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คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
นายประเสริฐ  บุญเรือง 

 

ผูควบคุม 
 นางสาววไิล   แยมสาขา 
 

ผูรับผดิชอบ 

 นางสาววาสนา  โกสียวัฒนา 
 

คณะผูวิเคราะหโครงสรางชดุการเรียน  

 นายบุญสง    คูวรากุล สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน 
 นางสาววไิล   แยมสาขา สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน 
 นางสาวนงเยาว  จรูญศักดิ ์ กศน. อําเภอประจันตคาม จงัหวัดปราจีนบุรี 
 นายศภุชณัฏฐ  หลักเมือง กศน. อําเภอเมอืงประจวบคีรีขันธุ  จังหวดัประจวบคีรีขนัธุ  
 นางสาวพัชรา  จงโกรย สํานักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี 
 นายสุนิตย  ชูใจ สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร 
 นางสาวจรัสศร ี หัวใจ กศน. อําเภอพานทอง  จังหวดัชลบุรี  
 นางสาววาสนา  โกสียวัฒนา สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 

จัดทําตนฉบับ 
 นายวรวุฒิ  แถมสุข 
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คณะผูเขียนและบรรณาธิการ 
 

คณะผูเขียน 
หนวยการเรียนรูท่ี 1  บทนํา   
 นางสาววไิล   แยมสาขา ครูเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี 2  ประมวลองคความรูและประสบการณ  

รายวิชาภาษาไทย        
นางสาวพัชรา  จงโกรย  ครูชํานาญการพิเศษ   สํานักงาน กศน. จังหวดัลพบุรี 

รายวิชาภาษาอังกฤษ    
 นางสาววไิล   แยมสาขา ครูเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน 
รายวิชาคณิตศาสตร   

 นางสาวนงเยาว  จรูญศักดิ์   ผูอํานวยการศูนย กศน. อําเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี 
รายวิชาวิทยาศาสตร    

 นางสาวนงเยาว  จรูญศักดิ์   ผูอํานวยการศูนย กศน. อําเภอประจันตคาม  จังหวดัปราจีนบุรี 
รายวิชาสขุศึกษา-พลศึกษา  
  นางสาวสุพัตรา  โทวราภา   ครูชํานาญการพิเศษ  สถาบันสงเสริมและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู 
รายวิชาการพฒันาสงัคมและชุมชน      
นายศภุชณัฏฐ  หลักเมือง  ผูอํานวยการศูนย กศน. อําเภอเมอืงประจวบคีรีขันธุ  จังหวดัประจวบคีรีขนัธุ 
รายวิชาการประกอบอาชีพ 

   นายสุนิตย  ชูใจ    ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 ประสบการณในการเรียนรูดวยตนเอง  
 นางสาววไิล   แยมสาขา ครูเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี 4 ประโยชนท่ีไดจากการเรียน ท่ีมีตอตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและสังคม 
 นางสาววาสนา  โกสียวัฒนา  ครูเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี 5 ความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรียน ดวยวิธีเรียนทางไกลของสถาบันการศึกษาทางไกล 
 นางสาววาสนา  โกสียวัฒนา  ครูเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน 
 
คณะบรรณาธิการ 

 นางสาววไิล   แยมสาขา สถาบันการศึกษานอกโรงเรียน 
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หนวยการเรียนรูที่ 4 
ประโยชนที่ไดจากการเรียนที่มีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 
 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทางไกล  กําหนดใหผูเรียนตองเรียนรู
ดวยตนเองจากสื่อการเรียนการสอนในรปูแบบตาง ๆ ที่สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดเตรียมไว  พรอมทั้ง
ศึกษาคนควาจากแหลงเรยีนรูอ่ืน ๆ ที่มีอยู    นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางไกลใน 
แตละระดับไดนั้น  จะตองเปนผูที่มีระเบียบวินัยในตนเอง  เพราะการเรยีนดวยวิธีเรียนทางไกลนี้  ใหอิสระ
แกนกัศึกษามาก  ส่ิงใดก็ตามที่มีอิสระมาก ก็ยอมตองมคีวามรับผิดชอบและมีระเบยีบวนิัยในตนเองมาก
เชนกัน 
 
