้ 
 การจดัให้มีเวทีหรือพื้นท่ีดงักล่าว เป็นการท าให้คนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบรรยากาศ
สบาย ๆ เปิดโอกาสให้คนท่ีสนใจเร่ืองคลา้ย ๆ กนั หรือคนท่ีท างานดา้นเดียวกนัมีโอกาส จบักลุ่มปรึกษา  
หารือกนัไดโ้ดยสะดวก ตามความสมคัรใจ ในภาษาองักฤษเรียกการชุมนุมลกัษณะ น้ีวา่ Community of 
Practices หรือเรียกยอ่วา่ CoPs ในภาษาไทยเรียก ชุมชนนกัปฏิบติั 
 ชุมชนนกัปฏิบติัเป็นค าท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป และมีค าอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายเดียวกนัน้ี เช่น ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ชุมชนปฏิบติัการ หรือเรียกค ายอ่ในภาษาองักฤษวา่ CoPs ก็เป็นท่ีเขา้ใจกนั 
 3. ต้องมีไมตรี คนตอ้งมีไมตรีต่อกนัเม่ือมาพบปะกนั การมีไมตรีเป็นเร่ืองของใจ การมีน ้ าใจต่อกนั 
มีใจใหก้นัและกนั เป็นใจท่ีเปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น พร้อมรับส่ิงใหม่ ๆ ไม่ยึดติดอยูก่บัส่ิงเดิม 
ๆ มีความเอ้ืออาทร พร้อมท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
 การรวมกลุ่มปฏิบติัการ จะด าเนินไปไดด้ว้ยดี บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งใจ จะตอ้งมีเวลา เวทีไมตรี  
เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเปิดกวา้ง และเอ้ืออ านวยต่อการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
ในกลุ่ม จะท าใหไ้ดมุ้มมองท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน 
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รูปแบบของเวทชุีมชนนักปฏิบัติ 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเวทีชุมชนนกัปฏิบติัมีหลากหลายรูปแบบ เช่นการมารวมกลุ่มกนั เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา การจดัเวทีประชาคม เวทีขา้งบา้น 
การจดัเป็นมุมกาแฟ มุมอ่านหนงัสือ แต่ในปัจจุบนัมีการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการส่ือสาร ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดงันั้นรูปแบบของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีเรียกว่า “เวที
ชุมชนนกัปฏิบติั” จึงมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. เวทีจริง เป็นการรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือชุมชน และมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยการเห็น
หนา้กนั พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่การ แลกเปล่ียนใน
ลกัษณะน้ีจะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบกนั แต่สามารถแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนัไดใ้น
เชิงลึก 
 

 
 

 
 
 
 

2. เวทีเสมือน เป็นการรวมตวักันเช่ือมเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันผ่านทาง 
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการส่ือสารหรือคน้ควา้ขอ้มูลกนัอย่างแพร่หลาย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลกัษณะน้ีเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ  
มีปฏิสัมพนัธ์กนัผา่นทางออนไลน์ จะเห็นหนา้กนัหรือไม่เห็นหนา้กนัก็ได ้และจะมีความรู้สึกเหมือนอยูใ่กลก้นั  
จึงเรียกวา่ เวทีเสมือน นัน่คือ เสมือนอยูใ่กลก้นันัน่เอง การแลกเปล่ียน เรียนรู้จะใชว้ิธีการบนัทึกผา่นเวบ็
บล็อกซ่ึงเหมือนสมุดบนัทึกเล่มหน่ึงท่ีอยูใ่นอินเตอร์เน็ต สามารถบนัทึกเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งขอ้มูล
หากนัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และประหยดัค่าใชจ่้ายเน่ืองจากไม่ตอ้งเดินทางมาพบกนั 
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ การท่ีคนในชุมชนเขา้ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ พร้อมท่ีจะเป็นผูใ้ห้
ความรู้และรับความรู้ จากการแบ่งปันความรู้ทั้งในตนเองและความรู้ในเอกสารให้แก่กนัและกนั ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้จึงมีทั้งระบบบุคคลและระดบักลุ่ม เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายเพื่อเรียนรู้ร่วมกนั 
 การส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงตอ้งเร่ิมท่ีตวับุคคล เร่ิมตน้จากการท าความเขา้ใจ  
สร้างความตระหนกัให้กบัคนในชุมชนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เห็นความส าคญัของการ มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีรัฐบาลหรือองคก์ารชุมชนจดัให้ จากการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ จนเกิดเป็นความเคยชินและเห็นประโยชน์จากความรู้ท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึน 
 การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ของบุคคล คือ การใหป้ระชาชนในชุมชนไดรั้บบริการต่าง ๆ ท่ีสนใจ อยา่ง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ กระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเป็นอนัดบัแรก เกิดความตระหนกัถึง ความส าคญั
ของการศึกษาหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผูน้ าในการพฒันาดา้นต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้จาก
หนงัสือ เรียนรู้เพื่อพฒันาอาชีพและการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 ดงันั้น บุคคลถือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือสังคม การส่งเสริมบุคคลเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ ยอ่มส่งผล
ให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ย การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะท าให้เกิดการหมุนเกลียวของความรู้ หากบุคคลใน
ชุมชนเกิดความคุน้เคยและเห็นความส าคญัของการเรียนรู้อยูเ่สมอ จะเป็นกา้วต่อไป ของการพฒันาชุมชน
และสังคมใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวดัระดับกลุ่ม 
 1. มีเวทีชุมชนแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหลายระดบั 
 2. มีกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 3. มีชุดความรู้ องคค์วามรู้ ภูมิปัญญา ท่ีปรากฏเด่นชดัและเป็นประสบการณ์เรียนรู้ของ 
         ชุมชน ถูกบนัทึกและจดัเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ 
 

4. การจัดท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 
 

สารสนเทศ   
 คือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผา่นการกลัน่กรองและประมวลผลแลว้ บวกกบัประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ี
สะสมมาแรมปี มีการจดัเก็บหรือบนัทึกไว ้พร้อมในการน ามาใชง้าน 
 

การจัดท าสารสนเทศ 
 ในการจดัการความรู้ จะมีการรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัข้ึนมากมาย      
การจดัท าการสนเทศจึงเป็นการสร้างช่องทางให้คนท่ีตอ้งการใช้ความรู้สามารถเขา้ถึงองค์ความรู้ได้ และ
ก่อใหเ้กิดการแบ่งปันความรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ในการจดัเก็บเพื่อให้คน้หา ความรู้คือไดง่้ายข้ึน องคก์ร
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ตอ้งก าหนดส่ิงส าคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้ และตอ้งพิจารณาถึง วธีิการในการเก็บรักษา และน ามาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ตามตอ้งการ องคก์รตอ้งเก็บรักษาส่ิงท่ีองคก์ร เรียกวา่เป็นความรู้ไวใ้หดี้ท่ีสุด 
 การจดัท าสารสนเทศ ควรจดัท าอยา่งเป็นระบบ และควรเป็นระบบท่ีสามารถคน้หาและ ส่งมอบ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ทนัเวลาและเหมาะสมกบัความตอ้งการ และจดัให้มีการจ าแนกรายการต่าง ๆ ท่ี
อยูบ่นพื้นฐานตามความจ าเป็นในการเรียนรู้ องคก์รตอ้งพิจารณาถึงความแตกต่าง ของกลุ่มคนในการคน้คืน
ความรู้ องคก์รตอ้งหาวิธีการให้พนกังานทราบถึงช่องทางการคน้หาความรู้ เช่นการท าสมุดจดัเก็บรายช่ือ  
และทกัษะของผูเ้ช่ียวชาญ  เครือข่ายการท างานตามล าดบัชั้น การประชุม  การฝึกอบรม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะ
น าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ในองคก์ร 
 

วตัถุประสงค์การจัดท าสารสนเทศ 
 1. เพื่อใหมี้ระบบการจดัเก็บขอ้มูลและองคค์วามรู้ อยา่งเป็นหมวดหมู่ และเหมาะสมต่อการใชง้าน 
และสามารถคน้หาไดต้ลอดเวลา สะดวก ง่าย และรวดเร็ว 
 2. เพื่อใหเ้กิดระบบการส่ือสาร การแลกเปล่ียน แบ่งปัน และถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งกนัผา่น
ส่ือต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงและเช่ือมโยงองคค์วามรู้ ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก อยา่ง
เป็นระบบ สะดวกและรวดเร็ว 
 4. เพื่อรวบรวม และจดัเก็บความรู้จากผูมี้ประสบการณ์ รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญในรูปแบบต่าง ๆ ให้
เป็นรูปธรรม เพื่อใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ได ้
 5. เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดระหวา่งความรู้ฝังลึก กบั
ความรู้ชดัแจง้ ท่ีสามารถเปล่ียนสถานะระหวา่งกนัตลอดเวลา ท าใหเ้กิดความรู้ใหม ่ๆ 
 

การเผยแพร่ความรู้ 
 เป็นการน าความรู้ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอดใหบุ้คลากรในองคก์รไดรั้บทราบ และใหมี้ความรู้เพียงพอต่อ
การปฏิบติังาน การเผยแพร่ความรู้จึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการจดัการความรู้ การเผยแพร่ความรู้ มีการ
ปฏิบติักนัมานานแลว้ สามารถท าให้หลายทางคือ การเขียนบนัทึก รายงาน การฝึกอบรม การประชุม การ
สัมมนา จดัท าเป็นบทเรียนทั้งในรูปแบบของหนงัสือ บทความ วิดิทศัน์ การอภิปรายของเพื่อนร่วมงานใน
ระหวา่งการปฏิบติังาน การอบรมพนกังานใหม่อยา่งเป็นทางการ ห้องสมุด การฝึกอบรมอาชีพและการเป็น
พี่เล้ียง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ชุมชนนกัปฏิบติั  เร่ืองเล่าแห่งความส าเร็จ การสัมภาษณ์  
การสอบถาม เป็นตน้ การถ่ายทอดหรือ เผยแพร่ความรู้ มีการพฒันารูปแบบโดยอาศยัเทคโนโลยีเพื่อการ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีมีการกระจายไปอยา่งกวา้งขวาง ท าให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ผา่นเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมากข้ึน 
  การเผยแพร่ความรู้และการใช้ประโยชน์มีความจ าเป็นส าหรับองค์กร เน่ืองจากองค์กรจะเรียนรู้ 
ไดดี้ข้ึนเม่ือมีความรู้ มีการกระจายและถ่ายทอดไปอยา่งรวดเร็ว และเหมาะสมทัว่ทั้งองคก์ร การเคล่ือนท่ีของ
สารสนเทศและความรู้ระหวา่งบุคคลหน่ึงไปอีกบุคคลหน่ึงนั้น จึงเป็นไปไดโ้ดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ 
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กจิกรรม 
 

1. หากผูเ้รียนเป็น “คุณอ านวย” ผูเ้รียนมีวธีิกระตุน้ใหเ้พื่อนเล่าเร่ืองในเชิงลึก เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ร่วมกนั ไดด้ว้ยวธีิใด 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

2.  ความรู้ท่ีจ  าเป็นในการแกปั้ญหาหรือพฒันาตวัผูเ้รียนคืออะไร และขอบข่ายความรู้นั้นมีอะไรบา้ง 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

3. การจดัท าสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ ผูเ้รียนคิดวา่วธีิใดเผยแพร่ไดดี้ท่ีสุด เพราะเหตุใด 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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เร่ืองที ่4 : การฝึกทกัษะกระบวนการจัดการความรู้ 
1. กระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
การจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
 การจดัการความรู้ดว้ยตนเอง จะท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้หลกัการอนัแทจ้ริงในการพฒันาตนเอง  และจูง
ใจตนเองใหก้า้วไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการท างาน เป็นผูมี้สัมฤทธ์ิผลสูงสุด โดยการน า
องคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง และการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ปรับตวัทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวติและ ประสบการณ์การท างาน
ร่วมกนั มีทศันคติท่ีดีต่อชีวิตตนเองและผูอ่ื้น มีความกระตือรือร้นและเสริมสร้างทศันคติท่ีดี ต่อการท างาน  
น าไปสู่การเห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเก้ือกูล เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ก่อให้เกิดการ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในลกัษณะของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การจดัการความรู้เป็นเร่ืองท่ีเร่ิมตน้ท่ีคน เพราะความรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดมาจากคน มาจากกระบวนการ
เรียนรู้การคิดของคน คนจึงมีบทบาททั้งในแง่ของผูส้ร้างความรู้และเป็นผูท่ี้ใชค้วามรู้ ซ่ึงถา้จะมองภาพกวา้ง
ออกไปเป็นครอบครัว ชุมชน หรือแมแ้ต่ในหน่วยงาน ก็จะเห็นไดว้า่ทั้งครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน ลว้น
ประกอบข้ึนมากจากคนหลาย ๆ คน ดงันั้น หากระดบัปัจเจกบุคคลมีความสามารถในการจดัการความรู้  
ยอ่มส่งผลต่อความสามารถในการจดัการความรู้ของกลุ่มดว้ย 
 วธีิการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการจดัการความรู้ดว้ยตนเอง คือ ให้ผูเ้รียนไดเ้ร่ิมกระบวนการ
เรียนรู้ตั้งแต่การคิด คิดแลว้ลงมือปฏิบติั และเม่ือปฏิบติัแลว้จะเกิดความรู้จากการปฏิบติั ซ่ึงผูป้ฏิบติัจะจดจ า
ทั้งส่วนท่ีเป็นความรู้ฝังลึกและความรู้ท่ีเปิดเผย มีการบนัทึกความรู้ในระหวา่งเรียนรู้ กิจกรรมหรือโครงการ
ลงในสมุดบนัทึก ความรู้ปฏิบติัท่ีบนัทึกไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ ส าหรับตนเองและผูอ่ื้นใน
การน าไปปฏิบติัแกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนประสบอยู่ให้บรรลุเป้าหมาย และขั้นสุดทา้ย ให้ผูเ้รียนได้พฒันา
ปรับปรุงส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา ยอ้นดูวา่ในกระบวนการเรียนรู้นั้น มีความบกพร่องในขั้นตอนใด ก็
ลงมือพฒันาตรงจุดนั้นใหดี้ 
 

ทกัษะการเรียนรู้ เพือ่จัดการความรู้ในตนเอง 
 ผูเ้รียนจะตอ้งพฒันาตนเอง ให้มีความสามารถและทกัษะในการจดัการความรู้ดว้ยตนเอง ให้มี
ความรู้ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถฝึกทกัษะเพื่อการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 
 ฝึกสังเกต ใชส้ายตาและหูเป็นเคร่ืองมือ การสังเกตจะช่วยใหเ้ขา้ใจในเหตุการณ์หรือ ปรากฏการณ์
นั้น ๆ 
 ฝึกการน าเสนอ การเรียนรู้จะกวา้งข้ึนได้อย่างไร หากรู้อยู่คนเดียว ตอ้งน าความรู้ไปสู่การ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืน การน าเสนอให้คนอ่ืนรับทราบ จะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้กนัอย่าง
กวา้งขวาง 
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 ฝึกตั้งค าถาม ค าถามจะเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการเขา้ถึงความรู้ได ้เป็นการตั้งค  าถาม ให้ตนเอง
ตอบ หรือจะใหใ้ครตอบก็ได ้ท าใหไ้ดข้ยายขอบข่ายความคิด ความรู้ ท าให้รู้สึก และรู้กวา้ง ยิ่งข้ึนไปอีก อนั
เน่ืองมาจากการท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ในค าถามท่ีสงสัยนั้น ค าถามควรจะถามวา่ ท าไม อย่างไร ซ่ึงค าถาม
ระดบัสูง 
 แสวงหาค าตอบ ตอ้งรู้วา่ความรู้หรือค าตอบท่ีตอ้งการนั้นมีแหล่งขอ้มูลให้คน้ควา้ไดจ้ากท่ีไหนบา้ง 
เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นห้องสมุด ในอินเตอร์เน็ต หรือเป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัคน ท่ีตอ้งไปสัมภาษณ์ ไปสกดั
ความรู้ออกมา เป็นตน้ 
 ฝึกบูรณาการเช่ือมโยงความรู้ เน่ืองจากความรู้เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดไม่มีพรมแดนกั้น ความรู้นั้น 
สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัไปหมด จึงจ าเป็นตอ้งรู้ความเป็นองค์รวมของเร่ืองนั้น ๆ อยา่งยกตวัอยา่งปุ๋ยหมกัไม่
เฉพาะแต่มีความรู้เร่ืองวธีิท าเท่านั้น แต่เช่ือมโยงการก าหนดราคาไวเ้พื่อจะขาย โยงไปท่ีวิธีใช ้ถา้จะน าไปใชเ้อง 
หรือแนะน าใหผู้อ่ื้นใช ้โยงไปถึงบรรจุภณัฑว์า่จะบรรจุกระสอบแบบไหน ทุกอยา่งบูรณาการกนัหมด 
 ฝึกบันทึก จะบนัทึกแบบจดลงสมุด หรือเป็นภาพ  หรือใชเ้คร่ืองมือบนัทึกใด ๆ ก็ได ้ตอ้ง บนัทึกไว ้
บนัทึกไวป้รากฏร่องรอยหลกัฐานของการคิดการปฏิบติั เพื่อการเขา้ถึงและการเรียนรู้ของบุคคลอ่ืนดว้ย 
 การฝึกเขียน เขียนรายการของตนเองใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเองและผูอ่ื้น งานเขียน
หรือขอ้เขียนดงักล่าวจะกระจายไปเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูค้นในสังคมท่ีมาอ่านงานเขียน 
 

ข้ันตอนการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
 ในการเรียนรู้เพื่อจดัการความรู้ในตวัเอง นอกจากวิเคราะห์ตนเองเพื่อก าหนดองคค์วามรู้ ท่ีจ  าเป็น
ในการพฒันาตนเองแลว้นั้น การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ เป็นวธีิการคน้หา และเขา้ถึงความรู้
ท่ีง่ายเป็นการเรียนรู้ทางลดั นัน่คือ ดูวา่ท่ีอ่ืนท าอยา่งไร เลียนแบบ best practice และท าให้ดีกวา่ เม่ือปฏิบติั
แลว้เกิดความส าเร็จแมเ้พียงเล็กนอ้ยก็ถือวา่เป็น best practice ในขณะนั้น กระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ตนเองสามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 
 1. ข้ันการบ่งช้ีความรู้ ผูเ้รียนวิเคราะห์ตนเอง เพื่อรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ก าหนด เป้าหมาย
ในชีวติ ก าหนดแนวทางเดินไปสู่จุดหมาย และรู้วา่ความรู้ท่ีจะแกปั้ญหาและพฒันาตนเองคืออะไร 
 2. ขั้นสร้างและแสวงหาความรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งตระหนกัและเห็นความส าคญัของการแสวงหา
ความรู้ เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย แหล่งเรียนรู้ท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ ไดแ้ก่ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเพื่อน โดยยอมรับใน
ความรู้ความสามารถซ่ึงกนัและกนั และตอ้งใชท้กัษะต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการสร้างความรู้ เช่นฝึกสังเกต ฝึกการ
น าเสนอ ฝึกการตั้งค  าถาม  ฝึกการแสวงหาค าตอบ ฝึกบูรณาการเช่ือมโยงความรู้ ฝึกบนัทึก และ ฝึกการเขียน 
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จดัท าสารบญัจดัเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น ตอ้งรู้และ
น าไปใชเ้พื่อการพฒันาตนเอง การจดัการความรู้ให้เป็นระบบจะท าให้เก็บรวบรวม คน้หา และน ามาใชไ้ดง่้าย 
รวดเร็ว 
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 4. ข้ันการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ความรู้ท่ีจ  าเป็นอาจตอ้งมีการคน้ควา้ และ แสวงหา
เพิ่มเติม เพื่อใหค้วามรู้มีความทนัสมยั น าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 5. การเข้าถึงความรู้ เม่ือมีความรู้จากการปฏิบติัแลว้ มีการเก็บความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมุด
บนัทึกความรู้ แฟ้มสะสมงาน วารสาร หรือใชเ้ทคโนโลยีในการจดัเก็บรูปแบบเวบ็ไซต ์  วิดีทศัน์ แถบ
บนัทึกเสียง และคอมพิวเตอร์ เพื่อใหต้นเองและผูอ่ื้นเขา้ถึงไดง่้ายอยา่งเป็นระบบ 
 6. ข้ันการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อน ๆ 
หรือชุมชน เพื่อเรียนรู้ร่วมกนั อาจเป็นลกัษณะของการสัมมนา เวทีเร่ืองเล่าแห่งความส าเร็จ การศึกษา ดูงาน  
หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 7. ข้ันการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งน าเสนอความรู้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจดันิทรรศการ การพบ
กลุ่มการเขา้ค่าย หรือการประชุมสัมมา รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสาร เวบ็ไซต ์ 
จดหมายข่าว เป็นตน้ 
 

ความส าเร็จของการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
 1. ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามแผนพฒันาตนเองท่ีไดก้ าหนดไว ้
 2. ผูเ้รียนตระหนกัถึงความรับผดิชอบในการพฒันาตนเองเพื่อเรียนรู้วชิาต่าง ๆ อยา่งเขา้ใจ 
  และน ามาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
 3. ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่น 
  สังคมได ้
 

ตัวอย่างการจัดการความรู้ของ “เอก 009” 
 คุณคงเคยไดย้ินคนพูดวา่ “ไม่มีเวลา” น่ีเป็นค าพูดท่ีแปลกมาก เป็นค าพูดท่ีบอกถึง ความหมายใน
ตวัของมนัเอง โดยไม่ตอ้งการค าอธิบายใด ๆ ส าหรับเวลาแลว้ คนท่ีไม่มีเวลาแลว้ คนท่ีไม่มีเวลาคือ คนตาย  
ดงันั้น ถา้คุณยงัหายใจ แสดงวา่เวลายงัเดินอยู ่แต่ไม่ตอ้งเร่งรีบเสียจนมากเกินไป และควรรู้วา่ตอนไหนควรรีบ 
และถา้รีบแลว้ก็ตอ้งท าใหดี้ เพราะเวลาท่ีคนเราท าอะไรเร็ว ๆ มกัจะมากบัความลวก ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาในการ
เขา้แกไ้ขปัญหา ผมวิเคราะห์ดูตนเอง จึงพบวา่ท าไม 1 วนั ผมจึงมีเวลาเพียงนอ้ยนิด ปัญหาหลกั ๆ คือ ผม
เสียเวลาไปกบัการนอนต่ืนสาย เล่มเกม ดูทีวี เล่นเน็ต และข้ีเกียจนัน่เอง ดงันั้น ผมจึงคิดวา่ วิธีแกอ้ยูท่ี่ตวัเรา
เอง ผมจึงรู้วา่เราควรท าในส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม นัน่คือ 
 1. ผมตื่นเช้า ตอนแรก ๆ อาจจะยากนิดหน่ึง เร่ิมจากนอนก่อน 4 ทุ่มทุกวนั ร่างกาย จะต่ืนเอง  
05.00 น. และเราก็ไม่นอนสัปหงก แต่ให้ต่ืนเลย หรือถา้เราไม่มีแรงใจ หรือไม่รู้วา่ ต่ืนมาแลว้จะท าอะไรดี  
ให้เราส ารวจเน็ตวา่มีกิจกรรมอะไรดี ๆ ท่ีเราไปร่วมตอนเชา้ได ้ และนดักลุ่ม ผูท่ี้จะท ากิจกรรมในตอนเชา้  
ท าให้เรามีแรงจูงใจในการต่ืนนอนเชา้ กิจกรรมท่ีผมท าเป็นประจ า คือ ป่ันจกัรยาน หรืออาจไปวิ่งตอนเชา้  
เพื่อหากลุ่มเพื่อนใหม่ ๆ กลุ่มเพื่อนใหม่ ๆ คงน่าจะไม่ใช่รุ่นเดียวกนั แต่เป็นผูใ้หญ่ท่ีเราจะสามารถคุยและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การท างาน แลว้เราก็จะไดค้วามรู้ อะไรอีกเยอะ เปรียบเหมือนการเรียนรู้ท่ีไม่หยุดน่ิง 
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ยิ่งรู้จกัคนมากข้ึน เราก็จะไดป้ระสบการณ์ต่าง ๆ จากคนท่ีรู้จกัมากมาย ว่าเคา้เคยเป็นอะไร ท าอะไรมา  
บางคร้ังคนท่ีเราอยากไปร่วมกิจกรรมดว้ย อาจจะสร้างความเปล่ียนแปลงในชีวิตเราได้ เช่นเคา้อาจจะก าลงั
ตามหาคนท่ีมีความสามารถบางอยา่ง แลว้บงัเอิญไดม้าเจอกนัตอนออกก าลงักาย ซ่ึงผมเองก็ไดป้ระโยชน์
จากตรงน้ีเยอะมาก ซ่ึงการท่ีเราไดท่ี้ปรึกษาแบบความเป็นเพื่อน ท าให้มีความจริงใจ และไดรั้บค าปรึกษาฟรี  
เร่ืองบางอยา่ง เราคน้หาจากเอกสาร จากอินเตอร์เน็ต ไม่เจอ แต่กลบัไปเจอเอาง่าย ๆ ตอนออกก าลงักาย นัน่
เพราะเราไดเ้จอผูค้นมากมายท่ีพร้อมจะเป็นมิตร และแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั น าพาซ่ึงโอกาสอนั
มากมายชกัน าเราไปสู่อนาคตท่ีดี และเราตอ้งพาตวัเราไปออกไปหามนัก่อน 
 2. เลกิเล่นเกม เกมไม่วา่จะเป็น offline หรือ online ก็ไม่ต่างกนั อาการติดเกมผมก็เคยเป็น วนั ๆ  
นัง่คุยแต่เร่ืองเกม ซ้ือหนงัสือเกม การ์ตูน จดจ่อแต่เร่ืองเกม ผมสรุปออกมาวา่เกม เป็นกิจกรรมท่ีส้ินเปลือง
เวลามาก ๆ และประโยชน์ท่ีไดช่้างนอ้ยนิดจนไม่คุม้ค่าท่ีจะไปเสียเวลาเล่น อาการติดเกมเหมือนติดยาเสพติด 
อยากเล่น ต่ืนมาก็เล่น กินเสร็จเล่นต่อ หมดแรงก็นอน ต่ืนมาก็ เล่นอีก ชีวิตแทบไม่ไดท้  าอะไรเลย การเลิก
เล่นเกมของผมโดยการท างานให้มากข้ึนจนไม่มีเวลาเล่นเกม และยิ่งท างานมากก็ยิ่งได ้เงินมาก ผมจึงไม่มี
เวลาหนัหลงักลบัไปเล่นเกมอีก มุ่งมัน่ท างาน โลกจริง ๆ หาเงินจริง ๆ ไม่ใช่เงินในเกม หาเพื่อนจริง ๆ ท่ีคุย
กนัแบบเห็นหนา้เห็นตา ท าอะไรท่ีมนัเป็นจริง สัมผสัได ้ไม่ใช่โลกจอมปลอมท่ีเด็ก ๆ หลงใหล และถอนตวั
ไม่ข้ึน นอกจากการท างานคือการออกก าลงักาย และไดไ้ปเท่ียวดว้ยกนั นัน่คือ การป่ันจกัรยานทางไกล  
เพราะเราตอ้งซ้อมป่ันเพื่อไปออกทริปทางไกล ตอนท่ีผมเลิกเล่นเกม เป็นช่วงท่ีผมไม่รู้สึกตวัวา่ผมเลิกเล่น  
แต่ผมมารู้สึกตวัอีกคร้ัง ก็ตอนท่ีผมไม่คิดจะกลบัไปเล่นมนัอีกแลว้ เพราะการท่ีผมไดอ้อกไปพบปะพูดคุย
กบักลุ่มเพื่อนใหม่ ๆ คนจริง ๆ ไดท้  ากิจกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงร่วมกนั มนัดีกวา่โลกของเกมเยอะ
เลย และผมคิดวา่ ถา้เด็ก ๆ ทุกคนถา้ไดมี้โอกาสไปท ากิจกรรมท่ีสนุกสนานกบัเพื่อนต่างวยั ก็น่าจะช่วยให้
ห่างเหินจาก โลกของเกมได ้และคน้พบตวัเองวา่ยงัมีกิจกรรมอีกเยอะแยะ ท่ีดีกวา่การนัง่เล่นเกม 
 3. ดูทีวี การติดทีวี หรือละคร หรือเกมโชวช่์วงดึก เม่ือก่อนผมก็ติดแบบตอ้งดูให้ได ้แต่ปัจจุบนั
ผมก็แทบไม่ไดดู้ทีวเีลย 1 อาทิตยดู์ไม่เกิน 3 ชัว่โมง เพราะกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกบา้น และการท างานท่ีเราใส่ใจ  
เราใส่ความรับผดิชอบในงาน กลบัถึงบา้นมีแรงเหลือ การดูทีวี เช่น ข่าว ก็อาจจะติดตามเฉพาะช่วงสรุปข่าว  
และข่าวไหนท่ีเจาะลึกหรือสนใจเป็นพิเศษ ผมก็จะคน้เพิ่มเติมจาก Internet 
 4. การเล่นเน็ต มีหลายเวบ็ไซตท่ี์ใหค้วามรู้ท่ีดี การหาความรู้เพิ่มเติมให้กบัตนเอง ผา่นเน็ต มีเวบ็บอร์ด
อีกมากมายท่ีมีความรู้ใหเ้ราเขา้ไปขดุ ดกัจบัเอามาใช ้เพียงแต่เราตอ้งรู้จกัจ ากดัเวลาในการเล่นเน็ต และเลือก
อ่านท่ีมีสาระ และมีประโยชน์กบัเราจริง ๆ ส่ิงท่ีผมหาความรู้จากเน็ตอยูต่ลอด คือ การศึกษาภาษาองักฤษ  
โดยการฟังเพลงท่ีเราชอบ เราแปลไม่ออกเราก็หาค าแปลในเน็ต และฝึกร้องไปดว้ย การแปลเพลงต่าง ๆ  
และการฝึกร้องเพลง ช่วยพฒันาทกัษะดา้นภาษาไดดี้เยีย่ม ผมคิดวา่เป็นบทเรียนท่ีดี ส่ิงท่ีผมไม่ท าในการเล่น
เน็ต คือ เลิกเปิดเวบ็ท่ีเก่ียวกบัเกม การ์ตูน ทุกชนิด เลิกดูดวง เลิกอ่านข่าวซุบซิบนินทา 
 5. ความขีเ้กียจ ส่ิงน้ีมนัฝังตวัอยูใ่นมนุษยทุ์กตวัตนท่ีอบัจน แร้นแคน้ เฝ้าคิด ภาวนา ถึงแต่
ความสุขสบาย ความร ่ ารวย แต่กลบัไม่ลงมืออะไรเลย เฝ้าแต่ขอเงิน หรือหวงัจะท านอ้ยแต่ไดเ้ยอะท าเร็ว ๆ  
ลวก ๆ แต่ไร้ซ่ึงคุณภาพ ความข้ีเกียจเม่ือก่อนผมก็มีข้ีเกียจนะ จนผมคิดวา่ ท าไมตอ้งท าโน่น ท าน่ีดว้ย เราก็
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อยูแ่บบสกปรก ๆ ของเราไป ตวัเรารับได ้คนอ่ืนจะรู้สึกยงัไงก็ช่าง ไม่ไดอ้ยูก่บัเราน่ี ก็ปล่อยให้ท่ีอยูอ่าศยั
สกปรกรุงรัง และเม่ือผมเร่ิมท างานจริงจงั เร่ิมใชชี้วิตในโลกแห่ง ความเป็นจริง เร่ิมพบเจอผูค้นมากข้ึน
โดยเฉพาะคนท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต ส่ิง ๆ หน่ึงท่ีเคา้เหล่านั้นมีเหมือนกนัก็คือ ความสะอาด คนท่ีหา
เงินไดเ้ยอะ ๆ จะใชเ้วลาส่วนหน่ึงของชีวิตเพื่อรักษา ความสะอาดพื้นท่ีรอบ ๆ ตวัเอง โดยคนเหล่านั้นจะไม่
ชอบความสกปรก ความไม่เป็นระเบียบ แต่ถา้ตอ้งให้เขาอยูก่บัคนสกปรก หรือไม่มีระเบียบ เคา้จะยอมรับ
ไม่ได ้หากเราจะท างานกบัเขา เราก็ตอ้งท าตวัเองให้สะอาด เป็นระเบียบ การปฏิบติัตวัง่าย ๆ ถา้หากข้ีเกียจ  
ก็ก าจดัความสกปรกออกไป แบ่งเวลาวนัละ 30 นาที หรืออาจจะเร่ิมจากวนัละ 10 นาทีก่อน โดยตั้งใจวา่  
เวลา 10 นาทีน้ี จะเป็นเวลาท่ีพิเศษท่ีสุดในชีวิตของเราทุกวนั คือ เราจะท าให้บา้นเราสะอาด เร่ิมจาก 1  
ห้องน ้ าก่อน (ดูเหมือนวา่จะง่ายและเห็นผลเร็ว) เทน ้ ายาขดัห้องน ้ า แลว้ขดั ๆ ภายใน 10 นาที เราก็จะรู้วา่ง่ายมาก 
ท าทุกวนัยงัไดเ้ลย เม่ือขดัห้องน ้ าแลว้ ก็เก็บกวาดบา้น เร่ิมจากการจ ากดัพื้นท่ีก่อน เช่น 10 นาทีต่อไปน้ี เรา
จะเก็บโตะ๊ท างาน ซ่ึงเม่ือท าจริง ๆ แลว้จะเกิน 10 นาที แต่ผมก็มกัจะเก็บต่อจนเสร็จ แต่ปัญหาส าคญัของการ
เร่ิมตน้เขา้สู่การเป็นคนรักสะอาด คือ เราตอ้งรู้จกัการจดัการ ตอ้งมีเคร่ืองมือ เช่น เพิ่มชั้นวางของ ซ้ือถงัขยะ
มาไวใ้ช ้ถา้อยากเก็บของก็หากล่อง หรือลงัมาใส่ อยา่ปล่อยเวลาให้ผา่นไปกบักิจกรรมเดิม ๆ เช่นเล่มเกม ดู
ทีวี เล่นเน็ต Chat ดูดวง เม่ือ อะไร ๆ รอบตวัสะอาดข้ึนมา จิตใจเราก็จะแจ่มใส และสมองปลอดโปร่ง มีกะ
จิตกะใจท างานใหไ้ดม้ากข้ึน งานท่ีออกมา ก็เป่ียมไปดว้ยคุณภาพ คุม้กบัเวลาท่ีเสียไป ท่ีผมพดูมาน้ี เพราะผม
ท าได ้มากกวา่ 500,000 บาทต่อเดือน 
 

2.  การสรุปองค์ความรู้และการจัดท าสารสนเทศการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
การสรุปองค์ความรู้ 
 การจดัการความรู้ เรามุ่งหา “ความส าเร็จ” มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรามุ่งหาความส าเร็จในจุดเล็ก ๆ 
จุดนอ้ยต่างจุดกนั น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่อใหเ้กิดการขยายผลไปสู่ความส าเร็จท่ีใหญ่ข้ึน 
 องคค์วามรู้เป็นความรู้จากการปฏิบติั เรียกวา่ “ปัญญา” กระบวนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ ผูเ้รียน
เป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง สังเกตส่ิงท่ีตนอยากรู้ ลงมือปฏิบติัจริง คน้ควา้และแสวงหาความรู้ เพิ่มจน
คน้พบความจริง สร้างสรรคเ์กิดเป็นองคค์วามรู้และเกิดประสบการณ์ใหม่ การเรียนรู้แบบน้ี จะส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการคิด สู่การปฏิบติั และเกิด “ปัญญา” หรือองคค์วามรู้เฉพาะของตนเอง 
 องคค์วามรู้มีอยูอ่ยา่งมากมาย การปฏิบติังานจนประสบผลส าเร็จ รวมทั้งการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างการท างานท่ีส่งผลให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ ถือว่าเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึน
ทั้งส้ิน และเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีค่าต่อการเรียนรู้ทั้งส้ิน 
 การสรุปองค์ความรู้มีความส าคญัต่อกระบวนการจดัการความรู้เป็นอยา่งยิ่ง เพราะการสรุปองค์
ความรู้จะเป็นการต่อยอดความรู้ให้กบัตนเองและผูอ่ื้น  หากบุคคลอ่ืนตอ้งการความช่วยเหลือในการ
แกปั้ญหาบางเร่ือง เราจะใชค้วามรู้ท่ีมีอยูช่่วยเหลือเพื่อนไดอ้ยา่งไร  และเม่ือเราจะเร่ิมตน้ท าอะไร เรารู้บา้งไหม
วา่มีใครท าเร่ืองน้ีมาบา้ง อยู่ท่ีไหนในชุมชนของเรา เพื่อท่ีเราจะท างานให้ส าเร็จไดง่้ายข้ึน และไม่ท าผิด
ซ ้ าซอ้น การด าเนินการจดัการองคค์วามรู้ อาจตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 1. การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่องาน หรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 
 2. การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
 3. การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
 4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจกรรมงานของตน 
 5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยกุตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้  
  และสกดัขมุความรู้ ออกมาบนัทึกไว ้
 6. การจดับนัทึก “ขมุความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุงเป็นชุด 
  ความรู้ท่ีครบถว้น ลุ่มลึก และเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากข้ึน 
 

 การจดัการความรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการ เร่ิมจากการก าหนด “เป้าหมายของงาน” นัน่คือ  
การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้ คือ 
 1. การตอบสนอง คือ การสนองตอบความตอ้งการของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การมีนวตักรรม คือ  1) นวตักรรมในการท างาน 2) นวตักรรมทางผลงาน 
 3. ขีดความสามารถ คือ การมีสมรรถนะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของตนเอง 
 4. ประสิทธิภาพ คือ องคค์วามรู้  หรือคลงัความรู้ 
 

การจัดท าสารสนเทศการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
 การจดัการความรู้ด้วยตนเอง องค์ความรู้ก็ยงัอยู่ในสมองคนในรูปของประสบการณ์จากการ
ท างานท่ีประสบผลส าเร็จนั้น เราตอ้งมีการถอดองคค์วามรู้ซ่ึงอาจไหลเวยีนองคค์วามรู้จาก คนสู่คน หรือจาก
คนมาจดัท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ใหค้นเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและน าไปสู่การปฏิบติัไดโ้ดยการ
น าความรู้ท่ีไดม้าจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ของความรู้ การช้ีแหล่งความรู้ การสร้าง เคร่ืองมือในการเขา้ถึงความรู้  
การกรองความรู้ การเช่ือมโยงความรู้ การจดัระบบองค์ความรู้ยงัหมายรวมถึงการท าให้ความรู้ละเอียด
ชดัเจนข้ึน องคค์วามรู้อาจจดัเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น บนัทึกความรู้ แฟ้มสะสมงาน เอกสารจากการถอด
บทเรียน แผน่ซีดี เวบ็ไซต ์เวบ็บล็อก เป็นตน้ 
 

3. กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ 
กระบวนการจัดการความรู้ด้วยกลุ่มปฏิบัติการ 
 ในยคุของการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วนั้น ปัญหาจะมีความซบัซ้อนมากข้ึน เราจ าเป็นตอ้งมีความรู้ท่ี
หลากหลาย ความรู้ส่วนหน่ึงอยูใ่นรูปของเอกสาร ต ารา หรืออยูใ่นรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทป วิดีโอ  
แต่ความรู้ท่ีมีอยูม่ากท่ีสุดคืออยู่ในสมองคน ในรูปแบบของประสบการณ์ ความจ า การท างานท่ีประสบ
ผลส าเร็จ การด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งใช้ความรู้อยา่งหลากหลาย น าความรู้หลายวิชามา
เช่ือมโยง บูรณาการให้เกิดการคิด วิเคราะห์ สร้างความรู้ใหม่จากการแก ้ ปัญหาและพฒันาตนเอง ความรู้
บางอยา่งเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหา หรือพฒันาในระดบั กลุ่ม องคก์ร หรือชุมชน ดงันั้นจึงตอ้งมี
การรวมกลุ่มเพื่อจดัการความรู้ร่วมกนั 
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ปัจจัยทีท่ าให้การจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการประสบผลส าเร็จ 
 1. วฒันธรรมและพฤติกรรมของคนในกลุ่ม คนในกลุ่มตอ้งมีเจตคติท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ซ่ึง
กนัและกนั มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ใหเ้กียรติกนั และเคารพความคิดเห็นของคนในกลุ่มทุกคน 
 2. ผู้น ากลุ่ม ตอ้งมองวา่คนทุกคนมีคุณค่า มีความรู้จากประสบการณ์ ผูน้ ากลุ่มตอ้งเป็นตน้แบบ
ในการแบ่งปันความรู้ ก าหนดเป้าหมายของการจดัการความรู้ในกลุ่มให้ชดัเจน หาวิธีการ ให้คนในกลุ่มน า
เร่ืองท่ีตนรู้ออกมาเล่าสู่กนัฟัง การใหเ้กียรติกบัทุกคนจะท าใหทุ้กคนกลา้แสดงออก ในทางสร้างสรรค ์
 3. เทคโนโลยี ความรู้ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มปฏิบติัการเพื่อถอดองค์ความรู้ ปัจจุบนัมีการใช้
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจดัเก็บ เผยแพร่ความรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง จดัเก็บในรูปของเอกสารใน เวบ็ไซต ์
วดีิโอ VCD หรือจดหมายข่าว เป็นตน้ 
 4. การน าไปใช้ การติดตามประเมินผล จะช่วยให้ทราบวา่ ความรู้ท่ีไดจ้ากการรวมกลุ่มปฏิบติัมี
การน าไปใชห้รือไม่ การติดตามผลอาจใชว้ิธีการสังเกต สัมภาษณ์ หรือถอดบทเรียนผูเ้ก่ียวขอ้ง ประเมินผล
จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม เช่นการเปล่ียนแปลงทางดา้นความคิด ของคนในกลุ่ม พฤติกรรมของ
คนในกลุ่ม ความสัมพนัธ์ ความเป็นชุมชนท่ีรวมตวักนัเพื่อแลกเปล่ียน ความรู้กนัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการ
พฒันาดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลใหก้ลุ่มเจริญเติบโตข้ึนดว้ย 
 

กระบวนการจัดการความรู้ด้วยกลุ่มปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังนี ้
 1. การบ่งช้ีความรู้ ส ารวจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาภายในกลุ่ม แยกปัญหาเป็นขอ้ ๆ เรียง 
ตามล าดบัความส าคญั ก าหนดความรู้ท่ีตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหา ความรู้นั้นอาจอยูใ่นรูปของเอกสาร หรืออยูท่ี่
ตวับุคคลผูท่ี้เคยปฏิบติัในเร่ืองนั้นและส าเร็จมาแลว้ 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เม่ือก าหนดองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการแกปั้ญหาหรือพฒันาแลว้  
ท าการส ารวจและแสวงหาความรู้ท่ีตอ้งการจากหลาย ๆ แหล่ง 
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแสวงหาความรู้ มาจดัให้เป็นระบบ เพื่อ
แยกเป็นหมวดหมู ่เพื่อใหง่้ายต่อการวเิคราะห์และตดัสินใจในการน าไปใช ้
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ในยุคท่ีสังคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และมีการน า
เทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการเรียนรู้และการบริหารจดัการมากข้ึน ความรู้บางอยา่งอาจลา้สมยั ใชแ้กปั้ญหาไม่ได้
ในสมยัน้ี ตอ้งมีการประมวลและกลัน่กรองความรู้ก่อนน ามาใช ้ความรู้ท่ีผา่นการปฏิบติัจนประสบผลส าเร็จ
มาแลว้ ถือเป็นความรู้ท่ีส าคญัเน่ืองจากมีบทเรียนจากการปฏิบติั  และหากเป็นความรู้ตามท่ีเราตอ้งการก็
สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นกลุ่มได ้
 5. การเข้าถึงความรู้ สมาชิกในกลุ่มทุกคนควรจะเขา้ถึงความรู้ไดทุ้กคน  เน่ืองจากทุกคนมี
ความส าคญัในการแกปั้ญหา พฒันา รวมทั้งเป็นผูส้ร้างพลงัให้กบักลุ่ม การแกปั้ญหาไม่ได ้ หมายความวา่  
ผูน้ ากลุ่มคนเดียวสามารถแกปั้ญหาไดห้มด ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ความรู้ท่ีจ  าเป็นในการ
แกปั้ญหาหรือพฒันากลุ่ม ตอ้งมีการจดัการให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้ ไดง่้าย หากเป็นกลุ่มปฏิบติัการ  
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การเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในตวัคน การศึกษาดูงานกลุ่มอ่ืน การศึกษาหาความรู้จาก
เวบ็ไซต ์หรือการน าเอกสารมาใหส้มาชิกไดอ่้าน 
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ความรู้ส่วนใหญ่จะอยูใ่นสมองคนซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ ในรูปของเอกสาร หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจบัตอ้งไดก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงมี
ความส าคญัอยา่งมากในการดึงความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคนออกมา เป็นการต่อยอด ความรู้ให้แก่กนัและกนั  การ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ร่วมกนั ท าไดห้ลายวิธี เช่นการประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน การเป็นพี่เล้ียง
สอนงาน หรือการรวมกลุ่มชุมชนนกัปฏิบติัเฉพาะเร่ืองท่ีสนใจ 
 7. การเรียนรู้  สมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั การไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ก็ถือเป็นการ
เรียนรู้ นัน่คือ เกิดความเขา้ใจและมีแนวคิดในการน าไปปรับใช ้หากมีการน าไปใชโ้ดยการปฏิบติัจะส่งผล
ให้ผูป้ฏิบติัเกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน เพราะในระหวา่งการปฏิบติัจะมีปัญหาเขา้มาให้ แกไ้ขเป็นระยะ ๆ     
การท าไปแกปั้ญหาไป เป็นการเรียนรู้ท่ีดี และเม่ือปฏิบติัจนเกิดผลส าเร็จ อาจเป็นผลส าเร็จท่ีไม่ใหญ่โต  
ส าเร็จในขั้นท่ีหน่ึง หรือขั้นท่ีสอง ก็ถือเป็นผลส าเร็จจาการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หรือ best  practice ของผูป้ฏิบติั
นัน่เอง 
 

4. การสรุปองค์ความรู้และการจัดการท าสารสนเทศการจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ 
การรวมกลุ่มปฏิบัติการ 
 ในการปฏิบติังานแต่ละคร้ัง กลุ่มจะตอ้งมีการสรุปองคค์วามรู้เพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศ เผยแพร่
ความรู้ให้กบัสมาชิกกลุ่ม และกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีสนใจในการเรียนรู้ และเม่ือมีการด าเนินการจดัหา หรือสร้าง
ความรู้ใหม่จากการพฒันาข้ึนมา ตอ้งมีการก าหนดส่ิงส าคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้ และตอ้งพิจารณาถึง
วธีิการในการเก็บรักษาและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามความตอ้งการ ซ่ึงกลุ่ม ตอ้งจดัเก็บองคค์วามรู้ไวใ้ห้
ดีท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารสนเทศ การวิจยั การพฒันา โดยตอ้ง ค านึงถึงโครงสร้างและสถานท่ีหรือ
ฐานของการจดัเก็บ ตอ้งสามารถคน้หาและส่งมอบใหอ้ยา่งถูกตอ้ง มีการจ าแนกหมวดหมู่ของความรู้ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 
 

การสรุปองค์ความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ 
 การจดัการความรู้กลุ่มปฏิบติัการ เป็นการจดัการความรู้ของกลุ่มท่ีรวมตวักนั  มีจุดมุ่งหมายของ
การท างานร่วมกนัให้ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงมีกลุ่มปฏิบติัการ หรือท่ีเรียกวา่ “ชุมชนนกัปฏิบติั” เกิดข้ึนอยา่ง
มากมาย เช่น กลุ่มฮกัเมืองน่าน กลุ่มเล้ียงหมู กลุ่มเล้ียงกบ กลุ่มเกษตรอินทรีย ์กลุ่ม สัจจะออมทรัพย ์หรือ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน กลุ่มเหล่าน้ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้และแลกเปล่ียน ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
 องค์ความรู้จึงเป็นความรู้และปัญญาท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพและบริบทของชุมชน การสร้าง
องคค์วามรู้หรือชุดความรู้ของกลุ่มไดแ้ลว้ จะท าให้สมาชิกกลุ่มมีองคค์วามรู้หรือชุดความรู้ ไวเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันางาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืนอย่างภาคภูมิใจ เป็นการต่อยอดความรู้        
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และการท างานของตนต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด อยา่งท่ีเรียกกวา่เกิดการเรียนรู้ และพฒันากลุ่มอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 
 ในการสรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม กลุ่มจะตอ้งมีการถอดองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติั การถอด
องคค์วามรู้จึงมีลกัษณะของการไหลเวียนความรู้ จากคนสู่คน  และจากคนสู่กระดาษ นัน่คือ การน าองค์
ความรู้มาบนัทึกไวใ้นกระดาษ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเผยแพร่ให้กบัคนท่ีสนใจไดศึ้กษาและพฒันาความรู้
ต่อไป ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการรวมกลุ่มปฏิบติัการ  คือ 

 1. การสร้างบรรยากาศของการท างานร่วมกนั กลุ่มมีความเป็นกนัเอง 
 2. ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เป็นหัวใจส าคญัของการท างานเป็นทีม สมาชิกทุกคนควร

ไวว้างใจกนั ซ่ือสัตยต่์อกนั ส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย ไม่มีลบัลมคมใน 
 3. การมอบหมายงานอยา่งชดัเจน สมาชิกทุกคนเขา้ใจวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ 

ยอมรับภารกิจหลกัของทีมงาน 
 4. การก าหนดบทบาทใหก้บัสมาชิกทุกคน สมาชิกแต่ละคนเขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาท  

ของตนเอง และเรียนรู้เขา้ใจในบทบาทของผูอ่ื้นในกลุ่ม ทุกบทบาทมีความส าคญั รวมทั้งบทบาทในการช่วย
รักษาความเป็นกลุ่มใหม้ัน่คง เช่น การประนีประนอม การอ านวยความสะดวก การใหก้ าลงัใจ เป็นตน้ 

 5. วธีิการท างาน ส่ิงส าคญัท่ีควรพิจารณา คือ 
  1) การส่ือความ การท างานเป็นกลุ่มตอ้งอาศยับรรยากาศ การส่ือความท่ีชดัเจน   

เหมาะสม ซ่ึงจะท าใหทุ้กคนกลา้เปิดใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จนเกิด
ความเขา้ใจ และน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  2) การตดัสินใจ การท างานเป็นกลุ่มตอ้งใชค้วามรู้การตดัสินใจร่วมกนั เม่ือเปิดโอกาสให้
สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น และร่วมตดัสินใจแลว้ สมาชิกยอ่มเกิดความผกูพนัท่ีจะท าให้ส่ิงท่ีตนเอง
ไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่ตน้ 

  3) ภาวะผูน้ า คือ บุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น การท างานเป็นกลุ่มควรส่งเสริมให้
สมาชิกในกลุ่มทุกคนไดมี้โอกาสแสดงความเป็นผูน้ า เพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับ จะได้
รู้สึกวา่การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มนั้นมีความหมาย ปรารถนาท่ีจะท าอีก 

  4) การก าหนดกติกาหรือกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีจะเอ้ือต่อการท างานร่วมกนัใหบ้รรลุ 
เป้าหมาย ควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑท่ี์จะน ามาใชร่้วมกนั 
  6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานของกลุ่ม ควรมีการประเมินผลการท างาน 
เป็นระยะในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการและเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน  
ท าใหส้มาชิกไดรั้บทราบความกา้วหนา้ของงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งพฒันากระบวนการท างาน  
หรือการปรับปรุงแกไ้ขร่วมกนั ซ่ึงในท่ีสุดสมาชิกจะไดท้ราบวา่ผลงานบรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมาก
นอ้ยเพียงใด 
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ตัวอย่าง  การถอดองค์ความรู้ชุมชนอนิทรีย์บ้านยางยวน 
 

 บริบทชุมชนบา้นยางยวน หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เป็นพื้นท่ีราบลุ่มแบบลูกคล่ืน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลกั อาชีพรองลงมาคือ การ
เล้ียงสัตว ์ เช่น เล้ียงโค เป็ด ไก่ เป็นรายไดเ้สริม และมีการปลูกผกัไวเ้พื่อบริโภคเอง จากสภาพ ความ
เปล่ียนแปลงในสังคมยุคปัจจุบนัท าให้คนในบา้นยางยวนตอ้งปรับเปล่ียนวิถีชีวิต มาพึ่งตนเองมากข้ึน แกน
น าชุมชน ซ่ึงเป็นผูน้ าธรรมชาติเขา้มามีบทบาทพลิกผนัวิถีชีวิตชุมชนให้ดีข้ึน การประสบปัญหาจากภาวะ
เศรษฐกิจท าใหก้ารลงทุนในการประกอบการท านาสูงข้ึน ทั้งในเร่ืองของค่าน ้ ามนั ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศตัรูพืช  
ซ่ึงมีผลกบัเกษตรกร ส่วนหน่ึงท่ีมองเห็นไดช้ดั คือ การเจ็บไขไ้ดป่้วยของคนในชุมชน บา้นยางยวนมีกลุ่ม
องคก์รต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายส าหรับการใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงเนน้ท่ีการประกอบ
อาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงมีแกนน าชุมชนอย่างกลุ่มแกนน าท่ีเขา้ร่วมเวทีเสวนาและ
ทีมงานเขา้มามีบทบาทในการรวบรวมประชาชนในพื้นท่ีมาร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
อย่างมหาศาลให้กบัคนในบา้นยางยวน หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 

กระบวนการแผนชุมชนพึง่ตนเองบ้านยางยวน 
 กลุ่มแกนน าท่ีเขา้ร่วมเวทีเสวนา เล่าวา่การจดัท าแผนชุมชนของบา้นยางยวนนั้น เร่ิมท่ีการจดัเก็บ
ขอ้มูลบญัชีครัวเรือนของหมู่บา้น แลว้น าขอ้มูลนั้นมาร่วมวิเคราะห์เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการจดัท าแผน
ชุมชน ส่ิงท่ีปรากฏคือเร่ืองของค่าใชจ่้ายของคนในชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพ และหน้ีสิน
ส่วนใหญ่กเ็กิดข้ึนจากการประกอบอาชีพดว้ยเช่นกนั เพราะบางคร้ังในการท านาตอ้งใชต้น้ทุนสูงเม่ือเจอกบั
ปัญหาภยัธรรมชาติ นาล่มท าใหเ้ป็นหน้ีเป็นสิน จากขอ้มูลท่ีได ้ก็น ามาจดัท าเป็นแผนชุมชน ซ่ึงจะเนน้ท่ีเร่ือง
ของแผนการท าเกษตร ซ่ึงมีผลโดยตรงกบัการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ส่ิงท่ีตอ้งท าก็คือการท านา
แบบอินทรีย ์เพื่อลดตน้ทุนการผลิต ในเร่ืองของปุ๋ย มีราคาแพง โดยตอ้งการท่ีจะขยายการท านาแบบอินทรีย์
ทั้งหมู่บา้น จากแผนการท าเกษตรของชุมชน ท าให้เกิดกลุ่มองคก์รต่าง ๆ ในชุมชนเก่ียวกบัการประกอบ
อาชีพท านามากมาย 
 

 นอกเหนือจากการท าแผนเร่ืองการท านาแบบอินทรียแ์ลว้ บา้นยางยวนไดมี้การท าเร่ืองของการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษ ปลูกกินเองในชุมชนก่อนท่ีจะขายสู่ตลาดนอกชุมชน โดยเนน้การปลูกทุกอยา่งท่ีกิน  
และกินทุกอยา่งท่ีปลูก ในการน้ีไดมี้พื้นท่ีส าหรับใชเ้ป็นแปลงผกัรวมของ ชุมชน โดยใชปุ๋้ยอินทรียท์  าข้ึนเอง
ใชใ้นแปลงผกั 
 กลุ่มแกนน าท่ีเขา้ร่วมเวทีเสวนาบอกกบัทีมงานว่า ในการจดัท าเวทีประชาคมจดัท าแผนของ
หมู่บา้น ไดรั้บความร่วมมือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเขา้มาสนบัสนุนและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเขา้มา
หนุนเสริมเพื่อบูรณาการแผนเขา้กบัการท างานของหน่วยงาน ทั้งพฒันาชุมชน เกษตร กศน. และสาธารณสุข 
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 กลุ่มแกนน าท่ีเขา้ร่วมเวทีเสวนา และผูใ้หข้อ้มูลไดพ้ดูถึงเร่ืองสุขภาพชุมชน บอกวา่การท่ีจะให้คน
ในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีตอ้งเร่ิมท่ีการกิน และขา้วซ่ึงเป็นอาหารหลกัตอ้งเป็นขา้วท่ีปลอดภยั  ต่อคนในชุมชน  
เพราะฉะนั้นชุมชนตอ้งผลิตขา้วเองจึงจะไดข้า้วมีคุณภาพ และขา้วท่ีมีคุณภาพนั้น จะเป็นผลดี ต่อตนเอง  
และลูกหลานของคนในชุมชน โดยจะเนน้ให้คนในชุมชนปลูกขา้วส าหรับบริโภคเองไวห้น่ึงแปลงโดยท า
นาแบบอินทรีย ์
 เม่ือมีแผนพฒันาในเร่ืองเกษตรอินทรีย์ หมู่บา้นก็ตอ้งหาความรู้ในเร่ืองน้ี โดยไดส่้งแกนน าเขา้
อบรมหาความรู้จากท่ีต่าง ๆ เช่นเร่ืองการท านาชีวภาพ การท าปุ๋ยหมกั การท าน ้ าหมกัชีวภาพ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อน ามาปรับใชก้บักลุ่มไดเ้หมาะสม 
 

กลุ่มองค์กรบ้านยางยวน 
 เร่ืองของกลุ่มและองคก์รในบา้นยางยวนเป็นเร่ืองท่ีโดดเด่น เพราะการจดัตั้งนั้นสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติและสามารถแกปั้ญหาของคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น 
 ศูนยข์า้วบา้นยางยวน เป็นองคก์รของชุมชนมีกองทุนให้กูย้ืมเพื่อการผลิตขา้ว โดยเฉพาะเนน้เร่ือง
การท าขา้วอินทรีย ์ โดยจ่ายเป็นเมล็ดพนัธ์ุให้กบัสมาชิกและเม่ือสมาชิกขายผลผลิตก็น าเงินค่าเมล็ดพนัธ์ุมา
คืน เพื่อท่ีศูนยข์า้วจะไดน้ ามาซ้ือเมล็ดพนัธ์ุมาไวใ้นศูนยข์า้วต่อไป นอกจากให้กูย้ืมเมล็ดพนัธ์ุแลว้ศูนยข์า้วก็
รับขายขา้วให้กบัสมาชิกอีกดว้ย จากการมีศูนยข์า้วท าให้ประชาชนเปล่ียนจากการท านาปีมาเป็นการท านา
ปรัง ซ่ึงสามารถท าไดถึ้ง 3 คร้ังต่อปี 
 นอกจากมีศูนยข์า้วของหมู่บา้นแล้ว บา้งยางยวนยงัมีโรงสีขา้วของชุมชนอีกดว้ย ซ่ึงเป็นอีก
กิจกรรมหน่ึงท่ีตอบสนองคนในชุมชนไดดี้ เพราะโรงสีรับสีขา้ว 3 ประเภท คือ ขา้วกลอ้ง ขา้วซ้อมมือ และ
ขา้วขาว และมีการรับสีขา้วจากภายนอกชุมชนอีกดว้ย ซ่ึงโรงสีจะมีผลก าไรก็น ามาปันก าไรให้กบัสมาชิก  
โดยก าหนดวา่สมาชิกของโรงสีเป็นสมาชิกทุกคนท่ีอยูใ่นหมู่บา้น บริหารโดยศูนยข์า้วบา้นยางยวน ทุกคน
ในหมู่บา้นสามารถมาใชบ้ริการได ้
 บา้นยางยวนมีกลุ่มองคก์รการเงินท่ีหลากหลาย ทุกกลุ่มเกิดข้ึนในหมู่บา้น จะมีองคก์รการเงินของ
กลุ่มตามมา กลุ่มแกนน าท่ีเขา้ร่วมเวทีเสวนาบอกวา่ เป็นการสร้างนิสัยใหรั้กการอ่าน และเป็นทุนส าหรับการ
ประกอบอาชีพของคนในชุมชน การจดัตั้งกลุ่มกองทุนต่าง ๆ นั้นมีทั้งท่ีหมู่บา้น จดัตั้งเอง ตามมติของ
ประชาชนและกลุ่มองคก์รท่ีหน่วยงานภาครัฐมาหนุนเสริมใหมี้การจดัตั้งเพื่อแกปั้ญหาให้กบัประชาชนกลุ่ม
กองทุนต่าง ๆ ไดแ้ก่ กองทุนขา้ว กองทุนอาหารและโภชนาการ กองทุนเล้ียงสัตว ์กองทุนปลูกผกั กองทุน
เล้ียงโคยุทธศาสตร์ กองทุนมะลิ กองทุนพฒันาอาชีพสตรี กองทุนปุ๋ยหมกั กองทุน แผนแม่บทชุมชน  
กองทุนสวสัดิการสาธารณสุขสัจจะ วนัละ 1 บาท ออมทรัพยต์น้แบบและกองทุนหมู่บา้น 
 การเกิดกลุ่มองคก์รการเงินเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนนั้น เป็นการเรียนรู้ใน เร่ืองของ
การประหยดัอดออม บางคนเป็นสมาชิกในทุกกองทุน และบางคนก็เลือกท่ีจะเป็นสมาชิก กองทุนต่าง ๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ซ่ึงนบัไดว้่ากลุ่มองค์กร การเงินบา้นยางยวน
ตอบสนองคนในชุมชนไดทุ้กอาชีพ 
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 กลุ่มแกนน าท่ีเขา้ร่วมเวทีเสวนา และสมาชิกบอกวา่ ทุกกลุ่มมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้ เพราะ
ความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั และการท าหลกัฐานการเงินบญัชีท่ีชดัเจน หากขาดความโปร่งใสคิดวา่ คง
อยูไ่ม่ได ้ และจะขาดซ่ึงความรักและสามคัคีไม่สามารถท่ีจะท ากิจกรรมใด ๆ ไดเ้ลย ทุกกลุ่มมีกิจกรรม ท่ี
เช่ือมโยงกนัเป็นลูกโซ่ พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
 การด าเนินการกลุ่มขา้วอินทรียน์ั้น เช่ือมโยงกบักลุ่มปุ๋ยหมกั เช่ือมโยงกบักลุ่มเล้ียงโค เช่ือมโยง
กบัศูนยข์า้ว เช่ือมโยงกบัโรงสีชุมชน เรียกวา่ทุกกิจกรรมเช่ือมโยงกนัหมดอยา่งลงตวั 
 

การสืบทอดภูมิปัญญา 
 การปฏิสัมพนัธ์กนัในระหวา่งชุมชน การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกองทุนการเงินต่าง ๆ  
ของชุมชน ไดถ่้ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นดว้ยวธีิการปฏิบติัร่วมกนั ในเร่ืองของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมี อยูใ่นชุมชนก็
มีการถ่ายทอดสู่ลูกหลานก็ด้วยวิธีการสอนกบัแบบตวัต่อตวัตามแต่ผูเ้รียนจะสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
หตัถกรรม การท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ท่ีใชใ้นการท ามาหากินของคนในชุมชน หรือแมแ้ต่เร่ืองหมอพื้นบา้น  
หมอสมุนไพร ก็ไดถ่้ายทอดสู่คนรุ่นหลงั จากรุ่นสู่รุ่นไม่มีท่ีส้ินสุด แมไ้ม่ไดถ่้ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
แต่ก็ยงัมีเหลืออยูใ่นชุมชนบา้นยางยวน 
 

ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐ 
 ประชาชนในบา้นยางยวนมีปฏิสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐค่อนขา้งดี สังเกตไดจ้ากการเกิดกลุ่ม
องคก์รต่าง ๆ ในชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานภาครัฐคอยหนุนเสริมในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงทางชุมชนไม่
ปฏิเสธในการท่ีจะรับส่ิงดี ๆ ท่ีท  าให้เกิดการพฒันาในชุมชนบา้นยางยวน เช่น กลุ่มพฒันาอาชีพสตรี โรงสี
ชุมชน กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มเล้ียงโคยุทธศาสตร์ กองทุนแผนแม่บทชุมชน สวสัดิการสาธารณสุข หรือแมแ้ต่
กองทุนหมู่บา้น และการท่ีหมู่บา้นไม่ปฏิเสธหน่วยงานภาครัฐท่ีลงไปหนุนเสริม ผูเ้ขา้ร่วมเวทีบอกวา่ ท่ีบา้น
ยางยวนนั้นหน่วยงานภาครัฐไดล้งมาอยา่งต่อเน่ือง คอยติดตามให้ค  าแนะน าช่วยเหลือทุกโครงการจะไดรั้บ
ค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีมาปฏิบติังานในพื้นฐาน น าความรู้ต่าง ๆ มาให้อยู่เสมอมิไดข้าด  
เรียกไดว้า่ลงมาคลุกคลีอยูใ่นหมู่บา้นก็วา่ได ้
 

ส่ิงทีอ่ยากให้มีในหมู่บ้านยางยวน 
 กลุ่มแกนน าท่ีเขา้ร่วมเวทีเสวนา บอกวา่ อยากให้คนในบา้นยางยวนหนัมาท าขา้วอินทรีย์ กินขา้ว
อินทรีย ์ เพราะจะท าให้สุขภาพของคนในชุมชนดีข้ึน ทุกอยา่งท่ีท าส่ิงท่ีดี ๆ คนในชุมชนตอ้งไดรั้บส่ิงนั้น
ก่อนท่ีคนท่ีอยูน่อกชุมชน มีขา้วอินทรีย ์ มีผกัปลอดสารพิษ มีปลาจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี คนในชุมชน
ตอ้งไดกิ้นก่อนท่ีจะส่งขายโรงพยาบาล เพราะหากไม่เร่ิมกินท่ีชุมชนแต่ไปกินท่ีโรงพยาบาลก็เหมือนกบั
ไม่ไดดู้แลสุขภาพของคนในชุมชน 
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สารสนเทศการจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ 
 สารสนเทศการจดัการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบติัการ หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันางาน พฒันาคน หรือพฒันากลุ่ม ซ่ึงอาจจดัท าเป็นเอกสารคลงัความรู้ ของกลุ่ม หรือ
เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์เพื่อแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างาน 
 

 ตัวอย่างของสารสนเทศจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ 
 1. บนัทึกเร่ืองเล่า เป็นเอกสารท่ีรวบรวมเร่ืองเล่าท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จ อาจแยกเป็นเร่ือง ๆ เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจเฉพาะเร่ืองไดศึ้กษา 
 2. บนัทึกการถอดบทเรียนหรือการถอดองคค์วามรู้ เป็นการทบทวน สรุปผลการท างานท่ีจดัท า
เป็นเอกสาร อาจจดัท าเป็นบนัทึกระหว่างการท างาน และหลงัจากท างานเสร็จแลว้ เพื่อให้เห็นวิธีการ
แกปั้ญหาในระหวา่งการท างาน และผลส าเร็จจากการท างาน 
 3. วีซีดีเร่ืองสั้น เป็นการจดัท าฐานขอ้มูลความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั ท่ีมีการใชเ้คร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งแพร่หลาย การท าวีซีดีเป็นเร่ืองสั้น เป็นการเผยแพร่ให้บุคคลไดเ้รียนรู้ และน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา หรือพฒันางานในโอกาสต่อไป 
 4. คู่มือการปฏิบติังาน การจดัการความรู้ท่ีประสบผลส าเร็จจะท าใหเ้ห็นแนวทางของการท างานท่ี
ชดัเจน การจดัท าเป็นคู่มือเพื่อการปฏิบติังาน จะท าให้งานมีมาตรฐาน และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าไปพฒันา
งานได ้
 5. อินเตอร์เน็ต ปัจจุบนัมีการใช้อินเตอร์เน็ตกนัอย่างแพร่หลาย และมีการส่ือสารแลกเปล่ียน
ความรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเวบ็ไซตต่์าง ๆ มีการบนัทึกความรู้ทั้งในรูปแบบของเวบ็บล็อก เวบ็บอร์ด  
และรูปแบบอ่ืน ๆ อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งเก็บขอ้มูลจ านวนมากในปัจจุบนั เพราะคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 
 

กจิกรรม 
 

1. การจดัการความรู้ดว้ยตนเองตอ้งอาศยัทกัษะอะไรบา้ง และผูเ้รียนมีวธีิการจดัการความรู้ดว้ย 
 ตนเองอยา่งไร ยกตวัอยา่ง 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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2. องคค์วามรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการจดัการความรู้ดว้ยตนเองคืออะไร (แยกเป็นขอ้ ๆ) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

3. ให้ผูเ้รียนเขียนเร่ืองเล่าแห่งความส าเร็จ และรวมกลุ่มกบัเพื่อนท่ีมีเร่ืองเล่าลกัษณะคลา้ยกนั ผลดักนัเล่า
เร่ือง สกดัความรู้จากเร่ืองเล่าของเพื่อน ตามแบบฟอร์มน้ี 

 
แบบฟอร์มการบันทกึขุมความรู้จากเร่ืองเล่า 

 
ช่ือเร่ือง ......................................................................................................................................................... 
ช่ือผูเ้ล่า ......................................................................................................................................................... 
1 เน้ือเร่ืองยอ่ 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. การบนัทึกขมุความรู้จากเร่ืองเล่า 
 2.1 ปัญหา ......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 2.2 วธีิแกปั้ญหา (ขมุความรู้)   ................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 



167 

  2.3 ผลท่ีเกิดข้ึน    ............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  2.4 ความรู้สึกของผูเ้ล่า / ผูเ้ล่าไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง จากการท างานน้ี 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3. แก่นความรู้ 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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4. ใหผู้เ้รียนจบักลุ่ม 3 - 5 คน ไปถอดองคค์วามรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และน ามาสรุปเป็นองคค์วามรู้ โดย
เรียบเรียงเขียนเป็นเรียงความ คลา้ยตวัอยา่ง “การถอดองคค์วามรู้ชุมชนอินทรียบ์า้นยางยวน” 
 

สรุปองค์ความรู้กลุ่ม .................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่แหล่งเรียนรู้  .................................................................................................................................. 
ช่ือผู้ถอดองค์ความรู้ 1. ............................................................................................................................ 
     2. ............................................................................................................................ 
     3. ............................................................................................................................ 
     4. ............................................................................................................................ 
     5 ............................................................................................................................ 
 

