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คํานํา
สํานักงานสงเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา
หนั ง สือ เรี ย นชุด ใหมนี้ ขึ้ น เพื่ อสํ าหรั บ ใชใ นการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รการศึก ษานอกระบบ
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุทธศัก ราช 2551 ที่มีวั ต ถุประสงค ใ นการพัฒ นาผูเ รี ย นใหมีคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มีสติ ปญ ญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึก ษาต อและสามารถดํ ารงชีวิ ต อยู ใ น
ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา
คน ควาด ว ยตนเอง ปฏิบัติกิ จ กรรมรวมทั้งแบบฝก หัดเพื่อทดสอบความรู ค วามเข าใจในสาระเนื้ อหา
โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก
ศึก ษาหนั งสือเรี ย นนี้ โดยนํ าความรู ไปแลกเปลี่ย นกับเพื่อนในชั้นเรี ย น ศึก ษาจากภู มิปญ ญาทองถิ่น
จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออื่น ๆ
ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา
และเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาสาระจากสื่อต าง ๆ เพื่อใหไ ด สื่อที่ สอดคล องกั บ หลัก สูต รและเปน ประโยชน
ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ขอขอบคุ ณ คณะที่ปรึ ก ษา คณะผูเรี ยบเรี ยง ตลอดจนคณะผูจั ด ทําทุก ทานที่ได ใ หความรว มมือด ว ยดี
ไว ณ โอกาสนี้
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน
ชุดนี้จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง

สํานักงาน กศน.
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ
ประถมศึกษา เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนทีเ่ ปนนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
ผูเรียนควรปฏิบัตดิ ังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาและทําความเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรู
ที่คาดหวังและขอบขายเนื้อหา
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียดและฝกปฏิบัติตามกิจกรรม
ที่กําหนด ถายังไมมั่นใจวาปฏิบัติตามกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ควรยอนกลับไปทําความเขาใจเนื้อหา
นั้นอีกครั้งกอนศึกษาเรื่องตอไป
3. ทํากิจกรรมทายเรื่องใหครบทุกเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรูที่ไดรับ ผูเรียนสามารถ
ตรวจสอบและทบทวนกับครู เพื่อนและผูรู
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 3 บท คือ
บทที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
บทที่ 2 การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
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โครงสรางรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003)
ระดับประถมศึกษา
สาระสําคัญ
1. ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประโยชนของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
2. ความสําคัญของขอมูล วิธีการจัดเก็บและวิเคราะหอยางงาย
3. การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิตประจําวัน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
2. จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางงาย
3. มีสวนรวมและนําผลจากการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิตประจําวัน
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
บทที่ 2 การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
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บทที่ 1
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
การพัฒ นาตนเองเปน เรื่ องสําคั ญ และจํ าเปน อย างมาก การพัฒ นาไมได เน น เฉพาะ
ทางกาย แต ต องพัฒนาจิต ใจควบคูกั น ไป ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองด ว ยการสร างนิ สัยที่ดี ซึ่งเปน
ประโยชน แก ต นเอง ใหผูคนพึ่งพาอาศัย กั นไดและเปน พื้นฐานที่ดีใ นการพัฒ นาชุมชน สังคมตอไป
ชวยใหชุมชนแข็งแกรงและสรางสังคมที่เปนสุข
เราสามารถพัฒนาตนเองเปนอยางแรก โดยดูแลรางกายใหแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยที่ดี
เพื่อปองกันไมใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินชีวิต สามารถทํางานไดอยางเต็มที่ เมื่อรางกายแข็งแรงยอมมี
จิตใจมุงมั่นทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและเพื่อนมนุษยได
อยางไมยอทอ ทั้งนี้ตองรวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง
พัฒ นาความรู และความคิ ด รวมทั้งความจํ า ความเข าใจ
ความมีเหตุมีผล รูจักมองและประเมินสถานการณตาง ๆ ที่
ผ า นเข า มาในชี วิ ต ตลอดจนตั ด สิ น ด ว ยความเป น ธรรม
ไมลําเอีย งหรื อมีอคติ พูดงาย ๆ คือ รูจัก คิดนั่ นเอง คิ ดโดย
อาศัยความรู มองจากตัวเราและไกลออกไปสูครอบครัว ชุมชน
สังคม โดยคิดใหอยูภายในกรอบของคุณธรรม จะทําใหความคิดและการตัดสินใจของเราเหมาะสมกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น ไมเบียดเบียนตัวเราเองและผูอื่นในสังคม อยางนี้จึงเรียกไดวา “คิดเปน”
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กิจกรรม 

อานเรื่องราว แลวคิดตาม
หวานหนาตาสวย เปนลูกคนสุดทอง พอแมทั้งหวงและเปนหวง หวานจบ ม.6 พอมี
อาชีพเก็บของเกาขาย แมรับจางซักผา พี่ชายคนโตขับวินมอเตอรไซค พี่ชายคนที่สองอาศัยอยูกับหลวง
ตาที่วัดใกลบาน สวนพี่สาวทํางานโรงงานปลากระปอง พักอยูหองเชาใกลโรงงาน หวานชอบทํากับขาว
และขนมไทย รสมือในการทําอาหารเปนเยี่ยม จนพอและแมออกปากชม
ถาคุณเปนหวาน มีชองทางจะคิดทําอะไรใหมีเงินเก็บพอที่จะเรียนตอ โดยไมตองขอ
เงินจากครอบครัว
ลองคิด ใหรอบคอบทุก ดานแลวเขีย นสรุปสั้น ๆ ในสมุด หรือกระดาษ จากนั้น เลาให
เพื่อน ๆ ฟงแนวคิ ดของคุ ณ อย าลืมว าทุกปญ หายอมมีทางออก ไมมีคํ าวาผิดหรือถูก แต ละคนมองหา
คําตอบโดยใชเหตุผลของตนเอง แลวมองขอจํากัดที่มีอยูรอบดาน ทุกการตัดสินใจตองอธิบายไดดวยเหตุ
และผล
 เก็บขอสรุปไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
ความหมาย ความสําคัญและหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม


ภาพหลินปงนอนอยูบ นอกหลินฮุย
ตอนเกิดไดไมกี่สัปดาห



ภาพหลินปงปนตนไม มือ 2 ขางเกาะกิง่ ไม
เทาหอยอยู แมหลินฮุยยืนมองอยูโคนตน



การพัฒนา คือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหสิ่งที่เปนอยู มีอยู ดีขึ้นและกาวหนาไปกวาเดิมจากที่เคย
เปนอยู
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กิจกรรม 

ลองถามเพื่อนหรือคนที่อยูใกลตัววา เขาเคยเห็นอะไรที่พฒ
ั นาไปจากเดิมบาง และ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไร ไดคําตอบแลวบันทึกยอไวในสมุดหรือกระดาษ
 เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
การพัฒนาตนเอง เปนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม โดยตองคิดให
รอบดานวา เดิมตัวตนของเราเปนอยางไร ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เมื่อปรับปรุงตนเองแลว สามารถ
มีชีวิตที่เปนไปตามความตั้งใจที่หวังไวหรือไม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหตัวเรามีจิตใจเบิกบาน
มีอารมณแจมใสขึ้นกวาเดิมใชหรือไม นอกจากนี้ยังสามารถคิดหาเหตุผลมารองรับใหเกิดความกาวหนา
ทางสติปญญาของตนเองได เมื่อพึ่งพาสติปญญาตนเองได ก็ยอมมีโอกาสใหผูอื่นพึ่งพาสติปญญาตัวเรา
ไดเชนกัน
คนที่พัฒนาตนเองไดดี ตองมีความมุง มั่น มีจิตใจแนวแนและตั้งใจจริง
การคิดทางบวกที่ชวยพัฒนาตนเองไดดี :
 มนุษยทุกคนมีคุณคาในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองไดแทบทุกเรื่อง
 ไมมีมนุษยคนใดที่ดีพรอมทุกอยางจนไมตองพัฒนาตนเองอีก
 แมมนุษยจะรูต ัวตนอยางดี แตไมสามารถปรับเปลี่ยนตนเอง ตองอาศัยผูอื่นชวยดวย
การควบคุมความคิด ความรูสึกและการกระทํา
มนุษยบางรายยึดติดกับความรูสึกนึกคิดและการกระทําของตนเอง ตองอาศัย
คนใกลชิดชวยมองแลวยอมรับที่จะสรางนิสัยใหม
มนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ตลอดเวลาเมื่อพบขอบกพรองของตน