 นักศึกษาไดประโยชนอะไรบางในการมาเรียนตอในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย กับ
สถาบันการศึกษาทางไกล  ซ่ึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิธีเรียนทางไกล    
  
 นักศึกษาจะตอบคําถามนี้ไดดวยตนเอง  หลังจากผานการสัมมนาสรางเสริมประสบการณชีวิต
กอนจบหลักสูตร ในภาคเรยีนสุดทายไปแลว 
 สถาบันการศึกษาทางไกลไดประมวลขอคิดเห็นของนกัศกึษาแตละรุนที่ผานการสัมมนาสราง
เสริมประสบการณชีวิตกอนจบหลักสูตรไปแลว  ซ่ึงนักศึกษาแตละรุนไดสะทอนความคิด ความรูสึกซึ่งเปน
ประโยชนที่ไดรับจากการเขามาศึกษาตอทีส่ถาบันการศึกษางไกลไวอยางนาสนใจ   สามารถประมวลและ
จัดกลุมความคดิเห็นทีน่ักศกึษาไดบอกเลาถึงประโยชนที่นักศึกษาไดรับ เปน 2  ลักษณะ  คือ ประโยชนตอ
ตนเองและครอบครัว และประโยชนตอชุมชนและสังคม 

 
1. ประโยชนตอตนเองและครอบครัว    แบงออกเปน 

1.1  ประโยชนตอตนเอง   เมือ่ผานกระบวนการเรียนรูจากสถาบันการศึกษาทางไกล ทุก
กลุมรายวิชาทีก่ําหนดแลว จะทําใหนักศกึษามีองคความรูเพียงพอในการนําไปเปนพืน้ฐานเพื่อศกึษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถบอก อธิบาย หรือแสดงความรูที่ไดรับใหบุคคลไดรับทราบ นอกจากนี้ ยัง
สามารถคิดอยางมีเหตุมีผล รูจักประยุกตใชความรูในการพัฒนาตนเอง เพื่อใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ 
และฐานะทางเศรษฐกิจ พรอมทั้งเกิดการพฒันาคุณภาพชวีิต กอใหเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึน้  
ประโยชนที่ตวันักศกึษาแตละคนจะไดรับที่เห็นไดชัดเจน คือ 

• มีความรูเพิ่มขึน้   

• มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น  
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• มีโอกาสและความกาวหนาในอาชีพ  

• มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น   

• มีวิธีคิดอยางมเีหตุผลมากขึ้น 

• มีคุณภาพชวีิตดีขึ้น  

• มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น (รายได/เงนิออม) 
1.2   ประโยชนตอครอบครวั  เมื่อนักศึกษาสําเร็จในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายแลว ส่ิงที่

ทําใหครอบครัวไดรับประโยชนคือ ครอบครัวของนักศึกษามีความภาคภูมิใจที่มพีอแม หรือบุตรหลาน 
ไดรับการศึกษาสูงขึ้น เพื่อนบาน ผูคนรอบขาง ใหการยอมรับวาเปนผูมกีารศึกษา กิจกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติ
ระหวางเรียนทําใหครอบครัวมีความสัมพนัธระหวางกันดีขึ้น  ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน พูดคยุ
ปรึกษาหารือกนั รวมทั้งความรูที่ไดรับระหวางเรยีน  มสีวนทําใหคุณภาพชีวติของครอบครัว พัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ้น 
 นอกจากนั้นเมือ่สําเร็จการศึกษาแลว  นักศึกษาจะมวีุฒิการศึกษาสูงขึ้น สามารถนําไป
ปรับวุฒิเพื่อเล่ือนตําแหนงหนาที่การงาน โดยไดรับเงินเดอืน หรือคาตอบแทนสูงขึ้น ทําใหฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวดีกวาเดิม สงผลใหครอบครัวมีรายไดและเงินออมมากขึ้น  ประโยชนที่ครอบครัว
ของนักศึกษาแตละคนจะไดรับเมื่อนักศกึษาสําเร็จการศกึษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหน็ไดชัดเจน 
คือ 