ประเด็นการถอดองค์ความรู้ 
 1. สภาพบริบทแหล่งเรียนรู้ 
 2. กระบวนบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 
 3. การสืบทอดภูมิปัญญา 
 4. ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู้ 

 
  ค าช้ีแจง จงกากบาท X เลือกขอ้ท่ีท่านคิดวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 
 

 1. การจดัการความรู้เรียกสั้น ๆ วา่อะไร 
   ก. MK 
   ข. KM 
   ค. LO 
   ง. QA 
 

 2. เป้าหมายของการจดัการความรู้คืออะไร 
   ก. พฒันาคน 
   ข. พฒันางาน 
   ค. พฒันาองคก์ร 
   ง. ถูกทุกขอ้ 
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 3. ขอ้ใดถูกตอ้งมากท่ีสุด 
   ก. การจดัการความรู้หากไม่ท า จะไม่รู้ 
   ข. การจดัการความรู้ คือ การจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ 
   ค. การจดัการความรู้ ถือเป็นเป้าหมายของการท างาน 
   ง. การจดัการความรู้ คือ การจดัการความรู้ท่ีมีในเอกสาร ต ารา มาจดัใหเ้ป็นระบบ 
 

 4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไร 
   ก. ปัญญา 
   ข. สารสนเทศ 
   ค. ขอ้มูล 
   ง. ความรู้ 
 

 5. ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) คืออะไร 
   ก. การจดัการความรู้ 
   ข. เป้าหมายของการจดัการความรู้ 
   ค. วธีิการหน่ึงของการจดัการความรู้ 
   ง. แนวปฏิบติัของการจดัการความรู้ 
 

 6. รูปแบบของการจดัการความรู้ตามโมเดลปลาทู ส่วน “ทอ้งปลา” หมายถึงอะไร 
   ก. การก าหนดเป้าหมาย 
   ข. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   ค. การจดัเก็บเป็นคลงัความรู้ 
   ง. ความรู้ท่ีชดัแจง้ 
 

 7. ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้คือใคร 
   ก. คุณเอ้ือ 
   ข. คุณอ านวย 
   ค. คุณกิจ 
   ง. คุณลิขิต 
 

 8. สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 
   ก. เอกสาร 
   ข. วซีีดี 
   ค. เวบ็ไซต ์
   ง. ถูกทุกขอ้ 
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 9. การจดัการความรู้ดว้ยตนเองกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ อยา่งไร 
   ก. เก่ียวขอ้งกนั เพราะการจดัการความรู้ในบุคคลหลาย ๆ คน รวมกนัเป็นชุมชน 
    เรียกวา่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   ข. เก่ียวขอ้งกนั เพราะการจดัการความรู้ให้กบัตนเองก็เหมือนกบัจดัการความรู้ 
    ใหชุ้มชนดว้ย 
   ค. ไม่เก่ียวขอ้งกนั เพราะจดัการความรู้ดว้ยตนเองเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนชุมชน 
    แห่งการเรียนรู้เป็นเร่ืองของชุมชน 
   ง. ไม่เก่ียวขอ้งกนั เพราะชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 
 
 

แบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 
บทสะท้อนทีไ่ด้จากการเรียนรู้ 
 1. ส่ิงท่ีท่านประทบัใจในการเรียนรู้รายวชิาการจดัการความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 2. ปัญหา / อุปสรรคท่ีพบในการเรียนรู้รายวชิาการจดัการความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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 3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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บทที ่4 
คดิเป็น 

 

สาระส าคญั 
  ทบทวนท าความเขา้ใจกบัความเช่ือพื้นฐานของคนคิดเป็นทางการศึกษาผูใ้หญ่และการ
เช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ืองของการคิดเป็น ปรัชญาคิดเป็น การคิดแกปั้ญหาแบบคนคิดเป็น ศึกษาวิเคราะห์
ถึงลกัษณะของขอ้มูล การคิดเป็นและกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลการคิดเป็น ทั้ง 3 ประการ คือ 
ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และขอ้มูลทางสภาวะแวดล้อมทางสังคม โดยเน้นท่ีขอ้มูลด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นจุดเนน้ส าคญัของการคิด การตดัสินใจ แกปั้ญหาของคนคิดเป็น 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. อธิบายถึงความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ของคนคิดเป็น และการเช่ือมโยงไปสู่
การเรียนรู้เร่ืองการคิดเป็น ปรัชญาคิดเป็น การคิดแกปั้ญหา อยา่งเป็นระบบ แบบคนคิดเป็นได ้
  2. วิเคราะห์จ าแนกลักษณะของขอ้มูลการคิดเป็นทั้ง 3 ด้าน ท่ีน ามาใช้ประกอบการคิด   
และการตดัสินใจ ทั้งขอ้มูลด้านวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมและสภาวะแวดล้อม    
โดยเนน้ท่ีขอ้มูลดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล ครอบครัว และชุมชน ท่ีเป็นจุดเนน้ส าคญัของ
คนคิดเป็นได ้
  3. ฝึกปฏิบติัการคิดการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การคิดเป็น ทั้งจากกรณีตวัอยา่งและหรือ
สถานการณ์จริงในชุมชน โดยน าขอ้มูลดา้นคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางสังคม และ
สภาวะแวดลอ้มมาประกอบการคิดการพฒันาได ้
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
  1. ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่กบักระบวนการคิดเป็น การเช่ือมโยงสู่ปรัชญา   
คิดเป็น และการคิดการตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบแบบคนคิดเป็น 
  2. ระบบขอ้มูล การจ าแนกลักษณะของข้อมูล การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ขอ้มูลทั้งดา้นวิชาการ ดา้นตนเอง และสังคมสภาวะแวดลอ้ม โดยเน้นไปท่ีขอ้มูลดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจแกปั้ญหาตามแบบอยา่งของคน
คิดเป็น 
  3. กรณีตวัอยา่ง และสถานการณ์จริงในการฝึกปฏิบติัเพื่อการคิด การแกปั้ญหาแบบคนคิดเป็น 
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ข้อแนะน าการจัดการเรียนรู้ 
1. คิดเป็น เป็นวิชาท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการคิด การวิเคราะห์ และแสวงหาค าตอบดว้ยการ

ใช้กระบวนการท่ีหลากหลายเปิดกวา้ง เป็นอิสระมากกว่าการเรียนรู้ท่ีเน้นเน้ือหาให้ท่องจ า หรือมีค าตอบ
ส าเร็จรูปใหโ้ดยผูเ้รียนไม่ตอ้งคิด ไม่ตอ้งวเิคราะห์เหตุและผลเสียก่อน 

2. ขอแนะน าว่า กระบวนการเรียนรู้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น ผูเ้รียนส่วนใหญ่ผ่านการ
เรียนมาจากหลกัสูตร กศน. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มาก่อน คุน้เคยกบักระบวนการกลุ่ม การสานเสวนา 
หรือการอภิปรายถกแถลงมาก่อน พอจะใช้การอธิบายเสริมการอภิปรายไดบ้า้ง แต่ถึงกระนั้นก็ควรจะใช้
กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย เพื่อให้เป็นการฝึกทกัษะการคิดการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่เป็นประจ าจนเกิด    
เป็นนิสัย สามารถน ากระบวนการดงักล่าวน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนรู้ในรายวชิาอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนั
ได้ด้วย ในเวลาเดียวกนัก็จะเป็นการช่วยเพื่อน ๆ ผูเ้รียนบางคนท่ียงัไม่เคยมีประสบการณ์ในการคิดการ
วเิคราะห์มาก่อนไดเ้รียนรู้ดว้ยความเขา้ใจดียิง่ข้ึน 

3. เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีประสงค์จะให้ผู ้เรียนได้ฝึกการคิดการวิเคราะห์ เพื่อแสวงหาค าตอบ         
ด้วยตนเองมากกว่าท่องจ าเพื่อหาความรู้แบบเดิม ครูและผูเ้รียนจึงควรจะตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการท่ี
แนะน า โดยไม่ขา้มขั้นตอนจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที ่1  ทบทวนความเช่ือพืน้ฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ของคนคดิเป็นและการเช่ือมโยงไปสู่ 
              ปรัชญาคดิเป็น การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของคนคดิเป็น 

 

  ในชีวิตประจ าวนัทุกคนตอ้งเคยพบกบัปัญหาต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาการเรียน การงาน 
การเงิน หรือแมแ้ต่การเล่นกีฬาหรือปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาขดัแยง้ของเด็ก หรือปัญหาการแต่งตวัไปงาน
ต่าง ๆ เป็นตน้ เม่ือเกิดปัญหาก็เกิดทุกข ์แต่ละคนก็จะมีวิธีแกไ้ขปัญหา หรือแกทุ้กขด์ว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั
ไป ซ่ึงแต่ละคน แต่ละวิธีการอาจเหมือนหรือต่างกนั และอาจให้ผลลพัธ์ท่ีเหมือนกนัหรือต่างกนัก็ได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัพื้นฐานความเช่ือ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้น หรืออาจจะข้ึนอยู่กับ
ทฤษฎีและหลกัการของความเช่ือท่ีต่างกนั เหล่านั้น 
  “คิดเป็น” เป็นกระบวนการคิดและตดัสินใจแกปั้ญหาวิธีหน่ึงของคนท างาน กศน.ท่ีท่าน
อาจารย ์ดร.โกวิท วรพิพฒัน์  อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนและอดีตปลดักระทรวงศึกษาธิการได้
น าเสนอไวเ้ป็นทิศทางและหลกัการส าคญัในการด าเนินงานโครงการการศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษานอก
โรงเรียนในสมยันั้น และใชเ้ป็นปัญหาส่องน าทางในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
ในระยะต่อมาดว้ย 
  “คิดเป็น” ตั้งอยู่บนความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ท่ีเป็นหลกัความจริงของมนุษย์
ท่ีว่า คนเรามีความหลากหลายแตกต่างกนั แต่ทุกคนตอ้งการความสุขเป็นเป้าหมายสูงสุด คน กศน.เช่ือว่า
ปัญหาหรือความทุกขเ์ป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดก้็สามารถแกไ้ขได ้ความทุกขห์รือปัญหาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั
คนมากนอ้ย หนกัเบา ต่างกนัออกไป เม่ือเกิดปัญหาหรือความทุกขค์นเราก็ตอ้งพยายามหาทางแกปั้ญหาหรือ
คล่ีคลายความทุกข์ให้หมดไปให้ความสุขกลับคืนมา ความสุขของมนุษย์จะเกิดข้ึนได้ต่อเม่ือมนุษย์กับ
สภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นวถีิชีวติของตนสามารถปรับตวักบัสภาวะแวดลอ้มใหก้ลมกลืนกนัไดน้ี้ มนุษยต์อ้งรู้จกั
แสวงหาขอ้มูลท่ีหลากหลายและเพียงพออย่างน้อย 3 ด้านดว้ยกนั คือ ขอ้มูลดา้นวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง และขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มทางสังคม ชุมชน น ามาวิเคราะห์ศึกษารายละเอียดอยา่งรอบคอบ
และสังเคราะห์เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดน ามาใชแ้กปั้ญหา 
 

ความเช่ือพืน้ฐานของคนคิดเป็นหรือความเช่ือพืน้ฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่คืออะไร 
  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและเขา้ถึง “คิดเป็น” ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและชดัเจน ผูเ้รียนท่ีเคยเรียน
เร่ือง “คิดเป็น” มาก่อนในระดบัประถมศึกษาหรือระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ขอให้ขา้มไปอ่านต่อและร่วม
กิจกรรมกระบวนการ ตั้งแต่ เร่ืองท่ี 2 ของบทน้ีเป็นตน้ไป 
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  ส าหรับผู ้เ รียนท่ีย ังไม่ เคยเรียนเร่ือง “คิดเป็น” มาก่อนในระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ขอให้ร่วมกนัท าความเขา้ใจเร่ืองความเช่ือพื้นฐานของคนคิดเป็นหรือความเช่ือพื้นฐาน
ทางการศึกษาผูใ้หญ่เสียก่อน ทั้งน้ีเพราะกระบวนการ “คิดเป็น” เนน้การท าความเขา้ใจดว้ยกระบวนการคิด
และสร้างความเข้าใจด้วยตนเองเป็นหลัก ให้ใช้กรณีตวัอย่างในแบบเรียนคิดเป็น ระดับประถมศึกษา       
เป็นเอกสารประกอบการสนทนาและร่วมสรุปแนวคิดดงัต่อไปน้ี 
  ความเช่ือพืน้ฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ ปฐมบทของปรัชญา “คิดเป็น” 
  คร้ังหน่ึง ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ อดีตปลดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเคยเป็นอธิบดีกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนมาก่อนเคยเล่าให้ฟังวา่มีเพื่อนฝร่ังถามท่านวา่ ท าไมคนไทยบางคนจนก็จน อยูก่ระต๊อบ
เก่า ๆ ท างานก็หนกั หาเช้ากินค ่า แต่เม่ือกลบับา้นยงัมีแก่ใจนัง่เป่าขลุ่ย ตั้งวงสนทนา สนุกสนาน เฮฮากบั
เพื่อนบา้นหรือโขกหมากรุกกบัเพื่อน ไดอ้ยา่งเบิกบานใจ ตกเยน็ก็นัง่กินขา้วคลุกน ้ าพริก คลุกน ้ าปลากบัลูก
เมียอยา่งมีความสุขได ้ท่านอาจารยต์อบไปวา่ เพราะเขาคิดเป็น เขาจึงมีความสุข มีความพอเพียง ไม่ทุกขไ์ม่
เดือดร้อนทุรนทุรายเหมือนคนอ่ืน ๆ เท่านั้นแหละ ค าถามก็ตามมาเป็นหางว่าว เช่น ก็เจา้ “คิดเป็น” มนัคือ
อะไร อยูท่ี่ไหน หนา้ตาเป็นอยา่งไร หาไดอ้ยา่งไร หายากไหม ท าอยา่งไรจึงจะคิดเป็น ตอ้งไปเรียนจากพระ
อาจารยทิ์ศาปาโมกขห์รือเปล่า ค่าเรียนแพงไหม มีค่ายกครูไหม ใครเป็นครูอาจารย ์หรือศาสดา ฯลฯ ดูเหมือนว่า 
“คิดเป็น” ของท่านอาจารยจ์ะเป็นค าไทยง่าย ๆ ธรรมดา ๆ แต่ก็ออกจะลึกล ้า ชวนใหใ้ฝ่หาค าตอบยิง่นกั 
 
 

“ คิดเป็น” คืออะไรใครรู้บ้าง 
มีทศิทางมาจากไหนใครเคยเห็น 
จะเรียนร ่าท าอย่างไรให้คิดเป็น 
ไม่ล้อเล่นใครตอบได้ ขอบใจเอย 
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  ประมาณปี พ.ศ.2513 เป็นตน้มา ท่านอาจารย ์ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ และคณะไดน้ าแนวคิด
เร่ือง “คิดเป็น” มาเป็นเป้าหมายส าคญัในการจดัการศึกษาผูใ้หญ่หลายโครงการ เช่น โครงการการศึกษา
ผูใ้หญ่แบบเบด็เสร็จ โครงการรณรงคเ์พื่อการรู้หนงัสือแห่งชาติ โครงการการศึกษาประชาชนและการศึกษา
ผูใ้หญ่ขั้นต่อเน่ือง เป็นตน้* ต่อมาท่านยา้ยไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการ ท่านก็น าคิดเป็นไปเป็นแนวทางจดั
การศึกษาส าหรับเด็กในโรงเรียนจนเป็นท่ียอมรับมากข้ึน เพื่อใหก้ารท าความเขา้ใจกบัการคิดเป็นง่ายข้ึน 
พอท่ีจะให้คนท่ีจะมามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดงักล่าวเขา้ใจและสามารถ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ “คิดเป็น” ได ้จึงมีการน าเสนอแนวคิดเร่ือง ความเช่ือ 
พื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยใช้กระบวนการคิดเป็น ในการท าความเขา้ใจกบัความเช่ือ
พื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ใหก้บัผูท่ี้จะจดักระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดงักล่าวในรูปแบบของ  
การฝึกอบรม** ด้วยการฝึกอบรมผูร่้วมโครงการการศึกษาผูใ้หญ่แบบเบ็ดเสร็จ และโครงการการศึกษา
ผูใ้หญ่ขั้นต่อเน่ืองระดบั 3 - 4 - 5 เป็นท่ีรู้จกัฮือฮากนัมากในสมยันั้นผูเ้ขา้รับการอบรมยงัคงร าลึกถึง และ
น ามาใชป้ระโยชน์จนทุกวนัน้ี 
 
 
 

การเรียนรู้เร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ให้เขา้ใจไดดี้ผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจดว้ยการ
ร่วมกิจกรรม การคิดวิเคราะห์เร่ืองราวต่าง ๆ เป็นขั้นเป็นตอนตามล าดบั และสรุปความคิดเป็นขั้นเป็นตอน      
ตามไปด้วย โดยไม่ตอ้งกงัวลว่าค าตอบหรือความคิดท่ีได้จะผิดหรือถูกเพียงใด เพราะจะไม่มีค  าตอบใด      
ถูกทั้งหมด และไม่มีค  าตอบใดผิดทั้งหมด เม่ือไดร่้วมกิจกรรมครบตามก าหนดแลว้ ผูเ้รียนจะร่วมกนัสรุป
แนวคิดเร่ือง ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ได ้ดว้ยตนเอง  

ต่อไปน้ีเราจะมาเรียนรู้เร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ เพื่อน าไปสู่การสร้างความเขา้ใจ 
เร่ืองการคิดเป็นร่วมกนัเร่ิมดว้ยการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นขั้นเป็นตอนไป ตั้งแต่กิจกรรมท่ี 1 - 5 โดยจะมีครู
ร่วมกิจกรรมดว้ย 
 
*     นบัเป็นวธีิการทางการศึกษาท่ีสมยัใหม่มากยงัไม่มีหน่วยงานไหนเคยท ามาก่อน 
**   ท่ีให้วิทยากรท่ีเป็นผูจ้ดัอบรมและผูเ้ขา้รับการอบรมมีส่วนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัด้วย กระบวนการ
อภิปรายถกแถลงในรูปกระบวนการกลุ่มมีการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งหลายเร่ือง ท่ีก าหนดข้ึน น าเหตุผล และ
ขอ้คิดเห็นของกลุ่มมาสรุปสังเคราะห์ออกมาเป็นความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ (สมยันั้น) หรือ กศน. 
(สมยัต่อมา) ผลสรุปของการอภิปรายถกแถลงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็จะได้ออกมาเป็นทิศทางเดียวกัน  
เพราะเป็นสัจธรรมท่ีเป็นความจริงในชีวติ 
 
 

 เราจะมาท าความรู้จกักบัความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ท่ีเป็นปฐมบทของการคิดเป็นกนับา้งดีไหม 
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กจิกรรมที ่1 
  ครูและผูเ้รียนนั่งสบายๆ อยู่กันเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงานท่ี 1 ท่ีเป็นกรณีตัวอย่างเร่ือง     
“หลายชีวิต” ให้ผูเ้รียนทุกคน ครูอธิบายให้ผูเ้รียนทราบวา่ ครูจะอ่านกรณีตวัอยา่งให้ฟัง 2 เท่ียวชา้ ๆ ใครท่ี
พออ่านไดบ้า้งก็อ่านตามไปดว้ย ใครท่ีอ่านยงัไม่คล่องก็ฟังครูอ่านและคิดตามไปดว้ย เม่ือครูอ่านจบแลว้ก็จะ
พดูคุยกบัผูเ้รียนเชิงทบทวนถึงเน้ือหาในกรณีตวัอยา่งเร่ือง “หลายชีวติ” เพื่อจะใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนทุกคนเขา้ใจ
เน้ือหาของกรณีตวัอย่างตรงกนัจากนั้นครูจึงอ่านประเด็น ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด (ค าถามท่ีไม่มีค  าตอบ
ส าเร็จรูป) ท่ีก ากบัมากบักรณีตวัอยา่งใหผู้เ้รียนฟัง 
 
ใบงานที ่1 
กรณตีัวอย่าง เร่ือง “หลายชีวิต” 
 
 
 
 
 

พระมหาสมชยั เป็นพระนักเทศน์ มีประสบการณ์การเทศน์มหาชาติกณัฑ์มทัรีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
แพร่หลายในหลายท่ีหลายภาคของไทย วดัหลายแห่งตอ้งจองท่านไปเทศน์ให้งานของวดันั้น ๆ เพราะญาติ
โยมขอร้อง และพระนกัเทศน์ทั้งหลายก็นิยมเทศน์ร่วมกบัท่านมหาสมชยัตั้งใจไวว้า่อยากเดินทางไปเทศน์   
ท่ีวดัไทยในอเมริกาสักคร้ังในชีวติ เพราะไม่เคยไปต่างประเทศเลย 

เจ๊เกียว เป็นนกัธุรกิจชั้นน า มีกิจการหลายอย่างในความดูแล เช่น กิจการเส้ือผา้ส าเร็จรูป กิจการ
จ าหน่ายสินคา้โอทอ็ป กิจการส่งออกสินคา้อาหารกระป๋อง กิจการจ าหน่ายสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต แต่เจ๊เกียว
ไม่มีลูกสืบสกุลเลย ตั้งความหวงัไวว้า่ขอมีลูกสักคน แต่ก็ไม่เคยสมหวงัเลย 

ลุงแป้น เป็นเกษตรกรอาวุโส อายุเกิน 60 ปีแล้ว แต่ยงัแข็งแรง มีฐานะดี ชอบท างานทุกอย่าง         
ไม่อยูน่ิ่ง ท างานส่วนตวั งานสังคม งานช่วยเหลือคนอ่ืน และงานบ ารุงศาสนา ลุงแป้นแอบมีความหวงัลึก ๆ 
อยากได้ปริญญากิตติมศกัด์ิ จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสักแห่งเพื่อเก็บไวเ้ป็นความภูมิใจของตนเอง และ     
วงศ์ตระกูลเด็กหญิงนวลเพ็ญ เป็นเด็กหญิงจน ๆ ต่างจงัหวดัห่างไกล ไม่เคยเห็นกรุงเทพ ไม่เคยเขา้เมือง     
ไม่เคยออกจากหมู่บา้นไปไกล ๆ เลย ด.ญ. นวลเพญ็คิดวา่ถา้มีโอกาสไปเท่ียวกรุงเทพสักคร้ังคงจะดีใจและมี
ความสุขมากท่ีสุด 

ทิดแหวง บวชเป็นเณรตั้งแต่เล็ก เม่ืออายุครบบวชก็บวชเป็นพระ เพิ่งสึกออกมาช่วยพ่อท านา       
ทิดแหวงตั้งความหวงัไวว้า่เขาอยากแต่งงานกบัหญิงสาวสวย ร ่ ารวยสักคน จะไดมี้ชีวิตท่ีสุขสบาย ไม่ตอ้ง
ท างานหนกัเหมือนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 

หลายชีวติ 
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ประเด็น  กรณีตวัอยา่งเร่ือง “หลายชีวติ” บอกอะไรบา้งเก่ียวกบัชีวติมนุษย ์
 

 ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 - 3 กลุ่มยอ่ย ให้ผูเ้รียนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มเพื่อเป็น
ผูน้ าอภิปรายและผูจ้ดบนัทึกผลการอภิปรายของกลุ่มและน าผลการอภิปรายของกลุ่มเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
จากนั้นให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มอภิปรายถกแถลงเพื่อหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดให้ ครูติดตามสังเกต 
เหตุผลของกลุ่มหากขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ ครูอาจช้ีแนะให้อภิปรายเพิ่มเติม ในส่วนของขอ้มูลท่ียงัขาดอยูไ่ด้
เลขานุการกลุ่มบนัทึกผลการพิจารณาหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด ให้เป็นค าตอบสั้ น ๆ ได้ใจความ
เท่านั้น และน าค าตอบนั้นไปรายงานในท่ีประชุมกลุ่มใหญ่** 
 ในการประชุมกลุ่มใหญ่ ผูแ้ทนกลุ่มย่อยน าเสนอรายงาน ครูบนัทึกขอ้คิดเห็นของกลุ่มย่อยไวท่ี้
กระดาษปรู๊ฟ ซ่ึงเตรียมจดัไวก่้อนแล้ว เม่ือทุกกลุ่มรายงานแล้ว ครูน าอภิปรายในกลุ่มใหญ่ถึงค าตอบ       
ของกลุ่ม ซ่ึงจะหลอมรวมบูรณาการค าตอบของกลุ่มย่อยออกมาเป็นค าตอบประเด็นอภิปรายของกรณี
ตวัอยา่ง “หลายชีวติ” ของกลุ่มใหญ่ จากนั้นครูน าสรุปค าตอบท่ีไดเ้ป็นขอ้เขียนท่ีสมบูรณ์ข้ึน และน าค าตอบ
นั้นบนัทึกในกระดาษปรู๊ฟติดไวใ้หเ้ห็นชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กรณีตวัอยา่งเร่ือง “หลายชีวติ” เร่ิมเปิดตวัออกมาเป็นเร่ืองแรก ผูเ้รียนจะตอ้งติดตามต่อไป
ดว้ยการท ากิจกรรมท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ถึงท่ี 5 ตามล าดบั จึงจะพบค าตอบวา่ “ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ 
คืออะไรแน่ และจะเป็นปฐมบทของ “การคิดเป็น”อยา่งไร พกัสักครู่ก่อนนะ 
 

 
** หากมีผูเ้รียนไม่มากนกั ครูอาจไม่ตอ้งแบ่งกลุ่มยอ่ย ใหผู้เ้รียนทุกคนร่วมอภิปรายถกแถลง หรือสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดกนัในกลุ่มใหญ่เลย โดยมีประธานหรือหวัหนา้กลุ่มเป็นผูน้ า และมีเลขานุการกลุ่มใหญ่
เป็นผูบ้นัทึก (ครูอาจเป็นผูช่้วยบนัทึกได)้ 

ตวัอย่างขอ้สรุปของกรณีตวัอย่าง เร่ือง 
“หลายชีวิต” ปรากฏดังในกรอบด้าน
ขวามือ ตวัอยา่ง  ขอ้สรุปน้ีอาจใกลเ้คียง
กบัขอ้สรุปของท่านก็ได ้

ตวัอยา่ง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 
“หลายชีวติ” 

-------------- 
     คนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั มีวิถีการด าเนินชีวิต  
ท่ีไม่เหมือนกนั แต่ทุกคนมีความตอ้งการท่ีคลา้ยกนั คือ 
ต้องการประสบความส าเร็จ ซ่ึงถ้าบรรลุตามต้องการ 
ของตน คนนั้นก็จะมีความสุข 
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แป๊ะฮง 

กจิกรรมที ่2 
  ครูและผูเ้รียนนัง่สบาย ๆ อยูก่นัเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงานท่ี 2 ท่ีเป็นกรณีตวัอยา่ง เร่ือง 
“แป๊ะฮง” ครูด าเนินกิจกรรมเช่นเดียวกบัการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 1 
 
ใบงานที ่2  
กรณตีัวอย่างเร่ือง แป๊ะฮง 
 
 

                         
 ท่านขุนพิชิตพลพ่าย เป็นคหบดีมีช่ือเสียงมากในดา้นความเมตตากรุณาท่านเป็นคนท่ีพร้อมไปดว้ย
ทรัพยส์มบติั ขา้ทาสบริวาร เกียรติยศ ช่ือเสียง และสุขกายสบายใจ 
 ตาแป๊ะฮง เป็นชายจีนชราตัวคนเดียว ขายเต้าฮวย อาศยัอยู่ท่ีห้องแถวเล็ก ๆ หลังบ้านขุนพิชิต 
แป๊ะฮงขายเตา้ฮวยเสร็จกลบับา้นตอนเยน็ตกค ่า  หลงัจากอาบน ้ าอาบท่ากินขา้วเสร็จก็นัง่สีซอเพลิดเพลิน  
ทุกวนัไป 
 วนัหน่ึงท่านขุนคิดว่า แป๊ะฮงดูมีความสุขดี แต่ถ้าได้มีเงินมากข้ึนคงจะมีความสุขอย่างสมบูรณ์   
มากข้ึน ท่านขนุจึงเอาเงินหน่ึงแสนบาทไปใหแ้ป๊ะฮง จากนั้นมาเป็นเวลาอาทิตยห์น่ึงเต็ม ๆ ท่านขุนไม่ไดย้ิน
เสียงซอจากบา้นแป๊ะฮงอีกเลย ท่านขุนรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างหน่ึง เย็นวนัท่ีแปดแป๊ะฮงก็มาพบ                
ท่านขนุ พร้อมกบัน าเงินท่ียงัเหลืออีกหลายหม่ืนมาคืน แป๊ะฮงบอกท่านขนุวา่ 
 “ผมเอาเงินมาคืนท่านครับ ผสมเหน่ือยเหลือเกิน มีเงินมากก็ตอ้งท างานมากข้ึนตอ้งคอยระวงัรักษา
เงินทอง เต้าฮวยก็ไม่ได้ขาย ต้องไปลงทุนทางอ่ืนเพื่อให้รวยมากข้ึนอีกลงทุนแล้วก็กลัวขาดทุน                       
เหน่ือยเหลือเกิน ผมไม่อยากไดเ้งินแสนแลว้ครับ”  คืนนั้นท่านขนุก็หายใจโล่งอก เม่ือไดย้นิเสียงซอจากบา้น
แป๊ะฮง แทรกเขา้มากบัสายลม 
 

ประเด็น  ในเร่ืองความสุขของคนในเร่ืองน้ี ท่านไดแ้นวคิดอะไรบา้ง? 
 
 
แนวทางการท ากจิกรรม 

1. เลขานุการกลุ่มบนัทึกความเห็นของกลุ่มท่ีร่วมกนัอภิปราย ความเห็นอาจมีหลายค าตอบได ้
 2. อาจเปรียบเทียบความเห็นหรือค าตอบของกลุ่มผูเ้รียนกบัตวัอยา่งขอ้สรุปท่ีน าเสนอว่า ใกลเ้คียง
กนัหรือไม่ เพียงใด 
 3. เลือกขอ้คิดหรือค าตอบของกลุ่มท่ีคิดวา่ดีท่ีสุดไว ้1 ค าตอบ 
 

แป๊ะฮง 
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 4. ค  าตอบท่ีกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุด เลือกบนัทึกไวคื้อ 
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ตวัอยา่ง  ขอ้สรุปของกรณีตวัอยา่ง 
เร่ือง “แป๊ะฮง” ปรากฏในกรอบดา้น
ขวามือ ตวัอยา่งขอ้สรุปน้ีอาจ
ใกลเ้คียงกบัขอ้สรุปของท่านก็ได ้
 

ตวัอยา่ง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 
“แป๊ะฮง” 

----------- 
     เม่ือคนมีความแตกต่างกนั แต่ทุกคนต่างก็ตอ้งการ
ความสุข ดงันั้น ความสุขของแต่ละคนก็อาจไม่
เหมือนกนั ต่างกนัไปตามสภาวะของแต่ละบุคคล      
ท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
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กจิกรรมที ่3 
 ครูและผูเ้รียนนัง่สบาย ๆ อยูก่นัเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงานท่ี 3 ท่ีเป็นกรณีตวัอยา่ง เร่ือง “ธญัญวดี”      
ครูด าเนินกิจกรรมเช่นเดียวกบัการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 2 
 
ใบงานที ่3  
กรณตีัวอย่างเร่ือง “ธัญญวดี” 

 
 
 

  ธญัญวดีไดรั้บการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนมธัยมท่ีต่างจงัหวดั พอเป็นครูได ้1 ปี ก็มีอนัเป็น
ตอ้งยา้ยเขา้มาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร โรงเรียนท่ีธญัญวดียา้ยเขา้มาท าการสอนเป็นโรงเรียนมธัยม
เช่นเดียวกนั แต่มีการสอนการศึกษาผูใ้หญ่ระดบัท่ี 3 - 4 และ 5 ในตอนเยน็อีกดว้ย มาเม่ือเทอมท่ีแลว้  
ธญัญวดีไดรั้บการชกัชวนจากผูอ้  านวยการใหส้อนการศึกษาผูใ้หญ่ในตอนเยน็ ธญัญวดี เห็นวา่ตวัเองไม่มี
ภาระอะไรก็เลยตกลงโดยไม่ตอ้งคิดถึงเร่ืองอ่ืน ซ ้ ายงัจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอีกดว้ย 
  แต่ธญัญวดีจะคิดผดิหรือเปล่าไม่ทราบ เร่ิมตน้จากเสียงกระแนะกระแหนจากครูเก่าบางคน
ว่ามาอยู่ยงัไม่ทนัไรก็ไดส้อนภาคค ่า ส่วนครูเก่าท่ีสอนภาคค ่า ก็เลือกสอนเฉพาะชัว่โมงตน้ ๆ โดยอา้งว่า                
เขามีภารกิจท่ีบา้น ธัญญวดียงัสาว ยงัโสด ไม่มีภาระอะไรตอ้งสอนชัว่โมงทา้ย ๆ ท าให้ธัญญวดีตอ้งกลบั
บา้นดึกทุกวนั ถึงบา้นก็เหน่ือย อาบน ้าแลว้หลบัเป็นตายทุกวนั 
  การสอนของครูภาค ค ่ าส่วนใหญ่ไม่ค่อยค านึงถึงผู ้เรียน เขาจะรีบสอนให้หมดไป       
ชัว่โมงหน่ึง ๆ เท่านั้น เทคนิคการสอนท่ีไดรั้บการอบรมมา เขาไม่น าพา ท างานแบบขอไปที เชา้ชามเยน็ชาม 
ธัญญวดีเห็นแล้วก็คิดว่า คงจะร่วมสังฆกรรมไม่ได้ จึงพยายามทุ่มเทก าลงักายก าลังใจและเวลา ท าทุก ๆ 
วิถีทางเพื่อหวงัจะให้ครูเหล่านั้นไดเ้อาเยี่ยงอย่างของตนบา้งแต่ก็ไม่ไดผ้ลทุกอย่างเหมือนเดิม ธัญญวดีแทบ
หมดก าลงัใจไม่มีความสุขเลย คิดจะยา้ยหนีไปอยู่ท่ีอ่ืน มาฉุกคิดว่าท่ีไหน ๆ คงเหมือน ๆ กนั คนเราจะให้
เหมือนกนัหมดทุกคนไปไม่ได ้
 
ประเด็น  ถา้ท่านเป็นธญัญวดี ท าอยา่งไรจึงจะอยูใ่นสังคมนั้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
แนวทางการท ากจิกรรม 

1. เลขานุการกลุ่มบนัทึกความเห็นของกลุ่มท่ีร่วมกนัอภิปราย ความเห็นอาจมีหลายค าตอบได ้
 2. เปรียบเทียบค าตอบหรือความเห็นของกลุ่มผูเ้รียนกบัตวัอยา่งขอ้สรุปท่ีน าเสนอไวว้า่ใกลเ้คียงกนั
หรือไม่ เพียงใด 
 3. เลือกขอ้คิดหรือค าตอบของกลุ่มท่ีคิดวา่ดีท่ีสุดไว ้1 ค าตอบ 

ธัญญวดี 
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 4. ค  าตอบท่ีกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุด เลือกบนัทึกไวคื้อ 
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ตวัอยา่งขอ้สรุปของกรณีตวัอยา่ง 
เร่ือง “ธญัญวดี” จากความเห็นของ 
ผูเ้รียนหลายกลุ่มท่ีเคยเสนอไว ้
ดงัปรากฏในกรอบดา้นขวามือ 

ตวัอยา่งขอ้สรุปน้ีอาจใกลเ้คียง 
กบัขอ้สรุปของกลุ่มของท่านก็ได ้

ตัวอย่าง 
   ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง  
“ธญัญวดี” 

------------------------------- 
     การท่ีคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขนั้น ตอ้ง
รู้จกัปรับตวัเองให้เขา้กบัสถานการณ์ ส่ิงแวดล้อม
หรือปรับสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมให้เขา้กับตนเอง
ห รือป รับทั้ ง ส อ งท า ง ให้ เ ข้ า ห ากัน ไ ด้อ ย่ า ง           
ผสมกลมกลืนก็จะเกิดความสุขได ้
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ใบงานที ่4 
กรณตีัวอย่างเร่ือง “วุ่น” 

 
 

 
หมู่บา้นดอนทรายมูลท่ีเคยสงบเงียบมาแต่กาลก่อน กลบัคึกคกัดว้ยผูค้นท่ีอพยพเขา้ไปอยู่เพิ่มกนั

มากข้ึน ๆ ทุกวนั ทั้งน้ีเป็นเพราะการคน้พบพลอยในหมู่บา้น มีการต่อไฟฟ้า ท าให้สวา่งไสว ถนนลาดยาง
อย่างดี รถราวิ่งดูขวกัไขว่ไปหมด ส่ิงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนก็เกิดข้ึน เช่น เม่ือวานเจา้จุกลูกผูใ้หญ่จา้ง      
ถูกรถจากกรุงเทพฯ ทบัตายขณะวิง่ไล่ยงินก เม่ือเดือนก่อน น.ส.เหรียญเงิน เทพีสงกรานตปี์น้ี ถูกไฟฟ้าดูด
ขณะรีดผา้อยู ่ซ่องผูห้ญิงเกิดข้ึนเป็นดอกเห็ด เพื่อตอ้นรับผูค้นท่ีมาท าธุรกิจ ท่ีร้ายก็คือเป็นท่ีเท่ียวของผูช้าย              
ในหมู่บา้นน้ีไปดว้ย ท าใหผ้วัเมียตีกนัแทบไม่เวน้แต่ละวนั 
 ครูสิงห์แกนัง่ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ไดแ้ต่นัง่ปลงอนิจจงั “เออ ไอพ้วกน้ีเคยสอนจ ้าจ้ีจ  ้ าไช 
มา ตั้งแต่หัวเท่าก าป้ัน เด๋ียวน้ีดูมนัขดัหูขดัตากนัไปหมด จะสอนมนัอย่างเดิมคงจะไปไม่รอดแล้ว เราจะท า
อยา่งไรดี” 
 

ประเด็น   
1. ท าไมจึงเกิดปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีข้ึนในหมู่บา้นดอนทรายมูล 
2. ถา้ท่านเป็นคนในหมู่บา้นทรายมูล ท่านจะแกปั้ญหาอยา่งไร 
3. ท่านคิดวา่ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนเช่นน้ี ควรเป็นอยา่งไร 

 
 

แนวทางการท ากจิกรรม 
1. บนัทึกความเห็นของกลุ่มผูเ้รียนท่ีร่วมกนัอภิปรายถกแถลง ความคิดเห็นอาจมีหลายขอ้ 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีกลุ่มผูเ้รียนเสนอกบัตวัอยา่งขอ้คิดเห็นท่ีเสนอไวว้า่ใกลเ้คียงกนั
หรือไม่ เพียงใด 
 3. เลือกค าตอบหรือขอ้คิดท่ีกลุ่มผูเ้รียนเลือกไวว้า่ดีท่ีสุด บนัทึกไว ้1 ค าตอบ 
 