กิจกรรม 

ใหเวลาตนเองคิดทบทวนวา ตนมีปญหาและขอบกพรองใดบาง ยกมาเพียง 1 ตัวอยาง
แลวพิจารณาวาคุณจะพัฒนาตนเองไดดวยวิธีใด โดยเขียนสรุปยอในสมุดหรือกระดาษ จากนั้นจับคูกับ
เพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน เพื่อหาแนวคิดที่แตกตางกัน หรือมีวิธีอื่นที่จะชวยเหลือ
เพื่อนเพื่อพัฒนาตนเองอยางไร บันทึกเพิ่มเติมไว
อย าลื มว าทุ ก คนมี สิทธิ์ที่ จ ะคิ ด ด ว ยเหตุ และผลของตนเอง ความคิ ด เห็ น ที่แตกต า ง
ไมต องการคํ าตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงข อเดี ยว ใครคิด เห็น อยางไรขอใหมีเหตุผลสนั บสนุ น เรากํ าลัง
ฝกความคิดแบบประชาธิปไตย ฝกการมีสวนรวมและฝกการยอมรับความแตกตางของมนุษย
 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
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การพัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพ ไมไดเนนเฉพาะสิ่งที่มองเห็นดวยตาเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่
ตองอาศัยการรูไดดวยใจ
ภาพการตูน ผูหญิง 25 ป แจงความรอยเวร
ที่โรงพักวาเก็บกระเปาสตางคไดมีคําพูด
ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น ทั้งตอหนา
“ดิฉนั พบกระเปาสตางคหลนอยูที่ปายรถเมลคะ”
และลับหลัง เปนตัวอยางที่ดีในสังคม

ภาพการตูน ชาย 30 ป สงถุงขาวสารใหหญิงชรา
70 ป ที่อยูรั้วติดกัน มีคําพูด “ผมกลับบานตาง
จังหวัด ไดขาวสารมาฝากคุณยายครับ”

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักการให การแบงปน
ตามโอกาสอันควรโดยไมหวังสิ่งตอบแทน

ภาพการตูนหญิง 50 ป กําลังพูดโทรศัพท
มีคําพูด “ดิฉนั พบทอประปาแตกที่ปากซอย
สันติภาพคะ”

รักของสวนรวม เมื่อพบความเสียหายในที่
สาธารณะ รีบแจงผูรับผิดชอบดวน เพื่อลด
การสูญเสียทรัพยากร

ภาพการตูนนักศึกษาสาว 22 ป ทักทายเพื่อนหญิง
วัยเดียวกันมีคําพูด “มาแตเชาเชียว ตรงเวลาอยางนี้

การตรงตอเวลาเปนการสรางนิสัยทีด่ ีให
เกิดขึน้ ในสังคม นับวาเปนแบบอยางที่ดี
ที่ควรปฏิบัติตาม

นอกจากสิ่งเหลานี้แลว ยังควรยกยองผูทําความดี รูจ ักเสียสละในทางที่ถูกทีค่ วร
ทางดานอารมณ ควรพัฒนาตนเองใหมองโลกในแงดี มีสติอยูเสมอและสราง
ความเชื่อมั่นใหเกิดขึน้ ในตนเอง
ดานสติปญญา ควรพัฒนาความรูอยางสม่ําเสมอไมหยุดนิ่ง เพราะคนเราเรียนรูกนั ได
ไมมีวันจบ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเมื่อมีโอกาส รวมทั้งพัฒนาความคิดใหกวางไกลยิ่งขึ้น
ด านสั งคม ควรฝก การมี มนุ ษ ยสัมพั น ธที่ ดี กั บ คนรอบข า งกั บ คนทุก เพศทุก วั ย ให
เหมาะสม รูจักออนนอมถอมตนสามารถทํางานและอยูรวมกับผูอื่นไดและยังเปนไดทั้งผูนําและผูตามที่ดี
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กิจกรรม 

รวมกลุมกับเพื่อน 6 คน ทบทวนเรื่องราวตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง แลวชวยกันคิดวาทุกคน
ในกลุมยังมีเรื่ องใดที่ต องพัฒนาตนเองอีกบาง พูดกัน ในกลุมดว ยความจริงใจและปรารถนาดีต อกั น
อยามองกันดวยการจับผิด แลวชวยกันหาแนวทางการพัฒนา ระบุชื่อเพื่อนที่จะชวยเพื่อนพัฒนาตนเอง
แตละคนใหมีผูชวยพัฒนาตนเอง 1 คน สรุปในสมุดหรือกระดาษ
ขอใหนึ ก ไว เสมอว า สังคมจะดี ได ต องมาจากคนในสังคม “หนึ่ ง คน หนึ่ งความดี ”
เพียงเทานี้ สังคมก็จะมีหลากหลายความดี กิจกรรมนี้ เพื่อสรางความรูสึก ที่ดี ขณะกลุมทํางานร วมกั น
ฝกการยอมรับซึ่งกันและกัน การเปนผูนําและผูตามที่ดี การฝกคิดดวยเหตุและผล รวมทั้งการตัดสินใจ
ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดที่มีอยู
เมื่อได ผลสรุปของกลุมมอบผูสรุ ปยอและมอบผูแทนกลุมรายงาน สรุปผลใหเพื่อน
กลุมอื่นฟง
 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
การพัฒนาตนเองมีความสําคัญยิ่ง ทุกคนตองการมีชีวิตอยูในสังคมดวยความสุข
ดําเนินชีวิตไปตามที่ตองการและคาดหวังไว สามารถพัฒนาตนเองไดทันกับสังคมที่เปลี่ยนไป
ความสําคัญในการพัฒนาตนเอง
 พรอมรับสถานการณที่เกิดขึ้น
 ปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม ตรงตามที่สังคมตองการ
 นําไปสูเปาหมายชีวิตที่กําหนดไว
 เห็นคุณคาของตนเองและทําหนาที่ไดอยางเต็มที่
ความสํ า คั ญ ที่ มี ต อ การพั ฒ นาตนเองยั ง เกี่ ย วข อ งและสั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น ทั้ ง คนใน
ครอบครั วดานชีวิ ตสว นตัว และผูคนในชุมชน ดานชีวิตความเปน อยูร วมกั น ทําใหอยูร วมกั นได ดว ย
ความสุข สงผลใหชุมชนเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สังคมมั่น คงอยู ไดด ว ยมนุ ษ ยที่พัฒ นาตนเอง รู จั ก คิด ค น แนวทางการทํางาน การใช
เทคโนโลยี มีวิธีคิดและปรับปรุงทักษะที่เพิ่มคุณภาพผลผลิต สามารถแขงขันกับสังคมอื่นและสงผลให
เศรษฐกิจของประเทศมั่นคง
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กิจกรรม 

เลือกเพื่อน 1 คนมาชว ยกัน คิ ดว า การพัฒ นาตนเองสําคัญ ต อตั ว ทาน ต อชุมชนและ
ตอสังคมอยางไร เขียนสรุปในสมุดหรือกระดาษ จากนั้นชวยกันเลาใหเพื่อน ๆ ไดฟงแนวคิดของคุ ณ
อยาลืมเพิ่มเติมสิ่งที่พบเห็นจากสภาพแวดลอมที่เปนอยูนอกเหนือจากเรื่องราวในหนังสือเรียนนี้ พูดคุย
กันใหชัดเจน ทุกเหตุผลมีคา คุณจะรูวาการเคารพความคิดซึ่งกันและกัน ชวยใหมีแนวคิดที่กวางขวาง
และรอบรูกวางไกลมากกวาการคิดเพียงคนเดียว

ภาพการตูน

 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม อาศัยหลักการมีสวนรวม การประสานความรวมมือ
การประชาสัมพันธ การใหความรูทั้งทางตรงและทางออม ฯลฯ

ภาพการตูนชายหนุมวัย
กลางคนยืนอยูคนเดียว

ชายหนุมคนเดิมกําลังจับ 1. หญิงวัยกลางคนถือโทร
มือกับหญิงและชายที่ยืน โขงกําลังพูด
อยูทางซายและทางขวา 2. ชายหนุมชี้ที่หนังสือ
และอธิบายใหผูชายอีกคน
ฟง

6



กิจกรรม 

อยูคนเดียวเงียบ ๆ นึกถึงการพัฒนาตนเองที่เคยทํามากอนวาใชวิธีการอยางไร ไดผล
แคไหน เขียนสรุปสั้น ๆ ในสมุดหรือกระดาษ แลวหาเพื่อนอีก 3 คน รวมทั้งตัวทานเปน 4 คน แยกจับคู
ผลัดกันเลาประสบการณพัฒนาตนเองที่สรุปไว ผูฟงแนะนํ าเพิ่มเติมใหกั บคูของตน จากนั้นทั้ง 4 คน
รวมกลุมอีกครั้ง เพื่อสรุปแนวทางจากประสบการณการพัฒนาตนเองของกลุม อยาลืมเลาใหกลุมอื่นฟง
กิจ กรรมนี้ฝกการเลาเรื่องราว การฟง การคิ ด การใชเหตุและผล การตัด สิน ใจเลือก
เรื่องราวที่จะสรุปใหกลุมอื่นรับฟง ที่สําคัญชวยใหทุกคนในกลุมรูจักการมีสวนรวม การรวมแรงรวมใจ
ใหเกิดผลงานกลุมและการใชความสามารถที่ทุกคนในกลุมมีอยู
 เก็บสรุปสั้น ๆ ไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
พักสักครูหนึ่งกอน หายเหนื่อยแลว เริ่มทํากิจกรรมตอไป