• ความภาคภูมิใจของครอบครัวที่มีตอตัวนักศึกษา   

• การยอมรับในความสามารถของนักศึกษา  

• ความสัมพันธในครอบครัวดีขึ้น  

• คุณภาพชวีิตดขีึ้น  

• รายไดในครอบครัวเพิ่มขึ้น  

• ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น (รายได เงนิออม) 
 

2. ประโยชนตอชมุชนและสังคม  เมื่อผูเรียนไดผานกระบวนการเรียนรูจากการเรียนจาก
สถาบันการศึกษาทางไกลในระดับตาง ๆ แลว จะทาํใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมในภาพรวม โดย
ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยางมีความมั่นใจ อีกทั้งยัง
เปนตัวอยางในการแสวงหาความรู การเรยีนรูในดานตาง ๆ แกคนในชุมชนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะหากผู
นั้นเปนผูนําในชุมชน ทั้งผูนําตามธรรมชาติ ผูนําทางสังคม หรือผูนําที่มีตําแหนง บทบาทหนาที่ในชุมชน
และสังคมนั้น 
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  ประโยชนที่ไดรับจากการเรยีนที่สงผลตอชุมชนและสังคม เปนผลมาจากการพัฒนาตนเอง
จากการเรยีนและการผานกระบวนการเรียนรูจากการรวมในกจิกรรมการเรียนของสถาบันการศึกษาทางไกล  
ดังนี ้

• การมีสวนรวมในกจิกรรมของชุมชนและสงัคม  

• ใหความรวมมอืกับชุมชนและสังคมดีขึ้น  

• มีจิตสาธารณะ  

• รูวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  

• ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน  

• รวมอนุรักษและสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรมไทย  

• เปนตัวอยางของคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา  
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 ตัวอยาง ประมวลประสบการณที่นักศกึษารุนตาง ๆ  ไดกลาวถึงสิ่งที่ตนเองไดรับจากการศึกษา
ที่สถาบันการศึกษาทางไกล 

 
(เขารวมสัมมนาฯ รุนที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1/2549  ระหวางวันที่  25 – 27  สิงหาคม 2549           
 ณ โรงแรมหวัหินแกรนด แอนด พลาซา) 
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(เขารวมสัมมนาฯ รุนที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2549  ระหวางวนัที่ 2 – 4  กุมภาพันธ 2550                                      
ณ  ผ้ึง – หวาน รีสอรท แอนด สปา) 

 



3_34_6_สค33015_หนวย4  หนา 123 
 

 
(เขารวมสัมมนาฯ รุนที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2550  ระหวางวนัที่  13 – 15  กรกฎาคม 2550                                 
ณ โรงแรมหวัหินแกรนด แอนด พลาซา) 
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(เขารวมสัมมนาฯ รุนที่ 7/1 ภาคเรียนที่ 2/2550  ระหวางวันที่  18 – 20  มกราคม 2551                         
ณ โรงแรมเจมส ชะอํา) 
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(เขารวมสัมมนาฯ รุนที่ 7/1 ภาคเรียนที่ 2/2550  ระหวางวันที่  18 – 20  มกราคม 2551                         
ณ โรงแรมเจมส ชะอํา) 
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(เขารวมสัมมนาฯ รุนที่ 7/1 ภาคเรียนที่ 2/2550  ระหวางวันที่  18 – 20  มกราคม 2551                         
ณ โรงแรมเจมส ชะอํา) 
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 ประโยชนที่นกัศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลไดจากการเรยีนทีม่ีตอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคมในเรื่องตาง ๆ พอสรุปได  ดังนี ้
 

โอกาส 

1. ทําใหทุกคนมโีอกาสในการกลับมาเขารับการศึกษาใหมแมวาจะเคยพลาดโอกาสมาแลว  

(นายพงศธร  พิทักษวงค  รุนที่ 14/1)   

 

ความรู 

1. ความรู คําแนะนําเพื่อใหพวกเราพรอมที่จะออกไปใชชีวติที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอ

ชุมชนและสงัคมที่เราอยูอาศัย  (นายโฮะทะกะ  มัทซูโอะ  รุน 14/1) 

2. ไดกําลังใจ แงคิดและการเรยีนรูส่ิงใหม  ๆ ใหเราพรอมรับมือกับชีวิตทีต่องดําเนินไปในวนั