 
 
 
 
 

วุ่น 
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 4. ค  าตอบท่ีเลือกไวคื้อ 
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ตวัอยา่งขอ้สรุปของกรณี
ตวัอยา่ง เร่ือง “วุน่” จาก
ความเห็นของผูเ้รียนหลาย
กลุ่มหลายคนท่ีเคยเสนอไว้
ดงัท่ีปรากฏในกรอบดา้น
ขวามือตวัอยา่งขอ้สรุปน้ีอาจ
ใกลเ้คียงกบัขอ้สรุปของกลุ่ม
ของท่านก็ได ้

ตวัอยา่ง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 
“วุน่” 

     สังคมปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว   
ความเจริญทางว ัตถุและเทคโนโลยีวิ่งเข้าสู่ชุมชน  
อย่างรวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา จนคนในชุมชน               
ตั้งรับไม่ทนั ปรับตวัไม่ไดจึ้งเกิดปัญหาท่ีหลากหลาย
ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
การศึกษา อาชีพ ความมั่นคง และความปลอดภัย                
ของคนในชุมชน การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั
จะใชว้ิธีสอนโดยการบอกการอธิบายของครูให้ผูเ้รียน
จ าได้เท่านั้นคงไม่เพียงพอแต่ต้องให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด 
รู้จักการแก้ปัญหา ท่ีต้องได้ข้อมูล ท่ีหลากหลาย             
มาประกอบการคิดแกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบัความเช่ือ 
ค ว า ม จ า เ ป็ นขอ ง ตน เ อ ง  แ ล ะ ค ว า มต้อ ง ก า ร               
ของชุมชนดว้ย 
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กจิกรรมที ่5 
  ครูและผูเ้รียนนั่งสบาย ๆ อยู่กันเป็นกลุ่ม ครูแจกใบงานท่ี 5 ท่ีเป็นกรณีตัวอย่าง เร่ือง         
“สู้ไหม” ครูเปิดเทปท่ีอดัเสียง กรณีตวัอย่างเร่ือง “สู้ไหม” ให้ผูเ้รียนฟังพร้อม ๆ กนั ถา้ไม่มีเทปครูตอ้งอ่าน
ให้ฟังแบบละครวิทยุ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ต่ืนเตน้ตามเน้ือหาในกรณีตวัอย่าง เม่ือครูอ่านจบแล้วก็จะ
พดูคุยกบัผูเ้รียนในเชิงทบทวนถึงเน้ือหาและเหตุการณ์ในกรณีตวัอยา่งเร่ือง “สู้ไหม” เพื่อให้แน่ใจวา่ผูเ้รียน
ทุกคนเขา้ใจถึงเหตุการณ์ในเน้ือเร่ืองของกรณีตวัอยา่งตรงกนั ไม่ตกหล่น จากนั้นครูจึงเสนอประเด็นก ากบั
กรณีตวัอยา่งใหผู้เ้รียนน าไปอภิปรายถกแถลง เพื่อหาค าตอบในกลุ่มยอ่ย 
 
ใบงานที ่5  
กรณตีัวอย่างเร่ือง “สู้ไหม” 
    
 
 
 

ผมตกใจสะดุง้ต่ืนข้ึนเม่ือเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาข้ึนมา เห็นทุกคนยืนกนัเกือบหมดรถ “ทุกคน 
นัง่ลงอยูน่ิ่ง ๆ อยา่เคล่ือนไหวไม่งั้นยงิตายหมด” เสียงตวาดลัน่ออกมาจากปากของเจา้ชายหนา้เห้ียม คอสั้น
ท่ียนือยูห่นา้รถ ก าลงัใชปื้นจ่ออยูท่ี่คอของคนขบั 

ผมรู้ทันทีว่ารถทัวร์ท่ีผมโดยสารคันน้ีถูกเล่นงานโดยเจ้าพวกวายร้ายแน่ หันไปดูด้านหลัง         
เห็นไอว้ายร้ายอีกคนหน่ึงถือปืนจงักา้อยู่ ผมใช้มืออนัสั่นเทาลว้งลงไปในกระเป๋ากางเกง คล า .38 เห่าไฟ
ของผมซ่ึงซ้ือออกมาจากร้านเม่ือบ่ายน้ีเอง นึกในใจว่า “โธ่เพิ่งซ้ือเอามายงัไม่ทนัยิงเลย เพียงใส่ลูกเต็ม               
เท่านั้นเองก็จะถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว้” 

เสียงเจา้ตาพองหน้ารถตะโกนขู่บอกคนขบัรถ “หยุดรถเด๋ียวน้ี มึงอยากตายโหงหรือไง” ผมนึก  
ในใจว่า เด๋ียวพอรถหยุดมนัคงตอ้งให้เราลงจากรถแลว้กวาดกนัเกล้ียงตวั แต่ผมตอ้งแปลกใจแทนท่ีรถ    
จะหยุดมนักลบัยิ่งเร็วข้ึนทุกที ทุกที ยิ่งไปกว่านั้นรถกลบัส่ายไปมาเสียดว้ย ไอพ้วกมหาโจรเซไปเซมา    
แต่เจา้ตาพองยงัไม่ลดละ แมจ้ะเซออกไปมนัก็กลบัวิ่งไปยืนประชิดคนขบัอีก พร้อมตะโกนอยูต่ลอดเวลา 
“หยดุโวย้ หยดุ ไอน่ี้ กลูงไปไดล้ะมึง จะเหยยีบใหค้าส้นทีเดียว” 

รถคงตะบึงไปต่อ คนขบับา้เลือดเสียแลว้ ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอย่างไร ขณะนั้นผมกวาดสายตา
เห็นผูช้ายท่ีนั่งถัดไปทางม้านั่งด้านซ้าย เป็นต ารวจยศจ่าก าลังจ้องเขม็งไปท่ีไอ้วายร้ายและถัดไปอีก       
เป็นชายผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใส่กางเกงสีกากี และสีข้ีมา้ ผมเขา้ใจวา่คงจะเป็นต ารวจหรือทหารแน่ ก าลงั
เอามือลว้งกระเป๋ากางเกงอยูท่ ั้งสองคน 

บรรยากาศตอนนั้นช่างเครียดจริง ๆ ไหนจะกลวัปลน้ ถูกยิง ไหนจะกลวัรถคว  ่า ทุกคนเกร็งไปหมด 
ทุกส่ิงทุกอยา่งถึงจุดวกิฤตแลว้ 

“สู้ไหม” 
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ประเด็น   
1. ถา้คุณอยูใ่นเหตุการณ์อยา่งผม คุณจะตดัสินใจอยา่งไร 
2. ก่อนท่ีคุณจะตดัสินใจ คุณคิดถึงอะไรบา้ง 
 
แนวทางการท ากจิกรรม 

 ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 - 3 กลุ่มยอ่ย ให้ผูเ้รียนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มเพื่อเป็น
ผูน้ าและผู ้จดบันทึกผลการอภิปรายของกลุ่มตามล าดับ และน าผลการอภิปรายท่ีบันทึกไว้ไปเสนอ             
ต่อท่ีประชุมใหญ่ จากนั้น ให้ผูเ้รียนทุกกลุ่มอภิปรายถกแถลงเพื่อหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดให ้        
ครูติดตามสังเกต การใชเ้หตุผลของแต่ละกลุ่ม หากขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ ครูอาจช้ีแนะให้อภิปรายเพิ่มเติมได ้
เลขานุการกลุ่มบนัทึกผลการพิจารณาหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด และน าค าตอบนั้นไปรายงานในท่ี
ประชุมกลุ่มใหญ่ (หากมีผูเ้รียนไม่มาก ครูอาจให้มีการสนทนาหรืออภิปรายถกแถลงกนัในกลุ่มใหญ่เลย 
โดยไม่ตอ้งแบ่งกลุ่มยอ่ยก็ได)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งขอ้สรุปของกรณี
ตวัอยา่ง เร่ือง “สู้ไหม” จาก
ความเห็นของผูเ้รียนหลายกลุ่ม
หลายคนท่ีเคยเสนอไว ้ดงัท่ี
ปรากฏในกรอบดา้นขวามือ 
ตวัอยา่งขอ้สรุปน้ีอาจจะ
ใกลเ้คียงกบัขอ้สรุปของกลุ่ม
ของท่านก็ได ้

ตัวอย่าง 
     ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 
“สู้ไหม” 

 

     ปัญหาในสังคมปัจจุบนัซับซ้อนและเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 
การเรียนรู้โดยการฟังการจ าจากการสอนการอธิบายของครู
อย่าง เ ดียวคงไม่พอท่ีจะแก้ปัญหาได้อย่างย ั่งยืน ทันต่อ
เหตุการณ์การสอนให้ผู ้เ รียน รู้จัก คิด เอง  โดยใช้ข้อมูล               
ท่ีหลากหลายอย่างน้อย 3 ประการ คือ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
หลกัวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม
ส่ิงแวดลอ้ม มาประกอบในการคิด การตดัสินใจอยา่งพอเพียงก็
จะท าให้การคิด การตดัสินใจเพื่อแก้ปัญหานั้นมีความมัน่ใจ
และถูกตอ้งมากข้ึน 
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เม่ือผูเ้รียนไดร่้วมท ากิจกรรม ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ ครบทั้ง 5 กิจกรรมแลว้ ครูน า

กระดาษบรู๊ฟท่ีสรุปกรณีตวัอย่างทั้ง 5 กิจกรรมแล้ว ครูน ากระดาษบรู๊ฟท่ีสรุปกรณีตวัอย่างทั้ง 5 แผ่น        
ติดผนงัไว ้เชิญทุกคนเขา้ร่วมประชุมกลุ่มใหญ่แลว้ให้ผูเ้รียนบางคนอาสาสมคัรสรุปความเช่ือพื้นฐานทาง
การศึกษาผูใ้หญ่ใหเ้พื่อนฟัง จากนั้นครูสรุปสุดทา้ยดว้ยบทสรุปตวัอยา่งดงัน้ี 

 ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ เช่ือว่าคนทุกคนมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน ความต้องการ           
ก็ไม่เหมือนกนัแต่ทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางของตนท่ีจะกา้วไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงถา้บรรลุถึงส่ิงนั้นได้
เขาก็จะมีความสุข ดงันั้น ความสุขเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองต่างจิตต่างใจท่ีก าหนดตามสภาวะของตนอยา่งไรก็ตาม
การจะมีความสุขอยู่ไดใ้นสังคม จ าเป็นตอ้งปรับตวัเอง และสังคมให้ผสมกลมกลืนกนัจนเกิดความพอดี     
แก่เอกตัภาพ และบางคร้ังหากเป็นการตดัสินใจท่ีไดก้ระท าดีท่ีสุดตามก าลงัของตวัเองแลว้ ก็จะมีความพอใจ
กบัการตดัสินใจนั้น อีกประการหน่ึงในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วน้ี การท่ีจะปรับตวัเองและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดความพอดีนั้น จ  าเป็นตอ้งรู้จกัการคิด การแก้ปัญหา การเรียนการสอนท่ีจะให้คนรู้จกั
แก้ปัญหาได้นั้น การสอนโดยการบอกอย่างเดียวคงไม่ได้ประโยชน์มากนัก การสอนให้รู้จักคิด รู้จัก
วิเคราะห์จึงเป็นวิธีท่ีควรน ามาใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหามีหลากหลายวิธีแตกต่างกันไป แต่
กระบวนการคิด การแกปั้ญหาท่ีตอ้งใชข้อ้มูลประกอบการคิด การวิเคราะห์อย่างนอ้ย 3 ประการ คือขอ้มูล
ทางวชิาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเอง และขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเม่ือน าผลการคิดน้ี ไปปฏิบติั
แลว้พอใจ มีความสุข ก็จะเรียกการคิดเช่นนั้นวา่ คิดเป็น 
 

บทสรุป 

 เราไดเ้รียนรู้ถึงความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ โดยการท ากิจกรรมร่วมกนัทั้ง 5 กิจกรรมแลว้
ดงับทสรุปท่ีไดร่้วมกนัเสนอไวแ้ลว้ ความเช่ือพื้นฐานท่ีสรุปไวน้ี้คือ ความเช่ือพื้นฐานท่ีเป็นความจริงในชีวิต
ของคนท่ี กศน. น ามาเป็นหลกัใหค้นท างาน กศน. ตลอดจนผูเ้รียนไดต้ระหนกัและเขา้ใจแลว้น าไปใชใ้นการ
ด ารงชีวิตเพื่อการคิด การแกปั้ญหา การท างานร่วมกบัคนอ่ืน การบริหารจดัการในฐานะเป็นนายเป็นผูน้ า
หรือผูต้าม ในฐานะผูส้อน ผูเ้รียนในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชนและสังคม เพื่อให้รู้จกั
ตวัเอง รู้จกัผูอ่ื้น รู้จกัสภาวะส่ิงแวดล้อม การคิดการตดัสินใจต่าง ๆ ท่ีค  านึงถึงขอ้มูลท่ีเพียงพออย่างน้อย
ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ดา้น คือ ขอ้มูลทางวชิาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ดว้ยความใจกวา้ง มีอิสระ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นไม่เอาแต่ใจตนเอง จะไดมี้สติ รอบคอบ ละเอียด 
ถ่ีถว้น ไม่ผดิพลาดจนเกินไป เราถือวา่ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ ดงักล่าวน้ี คือ พื้นฐานเบ้ืองตน้
ของการน าไปสู่การคิดเป็น หรือเรียกตามภาษานกัวชิาการวา่ ปฐมบทของกระบวนการคิดเป็น 
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เร่ืองที ่2  คดิเป็นและกระบวนการคดิเป็น 
2.1   แนวคิดและทศิทางของการคิดเป็น 

“คิดเป็น” เป็นค าไทยสั้น ๆ ง่าย ๆ ท่ีดร.โกวิท วรพิพฒัน์ ใชเ้พื่ออธิบายถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของคนในการด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รุนแรง และซบัซ้อน ไดอ้ยา่งปกติสุข 
“คิดเป็น” มาจากความเช่ือพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีวา่คนมีความแตกต่างกนัเป็นธรรมดา แต่ทุกคนมีความตอ้งการ
สูงสุดเหมือนกนัคือความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขไดก้็ต่อเม่ือมีการปรับตวัเองและสังคม ส่ิงแวดลอ้มให้
เข้าหากนัอย่างผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี น าไปสู่ความพอใจและมีความสุข อย่างไรก็ตามสังคม
ส่ิงแวดลอ้มไม่ไดห้ยุดน่ิง แต่จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดปัญหา 
เกิดความทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจข้ึนได้เสมอ กระบวนการปรับตนเองกบัสังคมส่ิงแวดล้อม      
ใหผ้สมกลมกลืนจึงตอ้งด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและทนัการ คนท่ีจะท าไดเ้ช่นน้ีตอ้งรู้จกัคิด รู้จกัใชส้ติปัญญา 
รู้จกัตวัเองและธรรมชาติสังคมส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างดี สามารถแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างหลากหลาย
และพอเพียง อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลทางสังคมส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเองมาเป็นหลกัในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือกแนวทางการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา หรือ
สภาพการณ์ท่ีเผชิญอยู่อย่างรอบคอบ จนมีความพอใจแล้วก็พร้อมจะรับผิดชอบการตัดสินใจนั้ น            
อย่างสมเหตุสมผล เกิดความพอดีความสมดุลในชีวิตอย่างสันติสุข เรียกไดว้่า “คนคิดเป็น” กระบวนการ    
คิดเป็น อาจสรุปไดด้งัน้ี 
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ท่านอาจารย ์ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ เคยกล่าวไวว้่า “คิดเป็น” เป็นค าเฉพาะท่ีหมายรวมทุกอย่างไว ้    
ในตวัแล้ว เป็นค าท่ีบูรณาการเอาการคิด การกระท า การแกปั้ญหา ความเหมาะสม ความพอดี ความเช่ือ 
วฒันธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวใ้นค าว่า “คิดเป็น” หมดแลว้ นัน่คือ ตอ้งคิดเป็น คิดชอบ 
ท าเป็น ท าชอบ แก้ปัญหาไดอ้ย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ไม่ใช่เพียงแค่คิดอย่างเดียว เพราะเร่ือง
ดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งน ามาประกอบการคิด การวเิคราะห์อยา่งพอเพียงอยูแ่ลว้ 

กระบวนการเรียนรู้ตามทิศทางของ “คิดเป็น” น้ี ผู ้เรียนส าคัญท่ีสุด ผู ้สอนเป็นผู ้จ ัดโอกาส             
จดักระบวนการ จดัระบบขอ้มูล และแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งการกระตุน้ให้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ได้
ใช้ขอ้มูลอย่างหลากหลาย ลึกซ้ึงและพอเพียง นอกจากนั้น “คิดเป็น” ยงัครอบคลุมไปถึงการหล่อหลอม      
จิตวิญญาณของคนท างาน กศน. ท่ีปลูกฝังกนัมาจากพี่สู่น้องนบัสิบ ๆ ปี เป็นตน้ว่า การเคารพคุณค่าของ
ความเป็นมนุษยข์องคนอย่างเท่าเทียมกนั การท าตวัเป็นสามญัเรียบง่าย ไม่มีมุม ไม่มีเหล่ียม ไม่มีอตัตา       
ใหเ้กียรติผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ มองในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในขาวมีด า ในด ามีขาว ไม่มีอะไรท่ีขาวไปทั้งหมด 
และไม่มีอะไรท่ีด าไปทั้งหมด ทั้งน้ีตอ้งมองในส่วนดีของผูอ่ื้นไวเ้สมอ 

“คดิเป็น” 

ปัญหา กระบวนการคิดเป็น ความสุข 

ขอ้มูลท่ีตอ้งน ามาพิจารณา 

ไม่พอใจ 

ลงมือปฎิบติั ลงมือปฏิบติั 

พอใจ 
ตนเอง สงัคม วชิาการ 

การวเิคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูล 

ท่ีหลากหลายและพอเพียง 
อยา่งละเอียดรอบคอบ 

การตดัสินใจ  
เลือกแนวทางปฏิบติั 

ปร
ะเมิ

นผ
ล 

ปร
ะเมิ

นผ
ล 
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จากแผนภูมิดังกล่าวน้ี จะเห็นว่า คิดเป็นหรือกระบวนการคิดเป็นนั้ นจะต้องประกอบด้วย
องคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ยการคิด การวเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลประเภทต่าง  ๆ
ไม่ใช่การเรียนรู้จากหนงัสือหรือลอกเลียนจากต าราหรือรับฟังการสอนการบอกเล่าของครูแต่เพียงอยา่งเดียว 

2. ข้อมูลท่ีน ามาประกอบการคิด การวิเคราะห์ต่าง ๆ ต้องหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุม         
อยา่งนอ้ย 3 ดา้น คือ ขอ้มลูทางวชิาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมส่ิงแวดลอ้ม 

3. ผูเ้รียนเป็นคนส าคญัในการเรียนรู้ ครูเป็นผูจ้ดัโอกาสและอ านวยความสะดวกในการจดัการ
เรียนรู้ 

4. เรียนรู้จากวถีิชีวติ จากธรรมชาติและภูมิปัญญา จากประสบการณ์และการปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

5. กระบวนการเรียนรู้เป็นระบบเปิดกวา้ง รับฟังความคิดของผูอ่ื้นและยอมรับความเป็นมนุษย์       
ท่ีศรัทธาในความแตกต่างระหว่างบุคคล ดงันั้นเทคนิคกระบวนการท่ีน ามาใช้ในการเรียนรู้จึงมกัจะเป็น
วธีิการสานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อกลุ่มสนทนา 

6. กระบวนการคิดเป็นนั้น เม่ือมีการตดัสินใจ ลงมือปฏิบติัแลว้จะเกิดความพอใจ มีความสุข แต่ถา้
ลงมือปฏิบัติแล้วยงัไม่พอใจก็จะมีสติไม่ทุรนทุราย ไม่เดือดเน้ือร้อนใจ แต่จะกลับยอ้นไปหาสาเหตุ         
แห่งความไม่ส าเร็จ ไม่พึงพอใจกบัการตดัสินใจดงักล่าว แลว้แสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อหาทางเลือกในการ
แกปั้ญหาแลว้ทบทวนการตดัสินใจใหม่จนกวา่จะพอใจกบัการแกปั้ญหานั้น 
 

ท่านมีความเขา้ใจเร่ืองคิดเป็นมากนอ้ยเพียงใด ครูใหค้ะแนนผูเ้รียนแต่ละคนดว้ยเคร่ืองหมาย  
 
                                   เขา้ใจดีมาก                         เขา้ใจดีพอควร 

 

2.2  คิดเป็นและการเช่ือมโยงสู่ปรัชญาคิดเป็น 
พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 ให้นิยามค าว่า ปรัชญา ไวว้่า วิชาว่าดว้ยหลกั

แห่งความรู้และหลกัแห่งความจริง 
คิดเป็น คือ ลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีช่วยให้คนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา  ไดอ้ยา่งสันติสุข เพราะคนคิดเป็นเช่ือมัน่ในหลกัแห่งความเป็นจริงของมนุษยท่ี์ยอมรับในความ
แตกต่าง ของบุคคล รู้จกัปรับตวัเองและสังคมใหผ้สมกลมกลืนจนเกิดความพอดีและพอเพียง และเช่ือมัน่ใน
การตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีใช้ขอ้มูลประกอบการคิด การวิเคราะห์อยา่งนอ้ย 3 ประการ จนเกิดความพอใจกบั
การตดัสินใจนั้นก็จะเป็นการแกปั้ญหาท่ีประสบความสุข ถา้ยงัไม่พอใจก็จะกลบัไปศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
ใหม่ท่ีเพียงพอ และทนัเหตุการณ์จนกวา่จะพอใจกบัการตดัสินใจของตนเอง คนท่ีจะท าไดเ้ช่นน้ีตอ้งรู้จกัคิด 
รู้จกัใชส้ติปัญญา รู้จกัตวัเอง รู้จกัธรรมชาติ สังคมส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี มีความรอบรู้ท่ีจะแสวงหาขอ้มูลมา
ประกอบการคิด การวเิคราะห์ของตนเองได ้
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 คิดเป็น นอกจากจะเป็นความเช่ือในหลกัความเป็นจริงตามธรรมชาติของมนุษยด์งักล่าวแลว้ คิดเป็น
ยงัเป็นหลักการและแนวคิดส าคัญในการจัดด าเนินโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษาผู ้ใหญ่ การศึกษา           
นอกโรงเรียนตั้งแต่ในอดีตท่ีผ่านมาถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะในเร่ืองของความเป็นธรรมชาติ ความเรียบง่าย    
ท่ีหลากหลาย มีขอ้มูลใหพ้ิจารณาทั้งดา้นบวกและดา้นลบ มีประเด็นให้คิด วิเคราะห์ แสวงหาเหตุผลในการ
หาค าตอบท่ีเหมาะสมใหก้บัตนเองและชุมชน 
 คิดเป็น นอกจากจะเป็นหลกัในการด าเนินโครงการการศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษานอกโรงเรียนแล้ว    
ยงัเป็นหลกัคิดและแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนท างานการศึกษานอกโรงเรียนและบุคคล
ทัว่ไป เป็นตน้วา่ การเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษยข์องคนอยา่งเท่าเทียมกนั การท าตวัเป็นคนเรียบง่าย 
ไม่มีอตัตายดึเหน่ียวจนไม่รับฟังความคิดของผูอ่ื้น รวมทั้งการมีทกัษะการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ย 
 จากการท่ีคิดเป็น เป็นทั้งความเช่ือในหลกัความเป็นจริงของมนุษย ์เป็นทั้งหลกัการ แนวคิด และ   
ทิศทางการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ กศน. และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในวิถีการด าเนินชีวิต   
ของบุคคลทัว่ไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมใหมี้ทกัษะการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต คิดเป็นจึง
เป็นท่ียอมรับและก าหนดให้เป็น “ปรัชญาคิดเป็น” หรือปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนท่ีเหมาะสมกบัความเป็น 
กศน. เป็นอยา่งยิง่ 
 
2.3 กระบวนการและขั้นตอนการแก้ปัญหาของคนคิดเป็น 

คนคิดเป็นเช่ือวา่ทุกขห์รือปัญหาเป็นความจริงตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดก้็สามารถแกไ้ขได ้ถา้รู้จกั
แสวงหาขอ้มูลท่ีหลากหลายและพอเพียงอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะ
แวดลอ้มทางสังคมในวถีิชีวติ วถีิวฒันธรรมประเพณี วถีิคุณธรรมจริยธรรม และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตนเอง รู้จกั
ตนเองอย่างถ่องแท้ ซ่ึงครอบคลุมถึงการพึ่ งพาตนเองและความพอเพียง พอประมาณมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ประกอบการคิดและการตดัสินใจแกปั้ญหา คนคิดเป็นจะเผชิญกบัทุกขห์รือปัญหาอย่างรู้เท่าทนั  
มีสติไตร่ตรองอยา่งละเอียดรอบคอบในการเลือกวิธีการแกปั้ญหาและตดัสินใจแกปั้ญหาตามวิธีการท่ีเลือก
แลว้วา่ดีท่ีสุด ก็จะมีความพอใจและเต็มใจรับผิดชอบกบัผลการตดัสินใจเช่นนั้น อยา่งไรก็ตาม สังคมในยุค
โลกาภิวตัน์เป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรง ปัญหาก็เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา        
ทุกขก์็เกิดข้ึน ด ารงอยู ่และดบัไป หรือเปล่ียนโฉมหนา้ไปตามกาลสมยั กระบวนทศัน์ในการดบัทุกขก์็ตอ้ง
พฒันารูปแบบให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย กระบวนการดบัทุกข์หรือแกปั้ญหาก็จะหมุนเวียนมาจนกวา่จะพอใจอีกเป็นเช่นน้ีอยู่อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 

 กระบวนการและขั้นตอนการแกปั้ญหาแบบคนคิดเป็น อาจแบ่งไดด้งัน้ี 
1. ข้ันท าความเข้าใจกับทุกข์และปัญหา คนคิดเป็นเช่ือว่าทุกข์หรือปัญหาเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ี

เกิดข้ึนก็แกไ้ขไดด้ว้ยกระบวนการแกปั้ญหา 
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 “ปัญหา” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง ขอ้สงสัย ความสงสัย ส่ิงเขา้ใจยาก   
ส่ิงท่ีตนไม่รู้หรือค าถาม อนัไดแ้ก่โจทยใ์นแบบฝึกหดั หรือขอ้สอบเพื่อประเมินผล เป็นตน้ ปัญหาจะหมาย
รวมถึง ปัญหาส่วนตวั ปัญหาครอบครัว ปัญหาเพื่อนร่วมงาน ปัญหาจากผูบ้งัคบับญัชา ปัญหาจากสภาวะ
ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืน ๆ  
 ปัญหาเกิดข้ึนได ้2 ทาง คือ 

1) ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น เม่ือเศรษฐกิจทรงตวัหรือซบเซา ท าให้รายไดข้องเรา
ลดนอ้ยลง คนในสังคมมีการด้ินรนแก่งแยง่กนั การเอาตวัรอด การลกัขโมย จ้ี ปลน้ ฆาตกรรม ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปัญหาหลายเร่ืองสืบเน่ืองมาจากสุขภาพอนามยั   
ภยัจากส่ิงเสพติดหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นตน้ 

2) ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน คือปัญหาจากตวัมนุษยเ์อง คือ ปัญหาท่ีเกิดจากกิเลสในจิตใจ
ของมนุษย ์ซ่ึงมี 3 เร่ืองส าคญัคือ โลภะ ไดแ้ก่ความอยากได ้อยากมี อยากเป็น มากข้ึนกว่าเดิม มีการด้ินรน
แสวงหาต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ไม่มีความพอเพียง เม่ือแสวงหาดว้ยวิธีสุจริตไม่ได ้ก็ใชว้ิธีการทุจริต ท าให้
เกิดความไม่สงบ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ไม่มีท่ีส้ินสุด โทสะ ได้แก่ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท     
คนอ่ืน ความคิดประทุษร้ายคนอ่ืน โมหะ ไดแ้ก่ ความไม่รู้ หรือรู้ไม่จริง หลงเช่ือค าโกหก หลอกลวง ชกัชวน
ใหห้ลงกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ท าเร่ืองเสียหาย หลงผดิเป็นชอบ เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั เป็นตน้ 

2. ข้ันหาสาเหตุของปัญหา ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนท่ีจะ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัญหา เป็นตวัตน้ตอของปัญหาทั้งท่ีเป็นตน้เหตุโดยตรง และท่ี
เป็นสาเหตุทางอ้อม ทั้ งน้ีต้องวิเคราะห์จากสาเหตุท่ีหลากหลายและมีความเป็นไปได้หลาย ๆ ทาง             
การวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอาจท าไดง่้าย ๆ ใน 2 วธีิ คือ 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการน าเอาขอ้มูลท่ีหลากหลายด้านต่าง ๆ มาแยกแยะและจดักลุ่ม  
ของขอ้มูลส าคญั ๆ เช่น ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม สภาวะแวดลอ้ม วิทยาการใหม่ ๆ นโยบายและ
ทิศทางในการบริหารจดัการ ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยี ฯลฯ ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์น้ีเม่ือจ าแนกแลว้ สาเหตุ
ของปัญหาอาจมาจากขอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ  

- สาเหตุส าคญัมาจากตนเอง จากพื้นฐานของชีวิตตนเองและครอบครัว ความไม่สมดุล
ของการงานอาชีพท่ีพึงปรารถนา ความขดัขอ้งท่ีเกิดจากโรคภยัของตนเอง ความโลภ โกรธ หลง ในใจของ
ตนเอง ความคบัขอ้งใจในการรักษาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง ฯลฯ 

- สาเหตุส าคญัมาจากสังคม ชุมชนและสภาวะแวดลอ้ม ความไม่พึงพอใจต่อพฤติกรรม  
ไม่พึงปรารถนาของเพื่อนบา้น การขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีการทะเลาะเบาะแวง้   
ขาดความสามคัคี ฯลฯ 

- สาเหตุส าคญัมาจากการขาดแหล่งขอ้มูล แหล่งความรู้ความเคล่ือนไหวท่ีเป็นปัจจุบนั 
ของวชิาการและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งขาดภูมิปัญญาท่ีจะช่วยเติมขอ้มูลทางปัญญาในการบริหารจดัการฯลฯ 

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการน าเอาสภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ มาพฒันาหาค าตอบ โดย
พยายามหาค าตอบในลกัษณะต่อไปน้ีใหม้ากท่ีสุด คือ อะไร ท่ีไหน เม่ือไร เพียงใด ตวัอยา่งเช่น 
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    วธีิการอะไรท่ีก่อใหเ้กิดสภาพเหตุการณ์เช่นน้ี 
  ส่ิงแวดลอ้มอะไรท่ีก่อใหเ้กิดสภาพเหตุการณ์เช่นน้ี 
  บุคคลใดท่ีก่อใหเ้กิดสภาพเหตุการณ์เช่นน้ี 
  ผลเสียหายเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
  ท าไมจึงมีสาเหตุเช่นน้ีเกิดข้ึน 
                       ฯลฯ 
 จากนั้นจึงกระท าการจดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุต่าง ๆ คือ หาพลงัของสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ปัญหา ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

- ปัญหาแต่ละปัญหาอาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ 
- ทุกสาเหตุย่อมมีอนัดับความส าคญั หรือพลังของสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาในอนัดับ

แตกต่างกนั 
- ทรัพยากรมีจ ากดั ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร เงิน เวลา วสัดุ ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาจดัสรร   

การใชท้รัพยากรใหต้รงกบัพลงั ท่ีก่อปัญหาสูงสุด 
3. ขั้นวิ เคราะห์เสนอทางเลือกของปัญหา  เป็นขั้ นตอนท่ีต้องศึกษาหาข้อมูลท่ี เ ก่ียวข้อง            

อย่างหลากหลายและทัว่ถึง เพียงพอทั้งขอ้มูลดา้นบวกและด้านลบอย่างน้อย 3 กลุ่มขอ้มูล คือ ขอ้มูลทาง
วิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมส่ิงแวดล้อม แล้วสังเคราะห์ขอ้มูลเหล่านั้น
ข้ึนมาเป็นทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาหลาย ๆ ทางท่ีมีความเป็นไปได ้

4. ขั้นการตัดสินใจ เลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกทั้งหมดท่ีมีอยู่ เป็น
ทางเลือกท่ีไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์จากขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น ดงักล่าวแลว้อย่างพร้อมสมบูรณ์แลว้ บางคร้ัง
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดอาจเป็นทางเลือกท่ีได้จากการพิจารณาองค์ประกอบท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือก น ามา
ผสมผสานกนัก็ได ้

5. ข้ันน าผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ เม่ือได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลและไตร่ตรองข้อมูล         
อยา่งรอบคอบพอเพียงและครบถว้นทั้ง 3 ประการแลว้ นบัวา่ทางเลือกท่ีตดัสินใจนั้นเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
แลว้ 

6. ขั้นติดตามประเมินผล  เม่ือตดัสินใจด าเนินการตามทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแลว้ พบวา่มีความพอใจ     
ก็จะมีความสุข แต่ถ้าน าไปปฏิบติัแลว้ยงัไม่พอใจ ไม่สบายใจ ยงัขดัขอ้งเป็นทุกข์อยู่ ก็ตอ้งกลบัไปศึกษา
คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมดา้นใดดา้นหน่ึงหรือทั้ง 3 ดา้นท่ียงัขาดตกบกพร่องอยู ่จนกวา่จะมีขอ้มูลท่ีเพียงพอ 
ท าใหก้ารตดัสินใจคร้ังนั้นเกิดความพอใจ และมีความสุขกบัการแกปั้ญหานั้น 
 อย่างไรก็ตาม สังคมในยุคโลกาภิวตัน์เป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรง ปัญหา         
ก็เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกข์ก็ เกิดข้ึน ด ารงอยู่ และดับไป หรือเปล่ียนโฉมหน้าไปตามกาลสมัย                          
กระบวนทศัน์ในการดบัทุกขก์็ตอ้งพฒันารูปแบบให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นอยูต่ลอดเวลาให้เหมาะสม
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กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย กระบวนการดบัทุกข์หรือแก้ปัญหาก็จะหมุนเวียนมาจนกว่าจะพอใจ                    
อีกเป็นเช่นน้ี อยูอ่ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 
 

กระบวนการและขั้นตอนการแก้ปัญหาของคนคิดเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการแกปั้ญหา ความสุข 1. ปัญหา 

6. ประเมินผล  
(พอใจ) 

5. ปฏิบติั 4. ตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 

6. ประเมินผล  
(ยงัไม่พอใจ) 

5. ปฏิบติั 

2. วเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาจากขอ้มูลท่ีหลากหลายและพอเพยีง 
อยา่งนอ้ย 3 ประการ 

3. วเิคราะห์หาทางเลือกในการแกปั้ญหาจากขอ้มูลท่ีหลากหลาย
อยา่งนอ้ย 3 ประการ 

 

ตนเอง สงัคมส่ิงแวดลอ้ม วชิาการ 

ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง 

ขอ้มูลดา้น
สงัคม

ส่ิงแวดลอ้ม 
ขอ้มูลดา้น
วชิาการ 
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ตัวอย่างกระบวนการและขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาแบบคนคิดเป็น 
กรณีศึกษาเร่ือง การติดยาเสพติดของเยาวชน 
ปัญหา 
 นายสามารถ เป็นเยาวชนอาศยัอยูก่บัเพื่อน ๆ ชานเมืองกรุงเทพ มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง ซ่ึงเป็นช่าง
ชาวบา้นในหมู่บา้น รับจา้งต่อเติมซ่อมแซมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในหมู่บา้น บางคร้ังก็รับเป็นคนงานรับจา้งรายวนั
ของบริษัทรับเหมาท างานไม้ งานปูน ทัว่ไป ไม่มีงานอยู่เป็นประจ าเป็นหลักแหล่ง รายได้ไม่แน่นอน 
เคล่ือนยา้ยไปตามแหล่งงานพร้อม ๆ กบัเพื่อนคนงานอ่ืน ๆ พื้นเพเดิมพ่อแม่เป็นเกษตรกรอยู่ต่างจงัหวดั 
ยากจนมีลูกหลายคน นายสามารถจึงตอ้งมาเป็นคนงานก่อสร้างเพื่อหาเงินส่งไปให้พ่อแม่ แต่ปรากฏวา่ล าพงั
การเล้ียงตวัเองก็ไม่ค่อยจะพออยูแ่ลว้ ค่าครองชีพในกรุงเทพฯ ก็สูง ค่าใชจ่้ายก็มากกวา่อยู่ต่างจงัหวดั ชีวิต   
ก็โดดเด่ียวมีแต่เพื่อน ๆ วยัเดียวกนัไม่มีผูใ้หญ่คอยดูแล สามารถเรียนจบแค่ประถมศึกษาจากต่างจงัหวดั   
แล้วไม่ได้เรียนต่อ ไม่ไดรั้บการแนะน าหรือไดรั้บความรู้เพิ่มเติมหลงัจากออกจากโรงเรียนแลว้ เพื่อน ๆ 
ร่วมงานก็จะมีลักษณะเดียวกันแทบทุกคน ผูรั้บเหมาซ่ึงเป็นคนจา้งงานก็ไม่เคยสนใจความเป็นอยู่ของ
คนงาน แต่ก็จ่ายค่าจา้งตามแรงงานไม่เอาเปรียบคนงาน เม่ืองานมีนอ้ยลง สามารถท างานบ่อยข้ึน คบเพื่อน
เท่ียวเตร่มากข้ึน เร่ิมด่ืมเหลา้ และติดยาเสพติดตามเพื่อน ๆ ในท่ีสุด 
 