กิจกรรม 

หาอาสาสมั ครและผูชวย รวม 2 คน เพื่อนํากลุมใหญ ใหเพื่อน ๆ ทุกคนชวยกั นระดม
ความคิดวา นอกจากหลักการมีสวนรวม การรวมมือกัน การประชาสัมพันธและการใหความรูทั้งทางตรงและ
ทางออมแลวยังมีเรื่องใดอีกบางที่เปนหลักการสําคัญในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
ผูนํากลุมใหญพยายามรวบรวมแนวคิดจากเพื่อน ๆ โดยมีผูชวยบันทึกแนวคิดอยางยอไวให
ทุกคนไดอานทบทวน อยาลืมวาผูนํากลุมตองถามเพื่อใหไดรายละเอียดมากที่สุด สําหรับผูชวยใหบันทึก
สรุปอยางยอ ดวยภาษาที่เขาใจงายและชัดเจน อาจเพิ่มคําถามโดยถามถึงแนวทางการใหความรูทางตรงและ
ทางออมวาเปนอยางไรบาง เชน การบอกโดยตรง หรือการใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ผูชวยสรุปความคิดไว
บนกระดาษ ทุกคนมีโอกาสแสดงภาวะผูนํ าและผูตาม รูจั กการคิดหาเหตุผล มีการตัดสินใจ มี สวนรวม
มีการยอมรับและเรียนรูซึ่งกันและกันภายในกลุม ทุกคนไดรับโอกาสในการแสดงออกตามความถนัด
 เก็บบันทึกสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
 กิจกรรมเสนอแนะ 
 ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
พูดคุย ปรึกษาหารือ เรื่องราวที่เปนประโยชนตอการเรียนรูเรื่องการพัฒนาตนเอง
ชุมชน สังคม
 ฝกการแสดงแนวคิดกอนตัดสินใจทั้งเรื่องการเรียน การทํางานและเรื่องสวนตัว
โดยใชหลัก “คิดเปน” ที่เคยรูจกั กันมาแลว

7

ประโยชนที่มีตอตนเอง ชุมชน สังคม

ภาพการตูน มีคําพูดสั้น ๆ กระจายอยูในภาพ : ความสุข มีเปาหมาย ใจเบิกบาน รวดเร็ว มีระเบียบ สงบ
มีความหวัง ไมก ลั วความยากลําบาก ตรงตอ เวลา มานะบากบั่ น ชนะใจตนเอง มีความรู คิด เป น มี
ปฏิภาณ รูจักสังเกต ไมโกหกหลอกลวง กลาหาญ มีสมาธิ รูจักเหตุผล มีสวนรวม เสมอตนเสมอปลาย
รูจัก ไตรตรอง ขยัน ประหยัด ซื่อ ตรง มีสติ รูจกฝ กฝนตนเอง ไมล ดละความพยายาม รูจักกาลเทศะ
ระมัดระวัง ทํ าตนใหนาเชื่อถือ พึ่งพาตนเอง ชวยเหลือผูอื่ น รูจักเสียสละ เอื้อเฟอ เผื่อแผ คิดเชิงบวก
คิดดีทําดี มีเมตตา กตัญูรูคุณ สามัคคี
หมายเหตุ : ตัวอักษรสวยงาม เอียงซายขวา โดยไมตองจัดเปนหมวดหมู

 กิจกรรม 
รวมกลุมเพื่อน 4 คน คนหาขอความจากภาพ แลวสรุปในสมุดหรือกระดาษ ดังนี้
ประโยชนใดเกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองบาง
ขอความใดสรางประโยชนใหเกิดกับชุมชน สังคม กลุมสามารถคนหาขอความที่อยู
ในภาพ รวมทั้งรวมกันคิดภายในกลุมเพื่อเพิ่มเติมคุณลักษณะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง ชุมชน
สังคมไดตามตองการ
ขอให คิ ด อยู เ สมอว า ทุ ก คํ า ตอบผ า นกระบวนการคิ ด ด ว ยเหตุ แ ละผลมาแล ว
การตัดสินใจเลือกคุณสมบัติใดก็ตามยอมมีเหตุผลรองรับและอธิบายได คุณสมบัติบางประการอาจเกิด
ประโยชนทั้งตอตนเอง ชุมชนและสังคม ทุกคนกําลังฝกการใชความรู ประสบการณ การรูจักเคารพความ
คิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม การรับฟงเหตุและผลดวยการไตรตรองอยางรอบคอบ รวมทั้งการตัดสินใจ
เลือกคุณสมบัติที่ทุกคนในกลุมยอมรับได
หลังจากสรุปในสมุดและกระดาษเรียบรอยแลว ทบทวนอีกครั้งภายในกลุมใหโอกาส
เพื่อนรวมกลุมเพิ่มเติมสิ่งที่ตองการซึ่งทุกคนในกลุมพิจารณาแลววาเหมาะสม
 เก็บคําตอบไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
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บทที่ 2
การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
ขอมูล คือ สภาพเปนจริงที่ปรากฏในรูปตัวอักษร สัญลักษณ ตัวเลข คําบอกเลาจากผูรู
สถานการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบันทึกและการถายทอดผานสื่อตาง ๆ ทั้งเอกสาร บุคคล วิทยุ โทรทัศน
อินเทอรเน็ต ฯลฯ
 กิจกรรม 
ทบทวนเหตุก ารณ ที่ผานมาวาคุ ณไดรั บข อมูลจากที่ใดบาง และใชประโยชน ได จริ ง
มากนอยแคไหน บันทึกยอในสมุดหรือกระดาษ จากนั้นเลาใหเพื่อนฟงและบันทึกความเห็นของเพื่อนที่
เพิ่มเติมไว
 เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 

กิจกรรมเสนอแนะ
หาโอกาสพูดคุยกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับเรื่องขอมูลวาการเสาะหาขอมูลเปนเรื่องยาก
หรืองายเพียงใด
ขอมูลเหลานี้เชื่อไดแคไหน เคยไดรับขอมูลที่ผิดพลาดอยางไร
ความสําคัญและคุณสมบัติขอ มูลทีด่ ี
การทํางานใดก็ตามตองใชขอมูลมาประกอบเพื่อเปนแนวทางในการคิด พิจารณาและ
ตัดสินใจ
ขอมูลจะมีความสําคัญไดก็ตอเมื่อเปนขอมูลที่มีความถูกตองและเชื่อถือได ตรงตาม
ความตองการของผูใชและเปนขอมูลลาสุดที่ทันสมัย
 กิจกรรม 
รวมกลุมเพื่อน 6 คน เลือกหัวหนากลุมและผูชวยหัว หนากลุม สอบถามเพื่อน ๆ ให
ออกความเห็นวาขอมูลมีความสําคัญอยางไร เหตุใดจึงตองใชขอมูลมาประกอบ ผูชวยรวบรวมแนวคิด
และบันทึกสรุปในสมุดหรือกระดาษ แลวแลกเปลี่ยนขอสรุปของกลุมกับเพื่อน ๆ กลุมอื่น
 เก็บบันทึกสรุปไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
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ขอมูลที่ดีตองมีลักษณะตอไปนี้

ภาพการตูน

ภาพการตูน ภาพเดิม
แตมองจากคนละมุมมีคําพูดของ
เจานาย “ผมไมไดอยากรูหรอกนะ
วาเธอสนใจชายหนุมหนาตาดี
แคไหน”

ภาพการตูน ภาพเดิม

1.ถูกตองและเชื่อถือไดตองรวบรวมผลของขอมูล
ความมั่นใจวาถูกตองและเชื่อถือไดโดยใหผาน
การตรวจสอบโดยละเอียดขอมูลอาจตองแปลงใหอยู
ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรเขาใจไดอยางถูกตอง
บางครั้งขอมูลผิดพลาดเพราะใชโปรแกรมหรือ
สูตรคํานวณผิดพลาดจึงตองกําหนดวิธีการรวบรวม
ผลดวยความละเอียดรอบคอบ
2. ตรงตามความตองการของผูใ ช เมื่อจะเก็บขอมูล
ใหเลือกเก็บขอมูลเฉพาะที่ผใู ชตองการเทานั้น ตอง
ไมเก็บขอมูลอื่น ๆ ที่ไมตรงกับการใชงาน แตให
มั่นใจวา ขอมูลที่ตองการเก็บนัน้ เก็บไดอยาง
ครบถวนและสมบูรณ

3. เปนขอมูลลาสุดที่มีความทันสมัย ผูใ ชขอมูล
นําไปใชไดทนั เวลา เพราะเก็บขอมูลมาดวยความ
รวดเร็ว ทันความตองการของผูใช