ขางหนา (นายโฮะทะกะ  มัทซูโอะ  รุน 14/1) 

3. ไดการกลาคิด กลาแสดงออก ไดแงคิดในมมุมองตาง ๆ จากเพื่อนรวมกลุม  (นายฐิติศกัดิ์  

สวัสดิ์กิจ  รุน 14/1)  

4. มีความรับผิดชอบ รูจักยอมรับความคิดเหน็ของผูอ่ืน     (นันทกานต  โชติพันธ  รุนที ่14/1)  

5. ไดความรู ความสนุกสนาน ไดรูจักเพื่อนใหม ไดรวมกิจกรรมกับเพื่อนและวิทยากรทีม่ี

คุณภาพ  ไดเรียนรูการทํางานอยางเปนระบบ  จัดกิจกรรมไดตอเนื่อง  ... ทําใหดิฉันเปนคนกลาแสดงออก

มากขึ้น  มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น (นางสาวทิพากร  กองแกว  รุน 14/1) 

 

มิตรภาพและความหวงใย 

1. ไดความรูเกี่ยวกับการเรียนและการใชชีวติ  ไดมิตรภาพและความหวงใยจากเพื่อน ๆ              

(สายฝน  ชานนท รุนที่ 14/1) 

2. ไดความรู ไดรอยยิ้มและกําลังใจที่จะกาวเดนิตอไปขางหนา (พนมวัลย  สามัญ  รุนที่ 14/1) 
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การทําเพื่อครอบครัว ชุมชนและสังคม 

1. จะทําตวัใหดียิง่ ๆ ขึ้นไป (นายณณฐ  เทยีนทอง  รุนที่ 14/1) 

2.  ในสมัยที่ผมเปนเด็กไมคอยสนใจเรื่องการศึกษานกั  ทําใหผมตองยายโรงเรียนถึง 3 

โรงเรียน  ทําใหพอแมเปนทกุข  ผมไมเคยคิดถึงอนาคตที่จะเกิดกับตนเอง  สรางความเดือดรอนใหคนอื่นไป

ทั่ว   แตหลังจากที่เร่ิมโตและเขาศึกษาตอที่สถาบันการศกึษาทางไกล  ที่ซ่ึงไดทําใหรูวาชีวิตของการศึกษายัง

มีอีกไกล  และผมยังมีความสามารถ  ที่สําคัญคือผมไดรูวาผมยังคงสามารถมีอนาคตตอไปได    และหลังจาก

ที่ผมไดเขาสัมมนาครั้งนี้ (รุนที่ 14/1) ทําใหผมไดเปลี่ยนเสนทางความคิดใหม  เหมือนเปนแสงสวางที่ทําให

ผมไดเร่ิมตนการเรียนรูการตอสูใหมอีกครัง้ และผมรับประกันครับวาการจบหลักสูตรคร้ังนี้จะเปลีย่นแปลง

ชีวิตผมไปในทางที่ดีขึ้น  ทําใหผมไดเรียนตอในระดับชัน้ตอ ๆ ไปและเปนคนที่สําคัญในประเทศชาติตอไป

ครับ (นายพงศธร  พิทักษวงค  รุนที่ 14/1)   

3. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เปนผลทําใหมีแรงบันดาลใจมุงกระทํากิจกรรมอันดีงามขึ้น

ในสังคม  ไดพัฒนาทักษะการพูด การฟง การคิดและการนําเสนอ  ไดความเชื่อ ความคิดและความรูอ่ืนๆ 

เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขปญหาในสงัคมสวนรวมได  (นนัทกานต  โชติพนัธ  รุนที่ 

14/1) 
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กิจกรรม 

ใหนกัศึกษาอธิบายประโยชนที่ไดจากการเรียนกับสถาบนัการศึกษาทางไกลที่เกิดกับตนเอง  ครอบครัว 

ชุมชนและสังคม  พรอมทั้งยกตวัอยางประกอบใหชัดเจน 
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 หนวยการเรียนรูที่ 5 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเรียนดวยวิธีเรียนทางไกล 

 