การท าความเข้าใจกบัปัญหา 
 ประการแรก คิดมีสติ เพื่อพิจารณาปัญหาให้ชัดเจนและสร้างความมัน่ใจว่าสามารถแกปั้ญหาได ้
จากนั้นจึงพิจารณาความล ้าลึกและซบัซ้อนของปัญหาการติดยาของนายสามารถ เพื่อแยกแยะความหนกัเบา
ของการติดยา และมองช่องทางในการเข้าถึงปัญหารวมทั้ งเข้าถึงความเช่ือมโยงของสภาวะแวดล้อม         
ของการติดยาของสามารถวา่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอะไรบา้ง อยา่งไรในเบ้ืองตน้ 
 

การหาสาเหตุของปัญหา 
 ขั้นน้ีเป็นการศึกษาสาเหตุของการติดยาของสามารถ ซ่ึงจะตอ้งศึกษาจากขอ้มูลท่ีหลากหลายทั้งจาก
เร่ืองส่วนตวัของสามารถของในเร่ืองประวติัครอบครัว ความเป็นมา สถานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจสังคม 
การท ามาหากิน นิสัย ความประพฤติ การพบเพื่อน ความอดทน ฯลฯ เพื่อดูว่าเร่ืองส่วนตวัของสามารถ    
เร่ืองใดจะเป็นตวัน าไปสู่ปัญหาการติดยาของสามารถบา้ง ตอ้งศึกษาขอ้มูลจากสภาวะแวดลอ้มท่ีจะท าให้
สามารถประสบปัญหาติดยา เช่น การคบเพื่อน การเสพสุรา ลักษณะของการท างานท่ีต้องเร่ร่อนไป
ตลอดเวลา แหล่งความรู้หรือภูมิปัญญาท่ีจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ แหล่งมัว่สุราทั้งการซ้ือการขาย การ
เสพยาในชุมชน ฯลฯ รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความรู้เร่ืองยาเสพติดและอนัตรายจากการเสพยา ความใส่ใจ
ของชุมชนในเร่ืองการรณรงค์ขัดกัน ภัยจากยาเสพติด การเข้าถึงเอกสารและส่ือประชาสัมพนัธ์และ
ประสิทธิภาพของส่ือป้องกนัส่ิงเสพติดของประชาชนในชุมชน ฯลฯ ขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งน ามาวิเคราะห์อยา่ง
หลากหลาย เพื่อสังเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาติดยาของสามารถ 
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ขั้นวเิคราะห์หาทางเลอืกในการแก้ไขปัญหา 
 เป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งน าเอาสาเหตุต่าง ๆ ท่ีท าให้สามารถติดยาท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น
ของสามารถมาสังเคราะห์ สรุปเป็นทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาหลาย ๆ ทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได ้เช่น 
ไปบวชเพื่อหนีให้พ้นจากสังคมติดยาเสพติดในชุมชน เลิกคบเพื่อนท่ีติดยาโดยส้ินเชิง เปล่ียนอาชีพ            
ไปท างานท่ีเป็นหลกัแหล่งไม่เร่ร่อน ศึกษาหาความรู้การประกอบอาชีพใหม่ท่ีห่างไกลจากยาเสพติด ปรึกษา
ผูรู้้และหน่วยงานท่ีช่วยเหลือผูติ้ดยาเพื่อเลิกเสพยาและฝึกอาชีพใหม่ เพื่อให้มีรายได ้กลบับา้นต่างจงัหวดั
เพื่อไปบ าบดัการติดยาและอยูก่บัครอบครัว ฯลฯ 
 

ข้ันการตัดสินใจ เลอืกทางแก้ปัญหาทีด่ีทีสุ่ด 
 เป็นขั้นตอนท่ีสามารถเองจะตอ้งตดัสินใจ เลือกทางแกปั้ญหาการติดยาของตนเองท่ีคิดว่าดีท่ีสุด 
เหมาะสมกบัตนเอง สามารถปฏิบติัไดด้้วยความพอใจ เช่น เลิกเท่ียวเตร่กบัเพื่อนท่ีเสพยาแลว้ไปปรึกษา    
กบัผูรู้้ขอเขา้โครงการบ าบดัการติดยาของหน่วยงานในชุมชน และเขา้รับการฟ้ืนฟูสุขภาพควบคู่กบัการ     
ฝึกอาชีพท่ีมีรายไดเ้สริมเพิม่ข้ึน เป็นตน้ 
 

ข้ันน าผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ 
 ขั้นตอนน้ีสามารถจะตอ้งเขา้รับการบ าบดัการติดยา ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการโดยเฉพาะ สามารถตอ้ง
อดทนรับการบ าบดัให้ครบถว้นตามวิธีการ และตอ้งมีความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะเลิกติดยา สัญญากบัตนเองว่า
จะไม่หวนกลบัมาเสพยาอีก ตอ้งเขา้รับการดูแลรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเขา้ศึกษา
อาชีพใหม่จากศูนยฝึ์กอาชีพ เพื่อจะไดมี้ช่องทางในการท ามาหากินหลงัจากบ าบดัการติดยาแลว้ 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 ขั้นน้ีเป็นการประเมินตนเองของสามารถวา่การตดัสินใจของตนเองท่ีจะเลิกเสพยา และตั้งใจจะเป็น
คนดีมีอาชีพเสริมท่ีจะเป็นช่องทางในการท ามาหากินมีรายได้ ไม่ตอ้งเป็นทุกข์แล้วหันไปเสพยาอีกนั้น      
ท าไดห้รือไม่ในทางปฏิบติั พอใจและสบายใจท่ีจะเขา้รับการบ าบดัและฟ้ืนฟูสุขภาพหรือไม่ ตั้งใจฝึกอาชีพ
เสริมเพียงใด ถา้พอใจและสบายใจก็จดัว่าแกปั้ญหาได ้แต่ถา้ลงมือปฏิบติัแลว้ยงัไม่สบายใจ ยงัทุรนทุราย   
ยงัไม่สงบสุข ก็ตอ้งยอ้นกลบัไปดูขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นอีกคร้ังวา่ยงัไม่ไดศึ้กษาขอ้มูลดา้นใดอยา่งพอเพียงหรือไม่ 
จากนั้นจึงศึกษาหาขอ้มูลนั้น ๆ จากแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติม แลว้น ามาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาทางเลือกใหม่
เพื่อการตดัสินใจแกปั้ญหาต่อไป จนกวา่จะพบทางเลือกแกปั้ญหาไดอ้ยา่งพอใจ 
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ใบงานที ่1 
 ใหผู้เ้รียนส ารวจตนเอง วา่เคยประสบปัญหาส าคญัอะไรบา้งท่ีหนกัใจท่ีสุด เลือกมา 1 ปัญหาแลว้
ตอบค าถาม โดยการบนัทึกสั้น ๆ ในแต่ละขอ้ท่ีก าหนดให้ 
1. ช่ือปัญหา .................................................................................................................................................... 

2. ลกัษณะของปัญหา  ปัญหาการเรียน 

     ปัญหาการงาน 
     ปัญหากบัครอบครัว 
     ปัญหาสังคม 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) 
3. สาเหตุ หรือท่ีมาของปัญหา ......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
4. อธิบายผลเสีย หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาดงักล่าว 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
5. ปัญหานั้นไดมี้การแกไ้ขเป็นท่ีพอใจหรือไม่ แกไ้ขอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที ่2 
1. ให้ผูเ้รียนไปสนทนา หรือสัมภาษณ์เพื่อน ๆ หรือคนใกล้เคียง อย่างไม่เป็นทางการสัก 3 - 4 คน ใน

หวัขอ้เร่ืองต่อไปน้ี แลว้บนัทึกขอ้มูลไว ้

1) ปัญหาคร้ังใหญ่สุดท่ีเคยประสบในชีวติท่ีผา่นมาคืออะไร 

2) สาเหตุท่ีเกิดปัญหานั้นคืออะไร 

3) ปัญหานั้นมีการแกไ้ขท่ีส าเร็จดว้ยความพอใจหรือไม่ ใชข้อ้มูลอะไรในการแกไ้ขปัญหาบา้ง

หรือไม่อยา่งไร 

4) มีวธีิการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร มีขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 

5) ถ้าเกิดปัญหาลักษณะนั้ นข้ึนอีก จะใช้วิธีในการแก้ปัญหาแบบเดิมหรือจะมีวิธีใหม่ หรือมี    

ขั้นตอนใหม่อยา่งไรหรือไม ่

6) ใหเ้ปรียบเทียบปัญหา สาเหตุของปัญหา และกระบวนการแกปั้ญหาของเพื่อน หรือบุคคลใกลเ้คียง

ดงักล่าววา่มีอะไรบา้งท่ีเหมือนกนั และมีอะไรบา้งท่ีต่างกนั 

7) ท่านจะสรุปแนวคิดในการแกปั้ญหา จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บคร้ังน้ีอยา่งไรบา้ง อธิบายสั้น ๆ  

 
ใบงานที ่3 
 บา้นของท่านอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้วดัท่ีมีเยาวชนมัว่สุมด้วยการซ้ือขายและเสพยาเสพติด มีคดี   
ลกัเล็กขโมยน้อยไปจนถึงปลน้ จ้ี ข่มขืน และฆาตกรรม เป็นปัญหาท่ีเป็นอยู่เป็นประจ า แต่ยงัไม่เคยเกิด
ข้ึนกบัท่าน และครอบครัวของท่าน 
ประเด็น 

1. ท่านคิดวา่ปัญหาน้ีเป็นปัญหาของท่านหรือไม่ เพราะอะไร 

2. ท่านคิดวา่ปัญหาน้ีเกิดข้ึนจากอะไร มีทางเลือกในการแกปั้ญหาอยา่งไรบา้ง ขอให้เรียงล าดบั

ความเป็นไปไดข้องทางเลือกเหล่านั้นท่ีจะน าไปแกไ้ข 

3. แหล่งขอ้มูลอะไรบา้งท่ีควรน ามาพิจารณา เพื่อใชป้ระกอบการคิดแกปั้ญหา 

4. ใหท้่านบนัทึกค าตอบของทุกขอ้ ส่งใหค้รูพิจารณา 
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เร่ืองที ่3  ลกัษณะของข้อมูลและการเปรียบเทยีบข้อมูล ด้านวชิาการ ตนเอง และสังคม       
               ส่ิงแวดล้อม และทกัษะเบือ้งต้น การวเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งสามด้านเพือ่  
               ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบคนคดิเป็น 

 

 ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ถึง “การคิดเป็น” และการเช่ือมโยงสู่ “ปรัชญาคิดเป็น” และไดต้รวจสอบความคิด
กบัเพื่อนในกลุ่มดว้ยการท ากิจกรรมร่วมกนับา้งแลว้ พฤติกรรมส าคญัของการคิดเป็นอย่างหน่ึง คือการใช้
ขอ้มูลท่ีหลากหลายและพอเพียงเพื่อประกอบการคิดและตดัสินใจ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาการ 
ตนเอง และสังคมส่ิงแวดลอ้ม 
 ข้อมูลคืออะไร 
 ขอ้มูล คือ ข่าวสารรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รหรือส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ก่อนท่ีจะ
มีการจดัระบบใหเ้ป็นรูปแบบท่ีคนสามารถเขา้ใจ และน าไปใชไ้ด ้เป็นขอ้เทจ็จริงหรือตวัแทนของขอ้เท็จจริง
ของส่ิงท่ีเราสนใจท่ีมีอยูใ่นชีวติประจ าวนั ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เช่น จ านวน
ผูป่้วยท่ีติดเช้ือเอดส์ในหมู่บา้น ราคาพืชผกัผลไมต่้าง ๆ ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ ตวัเลขจ านวนลูกคา้     
ตวัเลขท่ีเก่ียวกบัจ านวนชัว่โมงท่ีท างานในแต่ละสัปดาห์ ตวัเลขท่ีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัเพื่อรายการสั่งของ 
ตวัเลขท่ีเป็นน ้ าหนกัและส่วนสูงของคน หรือตวัเลขท่ีเป็นรายไดป้ระจ าเดือน ตวัเลขท่ีเป็นคะแนนการสอบ 
เป็นตน้ ขอ้มูลเป็นขอ้ความหรือรายละเอียดซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ เสียง วีดีโอ ค าอธิบาย
พื้นฐานหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ เป็นตน้ 
ข้อมูล (Data) กบัสารสนเทศ (Information) 
 ขอ้มูล และ สารสนเทศมีความหมายท่ีแตกต่างกนั แต่มีความคลา้ยคลึงและสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั   
อยูม่าก 
 ขอ้มูล หมายถึง ขอ้มูลดิบท่ีเป็นขอ้เท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัท่ีเก็บ
รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ อาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษร หรือสัญลกัษณ์ รูปภาพ และเสียง ถือว่าเป็นขอ้มูล
ระดบัปฏิบติัการ ขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  าและเป็นปัจจุบนั เช่น ปริมาณ ระยะทาง ช่ือ ท่ีอยู ่
เบอร์โทรศพัท ์คะแนนการสอบ บนัทึก รายงาน ฯลฯ 
 สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีน ามาผ่านกระบวนการประมวลผล วิเคราะห์จนสามารถน าไปใช้ในการ
ตดัสินใจต่อไปไดท้นัที 
ตวัอยา่ง ขอ้แตกต่างระหวา่งขอ้มูลและสารสนเทศ 
 ขอ้มูล : ผูเ้รียนศูนย ์กศน.อ าเภอ ก. มีจ านวน 30,000 คน มีครูผูส้อนจ านวน 30 คน 
 สารสนเทศ : อตัราส่วนครูผูส้อนต่อผูเ้รียนศูนย ์กศน.อ าเภอ ก. เท่ากบั 30,000/30 = 1,000  
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ลกัษณะของข้อมูล 
 ขอ้มูลเม่ือจ าแนกตามลกัษณะแลว้สามารถแบ่งออกได ้2 ชนิด คือ 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถบอกไดว้่า     
มีค่ามากหรือนอ้ยเพียงใด แต่จะสามารถบอกไดว้า่ดีหรือไม่ดี หรือบอกลกัษณะความเป็นกลุ่มของขอ้มูล เช่น 
เพศ ศาสนา สีผม คุณภาพสินคา้ ความพึงพอใจ ฯลฯ 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีสามารถวดัค่าไดว้่ามีมากหรือน้อย    
ซ่ึงสามารถวดัค่าออกมาเป็นตวัเลขได ้เช่น คะแนนสอบ อุณหภูมิ ส่วนสูง น ้าหนกั ปริมาณต่าง ๆ ฯลฯ 
ประเภทของข้อมูล 
 ขอ้มูลเม่ือจ าแนกตามแหล่งท่ีมาแลว้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลข้ึนเอง เช่น   
การเก็บจากแบบสอบถาม การทดลองในหอ้งทดลอง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ขอ้มูลท่ีผูใ้ชน้ ามาจากหน่วยงานอ่ืน หรือผูอ่ื้นท่ีได้
ท าการเก็บรวบรวมมาแลว้ในอดีต เช่น รายงานประจ าปีของหน่วยง่านต่าง ๆ ขอ้มูลทอ้งถ่ินซ่ึงแต่ละ อบต. 
เป็นผูร้วบรวมไว ้ฯลฯ 
คุณสมบัติทีเ่หมาะสมของข้อมูล 

1. ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ขอ้มูลเหล่านั้นเช่ือถือไม่ไดจ้ะท าให้เกิดผลเสีย
อย่างมาก ผู ้ใช้ไม่กล้าอ้างอิงหรือน าเอาไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู ้บริหาร              
ขาดความแม่นย  า และมีโอกาสผดิพลาดได ้โครงสร้างขอ้มูลท่ีออกแบบตอ้งค านึงถึงกรรมวิธีการด าเนินงาน
เพื่อใหไ้ดค้วามถูกตอ้งแม่นย  ามากท่ีสุด โดยปกติความผดิพลาดของสารสนเทศส่วนใหญ่มาจากขอ้มูลท่ีไม่มี
ความถูกตอ้ง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากคนหรือเคร่ืองจกัร การออกแบบระบบจึงตอ้งค านึงถึงในเร่ืองน้ี 

2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การไดม้าของขอ้มูลจ าเป็นตอ้งให้ทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
มีการตอบสนองต่อผูใ้ช้ได้เร็ว ตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ มีการ
ออกแบบระบบการเรียกคืน และรายงานตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 

3. ความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศข้ึนกับการรวบรวมข้อมูลและวิ ธีการ                
ทางปฏิบติัด้วย ในการด าเนินการจดัท าสารสนเทศต้องส ารวจและสอบถามความตอ้งการการใช้ข้อมูล
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ในระดบัหน่ึงท่ีเหมาะสม 

4. ความชัดเจนและกะทดัรัด การจดัเก็บขอ้มูลจ านวนมากจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลมาก
จึงจ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทดัรัดส่ือความหมายได้ มีการใช้รหัสหรือยื่นย่อข้อมูล          
ใหเ้หมาะสมเพื่อท่ีจะจดัเก็บเขา้ไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ 

5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเ ร่ืองท่ีส าคัญ ดังนั้ น จึงต้องมีการส ารวจเพื่อหา             
ความตอ้งการของหน่วยงานและองค์การ ดูสภาพการใช้ขอ้มูล ความลึกหรือความกวา้งของขอบเขตของ
ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
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การจัดการข้อมูลเพือ่ให้เกดิประโยชน์กบัการใช้งาน 
 การท าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จ าเป็นต้องอาศยัเทคโนโลย ี       
เขา้มาช่วยในการด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นเร่ืองของการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงมีจ านวนมาก และตอ้งเก็บให้ได้
อย่างทนัเวลา เช่น ขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ขอ้มูลประวติับุคลากร ปัจจุบนัมีเทคโนโลยี     
ช่วยในการจดัเก็บอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น การป้อนขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การอ่านขอ้มูลจากรหสัแท่ง 
การตรวจใบลงทะเบียนท่ีมีการฝนดินสอในต าแหน่งต่าง ๆ เป็นวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเช่นกนั 

2. การตรวจสอบข้อมูล เม่ือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล       
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งข้อมูลท่ีเก็บเข้าในระบบตอ้งมีความเช่ือถือได้ หากพบท่ีผิดพลาดตอ้งแก้ไข     
การตรวจสอบขอ้มูลมีหลายวิธี เช่น การใช้ผูป้้อนขอ้มูลสองคนป้อนขอ้มูลชุดเดียวกนัเข้าคอมพิวเตอร์     
แลว้เปรียบเทียบกนั 

3. การประมวลข้อมูล 
 การด าเนินการประมวลขอ้มูลใหก้ลายเป็นสารสนเทศ อาจประกอบดว้ยกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

- การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล ขอ้มูลท่ีจะตอ้งมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อเตรียมไวส้ าหรับการใชง้าน 
การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการท่ีชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีการแบ่งแฟ้มประวติันักเรียน และแฟ้ม
ลงทะเบียน สมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง มีการแบ่งหมวดสินคา้และบริการเพื่อความสะดวกในการคน้หา 

- การจัดเรียงข้อมูล เม่ือจดัแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแลว้ ควรมีการจดัเรียงขอ้มูลตามล าดบัตวัเลข
หรือตวัอกัษร เพื่อให้เรียกใชง้านไดง่้ายประหยดัเวลา ตวัอยา่งการจดัเรียงขอ้มูล เช่น การจดัเรียงบตัรขอ้มูล 
ผูแ้ต่งหนังสือในตู้บัตรรายการของห้องสมุดตามล าดับตัวอักษร การจัดเรียงช่ือคนในสมุดรายนาม            
ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์ท าใหค้น้หาไดง่้าย 

- การสรุปผล บางคร้ังขอ้มูลท่ีจดัเก็บมีเป็นจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งมีการสรุปผลหรือสร้าง
รายงานย่อ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ขอ้มูลท่ีสรุปไดน้ี้อาจส่ือความหมายไดดี้กว่า เช่น สถิติจ านวนนกัเรียน
แยกตามชั้นเรียนแต่ละชั้น 

- การค านวณ ข้อมูลท่ีเก็บมีเป็นจ านวนมาก ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตวัเลขท่ีสามารถ  
น าไปค านวณเพื่อหาผลลพัธ์บางอย่างได ้ดงันั้น การสร้างสารสนเทศจากขอ้มูลจึงอาศยัการค านวณขอ้มูล    
ท่ีเก็บไวด้ว้ย 

4. การดูแลรักษาสารสนเทศเพือ่การใช้งาน 
- การเก็บรักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล หมายถึง การน าขอ้มูลมาบนัทึกเก็บไวใ้นส่ือ

บนัทึกต่าง ๆ เช่น แผน่บนัทึกขอ้มูล นอกจากน้ียงัรวมถึงการดูแล และท าส าเนาขอ้มูลเพื่อให้ใชง้านต่อไป 
ในอนาคตได ้
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- การค้นหาข้อมูล ขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวมี้จุดประสงค์ท่ีจะเรียกใช้งานต่อไป การคน้หาขอ้มูล
จะตอ้งคน้ไดถู้กตอ้งแม่นย  า รวดเร็ว จึงมีการน าคอมพิวเตอร์เขา้มามีส่วนช่วยในการท างาน ท าให้เรียกคน้
กระท าไดท้นัเวลา 

- การท าส าเนาข้อมูล การท าส าเนาเพื่อท่ีจะน าข้อมูลเก็บรักษาไว ้หรือน าไปแจกจ่ายใน
ภายหลงั จึงควรจดัเก็บขอ้มูลใหง่้ายต่อการท าส าเนา หรือน าไปใชอี้กคร้ังไดโ้ดยง่าย 

- การส่ือสาร ขอ้มูลตอ้งกระจายหรือส่งต่อไปยงัผูใ้ชง้านท่ีห่างไกลไดง่้าย การส่ือสารขอ้มูล
จึงเป็นเร่ืองส าคญัและมีบทบาทท่ีส าคญัยิง่ท่ีจะท าใหก้ารส่งข่าวสารไปยงัผูใ้ชท้  าไดร้วดเร็วและทนัเวลา 

5. เทคนิคการรวบรวมข้อมูล ผูเ้รียนสามารถรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ตาดู (สังเกต) หูฟัง (สนใจ 
ตอบรับ) ปากถาม (กระตุน้ ซกัถาม ชวนคุย) สมองคิดจ า (เช่ือมโยง สมเหตุสมผล) และมือจด (สรุป บนัทึก) 
เพื่อจบัประเด็นและสามารถท าการรวบรวมขอ้มูลไดด้ว้ยวธีิการทางวชิาการต่าง ๆ พอสังเขป ดงัน้ี 

1. การสังเกต ไดแ้ก่ การคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเองโดยตรง เช่น การสังเกตพฤติกรรม หรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชที้มงานหรือไปสังเกตดว้ยตนเอง 

2. การสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลอ่ืน ๆ โดยผูถ้ามใช้ค  าพูดในการถาม และ
ผูต้อบใหค้  าพดูในการตอบจากครอบครัว ญาติ พี่นอ้ง เพื่อนบา้น ซ่ึงสามารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

3. การตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ แบบรายการค าถามท่ีให้ผูอ่ื้นตอบค าถามตามท่ีผูถ้ามตอ้งการ 
การสอบถามทางโทรศพัท ์สามารถใหต้อบและจดัรับส่งทางไปรษณีย ์

4. การศึกษาเอกสารหรือแหล่งท่ีเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากหนงัสือพิมพ ์วารสาร คอมพิวเตอร์ 
เทปบนัทึกภาพ เทปบนัทึกเสียง ขอ้มูลสารสนเทศ ทางอีเมล ์ทางเวบ็ไซต ์เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน 

5. การทดสอบ/ทดลอง และการส ารวจ ไดแ้ก่ การทดสอบเร่ืองต่าง ๆ ท าการทดลองกบัส่ิงของ
และการส ารวจขอ้มูลร้านคา้ในบริเวณใกลเ้คียง เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม หรือสินคา้อะไรขายดีท่ีสุดในหมู่บา้น
หรือไปถึงสถานท่ีจริง ๆ เป็นตน้ 
การบันทกึข้อมูล 
 เม่ือไดมี้การศึกษา จดัเก็บ และรวบรวมขอ้มูลอยา่งหลากหลาย ก็ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลเหล่านั้นไว้
เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป การบนัทึกขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพนั้น เทคนิคการเรียงความ ตีความ 
ยอ่ความ สรุปความ ท่ีไดศึ้กษาจากสาระวชิาภาษาไทย และสาระวชิาอ่ืน ๆ มาแลว้ สามารถน าทกัษะเหล่านั้น
มาประยุกต์ใช้ได้ และยงัสามารถน าไปบนัทึกผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กา รจดักระท าข้อมูล         
เป็นสารสนเทศได้อีกด้วย หากมีขอ้มูลจ านวนมากตอ้งบนัทึก หลกัการย่อความเป็นเทคนิคท่ีควรฝึกฝน    
และน าไปปฏิบติัดงัน้ี 

1. อ่านขอ้ความท่ีจะยอ่ใหเ้ขา้ใจ หาใจความส าคญัของแต่ละยอ่หนา้และใจความรองท่ีส าคญั ๆ 
2. น าใจความส าคญัและใจความรองมาเรียบเรียงดว้ยส านวนของตนเอง 
3. ถา้ขอ้ความท่ีอ่านไม่มีช่ือเร่ืองตอ้งตั้งช่ือข้ึนเอง กรณีตวัเลขหรือจ านวนตอ้งระบุหน่วยชดัเจน 
4. ขอ้ความร้อยกรอง ตอ้งเปล่ียนเป็นร้อยแกว้ในความยอ่ 
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ข้อมูลเพือ่การคิดเป็น 
 การคิดการตดัสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางของ “การคิดเป็น” นั้น กระบวนการส าคญั คือ การใช้
ขอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 ประการมาประกอบการคิดการตดัสินใจ ขอ้มูล 3 ประการดงักล่าวไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นวิชาการ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะของขอ้มูลทั้ง 3 ประการดงักล่าว อาจ
สรุปเป็นตวัอยา่งไดด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อมูลเกีย่วตนเอง 
 พื้นฐานของชีวติ ขอ้มูลภายในครัวเรือน อาชีพ ญาติพี่นอ้ง ครอบครัว ความสัมพนัธ์ ทศันคติ ทศันะ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ความสามารถส่วนบุคคล ความเช่ือ นิสัยใจคอ อารมณ์ บุคลิกภาพ คุณธรรม และพฤติกรรม 
สภาพภายในภายนอกของตนเอง เป็นตน้ 
 ข้อมูลทางวชิาการ 
 หลกัวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทั้งท่ีศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ต าราของทุกศาสตร์     
ทุกสาขาวิชา ท่ีเรียนรู้จากนกัปราชญ์ ผูรู้้ ภูมิปัญญา จากธรรมชาติ ผลงานวิจยั กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ธรรมะ ขอ้มูลทางอาหารและยา และการวนิิจฉยัของแพทย ์ขอ้มูลทางการเกษตร ฯลฯ 
 ข้อมูลทางสังคมส่ิงแวดล้อม 
 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสังคม วฒันธรรมจารีตประเพณี ขอ้มูลพื้นฐานบริบททางสังคม 
ชุมชน การปกครอง อนามยั กิจกรรมของชุมชน สภาพการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ โรงเรือน บา้น วดั 
มสัยดิ แหล่งเรียนรู้ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรอบ ๆ ขา้ง 
การวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพือ่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล หมายถึง การแยกแยะขอ้มูลหรือส่วนประกอบของขอ้มูลออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ 
ศึกษารายละเอียดของขอ้มูลแต่ละเร่ืองเพื่อตรวจสอบขอ้มูลให้ไดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะขอ้มูลการคิดเป็นทั้ง   
3 ประการว่า แต่ละด้านมีข้อมูลอะไรบ้าง เป็นการหาค าตอบว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร ฯลฯ            
การวเิคราะห์ขอ้มูลจะมีการศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลรอบดา้นทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดูความหลากหลาย
และพอเพียงเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแม่นย  า เท่ียงตรง เช่ือถือได ้สมเหตุสมผล การวิเคราะห์ขอ้มูลมีประโยชน์
ตรงท่ีท าให้เราสามารถเขา้ใจเร่ืองราวปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีแทจ้ริง ช่วยให้มีการแสวงหาขอ้มูลหลากหลาย 
โดยไม่เช่ือค าบอกเล่าหรือค ากล่าวอา้งของใครง่าย ๆ เป็นการมองขอ้มูลหลากหลายมิติ เกิดมุมมองเชิงลึก 
และกวา้ง เพียงพอ ครบถว้น 
 การสังเคราะห์ข้อมูล 
 เป็นการน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ถูกตอ้ง ใกลเ้คียง กลุ่มเดียวกนัมารวบรวม จดักลุ่ม จดัระบบ เป็นกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะน าขอ้มูลการคิดเป็นทั้ง 3 ด้าน คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสังคมส่ิงแวดลอ้ม ท่ีวิเคราะห์แม่นย  า เท่ียงตรง หลากหลายและพอเพียงทั้งดา้น
บวกและลบไวแ้ลว้มาจดักลุ่มทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ีเป็นขอ้มูลเชิงบูรณาการ ขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น หลาย ๆ 
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ทางเลือก โดยแต่ละทางเลือกจะมีขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นมาสังเคราะห์รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อให้เป็นทางเลือกในการ
ตดัสินใจ เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเป็นท่ียอมรับและพอใจท่ีสุดน ามาแกปั้ญหาต่อไป 
 

เร่ืองที ่4  คุณธรรม จริยธรรม : องค์ประกอบทีส่ าคญัของการคดิแก้ปัญหาแบบคนคดิเป็น 
 

1. ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณธรรม (Moral) คือ คุณ + ธรรม หมายถึง คุณงามความดีท่ีเป็นธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์     

ต่อตนเองและสังคม ซ่ึงรวมสรุปวา่ คือ สภาพคุณงาม ความดี 
คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจท่ีท าให้บุคคลประพฤติดี ผูมี้คุณธรรมเป็นผูมี้ความเคยชินในการ

ประพฤติดีดว้ยความรู้สึกในทางดีงาม คุณธรรมเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบักิเลส ซ่ึงเป็นความไม่ดีในจิตใจ ผูมี้
คุณธรรมจึงเป็นผูไ้ม่มกัมากดว้ยกิเลส ซ่ึงจะไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นคนดี 

ดวงเดือน พนัธุนาวนิ (2543 : 115) ไดใ้หค้วามหมายของคุณธรรมในแง่ส่ิงดีงามไวว้า่ หมายถึง ส่ิงท่ี
บุคคลยอมรับว่าเป็นส่ิงดีงาม มีประโยชน์มาก มีโทษน้อย คุณธรรมในแต่ละสังคมอาจต่างกนัข้ึนอยู่กับ
วฒันธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและการศึกษาของคนในสังคมนั้น ๆ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 190) ไดใ้ห้ความหมายของคุณธรรมไวใ้นแบบ เดียวกนัว่า 
เป็นสภาพคุณงามความดี ส่วนธวชัชยั ชยัจิรฉายากุล และวราพรรณ นอ้ยสุวรรณ กล่าวถึงคุณธรรมในทาง
พุทธศาสนาวา่ หมายถึง ความรัก ความรู้คิด 

สรุปแล้ว คุณธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีสังคมยอมรับว่าเป็นส่ิงดีงามท่ีเกิดจากส่วนร่วมของการศึกษา   
การปฏิบติั ฝึกอบรม และการกระท าจนเคยชินเกิดเป็นลกัษณะนิสัย เป็นส่ิงท่ีมีคุณประโยชน์ ต่อตนเองต่อ
ผูอ่ื้นและต่อสังคม 

จริยธรรม (Ethics) คือ จริย ไดแ้ก่ ความประพฤติ + ธรรมะ ไดแ้ก่ หลกัปฏิบติั หมายถึง หลกัแห่ง
ความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติ มีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ จริยธรรมไวห้ลายทศันะ เช่น ดวง
เดือน พนัธุมนาวิน (2543 : 113) กล่าววา่ จริยธรรม หมายถึง ระบบการท าความดี ความชัว่ พระธรรมปิฎก 
(2546 : 7) กล่าววา่ จริยธรรมเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ของชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวตัถุ เป็นเร่ือง
ของจิตใจและเป็นเร่ืองของปัญญา ความรู้ ความคิด พนสั หันนคินทร์ อา้งใน ธวชัชยั  ชยัจิรฉายากุล และ 
วราพรรณ นอ้ยสุวรรณ (2546 : 69) อธิบายวา่ จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติท่ีปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม 
จะตอ้งประกอบดว้ยกนัทั้งการปฏิบติัทางกายและความรู้สึกทางใจสอดคลอ้งกนั 

ดงันั้น ความหมายของจริยธรรมโดยรวมจะเห็นตรงกนัวา่ เป็นส่ิงท่ีเช่ือกนัวา่ เป็นความดีงามท่ีควรยึด
เป็นหลกัในการประพฤติ ปฏิบติัต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้นและต่อสังคม ทั้งการกระท าดว้ยกายและตระหนกัดว้ยใจ 

จากการใหค้วามหมายของคุณธรรม และจริยธรรมในหลายทศันะน้ี จะเห็นไดว้า่ แมค้วามหมายของ
คุณธรรม และจริยธรรมจะแตกต่างกนั แต่ก็มีความหมายใกลเ้คียงและสัมพนัธ์กนั และบางคนก็ใช้ควบคู่  
กนัไปเป็นคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงหมายถึง การกระท าหรือการประพฤติปฏิบติัท่ีดีท่ีปลูกฝังอยู่ในอุปนิสัย 
อนัดีงามของคน ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงอยูใ่นจิตส านึกความรับผิดชอบชัว่ดีของบุคคลนั้น ๆ 
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อนัเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังและควบคุมความประพฤติของบุคคลท่ีแสดงออกเพื่อให้บรรลุในส่ิงท่ีปรารถนา เช่น 
ความซ่ือสัตย ์ความสามคัคี ความมีวนิยั ความกตญัญู และความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ 

2. ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้ง

ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีสามารถส่ือสารกนัทัว่ทั้งโลกภายในระยะเวลาอนัสั้น ส่งผลให้
ประชาชนและเยาวชนเกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบ          
การด ารงชีวิตของเพื่อนร่วมโลก แลว้ถือเป็นตวัแบบในการด ารงชีวิตของตน โดยขาดการคิดวิเคราะห์ถึง
ความเป็นมาและเหตุผลท่ีแทจ้ริงอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบนั และส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การทุจริตคอรัปชัน่ในวงการราชการ การทุจริตในการสอบเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นเคร่ืองมือ รวมทั้ งปัญหาการขายบริการทางเพศของนิสิตนักศึกษา เป็นต้น             
ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการหย่อนยานทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชาติ   
เป็นอยา่งมาก และควรท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคญัมาก เพราะเป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองของสังคม    
และเป็นส่ิงท่ีก าหนดความเจริญและความล่มสลายของสังคม ดงันั้น ผูบ้ริหารประเทศ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้ง
ตระหนักและเล็งเห็นความส าคญัในการท่ีจะแก้ปัญหา เร่งพฒันาจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลในทุก
ระดบัชั้นร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหาคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม และหาทางปลูกฝังให้บุคคล
ในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหบุ้คคลสามารถท่ีจะด ารงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

3. องค์ประกอบของคุณธรรม จริยธรรม 
3.1 องค์ประกอบของคุณธรรมในระดับองค์กร จริยธรรมเป็นเคร่ืองมือก าหนดหลกัปฏิบติั    