จะใชตัวเลขนี้ตั้งแตเดือนที่แลว”
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 กิจกรรม 
ชวนเพื่อนทบทวนลักษณะที่ดีของขอมูล แลวสรุปเนื้อหารวมกัน เขียนลงในสมุดหรือ
กระดาษให ชัด เจน จากนั้ น เลา สิ่งที่ สรุ ปใหเพื่ อนคนอื่น ฟ ง เพื่ อแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ข อ สังเกตและ
ความเห็นเพิ่มเติมโดยบันทึกยอในสมุดหรือกระดาษอีกครั้งหนึ่ง
กิจกรรมลักษณะเชนนี้ เปนการชวยฝกฝนใหมีการคิด พิจารณา ไตรตรองและตัดสินใจ
เลือกขอสรุปที่ดีสําหรับกลุม
การฝกฝนจะชวยเพิ่มความสามารถทางความคิด มีการพัฒนาตนเองในทางที่ดีใหเกิดขึน้
ซึ่งเปนรากฐานที่ดีที่นําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมตอไป เพราะชุมชนและสังคมจะดีไดตองเริ่ ม
จากคนซึ่งเปนหนวยเล็กที่สุด เมื่อมีการพัฒนาเกิดขึ้นทุกระดับ ทายที่สุดจะสงผลที่ดีไปสูประเทศชาติให
เปนปกแผนและมั่นคง
 เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
คุณสมบัติของขอมูลทีด่ ี

ภาพการตูน
คน ลักษณะรูปรางหนาตาตางกัน มองดูนารัก ถือปายหรือยกปายดวย 2 มือชูขนึ้ ฯลฯ ใหมีวธิ ี

ยกภาพการตูนทีถ่ ือปายที่ 1

1. ขอมูลที่ดีมีความถูกตองแมนยํา อาจมีความคลาดเคลื่อน
อยูบาง แตก็ควรควบคุมใหเกิดความคลาดเคลื่อน
นอยที่สุด
2. ขอมูลทันสมัย ทันเวลาที่ตองการใชขอมูลที่
ถูกตองแมนยํา แตไดผลมาอยางลาชา จะไมมคี ณ
ุ คา
แมแตนอยและไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเลย
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ยกภาพการตูนที่ถือปายที่ 3
“สมบูรณ” มาไวตรงนี้

ยกภาพการตูนที่ถือปายที่ 4

3. ขอมูลมีความสมบูรณครบถวน ใหทั้งขอเท็จจริง หรือให
ขาวสารอยางครบถวนทุกประการ ขอมูลที่ไดมาไมครบ
ทําใหใชการไมได
4. ขอมูลที่ไดรับควรจัดระบบใหอยูในรูปแบบที่กะทัดรัด
ไมเยิ่นเยอ หรือกระจัดกระจาย จึงจะสะดวกเมื่อตองการใช
และคนหา ผูใชเขาใจขอมูลไดทันที

5. ข อ มูล ที่ จัด ทําตรงกั บ ความตอ งการของผูใ ชแ ละจําเป น
ตองรู เพื่อใหเกิดประโยชนตอการทํางานตอไป ทั้งการจัดทํา
แผนการตั ด สิน ป ญ หาที่ต องการหาแนวทางคํ าตอบข อมู ล
มากมายที่ไมตรงตามความตองการของผูใชจะไมมีประโยชน
ใดเลย
ยกภาพการตูนที่ถือปายที่ 6

6. ขอมูลตองเก็บรวบรวมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
เพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห วิจัย หรือ
หาแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 กิจกรรม 
รวมกลุมเพื่อน 6 คน ชวยกันทบทวนเรื่องคุณสมบัติของขอมูลที่ดี โดยใหมีผูอาสาเปน
หัวหนากลุมและผูชวยหัวหนากลุมพยายามใหเพื่อน ๆ ชวยกันคิดผลสรุปจากกลุมใหผูชวยเขียนในสมุด
หรือกระดาษแลวรายงานใหกลุมอื่นทราบ
กิจกรรมนี้ชว ยใหทกุ คนฝกการทํางานรวมกัน ไดรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน รูจ ัก
ลําดับความคิด การใชเหตุผล การยอมรับและฝกตัดสินใจ ซึ่งการทําเชนนี้ไดอาศัยหลักการ “คิดเปน” ซึ่ง
เปนพื้นฐานที่ดขี องมนุษย ใหไดพฒ
ั นาตนเองและขยายขีดการพัฒนาไปสูวงกวางตอไป
 เก็บคําตอบไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล
เมื่อตองการจัดเก็บขอมูล สิ่งแรกที่ตองคิดและตัดสินใจ คือ จะเก็บขอมูลดวยวิธีการใด
แตตองนึกดวยวา วิธีที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับสภาพความเปนไปไดและความตั้งใจวา จะใชประโยชน
เพื่ออะไร เมื่อตอบคํ าถามนี้ ไดแลว จึงเลือกวิธีก ารจัดเก็บข อมูลที่ตองการซึ่งมีอยูหลายวิ ธี วิ ธีแรกคื อ
การสังเกต
ถาตองการรูวาพระอาทิตยตกโดยเฉลี่ยแลว
ภาพการตูนผูชายอวนใสแวนกันแดด มองไปที่
ตรงกับชวงเวลาใด ก็สังเกตชวงเวลา
ดวงอาทิตยซึ่งเกือบจะลับขอบฟา
พระอาทิตยตกในแตละวัน

ภาพชายคนเดิมไมใสแวน (ครึง่ ตัว)
กําลังจดขอมูลในสมุด

ภาพลูกตาสีขาว 1 คู
  มองไปที่ตัวเลข
18.05 +18.07+18.09+18.10+18.13+18.15+18.16 น.
หารดวย 7 = ?

แลวจดเวลาที่พระอาทิตยตกไวทกุ วัน
ตอเนื่องกันไปเปนสัปดาหหรือเปนเดือน
ก็ได

จากนัน้ นําขอมูลเวลาที่บันทึกไวแตละครั้ง
มารวมกัน ไดตวั เลขเทาใดก็นํามาหารดวย
จํานวนครั้งที่จดบันทึกเวลา ก็จะได
“คาเฉลี่ย” วาพระอาทิตยตกโดยเฉลี่ยแลว
ตรงกับเวลาใด

 กิจกรรม 
ชวนเพื่อน 1 คนมาทบทวนวา วิธีการเก็บขอมูลแบบแรกเรียกวาอะไร ชวยกัน
ยกตัวอยางอื่นเพื่อใหเห็นวาจะเก็บขอมูลไดอยางไรและจะหาคาเฉลี่ยดวยวิธีใด
เมื่อไดขอตกลงรวมกันแลวสรุปยอลงในสมุดหรือกระดาษ
อยาลืมวาตองชวยกันคิดและยอมรับขอเสนอแนะจากเพื่อน โดยตางฝายตางฟงเหตุผล
ซึ่งกันและกัน ถายังไมเขาใจขอใหถามครูผูสอนหรือผูรู
 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
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การเก็บขอมูลดวยการสังเกตแมวาจะดูเหมือนงายและสะดวก แตถาใหไดขอมูล
ที่ชัดเจนและคลาดเคลื่อนนอยที่สุด ตองเฝาดูดวยความเอาใจใสโดยการสังเกตและรับรูด วยตา หู และ
การสัมผัส
วิธีการเก็บขอมูลโดยการสังเกต จึงจําเปนตองมีขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้
กําหนดจุดมุงหมายที่แนนอนและชัดเจนวาตองการรูเรือ่ งใด
วางแผนอยางเปนระบบ กําหนดกรอบการสังเกตและระยะเวลาใหชัดเจน
บันทึกเหตุการณและเรื่องราวที่ตรงตามความตองการ
สามารถทดสอบเพื่อความถูกตองและนาเชื่อถือได
การเก็บขอมูลโดยการสังเกต แบงออกเปนขั้นตาง ๆ ที่สําคัญ 4 ขั้นดวยกันคือ
1. ขั้นเตรียมการสังเกต :
 เลือกพื้นที่
 เตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับเก็บขอมูลทั้งภาพและเสียง
กําหนดวัน เวลา สถานที่และนัดหมายผูที่จะไปทําการสังเกต
2. ขั้นการสังเกต :
 แนะนําตนเองและทําความรูจ ักกับหัวหนากลุมผูที่จะไปศึกษา ซึ่งเรียกกันวา กลุม
ประชากรศึกษา
สรางสัมพันธที่ดีภายในกลุม
สังเกตและเก็บขอมูลตามประเด็นหรือกรอบที่กําหนดไว
3. ขั้นการบันทึกขอมูล :
เขียนบรรยายรายละเอียดใหไดมากที่สุด
4. ขั้นเสร็จสิ้นการสังเกต :
กลาวขอบคุณผูใหความรวมมือซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชน
 กิจกรรม 
รวมกลุมเพื่อน 4-6 คน ทบทวนเรื่ องราวเกี่ย วกั บขั้น ตอนตาง ๆ ที่สําคั ญในการเก็ บ
ขอมูลโดยการสังเกต จากนั้นเลือกตัวแทน 1 คน สรุปใหเพื่อนที่อยูในกลุมฟง แตละคนบันทึกยอไวเพื่อ
เตือนความจําในสมุดหรือกระดาษ
ขอใหทุกคนชวยกันคิดและชวยกันสรุปเพื่อบันทึกยอไวเตือนความจํา การมีสวนรวม
ในกลุมถือเปนกติกาสําคัญที่ทุกคนควรปฏิบัติ
 เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
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วิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
กาพการตูน หญิงสาวหุนสวยนั่งอยูทโี่ ตะฝงหนึ่ง มือขวาถือดินสอ มือซายแตะ
กระดาษบนโตะ กําลังมองหนาชายหนุมผมฟูซึ่งจองหญิงสาวจนตาโต และยิ้มปากกวาง
ทาทางปลื้มคนสวยอยางมาก