 จากการที่นกัศกึษาเรียนดวยวิธีเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมาจนถึงภาคเรียน

สุดทายในภาคเรียนนี้  นักศึกษามีความคิดเห็นเกีย่วกับการเรียนที่สถาบันการศึกษาทางไกลอยางไรบาง  

ขอใหนักศกึษาตอบขอมูลในแบบแสดงความคิดเห็นตอไปนี้ใหสมบูรณเพื่อประโยชนในการพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการศึกษาดวยวิธีเรียนทางไกลตอไป 
 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสตูร 
 

1. จํานวนรายวชิาท่ีเรียนเหมาะสมหรือไม  มากหรือนอยเกินไปหรือไม   ควรแกไขปรับปรุงอะไรบาง  

1.1. กลุมรายวิชาบงัคับ   จํานวน  14  รายวิชา  44  หนวยกิต 

• ความเหมาะสมของกลุมรายวิชาบงัคับ  เหมาะสม   ไมเหมาะสม  เพราะ  
 มากเกนิไป  นอยเกินไป 

• รายวิชาท่ีควรจัดเพิ่มขึ้น ไดแก • รายวิชาท่ีควรจัดลดลง ไดแก 
1)  1)  
2)  2)  
3)  3)  
4)  4)  
5)  5)  

 
1.2. กลุมรายวิชาบงัคับเลือก จํานวน  10  รายวิชา  17  หนวยกิต 

• ความเหมาะสมของกลุมรายวิชาบงัคับเลือก   เหมาะสม  ไมเหมาะสม  เพราะ 
 มากเกินไป  นอยเกนิไป 

• รายวิชาท่ีควรจัดเพิ่มขึ้น ไดแก • รายวิชาท่ีควรจัดลดลง ไดแก 
1)  1)  
2)  2)  
3)  3)  
4)  4)  
5)  5)  
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1.3. กลุมรายวิชาเลือกเพื่อศึกษาตอ และกลุมรายวิชาเลือกเสรีท่ัวไป จํานวน  15  หนวยกิต  ซ่ึงมี
จํานวนหนวยกิตรายวิชาละ 1 – 5  หนวยกติ  จํานวนรายวิชามากหรือนอย จึงขึ้นอยูกบัจํานวน
หนวยกิตของรายวิชานัน้ๆ  

• ความเหมาะสมของกลุมรายวิชาบงัคับเลือก   เหมาะสม    ไมเหมาะสม  เพราะ ... 
 มากเกินไป  นอยเกนิไป 

• รายวิชาท่ีควรจัดเพิ่มขึ้น ไดแก • รายวิชาท่ีควรจัดลดลง ไดแก 
1)  1)  
2)  2)  
3)  3)  
4)  4)  
5)  5)  

 
2. ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาในรายวิชาตาง ๆ  และจํานวนหนวยกิต 

2.1    กลุมรายวิชาบงัคับ  จํานวน  14  รายวชิา  44  หนวยกิต  

รายวิชา (หนวยกิต) รหัสรายวิชา ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 
สิ่งท่ีควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1. ทักษะการเรียนรู (5) ทร 31001    
2. ภาษาไทย (5) พท 31001    
3. ภาษาอังกฤษ (5) พต 31001    
4. คณิตศาสตร (5) พค 31001    
5. วิทยาศาสตร (5) พว 31001    
6. ชองทางการขยายอาชีพ (2) อช 3100    
7. ทักษะการขยายอาชีพ (4) อช 31002    
8. พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง (2) อช 31003    
9. เศรษฐกิจพอเพียง (1) ทช 31001    

10. สุขศึกษา พลศึกษา (2) ทช 31002    
11. ศิลปศึกษา (2) ทช 31003    
12. สังคมศึกษา (3) สค 31001    
13. ศาสนาและหนาที่พลเมือง (2) สค 31002    
14. การพัฒนาตนเอง  ชุมชน สังคม (1) สค 31003    
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2.2    กลุมรายวิชาบงัคับเลือก  จํานวน  10  รายวิชา  19  หนวยกิต 

รายวิชา (หนวยกิต) รหัสรายวิชา ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 
สิ่งท่ีควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1. ภาษาไทยเสริมทักษะการรับสาร 1 (2) พท 33012    
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสราง   