ในการด ารงอยู่ขององค์กร แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยประกอบด้วยองค์ประกอบ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ระเบียบวนิยั (Discipline) เป็นองคป์ระกอบส าคญัยิ่ง การหยอ่นยานระเบียบวินยั เป็นการ
ละเมิดสิทธิและหนา้ท่ีตามบทบาทของแต่ละคน 

2. สังคม (Society) การรวมกลุ่มกนัประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน ก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีวฒันธรรมอนัเป็นความมีระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดี  ของ
ประชาชน 

3. อิสระเสรี (Autonomy) ความมีส านึกในมโนธรรมท่ีพฒันาเป็นล าดบัก่อใหเ้กิดความอิสระ 
สามารถด ารงชีวิตจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการศึกษา และประสบการณ์ในชีวิต มีความสุข อยูใ่นระเบียบวินยั
และสังคมของตน เป็นค่านิยมสูงสุดท่ีคนไดรั้บการขดัเกลาแลว้สามารถบ าเพ็ญตนตามเสรีภาพเฉพาะตน  
ไดอ้ยา่งอิสระสามารถปกครองตนเอง และชกัน าตนเองใหอ้ยูใ่นท านองครองธรรม 
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3.2  คุณธรรมจริยธรรมในระดับบุคคล มีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
1. ด้านความเป็นเหตุเป็นผล (Moral Reasoning) คือ ความเข้มแข็งทางจิตใจในเหตุผล      

ของความถูกตอ้งดีงาม สามารถตดัสินแยกความถูกตอ้งออกจากความไม่ถูกตอ้งไดด้ว้ยการคิด 
2. ดา้นความเช่ือและทศันคติ (Moral Attitude and Belief) คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา 

เล่ือมใส ความนิยมยนิดีท่ีจะรับจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั 
3. ด้านพฤติกรรม (Moral Conduct) คือ การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคล               

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเช่ือวา่เกิดจากอิทธิพลของสององคป์ระกอบขา้งตน้ 
4. คุณธรรม จริยธรรมเพือ่การคิดแก้ปัญหา 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม 4 ประการ ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงมีพระราชด ารัสในพระ
ราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพามหากษตัริยาธิราชเจา้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พุทธศกัราช 2525 ความวา่ 

“...คุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและนอ้มน ามาปฏิบติั มีอยูส่ี่ประการ 
1) คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

และเป็นธรรม 
2) คือ การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกฝนตนเอง ใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัจความดีนั้น 
3) คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วง ความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุ

ประการใด 
4) คือ การรู้จกัละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง คุณธรรมส่ีประการน้ี ถา้แต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอก
งามข้ึนโดยทัว่ถึงกนั จะช่วยให้ประเทศชาติบงัเกิดความสุข ความร่มเยน็ และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพฒันา
ใหม้ัน่คงกา้วหนา้ต่อไปดงัประสงค.์..” 
 พระบรมราโชวาทเร่ืองคุณธรรม 4 ประการน้ี สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในเร่ือง       
ฆราวาสธรรม 4 คือ  

1) สัจจะ มีความจริงใจต่อตนเองท่ีจะรักษาสัจจะท่ีใหไ้วก้บัตน 
2) ทมะ การรู้จกัข่มใจตนเองท่ีจะปฏิบติัตามสัจจะท่ีก าหนด 
3) ขนัติ มีความอดทนอดกลั้นท่ีจะปฏิบติัตามสัจจะนั้นใหส้ าเร็จลุล่วง 
4) จาคะ การสละความชัว่ความทุจริตตามสัจจะนั้น ๆ 
4.2 คุณธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติล ซ่ึงอริสโตเติลนกัปราชญช์าวกรีก ไดใ้ห้แนวทางของ

คุณธรรมหลกั ๆ ไว ้3 ประการ คือ 
1) ความรอบคอบ คือ รู้วา่อะไรควรประพฤติปฏิบติั อะไรไม่ควรประพฤติปฏิบติั 
2) ความกลา้หาญ คือ ความกลา้เผชิญต่อความเป็นจริง  
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3) การรู้จกัประมาณ คือ รู้จกัควบคุมความต้องการและการกระท าให้เหมาะสมกับสภาพ    
และฐานะของตน 

4.3 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดว้ิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรมท่ีควรเร่งพฒันาส่งเสริม
ให้เกิดข้ึน ในระดับประถมศึกษา ควรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 3 ประการคือ ความเมตตากรุณา           
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และความขยนัหมัน่เพียร ส่วนระดบัมธัยมศึกษาควรพฒันาทั้ง 3 ประการ และเพิ่ม
จริยธรรมอีก 2 ประการ คือ การใฝ่สัจธรรมและการใช้ปัญญาในการแกปั้ญหา ซ่ึงกรมวิชาการไดก้ าหนด
พฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ไวด้งัต่อไปน้ี 

1) การใฝ่สัจธรรม ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกแนวทางความเช่ือท่ีมีเหตุผล      
การแสดงความพอใจกบัค ากล่าวท่ีมีเหตุผล การแสดงความพอใจกบัการยึดถือและยอมรับความจริง  การ
แสดงความพอใจกบัการแสวงหาความจริง การซกัถาม คน้ควา้ เพื่อตอบขอ้สงสัย การซกัถาม คน้ควา้ เพื่อหา
ความรู้ค าอธิบายเพิ่มเติม 

2) การใช้ปัญญาแก้ปัญหา ได้แก่ พฤติกรรมทางด้านการเลือกแนวทางแก้ปัญหา หรือ
ด าเนินงานอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ได ้การพอใจแนวทางแกปั้ญหา หรือ
แนวปฏิบติัท่ีมีเหตุผล การปฏิบติังานแกปั้ญหา เช่น ท าแบบฝึกหดั ท ารายงาน คน้ควา้ ส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ 
การตอบค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “ท าไม” “เราควรท าอยา่งไร” ไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

4.4 ส านักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 34) ได้ก าหนดขอบข่ายของ
คุณธรรม จริยธรรม ท่ีจ  าเป็นการด ารงชีวิตไวว้า่ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตของคนไทย
ไดแ้ก่ ความมีเมตตากรุณา ความมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ความเสียสละไม่เห็นแก่ตวั 
ความประหยดั และความกตญัญูกตเวที ซ่ึงจดัหมวดหมู่ได ้2 ประการ คือ 

1. ความไม่เห็นแก่ตวั ซ่ึงได้แก่ การแบ่งปัน ความปรารถนาดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ส่วนตวั ความเมตตากรุณา และความกตญัญูกตเวที 

2. ความรับผิดชอบ ซ่ึงได้แก่ ความมุ่งมั่นตั้ งใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความผูกพนั พากเพียร  
ละเอียดรอบคอบ ความซ่ือสัตยต่์อหน้าท่ี เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง ความตรงต่อเวลา และการ
ยอมรับผลการกระท าของตนเองเสมอ 

4.5 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศนโยบายท่ีจะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม
น าความรู้สร้างความตระหนกัส านึกคุณค่าของความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย โดยการพฒันา
คนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ และอยูดี่มีสุข ดงัน้ี 

1) ขยนั คือ ความเพียรพยายามท าหนา้ท่ีการงาน สู้งานไม่ทอ้ถอย ตั้งใจอยา่งจริงจงั 
2) ประหยดั คือ อยูอ่ยา่งเรียบง่าย พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ระมดัระวงัรายจ่ายของตนท่ีจ าเป็น 
3) ซ่ือสัตย ์คือ มีความประพฤติตรงต่อหนา้ท่ี จริงใจ ไม่คดโกง 
4) มีวนิยั คือ ปฏิบติัตนอยูใ่นกฎระเบียบแบบแผนขอ้บงัคบัรวมถึงต่อตนเองและสังคม 
5) สุภาพ คือ อ่อนนอ้มถ่อมตน มีสัมมาคารวะ เรียบร้อยทั้งกาย วาจา ใจ และมีมารยาท 
6) สะอาด คือ รักษาร่างกาย ท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้ม ท าจิตใจใหแ้จ่มใส สวยงาม 
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7) สามคัคี คือ ช่วยเหลือรับฟัง เก้ือกลูทั้งความคิดเห็นของผูอ่ื้นและตนเองอยา่งมีเหตุผล 
8) มีน ้ าใจ คือ อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละ เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เห็นคุณค่าของ

เพื่อนมนุษย ์เอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยแรงกายและสติปัญญา ร่วมสร้างสรรค์ส่ิงดีงามแก่สังคม และ
ชุมชน 

4.6 คุณธรรมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาชีวติ 
คุณธรรมท่ีใช้ในการแกปั้ญหาชีวิต ไดแ้ก่ อริยสัจ 4 หมายถึง ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ       

ในการด าเนินชีวิตของบุคคลหรือการท างานในกิจการต่าง ๆ มักจะประสบกับปัญหาและอุปสรรค
นานาประการ ซ่ึงถา้มีหลกัธรรมต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้เป็นหลกัยึดเพื่อการประพฤติปฏิบติั บุคคลผูน้ั้นก็
ยอ่มจะผา่นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได ้และประสบความส าเร็จในทา้ยท่ีสุด สาระส าคญัยิง่ของอริยสัจ 4  มีดงัน้ี 

1) ทุกข ์คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากสาเหตุนานาประการ 
2) สมุทยั คือ เหตุท่ีท าใหเ้กิดทุกข ์ซ่ึงเกิดจากตณัหาทั้งหลาย 
3) นิโรธ คือ ความดบัทุกข ์โดยการดบัตณัหาใหห้มดจะเป็นภาวะท่ีปลอดทุกข์ 
4) มรรค คือ วิถีทางในการดับทุกข์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีท าให้ทุกข์หมดไป นั่นคือ 

อริยมรรค 8 ประการ 
ส าหรับนกัศึกษาสามารถน าหลกัธรรมดงักล่าวไปใชแ้กปั้ญหา ดงัน้ี 

ทุกข ์คือ สภาพท่ีเราขาดความสุขทนไม่ได ้มนัท าใหเ้ราวา้วุน่ ทุกขจึ์งเป็นปัญหา 
สมุทยั คือ สาเหตุของปัญหา อะไรท าใหเ้ราวา้วุน่ใจ อะไรท าใหเ้ราวติกกงัวล 
นิโรธ คือ แนวทางแกไ้ข ลองนัง่นึกวา่จะแกไ้ขเร่ืองท่ีวา้วุน่ไดอ้ยา่งไร หาหลาย ๆ แนวทาง ลองนัง่

เขียนเป็นขอ้ ๆ แยกแยะขอ้ดีขอ้เสีย 
มรรค คือ แนวทางปฏิบติัในเชิงพฤติกรรมท่ีเป็นไปไดท่ี้จะไม่ใหเ้กิดปัญหาอีก 

5. แนวทางการพฒันาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อให้การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการก าหนดคุณลกัษณะ    

ของผูมี้คุณธรรมจริยธรรมไว ้ดงัน้ี 
1. เป็นผูท่ี้มีความเพียรพยายามประกอบความดี ละอายต่อการปฏิบติัชัว่ 
2. เป็นผูมี้ความซ่ือสัตยสุ์จริต ยติุธรรม และมีเมตตากรุณา 
3. เป็นผูมี้สติปัญญา รู้ตวัอยูเ่สมอ ไม่ประมาท 
4. เป็นผูใ้ฝ่หาความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมัน่คง 
5. เป็นผูท่ี้รัฐสามารถอาศยัเป็นแกนหรือฐานใหก้บัสังคม ส าหรับการพฒันาใด ๆ ได ้
แนวทางการพฒันาคุณภาพและจริยธรรมท่ีก าหนดโดยรัฐบาล จากคุณสมบติัของผูมี้จริยธรรม

ดงักล่าว แสดงถึงความเป็นคนมีคุณภาพ มีภาวะความเป็นผูน้ า อนัเป็นท่ีตอ้งการขององค์การและสังคม    
ทุกระดับ รัฐบาลไทยได้เห็นความส าคัญของการพฒันาคุณภาพของประชาชนในด้านจริยธรรมและ
คุณธรรมในสังคม จึงไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้นการพฒันาจิตใจใน
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนั ซ่ึงผลท่ีปรากฏในปัจจุบนัก็คือ 
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มีการเผยแพร่ธรรมะทางส่ือต่าง ๆ มากมาย วดัวาอารามก็ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมส่วนช่วยในการอบรมสั่งสอน
ด้วยจริยธรรมเป็นจริยสมบติั หน่วยงานต่าง ๆ ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี คนไทยวยัหนุ่มสาว และ
เยาวชนได้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก จากท่ีเห็นได้จากส่ือและข่าวต่าง ๆ เน่ืองจากจริยธรรม เป็น
คุณสมบติัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวดัคุณภาพของคน ซ่ึงมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของประชากร
ทั้งประเทศ รัฐบาลจึงไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมไวด้งัน้ี 

1. พฒันาจิตใจประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยใหผู้น้  าแต่ละกลุ่มเป็นผูบ้ริหารเปล่ียนแปลง 
2. ให้สถาบันของสังคมและครอบครัวท าหน้าท่ีอันถูกต้องชอบธรรมของตนเอง แก้ไข

ขอ้บกพร่องโดยรีบด่วน 
3. บรรจุการพฒันาจิตใจในหลกัสูตร การฝึกอบรมทุกหลักสูตร และให้ด าเนินการพฒันา

ต่อเน่ืองต่อไป 
4. ให้มีการพัฒนาวิธีปลูกฝัง อบรม สั่งสอนศีลธรรม จริยธรรม ตามความเหมาะสม           

ของกลุ่มเป้าหมายใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ 
5. สร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมของสังคมอนัได้แก่ ศิลปะ วฒันธรรม จริยธรรม และค่านิยม          

ท่ีถูกตอ้งดีงามตามหลกัศีลธรรมและจริยธรรม 
 นอกจากการพฒันาของรัฐบาลดงักล่าว องค์กรควรได้ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในวิธีเดียวกนั 
เพื่อให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีพึงประสงค์โดยแท้จริง การพฒันาทรัพยากรมนุษย์        
โดยวธีิดงักล่าวอาจเป็นส่วนหน่ึงส าหรับการพฒันาองคก์ร ท่ีส าคญัก็คือ องคก์รควรให้มีการสร้างบรรยากาศ
หรือสภาวะแวดล้อมในการท างานให้ดีด้วย ดังเช่นไม่ให้คนมีงานท ามากเกินไปหรือน้อยเกินไป              
การพิจารณาความดีความชอบให้มีความยุติธรรม มีธรรมาภิบาลและส่งเสริมด้วยมนุษยสัมพนัธ์ภายใน
องค์กรด้วย ซ่ึงบรรยากาศท่ีดีจะช่วยการพฒันาจิตใจ ในด้านสถาบนัการศึกษาก็ควรได้มีการบรรจุหลัก
คุณธรรมไวใ้นหลกัสูตร เพื่อเป็นการพฒันาและให้การศึกษากบัคนทั้งชาติ เพื่อการพฒันาจิตใจของคนใน
ชาติใหมี้คุณภาพ 
 การพฒันาบุคคลดว้ยคุณธรรมตอ้งฝึกฝนให้มีความรู้สึกตระหนกัวา่อะไรดี อะไรควร อะไรไม่ควร 
อะไรไม่ดี และปฏิบติัแต่ในทางท่ีถูกท่ีควรให้เป็นปกติวิสัย การพฒันาในส่ิงดงักล่าวควรใช้ส่ิงโนม้น าให้มี
คุณธรรมสูง มีความระลึกได้ว่าอะไรไม่ควร และความรู้สึกตวัว่าก าลังท าอะไรอยู่ ผูห้วงัความสงบสุข     
ความเจริญและความมัน่คงแก่ตนเองและประเทศชาติ ตอ้งฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรม คุณธรรมเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัและจ าเป็นมากส าหรับบุคลากร ควรให้การส่งเสริมสนบัสนุนและชกัจูงให้บุคลากรขององคก์รสนใจ
คุณธรรมและพร้อมน ามาปฏิบติักบัชีวติการท างานของตนเอง 
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บทสรุป 
 คนเราเม่ือเกิดมามีชีวิต มีการท างาน สัมพนัธ์ติดต่อกบัคนอ่ืน ๆ ในสังคมท่ีมีความแตกต่างกัน    
อย่างหลากหลาย การเผชิญกบัปัญหาก็เป็นธรรมชาติหนีไม่พน้ คนจึงตอ้งมีสติ มีสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญา  
ในการแสวงหาขอ้มูลท่ีหลากหลายและเพียงพอมาใช้ประกอบการคิด การแกปั้ญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไป 
สภาพสังคมไทยปัจจุบนัเป็นยุคโลกาภิวตัน์ ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารถึงกนัทัว่โลก ใน
ระยะเวลาอนัสั้น ส่งผลใหเ้ยาวชนและประชาชนเกิดการรับรู้ข่าวสาร ศิลปวฒันธรรม รูปแบบการด ารงชีวิต
ของเพื่อนร่วมโลก และรับมาเป็นตวัแบบในการด ารงชีวิตของตน โดยไม่มีการไตร่ตรองปรับแต่งให้
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของไทยเราเอง ขาดการวิเคราะห์ถึงความเป็นมา และแนว
ปฏิบติัท่ีแทจ้ริงของเขา ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นวฒันธรรมและวถีิชีวติ กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป็นอนัมาก เช่น ปัญหาการท างานท่ีไม่โปร่งใสของผูมี้อ  านาจ การทุจริตคอรัปชัน่เชิงนโยบายในวงราชการ 
ปัญหาขายบริการทางเพศของนกัศึกษา ปัญหาการพนนับอล ปัญหาติดยา ปัญหาหน้ีนอกระบบ ครอบครัว
แตกแยก ปัญหาการแต่งงานก่อนวยัอนัควร ปัญหาการหย่าร้างบ่อยคร้ัง ปัญหาเด็กซ่ิง เด็กแวน้ ปัญหา      
โรคเอดส์ ฯลฯ ปัญหาเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการหย่อนทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชาติท่ี
ตอ้งแกไ้ขอยา่งรีบด่วน คุณธรรมจริยธรรมหลายเร่ือง จึงมีความส าคญัตอ้งน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการคิด
การตดัสินใจของคนคิดเป็นมากข้ึน ทั้งการน ามาเรียนรู้ น ามาฝึกพฒันาบุคลากร น ามาปฏิบติัเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา อยา่งไรก็ตาม คุณธรรมและจริยธรรมก็เป็นเร่ืองของบริบทของแต่ละชุมชนท่ีไม่เหมือนกนั การ
น าคุณธรรมจริยธรรมไปใชใ้นการคิดการแกปั้ญหาของคนคิดเป็นจึงตอ้งใชว้ิจารญาณไตร่ตรอง พฒันาให้
เหมาะสมกบับริบทของชุมชนและวฒันธรรมของชุมชนดว้ย 
 

ตัวอย่างคุณธรรม จริยธรรมทีใ่ช้ประกอบการคิดการแก้ปัญหาแบบคนคิดเป็น 
สังคหวตัถุ 4 

1. ทาน ไดแ้ก่ การใหปั้น ซ่ึงมีทั้งอามิสทาน ธรรมทาน และอภยัทาน 
2. ปิยวาจา ไดแ้ก่ การพดูจาอ่อนหวาน อ่อนนอ้ม ถ่อมตนใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
3. อตัถจริยา การรู้จกัช่วยเหลือเจือจุน ไม่น่ิงดูดายท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ 
4. สมานตัตตา ไดแ้ก่ การวางตนใหส้ม ่าเสมอ เหมาะสมเสมอตน้เสมอปลาย 

ธรรมเพือ่การบริหาร 
1. ปัญญาพละ ไดแ้ก่ ก าลงัความรู้ 
2. วริิยพละ ไดแ้ก่ ก าลงั ความเพียร 
3. อนวชัชพละ ไดแ้ก่ ก าลงัความดี ความซ่ือสัตย ์
4. สังคหพละ ไดแ้ก่ ก าลงัสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 

ธรรมสุภาษิตส าหรับชาวบ้าน เป็นคุณธรรมจริยธรรมท่ีคนในสมยัโบราณใช้อบรมสั่งสอนลูกหลาน           
ในรูปของสุภาษิตสอนใจ ส่วนใหญ่จะเน้นค าร้อยกรอง เพราะคนไทยมักจะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน         
เป็นภาษาง่าย ๆ แต่ลึกซ้ึงในความงามและความหมาย ตวัอยา่งเช่น 
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1. ถา้แคบนกัมกัขยบัยาก  
ถา้กวา้งมากไม่มีอะไรจะใส่สม 
ถา้สูงนกัมกัจะลอยไปตามลม 
ถา้ต ่านกัมกัจะจมธรณี 

2. ไมสู้งกวา่แม่    มกัจะแพล้มบน 
คนสูงเกินคน   มกัจะโค่นกลางคนั 

3 ผูใ้หญ่นะลูกเอ๋ยตอ้งมีพรหมวหิาร 
ลบลา้งสันดานโขดหิน 
เสียงตูมตอ้งแสร้งวา่ไม่ไดย้นิ 
เสียงน ้าไหลรินรินลูกตอ้งฟัง 
แลว้ตอ้งหยดุพินิจพิจารณา 
สดบัเสียงนกกามนับา้ 
ลูกนอ้งพดูอะไรไม่อินงั 
ลบัหลงัมนัก็สับเอาสับเอา 

4 จริงใจ ไม่ซีเรียส 
ดูแลความสุข ความทุกข์ของผูร่้วมงานอยู่เสมอ แต่ตอ้งไม่ซีเรียสไปตามต ารา พอให้มีความ
จริงใจและใจจริง ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีส่งถึงกนัได ้

5 อนุภาพของปาก 
สร้างความรัก ความชงัไดท้ั้งโลก 
ใหสุ้ขโศก สดช่ืน ใหข่ื้นขม 
ใหห้ว ัน่หวาด กราดเกร้ียว ใหเ้กลียวกลม 
ใหนิ้ยม ชมช่ืน ใหต่ื้นตวั 
ใหโ้กรธเกลียด เหยยีดหยาม ใหค้วามรัก 
ใหแ้ตกหกั สามคัคี ใหดี้ทัว่ 
ใหค้วามคิด วทิยา ใหก้ลา้กลวั 
สุขทุกขท์ัว่ ร่ัวหลาก จากปากคน 
 

  

จะพดูจากปราศรัยกบัใครนั้น  อยา่ตะคั้นตะคอกใหเ้คืองหู 
 ไม่ควรพดูอ้ืออึงข้ึนมึงก ู   คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ 
 แมจ้ะเรียนวชิาทางคา้ขาย   อยา่ปากร้ายพดูจาอชัฌาสัย 
 จะซ้ือง่ายขายดีมีก าไร   ดว้ยเขาไม่เคืองจิตคิดระอา 
    ( บทกลอนของ สุนทรภู่ ) 
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6. ความสามคัคี 
  นายมีโค่นไผ ่    นายใจขดุหลุม 
  นายชั้นนายชุ่ม    คุมกนัไปเก่ียวแฝก 
  เสร็จแลว้เกลาเสา   เอาโวย้ยา้ยแยก 
  เลิกงานขา้จะแจก   ของแปลกแปลกใหกิ้น 

7. เล้ียงชา้งอยา่กินเน้ือชา้ง 
เบิกทรัพยว์นัละบาทซ้ือ   มงัสา 

  นายหน่ึงเล้ียงพยคัฆา   ไป่อว้น 
  สองสามส่ีนายมา   ก ากบั กนัแฮ 
  บงัทรัพยส่ี์ส่วนถว้น   บาทส้ินเสือตาย 

8. รู้จกัโง่ใหเ้ป็น 
   โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากใหคิ้ด 
  ทางชีวติจะรุ่งโรจน์โสตถิผล 
  ตอ้งรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปร่ืองตน 
  โง่สิบหนดีกวา่เบ่งเก่งเด๋ียวเดียว 

9. การครองตน  

นิคฺคฺณฺเห นิคฺคหารห
◦ 

  ก าราบคนท่ีควรก าราบ 

  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห
◦
 

  ยกยอ่งคนท่ีควรยกยอ่ง 
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เร่ืองที ่5  กจิกรรมเพือ่การฝึกทกัษะ 
 
 

ใบงานที ่ 1  กรณตีัวอย่าง เร่ือง อ้อยอนิเตอร์เน็ต 

  “ออ้ยไดรู้้จกักบัผูช้ายเยอะมากทาง Thaimail โดยการเขา้ไป แชท หอ้งข าขนั ออ้ยชอบแอบ
เล่นแชท พอ่แม่ไม่ใหเ้ล่น เพราะกลวัลูกโดนหลอก แต่ออ้ยก็แอบเล่นตลอด เม่ือก่อนออ้ยเป็นคนท่ีติดเกม
มาก ๆ เหตุท่ีออ้ยมาเล่นแชท เพราะเขา้เวบ็เพื่อเล่นเกมไม่ได ้เพื่อนในหอ้งแนะน าให้เล่นแชท แต่พอเล่นไป
เร่ือย ๆ ก็ติดอยากคุยกบัคนอ่ืน มีคนเขา้คุยดว้ย เขา้ไปทกัคนอ่ืน บางคร้ังก็มีการให้เบอร์โทรศพัท ์
  จนกระทัง่คืนหน่ึงออ้ยไดคุ้ยกบัผูช้ายคนหน่ึงช่ือโอค๊ ซ่ึงเวลานั้น ออ้ยไม่ไดคุ้ยกบัโอค๊คน
เดียว แต่กลบัคุยกบัผูช้ายอีก 4 - 5 คน เม่ือคุยกนัออ้ยก็ไดเ้บอร์โอค๊มา ตอนแรกโอค๊ไม่ใหโ้ทรไปเพราะโอค๊
บอกวา่นอนกบัแม่ ออ้ยก็คิดวา่ผูช้ายคนน้ีมีอะไรแปลก ๆ คนอ่ืน ๆ เขาอยากใหโ้ทรไปจะตาย แลว้ออ้ยก็
ไม่ไดโ้ทรไป ไดแ้ต่ส่งขอ้ความไปวา่ “ถา้คุยได ้ยงิมาดว้ย” (“ยงิมาดว้ย” หมายความวา่กดโทรออกถึงใคร
แลว้รีบวาง) โอค๊เป็นคนอยธุยา ตอนนั้นท่ีเพิ่งรู้จกัโอค๊อยู ่ม.ปลาย แต่ออ้ยอยู ่ม.ตน้ ออ้ยใชช่ื้อในแชท วา่ 
จอย เพราะพี่ชายเคยบอกวา่ไม่ใหใ้ชช่ื้อจริงเพราะมนัเป็นการขายช่ือ ออ้ยก็เช่ือตลอดมา ช่วงแรก ๆ ออ้ยคุย
กบัโอค๊เพราะมาก มี “ครับ มีค่ะ” ทุกค า แต่พอคุยไปเร่ือย ๆ ก็เกิดความสนิทสนม คุยกนัอยา่งเป็นกนัเอง     
มาก ๆ ออ้ยกบัโอค๊ไดน้ดัพบกนัและมีอะไรกนัในท่ีสุด จนออ้ยเกิดตั้งทอ้งได ้3 เดือน และกลวัแม่จะรู้เลย
ตอ้งไปท าแทง้ท่ีคลินิกเถ่ือนแห่งหน่ึงในเขตปริมลฑล หลงัจากนั้นผา่นมาหลายปี ออ้ยก าลงัจะจบ ม.ปลาย 
ช่วงนั้นทะเลาะกนับ่อยมาก โอค๊บอกเลิกกบัออ้ยตลอด แต่ออ้ยท าใจไม่ได ้จนกระทัง่วนัหน่ึงออ้ยรู้วา่วนัน้ี
ตอ้งมาถึง ออ้ยยอมรับในส่ิงท่ีโอค๊พดู แต่โอค๊บอกวา่ออ้ยตอ้งคุยกบัโอค๊ตลอดไปนะ  ออ้ยก็ไม่รู้วา่จะท าได้
หรือเปล่า ออ้ยร้องไหทุ้กคืนเลย คิดถึงโอค๊มาก ๆ อยากกลบัไปเหมือนเดิม แต่ก็ท  าไม่ได ้เพื่อน ๆ รู้วา่เลิกยงั
ไม่เช่ือกนัเลย  เพราะเขาคบกนัมา 4 ปีกวา่ ๆ ตอนน้ีออ้ยไม่ไดคุ้ยกบัโอค๊เลย  เพราะคิดวา่โอค๊มีคนใหม่แลว้  
โทรไปก็ท าเหมือนร าคาญ ออ้ยก็เลยไม่ค่อยอยากโทรไปรบกวน” 

 

1.  ปัญหาเร่ืองออ้ยอินเตอร์เน็ต  เกิดจากสาเหตุใด 

            
            
            
             

 

2.  การแกปั้ญหาโดยกระบวนการคิดเป็น จะตอ้งใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอะไรบา้ง 
 ขอ้มูลทางวชิาการ          
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง (ออ้ย)         

              

                  

           
 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม         

              

                  

            
 

3.  ขอ้มูลดา้นคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของขอ้มูลดา้นสภาวะแวดลอ้ม มีอะไรบา้ง 
ท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถน ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการคิดแกปั้ญหาน้ีได ้
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4.  มีทางเลือกในการแกปั้ญหาของออ้ยท่ีมีความเป็นไปได ้ก่ีวธีิ อะไรบา้ง 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

5.  ถา้ท่านเป็นออ้ย ท่านจะเลือกวธีิใดจึงจะดีท่ีสุด เพราะเหตุใด 
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ใบงานที ่ 2  กรณตีัวอย่างเร่ือง สมศักดิ์ติดเกม 

 “สมศกัด์ิ เป็นเด็กท่ีท าอะไรก็ท าอยา่งจริงจงั เม่ือชอบเล่นเกมก็เล่นจนน่าเป็นห่วง เขากลายเป็น
เด็กติดเกม เขาเล่นเกมจนแทบไม่มีเวลากินขา้ว ความคลัง่ไคลใ้นเกมของเขาท าให้เพื่อน ๆ ตั้งฉายาเขาว่า   
เกมแมน  เวลาส่วนใหญ่ของเขาหมดไปกบัการเล่นเกม  เวลาส าหรับการเรียนจึงเหลือน้อยลง ๆ จนเขา      
ลม้ป่วย อ่อนเพลียมากตอ้งตอ้งน าตวัส่งโรงพยาบาล ในวนัน้ีเขาไม่คิดจะเล่นเกมอีกแลว้  เพื่อน ๆ มาเยี่ยมเขา
ท่ีโรงพยาบาล เขาถามเพื่อนถึงเร่ืองท่ีโรงเรียน เพื่อนบอกวา่อาทิตยห์นา้จะสอบ สมศกัด์ิไม่ไดอ่้านหนงัสือ
เลย  หลงัออกจากโรงพยาบาลสมศกัด์ิเร่งอ่านหนงัสืออยา่งหนกั จนเขาง่วงหลบัไปฝันถึงแต่เกมท่ีตวัเองเล่น 
สมศกัด์ิรู้สึกเบ่ือหน่ายการอ่านหนงัสือ ทนัใดนั้น สมศกัด์ิก็นึกถึงค าท่ีเพื่อนรุ่นพี่บอกเขาไวว้า่ ยาขยนักินแลว้
ตาแขง็ ไม่มีหลบั อ่านหนงัสือไดคื้นละหลายเล่ม สมศกัด์ิคิดจะไปหาเพื่อนรุ่นพี่ช่ือเสือเพื่อขอใชส้ักเมด็ 

 รุ่งเชา้สมศกัด์ิไปหาเสือตามท่ีตั้งใจไวโ้ดยหวงัวา่ถา้ไดย้าคงอ่านหนงัสือทนัแน่นอน สมศกัด์ิเดิน
ผา่นไปเจอเพื่อน ๆ เพื่อนถามเขาว่าจะไปไหน เขาบอกว่าจะไปหาพี่เสือ เพื่อนไดย้ินก็ช้ีให้สมศกัด์ิดูพี่เสือ  
ซ่ึงนอนช็อกหมดสติเพราะใชย้าบา้จนติดงอมแงม จากนั้นเพื่อนถามสมศกัด์ิวา่ นายยงัจะคิดใชย้าบา้อีกหรือ 
นายควรตั้งใจอ่านหนงัสือโดยไม่พึ่งยาเสพติด สมศกัด์ิไม่คิดวา่ยาบา้อนัตรายขนาดน้ี เขาไม่กลา้ใชแ้ลว้ เขา
จะใชค้วามสามารถของเขาเอง วางแผนการอ่านหนงัสือดี ๆ แมจ้ะอ่านไม่จบทั้งหมด แต่ก็น่าจะรู้เร่ืองบา้ง 
พวกเพื่อน ๆ บอกสมศกัด์ิวา่จะเป็นก าลงัใจให ้สมศกัด์ิอ่านหนงัสืออยา่งตั้งใจและอดทน ไม่ลืมท่ีจะพกัผอ่น
อยา่งเพียงพอ ไม่ลืมท่ีจะกินอาหารให้เป็นเวลา เม่ือถึงวนัสอบสมศกัด์ิตั้งใจท าขอ้สอบ วนัประกาศผลสอบ 
สมศกัด์ิสอบผา่นหมดทุกวิชา สมศกัด์ิดีใจเป็นท่ีสุดแมค้ะแนนจะไม่สูงนกัแต่ก็สอบผ่านหมด  ความส าเร็จ
จากการสอบคร้ังน้ีเป็นความสามารถของเขาลว้น ๆ ไม่มีส่ิงเสพติดมาเก่ียวขอ้ง” 

 
 

1.  ปัญหาเร่ืองสมศกัด์ิติดเกม มีสาเหตุเน่ืองมาจากอะไร 
            
            
            
            
            
             
 

 

 

 

 

 

  



217 

2.  การแกปั้ญหาของสมศกัด์ิโดยกระบวนการคิดเป็น จะตอ้งใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 3 ประการต่อไปน้ี
อยา่งไรบา้ง จะไดข้อ้มูลจากท่ีใดในชุมชน 

 ขอ้มูลทางวชิาการ          

            

            

           
           
 ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง (สมศกัด์ิ)         

              

                  

           
  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม         

              

                  

            
 

3.  จะใชข้อ้มูลดา้นคุณธรรม จริยธรรม อะไรบา้งมาเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา และใช้
อยา่งไร 
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4.  ใหเ้สนอทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได ้และใหเ้รียงล าดบัจากทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดลงมา 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

5.  ถา้ท่านเป็นสมศกัด์ิ ท่านจะเลือกปฏิบติัอยา่งไร จึงจะพอใจ 
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ใบงานที ่ 3  กรณตีัวอย่างเร่ืองของสมพงษ์ 

 

  “นายสมพงษ์ เกิดมาในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน มีอาชีพท าไร่ขา้วโพด ซ่ึงในปัจจุบนั
อากาศ น ้ า ก็ไม่เอ้ืออ านวยในการท าการเกษตร รายได้ของครอบครัวไม่แน่นอน ครอบครัวน้ีมีบุตร 4 คน 
สมพงษ ์เป็นบุตรชายคนโต อายุประมาณ 15 ปี แต่เขาเป็นคนรักดี รักพ่อแม่พี่นอ้ง บา้นท่ีอยูอ่าศยัมีลกัษณะ
เป็นไมช้ั้นเดียวแต่ก็ขอปลูกอยู่ในท่ีดินของป้า จึงตอ้งเสียค่าเช่าให้เป็นรายปี และการท่ีนายสมพงษ์ เป็น
บุตรชายคนโตนั้น เขาตอ้งเสียสละออกจากโรงเรียนเม่ือจบประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อออกมาช่วยพ่อแม่ ท างาน
หาเงิน ดูแลน้อง แบ่งเบาภาระต่าง ๆ เน่ืองจากสภาพครอบครัวท่ียากจน ท าให้เขาเสียโอกาสทางการศึกษา
โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ เขาท างานหนกัหาเงินช่วยพอ่แม่ น ามาใชจ่้ายในครอบครัว ส่งนอ้งเรียน เพราะเขา       ไม่
อยากให้น้อง ๆ ของเขาตอ้งเสียโอกาสทางการเรียนอย่างท่ีเขาเจอ เขาตั้งใจท างานทุกอย่างตามท่ีมีคนจา้ง 
และด้วยท่ีนายสมพงษ์ เป็นผูท่ี้เสียโอกาสทางการศึกษาแค่ ป.6 จึงหางานท ายากมีโอกาสแค่รับจ้างเขา         
ไปวนั ๆ ซ่ึงงานท่ีท าอยูก่็ไม่แน่นอน เงินท่ีไดม้าในแต่ละเดือนจึงไม่แน่นอนท าให้รายไดใ้นครอบครัวก็ไม่
แน่นอนตามไปดว้ย” 