การสัมภาษณ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณได
เผชิญหนากัน โดยมีการพูดคุยซักถามกันตอหนา แตตองไมลืมวาการพูดคุยกันตองมีจุดมุงหมาย
ที่ชัดเจนขณะพูดคุย ผูเก็บขอมูลหรือผูสัมภาษณ จะใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลซึ่งก็คือ แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณ คืออะไร...............
แบบสัมภาษณ คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งในแบบสัมภาษณจะมี
ขอคําถามที่ผูเก็บรวบรวมขอมูล หรือผูสัมภาษณใชเปนแนวทางในการซักถามและพูดคุยกับผูใหสัมภาษณ
พูด ใหงายก็คื อ การสัมภาษณ ต องมีค นถามและคนตอบ คนถามใชแบบสัมภาษณ ที่
เขียนคําถามไวแลว ขณะสัมภาษณอาจถามและตอบกันแบบปากเปลา คนตอบเลาใหฟง สวนคนถามก็จด
ไว เป น หลัก ฐานกั น ลืม หรื อ อาจใชก ารบัน ทึ ก เสีย งด ว ยวิ ธีก ารต า ง ๆ ที่ทําได โ ดยมีก ารขออนุ ญ าต
บันทึกเสียงในขณะพูดคุยจดตามไปแลวเขียนอีกครั้งหนึ่งหลังการซักถามพูดคุยจบลง
 กิจกรรม 
ลองทบทวนวาวิธีก ารเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเปนอยางไร แลวบันทึกยอเฉพาะ
เรื่องสําคัญที่ควรจดจําไวในสมุดหรือกระดาษ มีโอกาสเมื่อใดใหเลาสิ่งที่เรียนรูใหกับเพื่อน ๆ ฟงบาง
จงเชื่อมั่นวาใครก็ตามเมื่อรูอะไรแลวสามารถบอกคนอื่นได จะยิ่งชวยใหเขาใจและจดจําไดตลอดไป
เพราะเมื่อเราเผื่อแผความรูใหกับเพื่อน เพื่อนก็จะใหสิ่งเหลานี้กลับคืนมาแกเราเชนกัน
 เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 

15

การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณจําแนกไดตามความเหมาะสมกับงานที่ตองการศึกษา ดังนี้
ภาพการตูนชายวัยกลางคนกําลังจดขอความ
ลงบนกระดาษ สวนหญิงสูงวัยใสแวนรูปรางอวน
กําลังเลาเรื่องราว ตามองผูชายทีก่ ําลังเขียนขอความ

สัมภาษณเปนรายบุคคล ผูถูกเลือกถือวา
เปนกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของ
ประชากรทีจ่ ะศึกษาหรือเรียกใหงายวา
เปนตัวแทนของเรื่องที่ตองการรู

ภาพการตูนชายคนเดิมกําลังพูดกับผูชายอายุ
50 ป แตงกายภูมิฐานที่นั่งอยูในหองทํางานที่
มีชั้นหนังสือและกองเอกสาร

สัมภาษณผูรูที่ใหขอมูลหลักหรือขอมูล
สําคัญ ซึ่งคนอื่นไมรู เปนบุคคลที่แตกตาง
จากคนอื่น มีความรอบรูข อมูลตาง ๆ ในเรื่องที่
ผูสัมภาษณตองการ เพราะเปนการสัมภาษณ
ที่เจาะลึกไดแก ปราชญชาวบาน นักวิชาการ
นักธุรกิจ ผูนําทองถิ่นฯลฯ

ภาพการตูนชายคนเดิมนัง่ ลอมวงกับชาวบาน
ทั้งหญิงและชาย 8 คน ชาวบานคนหนึ่งกําลัง
พูด ชายคนเดิมกมหนาจดบันทึก

สัมภาษณเปนกลุม เพื่อหาขอมูลจากกลุม
บุคคลที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการ
ศึกษา วิธีการแบบนี้อาจเรียกวา ซักถาม
หรือสนทนากลุม ทุกคนออกความเห็น
และซักถามไดอยางเสรี

 กิจกรรม 
รวมกลุมโดยชวนเพื่อนอีก 2 คน มาพูดคุยเกี่ยวกับการเก็บขอมูล 3 แบบ คือ สัมภาษณ
เปนรายบุคคล สัมภาษณผูรูที่ใหขอมูลหลักและสัมภาษณเปนกลุม เมื่อทบทวนจนเขาใจแลว แตละคน
เลือกวิธีการสัมภาษณคนละแบบ แลวทดลองหมุนเวียนกันเลาใหเพื่อนในกลุมฟงจนครบทั้ง 3 แบบ
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ขั้นตอนเตรียมการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
1. เตรียมตัวผูสัมภาษณ นัดประชุมชี้แจงให
เขาใจแบบสัมภาษณและที่สําคัญตอง
เขาใจทั้งดานภาษา วัฒนธรรมและ
ประเพณีของทองถิ่น รวมถึงผูให
สัมภาษณและสถานที่ทําการสัมภาษณ

2. ทําหนังสือขอความรวมมือ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ ซึ่งจัดเตรียมไว
เพื่อการสัมภาษณและอยาลืมตรวจสอบให
แนชัดวาติดตอประสานงานครบถวนแลว

ภาพการตูน
ดินสอแหลมใสไวในแกวน้าํ
ปากกาอยูใ นแกว
กระดาษวางเปนปก
ฯลฯ

3. เตรียมวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการสัมภาษณให
พรอมใชงาน เชน ดินสอ ปากกา กระดาษ
เปนตน

4. ขั้นสงแบบสัมภาษณใหผใู หขอ มูลไดทําความ
เขาใจและเตรียมตัวใหพรอมกอนการสัมภาษณ
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ภาพการตูน ผูช ายอายุ 30 ป (ภาพครึ่งตัว)
แสดงทาแนะนําตนเอง ผูห ญิงอายุ 25 ป
คนเดิมฟงอยางตัง้ ใจ

5. ขั้นการสัมภาษณ
ชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูล
บอกความสําคัญของตัวผูใหสัมภาษณ เพื่อ
กระตุนใหไดขอมูลที่เปนจริง
 บอกประโยชนจากการเก็บขอมูลและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะไดขอมูลที่ถูกตองและ
ครบถวน
 พยายามใหผูใหสัมภาษณบอกขอมูลมากที่สุด
โดยใชภาษาสุภาพ ไมถามนํา แตพยายามให
ไดคําตอบตามประเด็นที่ตองการ

 ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ

ภาพการตูน หญิงสาวอายุ 25 กําลังนั่งบันทึกผล
การสัมภาษณมีกระดาษบันทึกหลายแผนอยูบน
โตะ มือขวาถือปากกา เหนือศีรษะภาพแสดง
เหตุการณตอนสัมภาษณ มือซายทาวคาง
ทาทางครุนคิด
ขณะสัมภาษณอาจบันทึกไดไมครบถวน จึงตองทบทวนผลการสัมภาษณอีกครั้ง
หลักปฏิบัติในการทบทวนผลการสัมภาษณที่ตองจดจํานําไปใช มีดังนี้
 ควรบันทึกผลทันทีระหวางการสัมภาษณ หรือหลังจากสัมภาษณผานไปไดไมนาน
เพราะจะไดไมหลงลืม หรือไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง
 ควรบันทึกผลตามจริงเทานัน้ และตองไมเพิ่มความคิดเห็นของผูสัมภาษณเขาไป
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 ขั้นสิ้นสุดการสัมภาษณ
ดูความถูกตองของขอมูล
 ขอบคุณผูใหสัมภาษณที่ชว ยใหขอมูลที่เปนประโยชน