มนุษยสัมพันธ 2 (2) 
พท 33013    

3. English for Survival (2) พต 33002    
4. English  Edutainment  (2) พต 33003    
5. คณิตศาสตร 1 (1) พค 33010    
6. คลื่นและพลังงานนิวเคลียร (1) พว 33029    
7. โลกและดาราศาสตร (1) พว 33030    
8. สังคมศึกษา 1 (1) สค 33004    
9. ศาสนาและหนาที่พลเมือง 3 (3) สค 33009    

10. ความรอบรูในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (3) 

สค 33015    

 

2.3    กลุมรายวิชาเลือกเพื่อศึกษาตอ     จํานวน  8  รายวิชา  (ใหตอบเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเทานั้น) 

รายวิชา (หนวยกิต) รหัสรายวิชา รายวิชา 
ท่ีเรียน 

ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 
สิ่งท่ีควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1. ภาษาไทยเพื่อการจดบันทึก (2) พท 33014     
2. Sharpening Your English (3) พต 33004     
3. Extended  Essay (3) พต 33005     
4. คณิตศาสตรเพื่อศึกษาตอ 1 (5) พค 33011     
5. คณิตศาสตรเพื่อศึกษาตอ 2 (4) พค 33012     
6. ชีววิทยา 1 (3) พว 33029     
7. เคมี 1 (3) พว 33032     
8. ฟสิกส  พว 33033     
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2.4    กลุมรายวิชาเลือกเสรีท่ัวไป      จํานวน  8  รายวิชา  (ใหตอบเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเทานั้น) 

รายวิชา (หนวยกิต) รหัสรายวิชา รายวิชา 
ท่ีเรียน 

ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 
สิ่งท่ีควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1. หลักไทย (2) พท 33015     
2. การพูดเชิงสรางสรรค (2) พท 33016     
3. ภาษารอยกรอง (2) พท 33017     
4. วรรณกรรมล้ําคาสืบสาน
ภาษาไทย (2) 

พท 33018     

5. สรางสรรคภาษาไทยในบทเพลง 
(2) 

พท 33019     

6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานอาชีพการใหบริการ (2) 

พต 33006     

7. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (2) พต 33007      
8. ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 

(2) 
พต 33008      

9. Self – Learning (2) พต 33009      
10. Early  Birds Catch  Worms! (2)  พต 33010      
11. เลขดัชนี (2) พค 33013     
12. การประกันภัย (2) พค 33014      
13. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (2) พค 33015      
14. อัตราสวนชวนคิด (2) พค 33016      
15. อัตราดอกเบี้ย (2) พค 33017      
16. วงแหวนแหงไฟ (1) พว 33034     
17. ทันโลกเซรามิก (1) พว 33035      
18. เทคโนโลยีการสื่อสาร (1) พว 33036      
19. มะเร็งกับการอยูรอด (1) พว 33037      
20. พันธุวิศวกรรม (1) พว 33038      
21. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

(1) 
พว 33039      

22. นาโนเทคโนโลยี (1) พว 33040      
23. จุลินทรียนารู (1) พว 33041      
24. น้ําและการจัดการ (1) พว 33042      
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รายวิชา (หนวยกิต) รหัสรายวิชา รายวิชา 
ท่ีเรียน 

ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 
สิ่งท่ีควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

25. โรงไฟฟานิวเคลียร (1) พว 33043      
26. ภูมิปญญากับการพัฒนาชุมชน 

(2) 
ทช 33012     

27. ทําบัญชีมีพอใชใหพอเพียง (2) ทช 33014     
28. เรียนรูอยูอยางไทย (2) ทช 33015     
29. ยากับชีวิต (2) ทช 33016      
30. พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 

(2) 
ทช 33017      

31. เขาใจวัยรุน (2) ทช 33018      
32. ขยับกายสบายชีวี (2) ทช 33019      
33. พลังกายพลังจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล 

(2) 
ทช 33020      

34. ความปลอดภัยในการดําเนิน
ชีวิต (2) 

ทช 33021      

35. ดูแลสุขภาพของตนเองอยางไร
เมื่อถึงวัยสูงอายุ (2) 