 
 

1.  ปัญหาเร่ืองของสมพงษ ์เกิดจากสาเหตุอะไรบา้ง 

            
            
            
            
            
             
 

2.  การแกปั้ญหาโดยกระบวนการคิดเป็น จะตอ้งใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอะไรบา้งใน 3 ประการต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลทางวชิาการ          

            

            
            
 ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง (สมพงษ)์         
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม         

              

                  

            
 

3.  ถา้ท่านเป็นสมพงษ ์และจะตอ้งใชข้อ้มูลทางคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นองคป์ระกอบในการพิจารณาคิด
แกไ้ขปัญหาแบบคนคิดเป็น ท่านจะเสนอคุณธรรมจริยธรรมอะไรบา้ง 
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4.  มีทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ีมีความเป็นไปไดก่ี้วธีิ ให้น าเสนอโดยการเรียงล าดบัทางเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดเป็นส าคญั 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

5.  ถา้ท่านเป็นสมพงษ ์ท่านจะมีแนวปฏิบติัเป็นขั้นเป็นตอนในการแกไ้ขปัญหาของท่าน อยา่งไร 
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บทที ่5 
การวจิยัอย่างง่าย 

 

สาระส าคญั 
 การแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงอยา่งมีระบบเพื่อให้ไดรั้บค าตอบหรือความรู้ใหม่ท่ีเช่ือถือได ้
สามารถท าไดโ้ดยกระบวนการวจิยัและขั้นตอนการวจิยัอยา่งง่าย 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 เม่ือจบบทน้ี ผูเ้รียนสามารถ 

7. อธิบายความหมายและความส าคญัของการวจิยัได ้
8. ระบุกระบวนการ ขั้นตอนของการท าวจิยัอยา่งง่ายได ้
9. อธิบายสถิติง่าย ๆ และสามารถเลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสมกบัการวิจยัในแต่ละเร่ืองของตนเองได้

อยา่งถูกตอ้ง 
10. สร้างเคร่ืองมือการวจิยัได ้
11. เขียนโครงการวจิยัได ้
12. เขียนรายงานการวจิยัและเผยแพร่งานวจิยัได ้

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1  ความหมาย ความส าคญัของการวจิยั 
 เร่ืองท่ี 2  กระบวนการและขั้นตอนการท าวจิยัอยา่งง่าย 
 เร่ืองท่ี 3  สถิติง่ายๆ เพื่อการวจิยั 
 เร่ืองท่ี 4  การสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
 เร่ืองท่ี 5  การเขียนโครงการวจิยั 
 เร่ืองท่ี 6  การเขียนรายงานการวจิยัอยา่งง่ายและการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. บทเรียนวิจัยออนไลน์ (http://www.elearning.nrct.net/) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
2. เขา้ไปคน้ขอ้มูล โดยพิมพห์วัขอ้เร่ืองวจิยัท่ีตอ้งการศึกษาใน http://www.google.co.th/ 
3. วารสาร เอกสาร งานวจิยั และวทิยานิพนธ์ ต่าง ๆ 

 

http://www.elearning.nrct.net/
http://www.google.co.th/
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เร่ืองที ่1  ความหมาย ความส าคญัของการวจิัย 
 เม่ือได้ยินค าว่า “การวิจยั” คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเป็นเร่ืองท่ีท ายาก มีขั้นตอนมาก ตอ้งใช้เวลานาน 
ตอ้งมีความรู้ในการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั และการใชส้ถิติต่าง ๆ ท าใหห้ลายคนไม่อยากท าวิจยั 
 ขอ้เท็จจริงคือ การวิจยัมีหลายระดบัตั้งแต่ระดบัยาก ๆ ซับซ้อน ท่ีตอ้งใช้ความรู้ทางวิชาการดา้น
ต่างๆ และใช้เวลาเป็นปี ในการท าวิจยัแต่ละเร่ือง จนถึงการวิจยัท่ีง่าย แมแ้ต่เด็กอนุบาลหรือเด็กประถมใน
เมืองนอกก็มีการท าวจิยัหรือท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ Research เป็นวา่เล่น ดงันั้นการวิจยัจึงไม่ใช่เร่ืองยาก
อยา่งท่ีคิดเสมอไป 
 ค าถามคือ การวจิยัคืออะไร ท าไมตอ้งท าวิจยั ท าแลว้ไดป้ระโยชน์อยา่งไร 
 การวิจยัเป็นการหาค าตอบท่ีอยากรู้ ท่ีสงสัย ท่ีเป็นปัญหาขอ้ขอ้งใจ แต่ค าตอบนั้นตอ้งเช่ือถือได ้
ไม่ใช่การคาดเดา หรือคิดสรุปไปเองโดยใช้ความรู้สึก วิธีการหาค าตอบจึงตอ้งเป็นกระบวนการขั้นตอน
อยา่งเป็นระบบ 
 ตวัอย่าง เช่น ถ้าตอ้งการทราบว่านักร้องในดวงใจของนกัศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ใน ศรช.     
วดัแจง้เป็นใคร จะคาดเดาเองหรือไปสอบถามนกัศึกษาเพียงคน สองคน แลว้มาสรุปวา่นกัร้องในดวงใจของ
นกัศึกษาตอนปลายใน ศรช. วดัแจง้ เป็นคนนั้น คนน้ีไม่ได ้แต่ตอ้งท าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ตวัแทนของนกัศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายใน ศรช. วดัแจง้ เป็นผูต้อบ แลว้น ามาสรุปค าตอบขอ้คน้พบท่ีได ้
เป็นตน้ 
 ผลท่ีไดจ้ากการท าวจิยั นอกจากจะไดรั้บค าตอบท่ีตอ้งการรู้แลว้ ผูว้ิจยัเองก็ไดป้ระโยชน์จากการท า
วิจัย คือ การเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเขียนเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 
นอกจากนั้นการวจิยัจะเกิดประโยชน์ในภาพรวม ดงัน้ี 

1. การวจิยัท าใหเ้กิดความรู้ทางวชิาการใหม่ ๆ 
2. การวจิยัช่วยใหเ้กิดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์แนวคิดใหม่ ๆ 
3. การวจิยัช่วยตอบค าถามท่ีอยากรู้ ใหเ้ขา้ใจปัญหาและช่วยในการแกไ้ขปัญหา 
4. การวจิยัช่วยในการวางแผนและการตดัสินใจ 
5. การวจิยัช่วยใหท้ราบผลและขอ้บกพร่องจากการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 1  ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ศึกษาความหมายของการวิจยัและประโยชน์ของการวิจยัจากเอกสาร หรือ 
Website แลว้สรุปเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม ท าเป็นรายงานและน าเสนอในการพบกลุ่ม 
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เร่ืองที ่2  กระบวนการและขั้นตอนการท าวจิัยอย่างง่าย 
การท าวจัิย ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนแรก มกัจะเร่ิมตน้จากผูว้ิจยัอยากรู้อะไร มีปัญหาขอ้สงสัยอะไร เป็นขั้นตอนการก าหนด
ค าถามวจิยั/ปัญหาวจิยั 
 ตวัอยา่งค าถามการวจิยั เช่น นกัร้องในดวงใจวยัรุ่นคือใคร นกัการเมืองในดวงใจวยัรุ่นคือใคร วยัรุ่น
ใชเ้วลาวา่งท าอะไร เป็นตน้ 
 ตวัอยา่งปัญหาวจิยั เช่น ปัญหาการติดเกมส์ของวยัรุ่น ปัญหาการใชเ้วลาวา่งของวยัรุ่น ฯลฯ เป็นตน้ 
 เม่ือก าหนดค าถามการวจิยั/ปัญหาวจิยัแลว้ 
 ขั้นตอนที่สอง คือ การเขียนโครงการวิจัย ซ่ึงต้องเขียนก่อนการท าวิจัยจริง โดยเขียนให ้     
ครอบคลุมวา่ จะท าวจิยัเร่ืองอะไร (ช่ือโครงการวจิยั) ท าไมจึงท าเร่ืองน้ี (ความเป็นมาและความส าคญั) อยาก
รู้อะไรบ้างจากการวิจัย (ว ัตถุประสงค์ของการวิจัย) มีแนวทางขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยอย่างไร 
(วิธีด าเนินการวิจัย) ระยะเวลาการวิจยัและแผนการด าเนินงาน (ปฏิทินปฏิบัติงาน) การวิจัยน้ีจะเป็น
ประโยชน์อยา่งไร (ประโยชน์ของการวจิยัหรือผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ) 
 ขั้นตอนทีส่าม คือ การด าเนินงานวจิยัตามแผนท่ีก าหนดไวใ้นโครงการวจิยั 
 ขั้นตอนทีส่ี่ คือ การเขียนรายงานการวจิยั ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหวัขอ้ คือ 

1. ช่ือเร่ือง 
2. ช่ือผูว้จิยั 
3. ความเป็นมาของการวจิยั 
4. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5. วธีิด าเนินการวจิยั 
6. ผลการวจิยั 
7. ขอ้เสนอแนะ 
8. เอกสารอา้งอิง (ถา้มี) 

ข้ันตอนสุดท้าย คือ การเผยแพร่ผลงานวิจยั เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าผลงานวิจยัน้ี
ไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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โดยสรุปกระบวนการและข้ันตอนการท าวจัิย อย่างง่าย เขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี ้
 ขั้นตอน 
  
   1. 
 
 
   2. 
   
    
   3. 
 
 
   4. 
 
 
   5. 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที ่3  สถิติง่าย ๆ เพือ่การวจิัย 
 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั โดยทัว่ไปไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงมีความหมายและวธีิคิดค านวณ
ดงัน้ี 

1. ความถี่ (Frequency) 
ความถ่ี (Frequency) คือ การแจงนบัจ านวนของส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษาว่ามีจ  านวนเท่าใด เช่น 

จ านวนผูเ้รียนในหอ้งเรียน จ านวนส่ิงของ จ านวนคนท่ีไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง เป็นตน้ 
วธีิหาความถ่ี ท าไดโ้ดยการแจงนบัจ านวนของส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษา ตวัอยา่งเช่น  
ชุดตวัเลขต่อไปน้ี ตวัเลขใดมีความถ่ีมากท่ีสุด 10 15 18 10 13 10 10 15 18 18 

ก าหนดค าถามวจิัย/ปัญหาวจิัย 

เขียนโครงการวจิัย 

ด าเนินการตามแผนในโครงการวจิัย 

เขียนรายงานการวจิัย 

เผยแพร่ผลงานวจิัย 

กจิกรรมที ่2  ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ก าหนดค าถามวจิยั/ปัญหาวจิยัตามความสนใจ และเขียนช่ือโครงการวิจยัท่ี
สนใจจะท า น าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม 
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ค าตอบก็คือ 10 เพราะแจงนบัความถ่ีได ้4 รองลงมาคือตวัเลข 18 ท่ีแจงนบัความถ่ีได ้3 ตวัเลข 
15 ความถ่ี 2 และตวัเลข 13 มีความถ่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 1 

2. ร้อยละ (Percentage) 
ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติท่ีใช้กนัมากในงานวิจยั เพราะค านวณและท าความเขา้ใจไดง่้าย 

นิยมเรียกวา่ เปอร์เซ็นต ์ใชส้ัญลกัษณ์ % การใชสู้ตรในการค านวณหาค่าร้อยละมีดงัน้ี 
 

ร้อยละ  =   ตัวเลขทีต้่องการเปรียบเทยีบ   ×   100 
         จ านวนเต็ม 
 
วธีิการค านวณหาค่าร้อยละ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตัวอย่าง หมู่บา้นแห่งหน่ึงมีจ านวนประชากรรวมทั้งส้ิน 50 คน เป็นหญิง 20 คน เป็นชาย 30 คน มีประชากร
หญิงและชายคิดเป็นร้อยละ ดงัน้ี 

  หญิง   100
50

20
  = ร้อยละ 40 หรือ 40% 

  ชาย    100
50

30
  =  ร้อยละ 60 หรือ 60% 

หมายเหตุ  การค านวณค่าร้อยละ เม่ือรวมกนัแล้วจะตอ้งไดร้้อยละ 100 หรือ 100% เสมอ ยกเวน้ถ้ามีจุด
ทศนิยมและมีการปัดเศษ 
 

3. ค่าเฉลีย่ (Mean) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) คือ ค่ากลาง ๆ ของขอ้มูล ค านวณโดยการน าค่าของขอ้มูลทั้งหมดมารวมกนั 

แลว้หารดว้ยจ านวนขอ้มูลท่ีมีอยู ่การใชสู้ตรในการค านวณหาค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี 
ค่าเฉลีย่  =   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
           จ านวนข้อมูลทีม่ีอยู่ 

ตัวอย่าง  ครอบครัวหน่ึงพอ่อาย ุ58 ปี แม่อาย ุ42 ปี ลุก 3 คน มีอายุ 12 ปี, 10 ปี, และ 5 ปี ตามล าดบั ถา้อยาก
รู้วา่คนในครอบครัวน้ีมีอายเุฉล่ียเท่าใด เราสามารถค านวณได ้ดงัน้ี 
  อายเุฉล่ียของคนในครอบครัว =   อายพุอ่ + อายแุม่ + อายลูุกรวม 3 คน 
              จ  านวนคนในครอบครัวทั้งหมด 

      =  
5

510124258   

      = 25.40 
 ดงันั้นคนในครอบครัวน้ีมีอายเุฉล่ีย = 25.40 ปี 
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กจิกรรมที ่3  ใหผู้เ้รียนค านวณค่าสถิติต่อไปน้ี โดยวงกลมค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

1. ชุดตวัเลขต่อไปน้ี ตวัเลขใดมีความถ่ีมากท่ี 3 5 7 9 8 6 3 10 3 2 3 9 3 9 8 
ก. 3 
ข. 8 
ค. 9 

2. ขอ้มูลการแจงนบัต่อไปน้ี      มีความถ่ีเท่าใด 
ก. 18 
ข. 20 
ค. 22 

3. ในครอบครัวหน่ึง ปู่ อายุ 80 ปี ยา่อายุ 75 ปี พ่ออายุ 50 ปี แม่อายุ 45 ปี ลุก2 คนอายุ 10 ปี และ 8 ปี 
คนในครอบครัวน้ีมีอายเุฉล่ียเท่าใด 
ก. 45 ปี 
ข. 44.7 ปี 
ค. 53.6 ปี 

4. ครอบครัวหน่ึงมีรายไดร้วม 10,000 บาท มีรายจ่ายเป็นค่าอาหาร 4,000 บาท ค่าอาหารคิดเป็นร้อยละ
เท่าไรของรายไดท้ั้งหมด 
ก. ร้อยละ 20 
ข. ร้อยละ 30 
ค. ร้อยละ 40 

5. ในการเลือกตั้งผูแ้ทนในหมู่บา้นแห่งหน่ึง มีผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 150 คน มีผูช้ายไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 50 คน มีผูห้ญิงไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 30 คน ถามวา่มีผูไ้ม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งมีก่ีเปอร์เซ็นต ์
ก. 20% 
ข. 33.33% 
ค. 46.67% 

 
 

เร่ืองที ่4  การสร้างเคร่ืองมอืการวจิัย   
ความหมาย ความส าคัญ ของเคร่ืองมือการวจัิย 
 ในการด าเนินงานวิจยั มีความจ าเป็นตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูล เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค าตอบตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีก าหนด เคร่ืองมือการวิจยั เป็นส่ิงส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงท่ีตอ้งการ
ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีหลายประเภท แต่ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองมือการวิจยัแบบใด ลว้นมีจุดมุ่งหมาย
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เดียวกนั คือตอ้งการได้ขอ้มูลท่ีตรงตามขอ้เท็จจริง เพื่อท าให้ผลงานวิจยัเช่ือถือไดแ้ละเกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด 
 ประเภทของเคร่ืองมือการวจิยัท่ีนิยมใชก้นัมาก ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ
สังเกต 
การสร้างแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยัท่ีนิยมน ามาใช้รวบรวมขอ้มูลงานเชิงปริมาณ เช่น การวิจยัเชิง
ส ารวจ การวจิยัเชิงอธิบาย เป็นตน้ 
 แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 
 แบบสอบถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามท่ีระบุค าตอบไวแ้ลว้ ให้ผูต้อบเลือกตอบหรือาจให้เติมค า
หรือขอ้ความสั้นๆ เท่านั้น 
 ตัวอย่าง  อาชีพของท่านคืออะไร 

 ครู 
 พยาบาล 
 ทหาร 
 เกษตรกร 
 อ่ืนๆ ระบุ...................... 

แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามท่ีไม่ได้ก าหนดค าตอบไว ้แต่ให้ผูต้อบได้เขียนแสดง
ความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

ตัวอย่าง  แบบสอบถามปลายเปิด 
 นกัศึกษานิยมไปศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีแหล่งการเรียนรู้ใด เพราะอะไร 
 นกัศึกษาใชเ้วลาวา่งท าอะไรบา้ง 
 นกัศึกษา มีปัญหาเร่ืองการเรียนอะไรบา้ง 

ฯลฯ 
การสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะวิจยั และประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา แลว้ยกร่าง
แบบสอบถาม 

2. น าไปใหผู้มี้ความรู้ช่วยตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะ 
3. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
4. น าไปทดลองใชก่้อนเพื่อความเช่ือมัน่วา่กลุ่มตวัอยา่ง (กลุ่มเล็ก ๆ ไม่ตอ้งทุกคน) เขา้ใจค าถาม

และวธีิการตอบค าถาม แลว้น าผลการทดลองมาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังก่อนน าไปใชจ้ริง 
5. น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัทุกประเภท ทุกสาขา แต่
ท่ีนิยมคือใชก้บัการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลในลกัษณะเผชิญหนา้กนัระหวา่งผูส้ัมภาษณ์ โดยผูส้ัมภาษณ์
เป็นผูซ้กัถามและผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นผูใ้หข้อ้มูลหรือตอบค าถามของผูส้ัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์มีทั้งแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือผูส้ัมภาษณ์ใชค้  าถามปลายเปิด เป็นค าถาม
กวา้งๆ ปรับเปล่ียนได้ ให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ท่ีผูส้ัมภาษณ์ก าหนดประเด็นค าถาม หรือรายการค าถามเรียงล าดบัไวแ้ลว้ก่อนท่ีจะสัมภาษณ์ 
 ตวัอย่างการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เช่น ครูสัมภาษณ์นักศึกษาเก่ียวกบัปัญหาในการเรียน  
การสอน ครูจะตั้งค  าถามอยา่งไรก็ไดเ้พื่อใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีครูอยากรู้ 
 ตวัอย่างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เช่น คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีสอบเข้า
มหาวิทยาลยัได ้คณะกรรมการอาจจะตอ้งเตรียมแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไวล่้วงหน้า โดยก าหนด
รายการค าถามเพื่อการสัมภาษณ์ไวก่้อน แต่อาจปรับเปล่ียนค าพดูไดบ้า้งตามความเหมาะสม 
การสร้างแบบสังเกต 
 แบบสังเกตเป็นเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีใชไ้ดก้บังานวิจยัทุกประเภทโดยเฉพาะงานวิจยั
เชิงคุณภาพ งานวจิยัเชิงทดลอง 
 แบบสังเกตแบ่งเป็น แบบสังเกตท่ีไม่มีโครงร่างการสังเกต ซ่ึงเป็นแบบท่ีไม่ไดก้  าหนดเหตุการณ์
พฤติกรรม หรือสถานการณ์ท่ีจะสังเกตไวช้ดัเจน และแบบสังเกตท่ีมีโครงร่างการสังเกต เป็นแบบท่ีก าหนด
ไวล่้วงหนา้แลว้วา่ จะสังเกตอะไร สังเกตอยา่งไร เม่ือใด และจะบนัทึกผลการสังเกตอยา่งไร 
 ตวัอย่างแบบสังเกตท่ีไม่มีโครงร่างการสังเกต เช่น การสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุ่มของ
นกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ ผูส้ังเกตก็จะบนัทึกพฤติกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาตามท่ี
เป็นจริง 
 ตวัอยา่งแบบสังเกตท่ีมีโครงร่างการสังเกต เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุ่มของนกัศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. 
 

ตัวอย่าง  แบบสังเกตท่ีมีโครงสร้างสังเกต 
ค าช้ีแจง ใหผู้ส้ังเกตท าเคร่ืองหมาย  ใหต้รงกบัพฤติกรรมนกัศึกษาท่ีพบ 

พฤติกรรม พบ ไม่พบ 
1. นอนหลบั   
2. กินขนม   
3. ทะเลาะกนั   
4. ตั้งใจฟังครูสอน   
5. ซกัถามปัญหา   
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กจิกรรมที ่4   

1. ใหผู้เ้รียนทุกคนไปศึกษาตวัอยา่ง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต เพิ่มเติมจากเอกสาร 
หรือจาก website ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จบัฉลากแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1  ให้สร้างแบบสอบถาม เร่ืองนกัร้องในดวงใจของนกัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ศรช. วดัแจง้ 
กลุ่มท่ี 2  ให้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เร่ืองนักการเมืองในดวงใจ เพื่อสัมภาษณ์

นกัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ 
กลุ่มท่ี 3  ใหส้ร้างแบบสังเกตท่ีมีโครงร่างการสังเกต เพื่อสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของเพื่อน

กลุ่มท่ี 1 และ 2 
 
 

เร่ืองที ่5  การเขยีนโครงการวจิัย 
ความส าคัญของโครงการวจัิย 

โครงการวิจัย คือ แผนการด าเนินวิจยัท่ีเขียนข้ึนก่อนการท าวิจยัจริง มีความส าคญัคือ เป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจยัส าหรับผูว้ิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ครู อาจารย ์หรือผูใ้ห้ทุนสนบัสนุนการวิจยั 
เพื่อใหค้  าปรึกษาและติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินงานวจิยั 

ถา้จะเปรียบกบัการสร้างบา้น ท่ีตอ้งมีแปลนหรือพิมพเ์ขียวท่ีระบุรายละเอียดของการสร้างบา้น
ทุกขั้นตอน ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ก ากบัดูแลของเจา้ของบา้น หรือผูรั้บเหมา เพื่อให้การสร้าง
บา้นเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด โครงการวิจยัก็เปรียบเสมือนแปลนหรือพิมพเ์ขียวเช่นกนั คือ เป็นแนวทาง
การด าเนินงานวจิยัใหเ้ป็นไปตามแผนการวจิยัท่ีก าหนด 
องค์ประกอบของโครงการวจัิย 

โดยทัว่ไป โครงการวจิยัประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือโครงการวจิยั 
2. ความเป็นมาและความส าคญั 
3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
4. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
5. การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. สมมุติฐานการวจิยั 
7. ขอบเขตการวจิยั 
8. วธีิด าเนินการวจิยั 
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9. นิยามศพัท ์
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
11. แผนการด าเนินการ 
12. สถานท่ีท าการวจิยั 
13. ทรัพยากรและงบประมาณ 
14. ประวติัผูว้จิยั/คณะวจิยั 
อย่างไรก็ตาม การเขียนโครงการวิจยัอาจมีหัวข้อแตกต่างจาก 14 หัวข้อข้างต้น ข้ึนอยู่กับ

ขอ้ก าหนดของสถานศึกษา แหล่งทุน หรือความตอ้งการของผูใ้ห้ท าโครงการวิจยั และอาจมีจ านวนหัวขอ้
มากกว่าหรือน้อยกว่า 14 หัวขอ้ก็ได้ ข้ึนอยู่กบัประเภทของการวิจยั เช่นงานวิจยัเชิงส ารวจ งายวิจยัเชิง
คุณภาพ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีสมมติฐานการวจิยั เป็นตน้ 
เทคนิคการเขียนโครงการวจัิยอย่างง่าย 

ส าหรับผูเ้ร่ิมเขียนโครงการวิจยั อาจจะทดลองเขียนโครงการวิจยัอย่างง่ายๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งมี
หวัขอ้ครบทั้ง 14 หวัขอ้ ตามขา้งตน้ แต่ให้ครอบคลุมวา่จะท าวิจยัเร่ืองอะไร (ช่ือโครงการวิจยั) ท าไมจึงท า
เร่ืองน้ี (ความเป็นมาและความส าคญั) อยากรู้อะไรบา้งจากการวิจยั (วตัถุประสงคข์องการวิจยั) มีแนวทาง
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัอยา่งไร (ปฏิทินปฏิบติังาน) การวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งไร (ประโยชน์ของ
การวจิยัหรือผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ) เทคนิคการเขียนโครงการวิจยัอยา่งง่าย ประกอบดว้ยหวัขอ้และค าอธิบาย
การเขียน ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือโครงการวิจัย  ช่ือโครงการวิจัยควรกะทัดรัด ส่ือความหมายได้ชัดเจน มีความ
เฉพาะเจาะจงในส่ิงท่ีศึกษา 

2. ความเป็นมาและความส าคัญ เขียนอธิบายให้เห็นความส าคญัของส่ิงท่ีศึกษาเขียนให้ตรง
ประเด็น กระชบัเป็นเหตุเป็นผล มีอา้งอิงเอกสารท่ีศึกษา (ถา้มี) 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เขียนให้สอดคลอ้งกบัช่ือโครงการวิจยั ครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา 
เขียนใหช้ดัเจน อาจมีขอ้เดียว หรือหลายขอ้ก็ได ้

4. วธีิด าเนินการวจัิย ระบุถึงวธีิการด าเนินการวจิยั ใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี 
4.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ส่ิงท่ีศึกษาคืออะไร มีจ านวนเท่าไร 
4.2 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระบุวธีิการเก็บการบนัทึกขอ้มูล ระยะเวลา หรือช่วงเวลา  

สถานท่ี 
4.3 เคร่ืองมือวจิยั ระบุชนิด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น แบบสอบถาม  

แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ 
4.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล ระบุวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน เขียนขั้นตอนการด าเนินการวิจยัโดยละเอียด และระยะเวลาการ
ด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ เขียนเป็นขอ้ ๆ ถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการท าวจิยั 
ตัวอย่างการเขียนโครงการวจัิยอย่างง่าย 

ตวัอยา่งการเขียนวจิยัต่อไปน้ี เกิดจากผูว้จิยัตอ้งการค าตอบวา่นกัศึกษานอกโรงเรียนมีการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองอย่างไร เพราะการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของการศึกษานอกโรงเรียน ผูเ้รียนจะไดรั้บ
มอบหมายจากครูใหไ้ปศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง จึงเขียนโครงการวจิยัอยา่ง่ายๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือโครงการวจัิย “การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ศูนยก์ารเรียนชุมชนวดัแจง้” 

2. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เน่ืองจากนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ ส่วน

ใหญ่เป็นผูใ้หญ่ มีอาชีพและภารกิจต่างๆ มากมาย จึงมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา ไม่สามารถมาพบกลุ่มหรือเขา้เรียน
ทุกวนัได ้สถานศึกษาจึงจดัใหน้กัศึกษามาพบกลุ่มเฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เพื่อครูไดส้อนเสริมและให้
นกัศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สอบถามปัญหาการเรียน ตลอดจนมอบหมายให้นกัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้
ในหวัขอ้วชิาท่ีเรียน ท ารายงานหรือน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพบกลุ่มคร้ังต่อไป 

 การท่ีครูมอบหมายใหน้กัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้เรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่  จึงน่าสนใจ
ศึกษาวา่นกัศึกษามีวิธีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งไร และพบปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง มีขอ้เสนอแนะ
อยา่งไร 

 ขอ้คน้พบจากการวิจยัคาดว่าจะท าให้ครูและสถานศึกษาสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการ
พฒันาปรับปรุง และสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

3. วตัถุประสงค์ของการวจัิยเพือ่ศึกษา 
3.1 ขอ้มูลพื้นฐานของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ศรช. 

วดัแจง้ 
3.2 วธีิการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ 
3.3 ปัญหาอุปสรรคในการการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอก

โรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ 
3.4 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 

4.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2552 ศรช. วดัแจง้ จ  านวน 200 คน 

4.2 กลุ่มตวัอยา่ง สุ่มตวัอย่างจากนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ปีการศึกษา 2553 ศรช. วดัแจง้ จ  านวน 50 คน 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั ใชแ้บบสอบถาม มี 4 ตอน คือ ขอ้มูลพื้นฐานของนกัศึกษา วิธีการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และขอ้เสนอแนะ 

4.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองในเดือนธนัวาคม 2553  
4.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

5. ปฏิทนิปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการวจัิย ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 
1. เขียนโครงการ     
2. ศึกษาเอกสารและกลุ่มตวัอยา่ง     
3. สร้างแบบสอบถาม/ทดสอบ     
4. เก็บรวบรวมขอ้มูล     
5. วเิคราะห์ขอ้มูล/สรุป/ เขียนรายงาน     
 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
6.1 ครูผูส้อนใช้เป็นแนวทางปรับการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา

คน้ควา้เรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
6.2 สถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกฎเกณฑ์ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการศึกษา

คน้ควา้เรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
 
กจิกรรมที ่5 
 ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มๆ ละไม่เกิน 5 คน แต่ละกลุ่มปรึกษากันในเร่ืองท่ีสนใจจะท าวิจยัแล้วเขียน
โครงการวจิยั ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 ช่ือโครงการวจิยั 
 ความเป็นมาและความส าคญั 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 วธีิด าเนินงานวจิยั 
 ปฏิทินปฏิบติังาน 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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เร่ืองที ่6  การเขยีนรายงาน การวจิัยอย่างง่าย และการเผยแพร่ผลงานการวจิัย 
 องคป์ระกอบในการเขียนรายงานการวจิยัอยา่งง่าย ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ช่ือเร่ือง  
2. ช่ือผูว้จิยั 
3. ความเป็นมาของการวจิยั 
4. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
5. วธีิด าเนินการวจิยั 
6. ผลการวจิยั 
7. ขอ้เสนอแนะ 
8. เอกสารอา้งอิง (ถา้มี) 

การเขียนรายละเอียดของรายงานการวจิยัอยา่งง่าย มีดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือเร่ือง 

การเขียนช่ือเร่ืองควรเขียนให้กะทดัรัด ตอบค าถามให้ไดว้่า ใคร ท าอะไร กบัใคร การเขียน    
ช่ือเร่ืองท่ีส่ือความหมายชดัเจน จะท าใหเ้ห็นประเด็นท่ีจะศึกษาอยูใ่นช่ือเร่ือง 

2. ช่ือผู้วจัิย 
ระบุช่ือผูท้  าการวจิยั พร้อมทั้งสถานศึกษาท่ีผูเ้รียนก าลงัศึกษาอยู ่

3. ความเป็นมาของการวจัิย 
การเขียนความเป็นมาของการวจิยั คือ การระบุใหผู้อ่้านไดท้ราบวา่ท าไมจึงตอ้งท างานวิจยัช้ินน้ี 

มีท่ีมาท่ีไปอยา่งไร ดงันั้น ผูว้จิยัควรจะกล่าวถึงสภาพปัญหาหรือสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงสภาพดงักล่าว
ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง หรือสภาพดังกล่าวถ้าได้รับการปรับปรุงหรือพฒันาให้ดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่จะ
ก่อใหเ้กิดปัญหาอะไรบา้ง และใครคือผูไ้ดรั้บประโยชน์ดงักล่าว มีแนวคิดอยา่งไรในการแกปั้ญหาหรือ แนว
ทางการพฒันาปรับปรุงแกไ้ข และแนวคิดดงักล่าวไดม้าอยา่งไร (แนวคิดดงักล่าวอาจไดม้ากจากการศึกษา
เอกสาร หรือจากประสบการณ์ตรงท่ีไดจ้ากการสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นตน้) พร้อมระบุแหล่งอา้งอิง 

4. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
การเขียนวตัถุประสงค์ของการวิจยั เป็นการระบุให้ผูอ่้านได้ทราบว่า งานวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัย

ตอ้งการท าอะไรกบัใคร และจุดหมายปลายทางหรือผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีผูว้จิยัตอ้งการคืออะไร 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 

การเขียนวธีิด าเนินการวจิยั ควรครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
5.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการท าการวจิยั ควรระบุใหช้ดัเจนวา่คือใคร 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ควรระบุให้ชดัเจนวา่การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมืออะไรบา้งในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล หรือแกปั้ญหา เช่น แบบส ารวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบนัทึก เป็นตน้ 



235 

5.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ควรระบุให้ชัดเจนว่าผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัและรวบรวมขอ้มูล
อยา่งไร 

5.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล ควรระบุให้ชัดเจนว่าผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างไร ซ่ึงอาจเป็นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได ้

6. ผลการวจัิย 
การเขียนผลการวิจยัผูว้ิจยัตอ้งสะทอ้นให้เห็นวา่การท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการวิจยันั้น ผูว้ิจยั

ตอ้งด าเนินการทั้งหมดก่ีรอบ ในแต่ละรอบมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง และผลท่ีเกิดข้ึนเป็น
อยา่งไร 

7. ข้อเสนอแนะ 
การเขียนขอ้เสนอแนะตอ้งเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากขอ้คน้พบของการวจิยัในคร้ังน้ี 

8. เอกสารอ้างองิ  
เน้ือหาท่ีมีการน ามากล่าวอา้งในรายงานการวจิยั ตอ้งน ามาเขียนใหป้รากฏอยูใ่นเอกสารอา้งอิง 
 

ตัวอย่างการเขียนรายงานการวจัิยอย่างง่าย 
 ขอยกตวัอย่างจากโครงการวิจยัอย่างง่ายในหน้า ( ) มาเป็นตวัอย่างในการเขียนรายงานการวิจยั   
อยา่งง่าย ดงัน้ี 

1. ช่ือเร่ือง 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษานอกโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนยก์าร

เรียนชุมชนวดัแจง้ 
2. ช่ือผู้วจัิย 

นายสมหมาย ขยนัยิ่ง นกัศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง 

3. ความเป็นมาของการวจัิย 
 เน่ืองจากนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ ส่วนใหญ่
เป็นผูใ้หญ่ มีอาชีพและภารกิจต่าง ๆ มากมาย จึงมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา ไม่สามารถมาพบกลุ่มหรือเขา้เรียน    
ทุกวนัได ้สถานศึกษาจึงจดัใหน้กัศึกษามาพบกลุ่มเฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เพื่อครูไดส้อนเสริมและให้
นกัศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สอบถามปัญหาการเรียน ตลอดจนมอบหมายให้นกัศึกษาไปศึกษาคน้ควา้
ในหวัขอ้วชิาท่ีเรียน ท ารายงานหรือน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพบกลุ่มคร้ังต่อไป 
 การท่ีครูมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นควา้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เช่นน้ี จึง
น่าสนใจศึกษาว่านักศึกษามีวิธีการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองอย่างไร และพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง           
มีขอ้เสนอแนะอยา่งไร 
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 ขอ้คน้พบจากการวจิยัคาดวา่จะท าใหค้รูและสถานศึกษาสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการพฒันา
ปรับปรุง และสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

4. วตัถุประสงค์ของการวจัิยเพือ่ศึกษา 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          

ศรช.วดัแจง้ 
1.2 วิธีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ 
1.3 ปัญหาอุปสรรคในการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

ระดบัการศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ 
1.4 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 

5.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี
การศึกษา 2552 ศรช. วดัแจง้ จ  านวน 200 คน 

5.2 กลุ่มตวัอยา่ง สุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2553 ศรช. วดัแจง้ จ  านวน 50 คน 

5.3 เคร่ืองมือวจิยั ใชแ้บบสอบถาม มี 4 ตอน คือ ขอ้มูลพื้นฐานนกัศึกษา วิธีการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองของนกัศึกษา ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และขอ้เสนอแนะ 

5.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองในเดือนธนัวาคม 2553  
5.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

6. ผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง “การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา     

ตอนปลาย ศูนยก์ารชุมชนวดัแจง้ ผูว้ิจยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของ
นกัศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ วิธีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ของนักศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและข้อเสนอแนะต่างๆ ของนักศึกษา
ผลการวจิยัพบวา่ 

6.1 นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ศรช. วดัแจง้ เป็นชาย      
28 คน เป็นหญิง 22 คน อายเุฉล่ียของนกัศึกษาคือ 22.5 ปี  