กิจกรรม 

ชวนเพื่อน 1 คน ชวยกันทบทวนและพูดคุยเกี่ยวกับขัน้ ตอนการเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณ จากนั้นสรุปยอลงในสมุดหรือกระดาษ พยายามหาโอกาสเลาผลสรุปเรื่องนี้ให
เพื่อนคนอื่นฟง
 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
อยาลืมวาการเรียนรูเรื่องใดก็ตาม ถาไดทบทวนบอยครั้งและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณกับผูอื่น ยอมเปนการเพิ่มพูนความรูใหมากยิ่งขึน้
วิธีการจัดเก็บขอมูลนอกจากการสังเกตและการสัมภาษณ ก็ยังเก็บขอมูลไดโดย
การสํารวจ การสอบถามและการรวบรวมขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลว
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การเก็บขอมูลโดยการสํารวจ

ภาพการตูน ชายอายุ
40 ป ผอมแหง
ใสแวน ใสหมวก
ทีละพื้นที่ แลวนําขอมู
แตงตัวเท ถือแวน
แมลงที่ตนขาว

การสํารวจเปนการออกไปเก็บขอมูลจาก
สถานที่จริง เชน ถาตองการรูขอมูลเกี่ยวกับ
แมลงที่ทําลายตนขาวในนา ก็ตองสํารวจไป
ทีละพื้นที่ แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
วิธีการกําจัดแมลงที่ทําลายตนขาว

ขณะสํารวจก็ตองบันทึกขอมูลไวใหชัดเจน เพราะขอมูลที่ไดมาจากนาขาวแตละแปลง
ตองรวบรวมไวเพื่อวิเคราะหวิธีในการกําจัดและทําลายแมลงที่เปนศัตรูขาว



กิจกรรม 

หาเวลาวาง มองไปรอบ ๆ ตั ว แลวลองคิดว าจะสํารวจอะไรบางและมีวิธีการสํารวจ
อยางไร คงเดาไดวา เราตองมีแบบสํารวจ โดยเขียนประเด็นที่จะสํารวจไวลวงหนาและบันทึกสภาพที่พบ
เห็นขณะทําการสํารวจ ขอมูลเหลานี้จะใชเพื่อการวิเคราะหตอไป
หาโอกาสเลาเรื่องการสํารวจใหเพื่อน ๆ ฟงและลองสอบถามวาเพื่อนเคยสํารวจอะไร
มาบาง เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน
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การเก็บขอมูลโดยการ
สอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม เปนการเก็บขอมูลจากประชากร หรือ
กลุมตัวอยางที่ศึกษาโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งหมายความวา เรามีแบบสอบถามใหคนที่เราตองการรูข อมูล
ตอบกลับมา การเก็บขอมูลอยางนี้ ทําได 4 วิธี ดังนี้

ภาพการตูน ผูชายอวนเข็น
รถเข็นสงของที่มีซอง
จดหมายเปนมัด ๆ มาที่ตู
ไปรษณีย แสดงทาทางเข็น
ดวยความเหนื่อยมีเหงื่อ
กระเด็นจากใบหนา

 สงแบบสอบถามทางไปรษณีย
และกําหนดระยะเวลาสงแบบสอบถาม
ที่ตอบแลวกลับคืน ใชวิธีนี้ถาผูตอบ
อยูหางไกล คนหาหรือติดตาม
ไมสะดวก

ภาพการตูน ผูชายอวนคนเดิม
กอดแบบสอบถามที่พับไว
ดานซาย สวนมือขวาถือแบบ
สงออกไปมีภาพมือคนยื่นมา
ขอรับโดยรอบมากมาย เหงื่อ

 สงแบบสอบถามใหกับมือผูตอบ และ
กําหนดวิธีการรวบรวมเพื่อสงคืน หรือ
ใหเวลาผูตอบแลวสงคืนทางไปรษณีย
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ภาพการตูน ผูชายอวนคนเดิม
นั่งอยูบนแครไมไผทางขวา
ผูใหญบานมีผาขาวมาคาดพุง
นั่ง
อยูทางซายตรงกลางแคร มีกอง
จดหมาย ผูชายอวนยกมือไหว
ขอบคุณ
ภาพการตูน ผูชายอวนคนเดิม
ยกมัดแบบสอบถามสงให
เจาหนาที่อนามัยผูหญิง
เจาหนาที่เอื้อมมือไปรับ ในภาพ
มีปายเขียนวา “อนามัย”



 ฝากผูนําทองถิ่นไปแจกจายใหถึงมือ
ผูตอบแบบสอบถามแลวรวบรวมสงคืน
หรือใหเวลาผูตอบแลวสงคืนทางไปรษณีย

 ขอความรวมมือเจาหนาที่ในพื้นที่
แจกแบบสอบถามและรวบรวมสงกลับคืน
หรือหนวยงานเจาของแบบสอบถามไปเก็บ
แบบสอบถามจากเจาหนาที่ในพืน้ ที่ซึ่ง
รวบรวมไวแลว

กิจกรรม 

ขอใหทบทวนวิธีเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามดวยการชวนเพื่อนอีก 1 คน มาจับคูกนั
แตละคนเลือกทบทวนวิธีเก็บขอมูลคนละ 2 วิธี เมื่อเขาใจดีแลว ผลัดกันเลาใหเพื่อนฟง ขอใหนึกเสมอวา
ยิ่งเลาใหเพื่อนฟงหลายครั้งเทาไรคนเลาก็จะจําไดแมนยํายิง่ ขึ้นเทานั้น
ถายังไมเหนื่อยจนเกินไป มารูจักวิธีการจัดเก็บขอมูลที่จะฝากไวเปนวิธีสุดทายกันเลย
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การรวมรวบขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลว

ภาพการตูน ผูหญิงผอมบาง 25 ป ใสแวน ผมชี้เหมือน
ขนหัวลุก นั่งอานหนังสือ มีกองหนังสืออยูบนโตะสูง
ทวมหัว บางสวนวางบนโตะขาง ๆ

การรวบรวมขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลว เปนการรวบรวมขอมูลที่เสียคาใชจายนอย
เพราะคนอื่นลงทุนทั้งสมอง เวลาและเงินแลว เชน อยากรูขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรก็หาขอมูลโดยการอาน
หนั งสือที่ เกี่ ย วกั บสมุน ไพรที่มีผู เขี ย นไว หรื อรวบรวมไว แลว นอกจากนี้ ยั ง หาอานได จ ากวารสาร
นิตยสารและแหลงขอมูลที่มีผูนิยมใชคนหาขอมูลมากที่สุด คือ การคนหาจากอินเทอรเน็ต เพราะสะดวก
รวดเร็ว มีขอมูลที่หลากหลายและเสียคาใชจายไมมาก

ภาพการตูน ชาย
หนุม 30 ป เห็น
เฉพาะใบหนาและ
ขอควรระวัง : ขอมูลจากอินเทอรเน็ตอาจมีผิดพลาดบาง ควรตรวจสอบกับแหลงขอมูลอื่น ๆ ดวย
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กิจกรรม 

อานทบทวนเรื่องการรวบรวมขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลวอีกครั้งหนึ่ง แลวเลาใหเพื่อน
ฟง จากนัน้ คุยกันเรื่องผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึน้ ได จากการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต แลวสรุปยอ
ลงในสมุดหรือกระดาษ
 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 

เรื่องที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดเปนจํานวนมากและหลากหลายกันไปนัน้ จําเปนตองนํามา
วิเคราะหกอนใช เมื่อพูดถึงคําวา “วิเคราะห” ก็คงตองดูที่ความหมายกันกอน
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“การวิเคราะห” หมายถึง การศึกษา คนควา ดว ยความละเอีย ดและรอบคอบในเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตรงตามความตองการที่จะนําไปใช โดยลักษณะของขอมูลและสถิติตาง ๆ เปนการเรียนรู
ดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมูขอมูล การวิ เคราะหขอมูลและการแปลความหมายของ
ขอมูล
ขอใหนึกอยูเสมอวา “การวิเคราะหขอมูล” หมายถึง การดําเนินการเพื่อสรุปความสําคัญ
ของขอมูลที่จะนําไปใช ใหตรงตามความเปนจริง ตรงตามความตองการ จากนั้นจึง จะนําไปใชได



กิจกรรม 

รวมกลุมเพื่อน 4-5 คน เพื่อทบทวนคําวา “การวิเคราะห” และ “การวิเคราะหขอมูล”
หมายถึง การดําเนินการเพื่อสรุปความสําคัญของขอมูลที่จะนําไปใช ใหตรงตามความเปนจริง ตรงตาม
ความตองการ จากนั้นจึงจะนําไปใชได