6.2 วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ค้นควา้ในห้องสมุด     
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ร้อยละ 20 ศึกษาสอบถามจากผูรู้้ ปราชญช์าวบา้น ร้อยละ 20 ท่ีเหลือใชว้ิธีอ่ืน ๆ 
เช่น พดูคุยปรึกษาเพื่อน หาขอ้มูลจากส่ือวทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
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6.3 ปัญหาอุปสรรคในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 คือ ไม่มี
เวลาไปศึกษาค้นควา้ เน่ืองจากติดภารกิจในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น คือ แหล่งค้นควา้อยู่ไกล        
จากบา้นเดินทางไม่สะดวก 

6.4 นกัศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เสนอแนะให้ทางสถานศึกษาจดัเตรียมแหล่งคน้ควา้ ส่ือ 
เอกสารต่าง ๆ ใหพ้ร้อมในสถานศึกษาและมีการใหบ้ริการยมืไปศึกษาคน้ควา้ท่ีบา้น 

7. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวจิยัคร้ังน้ี สถานศึกษาและครู ศรช. ควรน าไปพิจารณาจดัหาแหล่งคน้ควา้ท่ีอยูใ่นบริเวณ

ใกลเ้คียงสถานท่ีพบกลุ่มหรือมิฉะนั้นก็มีหน่วยบริการส่ือเอกสารใกลบ้ริเวณท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่สะดวกมา
ใชบ้ริการ 
 
 
กิจกรรมที่ 6  ให้ผูเ้รียนไปคน้ควา้ผลงานการวิจยัท่ีตนเองสนใจใน Website แลว้น ามาเขียนสรุปรายงาน               
การวจิยัอยา่งง่าย ตามรูปแบบท่ีก าหนดพร้อมอา้งอิงแหล่งท่ีมาดว้ย 
 
 
การเผยแพร่ผลงานการวจัิย 
 ผลการวจิยัท่ีท าข้ึนควรมีการเผยแพร่เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งน าไปใชป้ระโยชน์ได ้การเผยแพร่ผลงานการ
วจิยั ท าไดห้ลายวธีิ เช่น 

1. น าเสนอในเวลาการพบกลุ่ม หรือในท่ีประชุมต่าง ๆ 
2. เขียนลงวารสารต่าง ๆ  
3. ติดบอร์ดของสถานศึกษา บอร์ดนิทรรศการ 
4. ส่งรายงานการวจิยัใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
5. น ารายงานการวจิยัข้ึน Website 

 
 
 
กจิกรรมที่ 7  ให้ผูเ้รียนน าผลงานการวิจยัท่ีไปคน้ควา้มากจาก Website จากกิจกรรมท่ี 6 มาน าเสนอในเวลา
พบกลุ่ม 
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กจิกรรมที ่1 
 ความหมายของการวิจยั อาจมีหลายความหมาย แต่ค าตอบจะตอ้งให้ครอบคลุมว่าการวิจยัเป็น
การศึกษาหาค าตอบท่ีอยากรู้อยา่งเป็นกระบวนการขั้นตอน ไม่ใช่การคาดเดา หรือสรุปค าตอบเอง 
 ประโยชน์ของการวิจยั ส าหรับผูว้ิจยัเอง คือ ฝึกการเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ศึกษา คน้ควา้ และ
เขียนเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ 
 ประโยชน์ของการวจิยัส าหรับหน่วยงาน / สถานศึกษา ไดแ้ก่ 

1. ท าใหเ้กิดความรู้ทางวชิาการใหม่ ๆ 
2. ช่วยใหเ้กิดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์แนวคิดใหม่ ๆ 
3. ตอบค าถามท่ีอยากรู้ ใหเ้ขา้ใจปัญหา/ช่วยแกปั้ญหา 
4. ช่วยในการวางแผนและการตดัสินใจ 
5. ช่วยใหท้ราบผลและขอ้บกพร่องของการด าเนินงานต่าง ๆ 

 

กจิกรรมที ่2  
 ค าตอบเป็นไปตามค าถามวจิยั/ปัญหาการวจิยัและช่ือโครงการวจิยัตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม 
 

กจิกรรมที ่3 
1.ก   2. ค   3. ข 
4.ค   5. ค 
 

กจิกรรมที ่4 
 แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสังเกตท่ีมีโครงร่างการสังเกตของกลุ่ม 
1,2,3 ใหมี้รูปแบบตามเคร่ืองมือแต่ละประเภท และเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองท่ีตอ้งการทราบ 
 

กจิกรรมที ่5 
 ค าตอบของโครงการวจิยั ใหเ้ขียนครบทุกหวัขอ้ท่ีก าหนด และในแต่ละหวัขอ้ให้เขียนตามค าอธิบาย
ใหช้ดัเจน (ตามตวัอยา่งการเขียนโครงการวจิยัอยา่งง่าย) 
 
 
 
 

เฉลยกจิกรรม 
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กจิกรรมที ่6 
 ค าตอบใหเ้ป็นไปตามการศึกษา คน้ควา้ รายงานการวจิยัอยา่งง่ายท่ีผูเ้รียนสนใจ โดยให้ครอบคลุม 7 
หัวขอ้คือ ช่ือเร่ือง ช่ือผูว้ิจยั ความเป็นมาของการวิจยั วตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีด าเนินการ ผลการวิจยั
และขอ้เสนอแนะ 
 

กจิกรรมที ่7 
 เป็นไปตามกิจกรรมท่ีก าหนด 
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บทที ่6 
ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลกัของพืน้ที่ในการพฒันาอาชีพ 

 
  ในปัจจุบนัโลกมีการแข่งขนักนัมากข้ึน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ความสามารถ ความช านาญการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบติั ผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในอาชีพของตนเอง 
จะตอ้งมีการคน้ควา้ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การท่ีจะจดัการอาชีพให้ไดผ้ลส าเร็จนั้นจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัหลายดา้น การเรียนรู้
ปัจจยัดา้นศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งเรียนรู้ 
 

 เร่ืองที ่1  ความหมายความส าคัญของศักยภาพหลกัของพืน้ทีใ่นการพฒันาอาชีพ 
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ประชากร 

พลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี ขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้อยา่งเสรี การศึกษาซ่ึงเป็นกลไกส าคญัของการ
พฒันาทรัพยากรของชาติให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลง สามารถยืนหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งสง่างามในประชาคมโลก 
การจดัการศึกษาจึงตอ้งให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของภูมิสังคม ภูมิรัฐศาสตร์ ศกัยภาพทุกดา้นท่ีจะเป็น
ตน้ทุนทางการศึกษา รวมทั้งต่อยอดการศึกษาสู่การพฒันาประเทศในด้านอ่ืน และเพิ่มขีดความสามารถ      
ในการแข่งขนับนเวทีโลก เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติและสังคมทั้งองคาพยพ มีการมองหาศกัยภาพในทุกภาค
ส่วนของสังคม ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ท่ีจะสามารถเป็นเช้ือเพลิงในการขบัเคล่ือนการศึกษาได ้
เน้นการจดัการศึกษาโดยยึดพื้นท่ีเป็นฐานในการพฒันา โดยค านึงถึงสภาพแต่ละพื้นท่ี ท่ีมีความแตกต่าง 
และมีความตอ้งการทอ้งถ่ินไม่เหมือนกนั การพฒันาการศึกษาจึงตอ้งเนน้พื้นท่ีเป็นส าคญั โดยมีพื้นฐานอยู่
บนศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ของพื้นท่ีนั้น โดยการพฒันา และยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดี สร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและความมัน่คงทางสังคมให้กบัประเทศ และอีกประการหน่ึงท่ี
ส าคญัในสภาพการปัจจุบนั คือ แมท่ี้ผา่นมาประเทศไทยจะสามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษา ให้ประชาชน
ในแต่ละพื้นท่ีมีงานท าแลว้ในระดบัหน่ึง แต่ดว้ยพลวตัของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และรุนแรงของ
สังคมโลกดงักล่าวไดส่้งผลต่อสังคมไทย ให้เขา้สู่สังคมแห่งการแข่งขนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความอยูร่อด
ของประเทศ ปัจจุบนัข้ึนอยู่กบัความสามารถในการแข่งขนั และการพฒันาศกัยภาพของประเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประเทศไทยจึงตอ้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในระดบัโลก หากประเทศไทยไม่
เตรียมพร้อม และไม่สามารถแข่งขนัในเวทีระดบัภูมิภาคได้ จะท าให้เสียเปรียบประเทศเพื่อนบา้น การ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา จึงตอ้งยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัด้วย และไม่เพียงแต่ในภูมิภาค
อาเซียนเท่านั้น หากแต่จะตอ้งเป็นทุกภูมิภาคของโลก เพราะทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีท่ีเจริญแลว้ หรือ
ก าลงัพฒันาก็ตาม ลว้นมีโอกาสท่ีซ่อนอยูท่ ั้งส้ิน หากการศึกษาสร้างคนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ 
สามารถมองเห็นโอกาสท่ีซ่อนอยู ่จะท าให้ประเทศยืนอยูบ่นเวทีโลกไดอ้ยา่งมัน่คง และสามารถแข่งขนัได้
ในระดบัสากล ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาจึงมีความส าคญัมากในการพฒันาประเทศ และความเจริญกา้วหนา้ของ
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ประเทศ จึงตอ้งมีพื้นฐานมาจากระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ีสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพออกมา
พฒันาประเทศได ้ และการเร่ิมตน้พฒันาการศึกษาตอ้งเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์และคน้หาศกัยภาพภายใน
ออกมาก่อน และควบคู่ไปกบัท าความเขา้ใจการเป็นไปของโลก กระบวนทศัน์ในการพฒันาการศึกษาจึงตอ้ง 
“ดูเรา ดูโลก”  คือ เขา้ใจตวัเอง และเขา้ใจวา่โลกหมุนไปทางใด เพื่อวิ่งไปโดยไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั มีความ
รู้เท่าทนัทุนนิยม และรู้ขอ้จ ากดัของเรา เพราะปลายทางของการพฒันาการศึกษา หวัใจคือประชาชน คือการ
ผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการพฒันาประเทศ สู่ความมัน่คงย ัง่ยนื นัน่เอง  

การจดัการศึกษาดา้นอาชีพในปัจจุบนัมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นการพฒันาประชากรของ
ประเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชีพ  เป็นการแกปั้ญหาการว่างงานและ
ส่งเสริมความเขม้แข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 2555 ภายใต้
กรอบเวลา 2 ปี ท่ีจะพฒันา 5 ศกัยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกั
ของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทนั เพื่อแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก” และกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดภารกิจท่ีจะ
พฒันายกระดบัการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถ
สร้างรายได้ท่ีมัน่คง โดยการด าเนินการพฒันายกระดับ และจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ และขีด
ความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ท่ีมัง่คัง่และมัน่คง เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีวินัย 
เป่ียมไปดว้ยคุณธรรมจริยธรรมมีส านึกความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม ภายใตห้ลกัการพื้นฐานท่ี
ค านึงถึงศกัยภาพและบริบทรอบ ๆ ตวัผูเ้รียน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
และยกระดบัศกัยภาพในการท างานใหก้บับุคลากรคนไทยใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล โดยค านึงถึงหลกัการ
พื้นฐานท่ีค านึงถึงศกัยภาพและบริบทรอบๆ ตวัผูเ้รียน ดงันั้นสาระทกัษะการเรียนรู้ เป็นสาระเก่ียวกบัการ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การใชแ้หล่งเรียนรู้ การจดัการความรู้ การคิด
เป็น และการวจิยัอยา่งง่าย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เขา้ถึงและเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ จดัการความรู้ กระบวนการแกปั้ญหา และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ท่ี
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช้ีน าตนเองในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคลอ้งกบัหลกัการ
พื้นฐาน และการพฒันา 5 ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจดัการและการบริการ ตามยุทธศาสตร์ 2555 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

 

เร่ืองที ่2  พืน้ทีห่ลกัในการพฒันาอาชีพ และการวิเคราะห์ศักยภาพหลกัของพืน้ที่ 
               ในการพฒันาอาชีพ 

 1. กลุ่มอาชีพใหม่ 5 กลุ่มอาชีพ 
1.1 กลุ่มอาชีพดา้นเกษตรกรรม 
1.2 กลุ่มกลุ่มอาชีพดา้นอุตสาหกรรม 
1.3 กลุ่มอาชีพดา้นพาณิชยกรรม 
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     1.4 กลุ่มอาชีพดา้นความคิดสร้างสรรค ์
1.5 กลุ่มอาชีพดา้นบริหารจดัการและการบริการ 
 

            2. พืน้ที่หลกัในการพัฒนาอาชีพ 5 พืน้ที ่
พืน้ทีห่ลักในการพฒันา ประกอบดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 8 จงัหวดั ได้แก่ นนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชยันาท กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 13 
จังหวดั ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 4 
จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุรี ระยอง ตราด จนัทบุรี 
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2. พืน้ทีภ่าคเหนือ ประกอบดว้ย กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุโขทยั ตาก 
อุตรดิตถ ์พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค ์พิจิตร อุทยัธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 8 
จงัหวดั ไดแ้ก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบวัล าพู เลย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กลุ่มจงัหวดั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ข่อนแก่น กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กลุ่มจงัหวดั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จงัหวดั ได้แก่ นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร์ อุบลราชธานี 
ศรีษะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ 
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4. พืน้ทีภ่าคใต้ ประกอบดว้ย กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พทัลุง กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้ง 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง กลุ่มจงัหวดั
ภาคใตช้ายแดน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
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เร่ืองที ่3  ศักยภาพหลกัของพืน้ทีใ่นการพฒันาอาชีพ 
 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ที่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษย ์สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น บรรยากาศ ดิน น ้ า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ 
สัตวป่์า แร่ธาตุ พลงังาน และก าลงัแรงงานมนุษย ์เป็นตน้ การน าเอาศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ
พื้นท่ีเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในดา้นการประกอบอาชีพตอ้งพิจารณาว่าทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีจะตอ้ง
น ามาใช้ในการประกอบอาชีพในพื้นท่ีมีหรือไม่มีเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่มี ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณา
ใหม่วา่จะกอบอาชีพท่ีตดัสินใจเลือกไวห้รือไม่  
 2. ศักยภาพของพืน้ทีต่ามหลกัภูมิอากาศ หมายถึง ลกัษณะของลมฟ้าอากาศท่ีมีอยูป่ระจ าทอ้งถ่ิน
ใดทอ้งถ่ินหน่ึง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของอุณหภูมิประจ าเดือน และปริมาณน ้ าฝนในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ ของปี เช่นภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเยน็หรือเป็นแบบสะวนันา (Aw) คือ อากาศ
ร้อนช้ืนสลบักบัฤดูแล้งเกษตรกรรม กิจกรรมท่ีท ารายไดต่้อประชากรในภาคเหนือ ไดแ้ก่ การท าสวน   
ท าไร่ ท านา และเล้ียงสัตวภ์าคใตเ้ป็นภาคท่ีมีฝนตกตลอดทั้งปี ท าให้เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้อน       
ท่ีตอ้งการความชุ่มช้ืนสูง เช่น ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั เป็นตน้ การประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ผูป้ระกอบ
อาชีพจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลือกอาชีพให้เหมาะสมกบัสภาพสภาพภูมิอากาศเพราะสภาพภูมิอากาศจะมี
ความสัมพนัธ์กบัการประกอบอาชีพ  
 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพืน้ที่ หมายถึง ลกัษณะของพื้นท่ีและท าเล
ท่ีตั้งในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงพื้นท่ีแต่ละท าเลจะมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น เป็นภูเขา ท่ีราบสูง ท่ีราบลุ่ม ท่ีราบ
ชายฝ่ัง ส่ิงท่ีเราตอ้งศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศ เช่น ความกวา้ง ความยาว ความลาดชนั และความ
สูงของพื้นท่ี เป็นตน้ การประกอบอาชีพใดๆ ก็ตามไม่วา่จะเป็นการผลิต การจ าหน่าย หรือการให้บริการ 
ก็ตามจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมและการคมนาคมขนส่งต่างๆ 
 4. ศักยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและวถิีชีวติของแต่ละพืน้ที่ หมายถึง ลกัษณะ 
วฒันธรรม ประเพณี และความแตกต่างกันในการด ารงชีวิตของประชากรในพื้นท่ี ซ่ึงมีผลต่อการ
ประกอบอาชีพ ผูท่ี้จะประกอบอาชีพอาจตอ้งพิจารณาและเลือกประกอบอาชีพให้เมะสมกบัวฒันธรรม 
ประเพณีและวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 
 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืน้ที่ หมายถึง บุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีตอ้งไดรั้บการ
พฒันาความรู้ ความคิดและสามารถการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลในแต่ละพื้นท่ีมาใช้ ในการ
ปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทศันคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ เกิด
ความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และเม่ือพิจารณาถึงทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะ         
ภูมิปัญญาไทย แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไป ความรู้สมัยใหม่จะหลั่งไหลเข้ามามาก แต่ภูมิปัญญาไทย            
ก็สามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัยุคสมยัได ้ การเลือกหรือการเขา้สู่อาชีพต่างๆจ าเป็นตอ้งมีการ
พิจารณาในเร่ืองน้ีดว้ยเพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย ์นั้นจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
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เพราะหากไม่ด าเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นระบบแลว้ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได ้เพราะผลท่ีไดรั้บจากการบริหารนั้นไม่สอดคลอ้งกบัความส าเร็จของการประกอบอาชีพ 

  จะเห็นไดว้า่ การเรียนรู้และวเิคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งของศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีมีความส าคญั
และมีผลต่อการพฒันาอาชีพให้เข้มแข็งมากข้ึน เพราะศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้
ผูป้ระกอบการมีโอกาสเขา้สู่การประกอบอาชีพไดม้ายิง่ข้ึน 

 

เร่ืองที ่4  ตัวอย่างอาชีพทีส่อดคล้องกบัศักยภาพหลกัของพืน้ที่ 
 1. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรม   

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

เกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมเกษตรทางเลือกภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวอย่างอาชีพ การปลูกพชืผกัโดยวธีิเกษตรธรรมชาติ 
 

ปัจจุบนัการเพาะปลูกของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการท่ีส าคญั ประการแรกคือ 
พื้นท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ ประการท่ีสองเกษตรกรประสบปัญหา
แมลงศตัรูรบกวนและหนทางท่ีเกษตรกรเลือกใช้แก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือ สารเคมีฆ่าแมลง ซ่ึงเป็น
อนัตรายต่อเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม การแกปั้ญหาดงักล่าวตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ก็คือ “แนวทาง
การเกษตรธรรมชาติแบบยัง่ยืน ตามแนวพระราชด าริ” ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ดินเป็นดินท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ เป็นดินท่ีมีชีวิต มีศกัยภาพในการผลิตและให้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัจากสารพิษ
ต่าง ๆ ทางการเกษตร ดงันั้น ผูเ้รียนควรมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเก่ียวกบัแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) หลกัเกษตรธรรมชาติ การปรับปรุง
ดินโดยใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ ดินและอินทรียวตัถุในดิน ชมแปลงสาธิต - ทดลองเกษตรธรรมชาติ 
การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การท าสมุนไพรเพื่อป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 
มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ศฝก. ฝึกปฏิบติัการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยน ้าชีวภาพและน ้ าสกดัชีวภาพ ฝึกปฏิบติัการ
เพาะกลา้และฝึกปฏิบติังานในแปลงเกษตร มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA  มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ 
ศฝก. การจดัดอกไม ้การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การวางแผนการปลูกพืชผกัโดยวิธีเกษตรธรรมชาติใน
อนาคต  การติดตามผลและใหค้ าแนะน า 
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การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรม 
   

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ                   

ใน แต่ละพื้นท่ี 
- ดินมีความสมบูรณ์ 
- ไม่มีแมลงศตัรูรบกวน 
- มีแหล่งน ้า และลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้าท่ี        
อุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการท าการเกษตร 

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ ฤดูกาล ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกพืชผกั เช่น ไม่อยูใ่นพื้นท่ี
น ้าท่วม มีอากาศเยน็ไม่ร้อนจดั 
 

3 การวเิคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง
ของแต่ละพื้นท่ี 

- เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร 
- มีแหล่งชลประทาน 
- ไม่มีความเส่ียงจากภยัธรรมชาติท่ีมีผลความเสียหายรุนแรง   
- มีพื้นท่ีพอเพียงและเหมาะสม 
- มีการคมนาคมท่ีสะดวก 

4 การวเิคราะห์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

- มีวถีิชีวติเกษตรกรรม 
- ประชาชนสนใจในวถีิธรรมชาติ 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ
พื้นท่ี 

- มีภูมิปัญญา/ผูรู้้ เก่ียวกบัเกษตรธรรมชาติ 
- มีกระแสการสนบัสนุนเกษตรธรรมชาติจากสังคมสูง 

 
2. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหกรรม  

               ภาคการผลติ ได้แก่ 
กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเช่ือมโลหะดว้ย

ไฟฟ้าและแก๊ส ช่างเช่ือมเหล็กดดั ประตู หนา้ต่าง ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

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

กลุ่มเคร่ืองยนต์ เช่น การซ่อมรถจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนต ์ช่างเคร่ืองยนต ์   
ช่างเคาะตวัถงัรถยนต ์
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กลุ่มศิลปะประดิษฐ์และอัญมณี เช่น การแกะสลกัวสัดุอ่อนเบ้ืองตน้ การข้ึนรูป
กระถางตน้ไมด้ว้ยแป้นหมุน การท าของช าร่วยด้วยเซรามิค การออกแบบเคร่ืองโลหะและรูปภณัฑ ์     
อญัมณี 

 
ตัวอย่างอาชีพ การเป็นตัวแทนจ าหน่ายทีพ่กัและบริการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ใน

กลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนโดยใช้คอมพวิเตอร์อนิเตอร์เน็ต 
 

 สืบเน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของประชาคมโลกท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว
และกลุ่มประเทศอาเซียนไดมี้นโยบายให้เกิดประชาคมอาเซียนข้ึน ซ่ึงหมายถึงคนในภูมิภาคดงักล่าว    
จะติดต่อไปมาหาสู่กนัมากข้ึน และในการน้ีการเดินทางท่องเท่ียวของประชาชนก็จะมีมากข้ึนจากความ
สนใจใคร่รู้ใคร่เห็นเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมของชาติเพื่อนบา้น การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการ
ท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วทัว่โลก โดยมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรม ประเภท
อ่ืน ๆ คือการสร้างรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศเขา้ประเทศเป็นจ านวนมหาศาล เม่ือเทียบกบัรายไดจ้าก
สินคา้อ่ืน ๆ 

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 
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การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหกรรม 

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ                   

ในแต่ละพื้นท่ี 
ขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว   

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ แหล่งท่องเท่ียวมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
3 การวเิคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง

ของแต่ละพื้นท่ี 
มีท าเลท่ีตั้งในชุมชน สังคม ท่ีมีการคมนาคมสะดวก 

4 การวเิคราะห์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

- ทุนทางสังคมและวฒันธรรม  การบริโภคของตลาดโลก 
มีแนวโนม้กระแสความนิยมสินคา้ตะวนัออกมากข้ึน 
- มีศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเป็น
เอกลกัษณ์ 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ
พื้นท่ี 

แรงงานมีทกัษะฝีมือและระบบประกนัสังคม  และมีความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี 

 
3.  กลุ่มอาชีพใหม่ด้านพาณชิยกรรม 

                การค้าและเศรษฐกจิพอเพยีง ได้แก่ 
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อชุมชนการ

พฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อชุมชน การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์ 
การขายสินค้าทางอนิเทอร์เน็ต (e-Commerce) การสร้างร้านคา้ทางอินเทอร์เน็ต 
กลุ่มผู้ประกอบการ เช่น การประกอบการธุรกิจชุมชน ร้านคา้ปลีกกลุ่มแม่บา้น

และวสิาหกิจชุมชน  
 

ตัวอย่างอาชีพ โฮมสเตย์ 
 

อาชีพโฮมสเตย  ์ เป็นการประกอบอาชีพโดยน าตน้ทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มมาบริหารจดัการเพื่อเพิ่มมูลค่าจูงใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาสัมผสักบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย ์ในการจดัการศึกษาวชิาอาชีพโฮมสเตย ์ยดึหลกัการของการศึกษาตลอดชีวิต โดยให้
สังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  เนน้การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็น
ฐาน ควบคู่กบัสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพโฮมสเตย ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้ตน้ทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบุคคล ทุนภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้  ทุนทางวฒันธรรม ทุนงบประมาณของรัฐ 
และทุนทางความรู้มาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดัการศึกษาอาชีพโฮมสเตย ์เป็นการจดัการกิจกรรม
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การเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างศกัยภาพใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้  และสามารถพฒันาตนเองและกลุ่มไปสู่การบริหาร
จดัการท่ีมีมาตรฐาน เป็นไปตามหลกัการของโฮมสเตย ์น าไปสู่การเช่ือมโยงองคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึง
เกิดจากฝึกประสบการณ์โดยการจดัท าโครงการประกอบอาชีพโฮมสเตย ์ ดงันั้น ผูเ้รียน จึงควรมีความรู้ 
ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเก่ียวกบัสถานการณ์การท่องเท่ียว นโยบายการท่องเท่ียวของประเทศไทย 
ความรู้พื้นฐาน และมาตรฐานการจดัการโฮมสเตย ์การจดักิจกรรมน าเท่ียว การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว การ
บริการ มคัคุเทศก์ การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์ การประกอบอาหาร การปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและ การบริหารจดัการ 
 

การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านพาณชิยกรรม 
   

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ                  

ในแต่ละพื้นท่ี 
- มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดสนใจแปลกชวนใหผู้ค้นมาเท่ียว และ
พกัคา้งคืน 
- 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 การวเิคราะห์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีเป็นธรรมชาติ อยูใ่นพื้นท่ีมีการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีดีจากองคก์รท่องเท่ียว 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ
พื้นท่ี 

- มีผูป้ระกอบการ และแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถ 
- มีความร่วมมือจากชุมชนในดา้นการเป็นมิตรกบัแขกท่ีมาใช้
บริการ 

 
4. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

คอมพวิเตอร์และธุรการ  ได้แก่ 
               Software  

กลุ่มออกแบบ เช่น โปรแกรม AUTO CAD เพื่องานออกแบบก่อสร้าง ออกแบบช้ินส่วน
อุตสาหกรรม เขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid Work 
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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 

 
ตัวอย่างอาชีพ  ภาพเคลือ่นไหว (Animation) เพือ่ธุรกจิ 

 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีกา้วเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์มากข้ึน  ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นได้
ว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นคือธุรกิจอุตสาหกรรมดา้น Animation การสร้างความบนัเทิง และงาน
สร้างสรรคก์ารออกแบบโดยการใชค้อมพิวเตอร์ หลกัสูตรทางด้าน Animation จึงน่าจะตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ Animation หลกัสูตร Animation เพื่อธุรกิจ เป็นหลกัสูตรอาชีพท่ีสร้างสรรค ์
สามารถน าไปประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เป็นอย่างดี ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ดงันั้นผูเ้รียนควรมี
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 ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในแต่

ละพื้นท่ี 
ขอ้มูลของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีพอเพียง และสะดวกในการเขา้ถึง 

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ - อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ ลม และปริมาณน ้าฝน รวมไป
ถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนในทางอุตุนิยมวทิยา  ท่ีตั้งตามแนว
ละติจูด ความใกลไ้กลจากทะเล 
- มีขอ้มูลของภูมิอากาศ 

3 การวเิคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง
ของแต่ละพื้นท่ี 

มีขอ้มูลภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งต่าง ๆ  

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


252 

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
4 การวเิคราะห์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 
มีขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณี ท่ีผสมผสานของหลายพื้นท่ี   

 
5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ

พื้นท่ี 
มีแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 
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 จ านวน 1 หลกัสูตร 
             วชิาชีพด้าน Logistics หรือการขนส่งสินคา้ทางอากาศและทางเรือ 
              การก่อสร้าง  
             กลุ่มช่างต่าง ๆ เช่น การปูกระเบ้ือง ช่างไมก่้อสร้าง ช่างสีอาคาร 
               กลุ่มการผลติวสัดุก่อสร้าง เช่น การท าบล็อคคอนกรีต การผลิตซีเมนต ์ 
 

ตัวอย่างอาชีพ การพฒันากลุ่มอาชีพทอผ้าพืน้เมือง 
 

 ในปัจจุบนัน้ีผา้พื้นเมืองของไทยในภาคต่าง ๆ ก าลงัไดรั้บการอนุรักษฟ้ื์นฟู และพฒันา รวมทั้ง
ไดรั้บการส่งเสริมให้น ามาใช้สอยในชีวิตประจ าวนักนัอย่างกวา้งขวางมาก ดงันั้นจึงเกิดมีการผลิตผา้
พื้นเมืองในลกัษณะอุตสาหกรรมโรงงาน โดยมีบริษทัจา้งช่างทอ ท าหน้าท่ีทอผา้ดว้ยมือตามลวดลายท่ี
ก าหนดให้ โรงงานหรือบริษทัจดัเส้นไหมหรือเส้นดา้ยท่ียอ้มสีเสร็จแลว้มาให้ทอ เพื่อเป็นการควบคุม
คุณภาพ บางแห่งจะมีคนกลางรับซ้ือผา้จากช่างทออิสระซ่ึงเป็นผูป่ั้นดา้ย ยอ้มสี และทอตามลวดลายท่ี
ตอ้งการเองท่ีบา้น แต่คนกลางเป็นผูก้  าหนดราคาตามคุณภาพและลวดลายของผา้ท่ีตลาดตอ้งการในบาง
จงัหวดัมีกลุ่มแม่บา้นช่างทอผา้ท่ีรวมตวักนัทอผา้เป็นอาชีพเสริม และน าออกขายในลกัษณะสหกรณ์ เช่น 
กลุ่มทอผา้ของศิลปาชีพอย่างไรก็ตามในสภาพท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้นเป็นการทอเพื่อขาย     เป็น
หลกั การทอผา้พื้นบา้นพื้นเมืองหลายแห่งยงัทอลวดลายสัญลกัษณ์ดั้งเดิม โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีเช้ือสาย
ชาติพนัธ์ุบางกลุ่มท่ีกระจายตวักนัอยูใ่นภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ศิลปะการทอผา้ของกลุ่มชนเหล่าน้ี
จึงนับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มอยู่จนถึงทุกวนัน้ี หากจะแบ่งผา้พื้นเมืองของกลุ่มชนเหล่าน้ี                
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ตามภาคต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการปรับปรุงพฒันาสีสัน  คุณภาพ  และ
ลวดลาย ให้เขา้กับรสนิยมของตลาด ดงันั้น ผูเ้รียนจึงควรมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติ
เก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพกลุ่มอาชีพ/ธุรกิจของกลุ่มอาชีพทอผา้พื้นเมือง และวิเคราะห์สถานภาพของ
กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจ 
 

การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านบริหารจัดการและการบริการ  

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ                  

ในแต่ละพื้นท่ี 
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถน ามาเป็นวตัถุดิบ 

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ มีภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 
3 การวเิคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง

ของแต่ละพื้นท่ี 
- เป็นศูนยก์ลางหตัถอุตสาหกรรม 
- มีถนนท่ีเอ้ือต่อการบริการดา้นการคา้ การลงทุน และการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น สามารถติดต่อคา้ขายกบั
ประเทศเพื่อนบา้น มีพื้นท่ีชายแดนติดกบัประเทศเพื่อนบา้น          
มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น การคา้ชายแดน 

4 การวเิคราะห์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

มีแหล่งอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทุนทางสังคมและวฒันธรรม 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละ
พื้นท่ี 

มีภูมิปัญญา และฝีมือแรงงาน 

 

กจิกรรม 
1. ให้ผูเ้รียนรวมกลุ่มและส ารวจพื้นท่ีในชุมชน พร้อมบอกวิธีการหาความรู้ท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพ

หลกัของพื้นท่ี วา่พื้นท่ีนั้นเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพใด 

2. ใหผู้เ้รียนยกตวัอยา่งอาชีพท่ีตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ และวิธีหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพนั้น 

พร้อมทั้งวเิคราะห์ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ เพื่อใหอ้าชีพท่ีเลือกมีความเป็นไปได ้
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ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ, 2543.ทฤษฎต้ีนไม้จริยธรรม : การวจัิยและการพฒันาบุคคล (พิมพค์ร้ังท่ี 3) 
 กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ. “คิดเป็น : เพือ่นเรียนรู้สู่อนาคต”. วารสาร กศน. มีนาคม 2550, หนา้ 12 - 16. 
“  ” , 2546.ใตร่้มไทร (หนงัสือเกษียณอายรุาชการ ทองอยู ่แกว้ไทรฮะ). กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.)     
 



257 

ธวชัชยั  ชยัจิรฉายากุล  และวราพรรณ  นอ้ยสุวรรณ, 2546. การพฒันาหลกัสูตรและวธีิทางการสอน 
 หน่วยที ่8 - 15 (พิมพค์ร้ังท่ี 5) กรุงเทพ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช. 
พรจนัทร์  เจียรเอสศกัด์ิ,2527. เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเพือ่การแนะแนว. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
พระธรรมปิฎก, 2546. พฒันาการแบบองค์รวมของเด็กไทย. กรุงเทพ: ธรรมสภาและสถาบนับนัลือธรรม. 
สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก,2551. คู่มือการจัดการข้อมูล 
 และสารสนเทศชุมชนส าหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ระยอง. 
สนอง  โลหิตวเิศษ, 2544. ปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ.กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั 
 ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 
สมพร  เทพสิทธา ,2542 . คุณธรรมและจริยธรรม  กรุงเทพ : สมชายการพิมพ.์ 
หน่วยศึกษานิเทศก,์2552. คัมภีร์ กศน. เอกสารหลกัการและแนวคิดประกอบการด าเนินงาน กศน. 
 กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก,์ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั. 
อุ่นตา   นพคุณ , 2528. แนวคิดทางการศึกษานอกโรงเรียนและการพฒันาชุมชน เร่ือง คิดเป็น. กรุงเทพฯ: 
 กรุงสยามการพิมพ.์ 
กุลขณิษฐ ์ราเชนบุณขวทัน์. เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองกระบวนการวจัิย. ในการประชุม 

สัมมนางานวจิยัโครงการวิจยัพฒันาคุณภาพ กศน. ปีงบประมาณ 2552 (วนัท่ี 29 - 30 มิถุนายน 
2552) 
บุญใจ ศรีสถิตนรากรู. ระเบียบวธีิการวจัิยทางพยาบาลศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ :  

บริษทัยแูอนดไ์อ อินเตอร์มีเดีย จ  ากดั, 2547 
พนิต เขม็ทอง. เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองมโนทศัน์การวจัิยในช้ันเรียน. ในการประชุม 

สัมมนางานวจิยัโครงการวิจยัพฒันาคุณภาพ กศน. ปีงบประมาณ 2552 (วนัท่ี 29 - 30 มิถุนายน 
2552) 
พิสณุ ฟองศรี. วจัิยช้ันเรียน หลกัการและเทคนิคปฏิบัติ. พิมพค์ร้ังท่ี 7.  

กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2551. 
ไมตรี บุญทศ. คู่มือการท าวจัิยในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : สุรีวยิาศาสน์, 2549. 
ศิริรัตน์ วีรชาตินานุกลู ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัสถิติและการวจัิย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยั กรุงเทพ, 2545 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วจัิยแผ่นเดียว : เส้นทางสู่คุณภาพการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ :  
 ส านกังานวจิยัและพฒันาการอาชีวศึกษา, 2547. 
สมเจตน์ ไวทยาการณ์. หลกัและการวจัิย. นครปฐม : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2544 
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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 
 

ผู้เขยีนและเรียบเรียง 
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 
 
 



259 

4. บทท่ี 4  คิดเป็น 
 ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ท่ีปรึกษาส านกังาน กศน. 
5. บทท่ี 5  การวจิยัอยา่งง่าย 
 นางศิริพรรณ สายหงษ ์ ขา้ราชบ านาญ 
 นางพิชญาภา ปิติวรา ขา้ราชบ านาญ 
 

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 คร้ังที่ 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 สุชสุเดช ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอธัยาศยั 
   

ผู้ปรับปรุงข้อมูล 

นางสาวกรรณิการ์ อินทราย กศน.เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
 

คณะท างาน 

1. นายสุรพงษ ์ มัน่มะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 

3. นางสาวเบ็ญจวรรณ อ าไพศรี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 

4. นางเยาวรัตน์ ป่ินมณีวงศ ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 

5. นางสาวสุลาง เพช็รสวา่ง กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 

6. นางสาวทิพวรรณ วงคเ์รือน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 

7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 

8. นางสาวชมพนูท สังขพ์ิชยั กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 
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