กิจกรรม 

รวมกลุมเพื่อน 4-5 คน เพื่อทบทวนคําวา “การวิเคราะห” และ “การวิเคราะหขอมูล”
ถาตองการเรียนรูเพิ่มเติม อาจพูดคุยกับผูรู หาหนังสือมาอาน หรือคนหาความรูเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต
ชว ยกัน สรุ ปย อเพื่อเตื อนความจํ า จากนั้ น เลือกตัว แทนจากกลุมเพื่อน 1 คน เพื่อเลาสรุปถึงความรู
เพิ่มเติมที่หามาได เพื่อนในกลุมคนอื่นอาจซัก ถามขอสงสัย หรืออธิบายเพิ่มเติมก็ได การแลกเปลี่ย น
ความรูกันจะชวยใหความรูแตกฉานมากขึ้น ขอใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมและกลาแสดงออก
 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลนั้น จําเปนตองมีหลักเกณฑในการเลือกหัวขอเพื่อ
การวิเคราะหซึ่งตองนึกถึงองคประกอบ 5 ประการที่สําคัญดังนี้
 ความสําคัญของปญหา
ปญหาบางเรื่องที่เกิดขึ้นอาจเปนขอมูลสวนนอยเทานั้น ไมไดมคี วามสําคัญ
มากพอที่จะนํามาวิเคราะห
 ความเปนไปได
ขอมูลบางเรื่องที่เก็บรวบรวมมาไดอาจเปนแคความคิดที่เลื่อนลอย จะคิดหา
หนทางอยางไรก็เปนไปไมได
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 ความนาสนใจและทันตอเหตุการณ
ขอมูลบางเรื่องไมได เปนที่สนใจของผูค นทั่ว ไป อาจน าสนใจเฉพาะสําหรั บ
คนบางกลุม นอกจากนี้ขอมูลบางเรื่องก็ไมควรเลือกมาวิเคราะห เพราะชาเกินไปและไมทันใชงานแลว
 ความนาสนใจของผูวิเคราะห
ผูที่จะทําการวิเคราะหอาจไมสนใจขอมูลบางเรื่องที่เก็บรวบรวมมา เปนธรรมดา
ที่ว า ใครก็ต ามไมสนใจเรื่องใด ย อมไมค อยมีความรู ลึก ซึ้งในเรื่ องนั้ น จึงไมน าจะเลือกหัวข อนั้น ๆ
มาวิเคราะห
 ความสามารถที่จะทําใหบรรลุผล
ข อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมมา อาจเป น เรื่ อ งที่ วิ เ คราะห อ อกมาแล ว มองไม เ ห็ น
ความสําเร็จซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้น อาจเปนปญหาหรือเปนเรื่องที่ยากเกินกวาจะแกไขใหสําเร็จได
หลั ก เกณฑที่ ไ ด รู จั ก กั น ไปแล ว นี้ ต อ งนํ า มาคิ ด พิ จ ารณาให ร อบคอบก อ นที่
จะเลือกหัวขอมาวิเคราะห เพราะสิ่งเหลานี้ คือเทคนิคสําคัญกอนที่จะเลือกวิเคราะหขอมูล



กิจกรรม 

ชวนเพื่อนสักคนมาทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยกัน คอย ๆ
พยายามคิดตามและทําความเขาใจไปพรอมกัน ขอใหทองไวในใจวา “ไมมีอะไรที่ยากเกินเรียนรู” เรื่องที่
คิดวายาก ก็ควรใชเวลาทบทวนซ้ําหลายครั้ง ถาครั้งนี้ยังไมเขาใจ ครั้งตอไปก็คงเขาใจได ความตั้งใจจริง
เปน สิ่งสําคั ญ ที่สุด เมื่อเข าใจแลว หาความรู เพิ่มเติ มจากผูรู อานจากหนั งสือ ตํ ารา หรื อค น คว า จาก
อินเทอรเน็ต จากนั้นชวยกันสรุปยอเฉพาะเรื่องสําคัญ
 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ 
ถาเหนื่อยหรือรูสึกสมองลา หยุดพักแลวคอยกลับมาเรียนรู บทที่ 3 ตอไป
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บทที่ 3
การวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันจําเปนตองมี
การวางแผนทีด่ ี

ภาพการตูน
ใบหนาชายหนุม 25 ป กําลัง
คิดถึงตนเองในอนาคตที่ลอย
อยูเหนือศีรษะ (ภาพครึ่งตัว
ใสเสื้อกาวนและมีหูฟงแสดง
วาเปนหมอ)

ภาพการตูน
ใบหนาชายคนเดิมคิดถึง
ชุมชนในอนาคต (ภาพเขา
กําลังตรวจคนไขที่อนามัย มี
คนไขรอตรวจอีก 2-3 คน)

ภาพการตูน
ใบหนาชายคนเดิมคิดถึง
สังคมในอนาคต (ภาพ
โรงพยาบาลมีรถพยาบาล
จอดอยู มีปายชี้ไปฉุกเฉิน)

กอนอื่นมารูจกั แผนพัฒนาตนเองกันเปนอยางแรก แผนพัฒนาตนเองเปนแผนทีค่ นใด
คนหนึ่งหรือกลุมคนหลายคนกําหนดขึ้นมา เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางและเพิ่มพูนลักษณะ
ที่จําเปนใหเกิดประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพจนไปสูจุดหมายที่ตองการ


กิจกรรม 

ลองนึกดูวา ทานเคยคิดวางแผนพัฒนาตนเองอยางไรแลวเลาใหเพื่อนสนิทฟง หลังจาก
เลาไปแลวยอนกลับมาตอบตัวทานเองวา เริ่มทําตามแผนหรือยังและดําเนินการตามแผนไปเพียงใด
กิจกรรมนี้ชวยกระตุนใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ไมลาหลัง สามารถกาวไปขางหนา
อยางมั่นคงและตอเนื่องตลอดเวลา
ควรมองภาพอนาคตไดวา การวางแผนพัฒนาตนเอง จะเปนรากฐานที่ดีที่จะนําไปสู
การวางแผนพัฒนาชุมชนและการวางแผนพัฒนาสังคมในที่สุด
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การใชขอ มูลจากการวิเคราะหเพือ่ วางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
การวางแผนพัฒ นาตนเอง ชุมชนและสังคม จํ าเปน ต องใชข อมูลจากการวิ เคราะห
มาชวยตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะพัฒนา เราอาจตองการพัฒนาหลายเรื่อง แตขอมูลจากการวิเคราะหจะชวย
ในการจัดลําดับความจําเปนวาเรื่องใดควรเลือกมาพัฒนากอนและเรื่องใดควรรอไวพัฒนาภายหลังได
รวมทั้งตองดูความเปนไปไดที่จะพัฒนา

ภาพการตูน ชายหนุม 25 ป (ครึ่งตัว) กอดอก
เห็นมือขางหนึ่งยกหัวแมโปง เหนือศีรษะ
กําลังคิดมีขอความ :
แผนที่พัฒนาตนเอง
1. ......................................................
2. .....................................................
3. ....................................................



แผนพัฒนาตนเองกําหนดไดจากเหตุและผล
ในการพัฒนา มีการกําหนดเปาหมายที่จะ
พัฒนาและมองภาพในอนาคตวาจะไดรับ
ความสําเร็จไดอยางไร หลังจากนั้นจึงคิดหา
วิธีการพัฒนารวมไปถึงปจจัยหรือสิ่งตาง ๆ
ที่ชวยใหประสบความสําเร็จ

กิจกรรม 

ชวนเพื่ อ น 2 คน มาร ว มพู ด คุ ย และทบทวนเรื่ อ งการใช ข อ มู ล จากการวิ เ คราะห
เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม วาตองทําอยางไรบาง ไดขอสรุปรวมกันแลว เลือกผูแทน
1 คน พูดสรุปใหฟงอีกครั้ง สวนอีก 2 คน ถามีแนวคิดเพิ่มเติมขอใหพูดไดอยางอิสระ
กิจกรรมนี้ชว ยใหทุก คนในกลุมได ฝกคิ ด ฝกการมีสวนรวม รู จักการแสดงออกและ
ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
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ภาพการตูน ผูชาย 30 ป (ครึ่งตัว) อยูกลางภาพ กําลังโอบไหลเทวดา มีปกและ
รัศมีเหนือศีรษะ สวนแขนอีกขางหนึ่งเหยียดไปผลักซาตาน มีเขา ถือ จน
เซไปไกลจากผูชายกลางภาพ

การพั ฒ นาเป น การกํ าจั ด ข อบกพร องให ห มดสิ้น ไป ซึ่ง ต อ งใช ค วามพยายามเป น
อยางมาก รวมทั้งต องเอาใจใสอย างจริงจัง จึงจะสามารถพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชนไดตามแผน
ที่กําหนด


กิจกรรม 

รวมกลุมเพื่อน 6 คน เลือกเพื่อนคนหนึ่งเปนตัวแทนกลุมที่จะเปนผูกําหนดแผนพัฒนา
ตนเอง ตัดสินใจวาจะเลือกพัฒนาเรื่องใดกอน คาดวาจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง และควรทําอยางไร
ใหประสบผลสําเร็จ เมื่อชวยกันคิดจนไดผลสรุป ใหเลือกผูที่จะสรุปเรื่องราวเลาใหสมาชิกในกลุมฟง
ขาดตกบกพรองตรงไหนให เพื่อนในกลุมชวยเพิ่มเติม
กิจกรรมนี้ ชวยใหสมาชิกกลุมไดฝก คิดอยางเปนระบบ รูจ กั แบงปนประสบการณ
ใหแกกัน ฝกความกลาคิด กลาแสดงออก และการยอมรับเหตุและผลของสมาชิกในกลุม
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การนําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิตประจําวัน
มนุษยทกุ คนที่อยูในชุมชนและสังคม สามารถนําแผนพัฒนาตนเองไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ไมวาจะมีอาชีพใดหรือฐานะเปนอยางไร

ข อ สํ า คั ญ เมื่ อ ใช ชี วิ ต ประจํ า วั น ตามแผนพั ฒ นาตนเองแลว ต อ งมี ก ารติ ด ตามผล
ประเมินผลดูวา ตนเองกําจัดสิ่งไมดี สิ่งที่ไมตองการออกไปจากชีวิตไดหรือไม เพราะทุกคนกําหนดไว
แลววาจะทําอะไร ใหไดผลเมื่อไหร อีกกี่วัน กี่เดือนขางหนา ยังมีอะไรที่เปนปญหาและอุปสรรคอีกบาง
จะแกไขหรือปรับตนเองอยางไรใหกาวพนขอจํากัดเหลานั้นไปได


กิจกรรม 

แตละคนลองคิดดูวา ขณะนี้ไดใชชวี ิตประจําวันไปตามแผนพัฒนาบุคคลไดแคไหน
อยางไร จากนัน้ เลือกเพื่อน 1 คน เพื่อผลัดกันเลาเรื่องราวทีเ่ กิดขึน้
อยาลืมวา การทําแผนพัฒนาตนเอง อาจเปนเรื่องงายสําหรับบางคน แตสําหรับอีกหลายคน
อาจเปนเรื่ องยาก ซึ่งตองใชความพยายามเพิ่มมากขึ้น ฝก วิ นัย ในตนเองอีกนิ ด เพิ่มความอดทนและ
มีความเสมอตนเสมอปลายอีกหนอย การชื่นชมเพื่อนจะเปนการใหกําลังใจ ชวยใหคนที่กําลังพยายามทํา
ตามแผนพัฒนาตนเองหายเหนื่อยไปไดบาง
ในขณะที่ทุกคนทําตามแผนพัฒนาตนเอง ยอมสงผลดีตอแผนพัฒนาชุมชนและสังคม
ตามไปดวย เกิดผลกระทบในทางที่ดีตอชุมชนและตอสังคมโดยรวม นอกจากนี้ยังเปนตัวอยางที่ดีใหกับ
ผูคนรอบขางในชุมชนและสังคม
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จงเชื่อเสมอวา ธรรมชาติของมนุษยทกุ ผูทุกนามเปนผูที่ใฝดีและทุกคนจะคิดแตสิ่งดี
ใหกับตนเอง มีความพรอมทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเปนไปในทางที่ถูกที่ควร ประสบการณเปนสิ่งที่สอน
มนุษยใหรูจกั ปรับตัวและสนใจทีจ่ ะเรียนรูและพัฒนาตนเองตอไปไมมีวันสิ้นสุด
การมีสวนรวมผลักดันแผนพัฒนา ตนเอง ชุมชน สังคม ใหเปนทีย่ อมรับ
แผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมจะเปนที่ยอมรับไดถาทุกคนมีสว นรวมผลักดัน
ใหเกิดขึ้น

การมีสวนรวม เปนคําที่ยิ่งใหญที่จะชวยใหเรื่องยากกลายเปนเรื่องงาย แตกอนอื่นควรดูวาแผนพัฒนา
ตนเองมีประโยชนอยางไร ประโยชนของแผนพัฒนาตนเองคือ
 รูขอดีและขอบกพรองของตนเอง หรือรูจุดเดน จุดดอยของตนเอง
 แผนพัฒนาตนเองเกิดขึ้นจากความตองการและความพรอมของผูจัดทําแผนโดยตรง
 มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
 มีเปาหมายในการพัฒนาตนเอง
 มีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ
เมื่อผูคนยอมรับและเขาใจถึงประโยชนของแผนพัฒนาตนเองก็จะนําไปสูการผลักดันใหมีการใชแผน
เหลานี้ ซึ่งแผนพัฒนาชุมชนจะเปน แนวทางการพัฒนาและแกไขปญ หาที่เกิ ดขึ้ นในชุมชน โดยผาน
กระบวนการคิด การตัดสินใจโดยชุมชนเอง ตางคนตางรวมกันคนหา รวมกันเรียนรู มีการสํารวจและ
วิเคราะหขอมูลภายในชุมชน จัดทําแนวทางพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับความพรอมของชุมชนอยาง
ชัดเจน ซึ่งแผนพัฒนาชุมชนมักเนนที่การสรางรายไดใหกับชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนใน
ชุมชนและการฟนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
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กิจกรรม 

ใชเวลาเพื่อคิดดูวา ตัวทานเองมีสวนรวมผลักดันแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
ใหเปนที่ยอมรับภายในชุมชนและสังคมของทานเพียงใด จากนั้นรวมกลุมเพื่อน 6 คน ชวยกันคิดทบทวน
วา ในชุมชนที่ทานอาศัยอยูนั้น ผูคนใหความรวมมือในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาเรื่องใดในชุมชนบาง
ขออาสาสมัครภายในกลุม 1 คน ชวยเลาเรื่องราวที่สรุปไดภายในกลุมอีกครั้งหนึ่ง


กิจกรรม 

ชวนเพื่ อนมาพู ด คุ ย เกี่ ย วกั บหลัก การพัฒ นาชุ มชนในเรื่ องความคิ ด ริ เริ่ มใหมาจาก
ประชาชน เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนและเรื่องการพึ่งพาตนเอง พยายามพูดขยายความใหได
รายละเอียดตามที่เขาใจมากที่สุด
เรื่องบางเรื่องถาเขาใจสภาพที่เปนอยูอยางถองแท อาจอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ไดเอง
ตามความเข าใจและถาต องการรูเพิ่มเติ มก็อาจพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ กับผูสูงอายุใ นทองถิ่น
ที่มักมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชนในดานตาง ๆ หรืออาจพูดคุยกับเจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่
พัฒนาชุมชนก็จะไดรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติมเปนอยางดี

การมีสวนรวมของประชาชน
หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน แบงไดเปน 5 ระดับ คือ
 ใหขอมูลขาวสาร เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
 รับฟงความคิดเห็น ผานการสํารวจความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็น การจัดเวที
สาธารณะและการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต ฯลฯ
 ความเกี่ยวของ เปดโอกาสใหประชาชนรวมปฏิบัติงานชุมชน รวมเสนอแนะ
แนวทางเพื่อการตัดสินใจ
ความรวมมือ ใหประชาชนไดเปนผูแทนหรือเปนกรรมการในคณะกรรมการของ
ชุมชน
 เสริมอํานาจใหประชาชน โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน ใหมกี ารลง
ประชามติเรื่องที่เปนประเด็นสาธารณะตาง ๆ ในชุมชน รวมทั้งเรื่องโครงการกองทุนหมูบานทีใ่ หอํานาจ
ประชาชนในพื้นที่เปนผูตดั สินใจทั้งหมด
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กิจกรรม 

ชวนเพื่อน 3 คน มารวมกลุมเพื่อทบทวนเรื่องหลักการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ เมื่อชวยกันสรุปแลว หาอาสาสมัครเปนผูแทนเพื่อเลาเรื่องราวใหเพื่อนกลุมอื่นฟง
กิจกรรมนี้เปนการฝกการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม รวมกันทบทวน รวมกันทํา
ความเขาใจรวมกันอธิบายใหแกกันและรวมกันสรุปยอ
เมื่อทุกคนไดฝก การทํางานรวมกัน แตละคนจะไดรับโอกาสในการพัฒนาความคิด
ความมีเหตุมีผล พรอมที่จะรับรูข อมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง ชุมชนและสังคม ไดรับ
การพัฒนาใหคดิ ดีและมีจติ ใจดี เปนคนที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้เปนรากฐานของสังคม
ประชาธิปไตยและเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
กอนผานการเรียนรูเรื่องการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ขอชื่นชมที่ไดใชเวลา
ในเรื่องนี้อยางเต็มที่ เรื่องบางเรื่องจะเรียนรูไดตองอาศัยใจมากอน จากนั้นตามดวยความรูสึกนึกคิดที่ดี
เมื่อเขาใจอยางถองแทและยอมรับสภาพที่เปนจริงของมนุษยแลวเราจะรูสกึ ไดวา การเรียนรูเรื่องนี้
ไมยากอยางที่คดิ
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