ทช 33022      

36. เสนสรางสรรค : ทุกคนทําได  
(2) 

ทช 33023      

37. เสนห 3 ชา (2) ทช 33024      
38. มหัศจรรยแหงผาบาติก (2) ทช 33025      
39. ดนตรีไทยในแผนดินสยาม (2) ทช 33026      
40. ศิลปะการแสดงหุน (2) ทช 33027      
41. ดนตรีตะวันตกและคีตกวีเอก

ของโลก (2) 
ทช 33028      

42. ทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องตน (2) ทช 33029      
43. สุนทรียศาสตรทางดนตรี (2) ทช 33030      
44. ประเทศมหาอํานาจในอดีตและ

ปจจุบัน (2) 
สค 33005     

45. เศรษฐศาสตรการเกษตร (2) สค 32008     
46. ชนกลุมนอย (2) สค 33006     
47. สงครามนิวเคลียร (2) สค 33007     
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รายวิชา (หนวยกิต) รหัสรายวิชา รายวิชา 
ท่ีเรียน 

ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 
สิ่งท่ีควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

48. ทรัพยสินทางปญญา (2) สค 33008     
49. สิทธิของผูบริโภค (2) สค 33010     
50. ผลกระทบในการใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 (2) 

สค 33011     

51. สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 (2) 

สค 33012     

52. บทบาททางการเมืองและ
เศรษฐกิจของประเทศ
มหาอํานาจในโลก (2) 

สค 33013     

53. ศาสนากับการพัฒนา                 
ประเทศไทย (2) 

สค 33014     

 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 

รายการ 
ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 

สิ่งท่ีควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1. การทํา กพช. ดวยตนเอง  80  ช่ัวโมง    
 

2. การสัมมนาสรางเสริมประสบการณชีวติกอนจบ
หลักสูตร  20  ช่ัวโมง 

   
 

 
4.  การสอบ NT    N - NET              

 ควรมี  เพราะ ………………………………………………………………………………………. 
 ไมควรม ี เพราะ ………………………………………………………………………………… 
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5.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 
สิ่งที่ควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1. วิธีการสมัครเรียนเปนนักศึกษา  (เลือกตอบขอใด              
ขอหนึ่ง) 

   

 1.1. ดวยตนเอง    
 1.2. ทางไปรษณีย    
 1.3. ทาง website    
2. การตอบรับการเปนนักศึกษา    
3. การจัดสงบัตรประจําตัวนักศึกษา    
4. คูมือนักศึกษา    
5. วิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน    
6. การปฐมนิเทศ    
7. ครูที่ปรึกษาประจํารายวิชา    
8. ชุดการเรียนทางไกล    
9. สื่อประกอบการเรียนอื่น ๆ    

10. การจัดสงชุดการเรียน/และสื่อประกอบการเรียนอื่น ๆ    
11. การสอนเสริม    
12. สารทางไกล/จดหมายขาว    
13. การติดตอสอบถามและใหขอมูลทางโทรศัพท    
14. การติดตอสอบถามและใหขอมูลทาง webboard    
15. การแจงสนามสอบ/ตารางสอบ    
16. สนามสอบ    
17. การจัดสอบ    
18. การแจงผลการเทียบโอน    
19. การแจงผลการสอบปลายภาค    
20. การแจงผลการสอบซอม    
21. การแจงผลการรายงานชั่วโมง กพช.     
22. การขอหลักฐานการศึกษา    
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6.  สื่อการเรียนการสอน 

6.1  หนังสือเรียน  (รายวิชาบังคับ) 

ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.  ความนาสนใจของปก      
2.  ขนาดของเลม      
3.  ขนาดและลักษณะตัวอักษร      
4.  ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา      
5.  ความคมชัดของภาพประกอบ      
6.  ความถูกตองของเนื้อหา      
7.  การจัดลําดับเนื้อหา      
8.  ปริมาณเนื้อหา      
9.  ความยากงายของเนื้อหา      

10.  ความสอดคลองของหัวขอเรื่องกับเนื้อหา      
11.  ความสอดคลองของเนื้อหากับกิจกรรม      
12.  จํานวนกิจกรรม      

 

6.2  ชุดการเรียนทางไกล  (รายวิชาบงัคับเลือก) 

ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.  ความนาสนใจของปก      
2.  ขนาดของเลม      
3.  ขนาดและลักษณะตัวอักษร      
4.  ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา      
5.  ความคมชัดของภาพประกอบ      
6.  ความถูกตองของเนื้อหา      
7.  การจัดลําดับเนื้อหา      
8.  ปริมาณเนื้อหา      
9.  ความยากงายของเนื้อหา      

10.  ความสอดคลองของหัวขอเรื่องกับเนื้อหา      
11.  ความสอดคลองของเนื้อหากับกิจกรรม      
12.  จํานวนกิจกรรม      
13.  คําแนะนําในการศึกษา      
14.  แบบทดสอบกอน-หลังเรียน      
15.  เฉลยแบบทดสอบ แนวทางการตอบกิจกรรม      
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16.  สื่อประกอบชุดการเรียน (CD, VCD, DVD)      
 

7.  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษาทางไกล 

ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.  บริการใหยืมหนังสือเรียน      
2.  ครูที่ปรึกษาประจํารายวิชา      
3.  การปฐมนิเทศ      
4.  การแนะแนว      
5.  การบริการขอมูลตาง ๆ ทาง Web Board      
6.  การสอนเสริม      
7.  การบริการสื่อเสริมตาง ๆ      
8.  การจัดกิจกรรมของชมรมวิชาการ      
9.  การอบรมเรื่องตาง ๆ       

  10. การแจงขางสารทางจดหมายขาว      

 

8.  การวัดผลประเมินผล   

8.1 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 

รายวิชา ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 
สิ่งท่ีควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1. สัดสวนคะแนนระหวางภาคและสอบปลายภาค 60:40    
2. วิธีการเก็บคะแนนระหวางภาค โดยใชขอสอบอัตนัยใหทํา

ที่บาน (Take home examination) 
   

3. การสอบปลายภาคโดยใชขอสอบปรนัย    

 

8.2 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต (กพช.) ดวยตนเอง 80 ชั่วโมง 

รายวิชา ความคิดเห็น กรณีไมเหมาะสม 
สิ่งท่ีควรแกไขคือ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

1. วิธีการรายงาน    
2. การแจงผลการพิจารณา (หลังจากสง 7 วัน)    
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ตอนที่ 2  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ (ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ) 
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บรรณานุกรม 

สถาบันการศึกษาทางไกล, 2553.  หลักสูตรสถานศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลตามหลักสูตร 

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน. 

กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

_______________ , 2553. หลักสูตรสถานศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลตามหลักสูตร           

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.   

กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

_______________   ,   2553.   ระเบียบสถาบันการศึกษาทางไกลวาดวยหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัด

และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกล ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553. 

(อัดสําเนา). 

_______________   ,   2553.  ประกาศสถาบันการศึกษาทางไกล เร่ือง การปฏิบัติตนในการเขาสอบ           

ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553. (อัดสําเนา). 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, มปป.  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. มปท. 

________________   ,   2553.  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

สาระทักษะการเรียนรู.  กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

________________   ,   2553   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

สาระความรูพื้นฐาน.  กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

________________   ,   2553   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

สาระการประกอบอาชีพ.   กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

________________   ,   2553   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

สาระทักษะการดําเนินชีวิต.  กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 



3_34_8_สค33015_บรรณานุกรม  หนา 142 
 

 

________________   ,   2553   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

สาระการพัฒนาสังคม.  กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

________________   ,   2553   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

________________   ,   2553   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

คูมือการดําเนินงาน.  กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

________________   ,   2553   แนวทางการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

________________   ,   2553   แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ. 

________________   ,   2554   หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัส  พต31001.  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551.  มปท. 

________________   ,    2553   หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน  รายวิชาคณติศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  รหัส พว31001  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  มปท. 

________________   ,   2553  หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน  รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายรหัส พว31001  หลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  มปท. 

________________ ,     2553  หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน  รายวชิาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษา   

ตอนปลาย  รหัส สค31001 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  มปท. 
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________________ , 2553. หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม   รายวชิาสังคมศึกษา   หลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน. ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สค31001.  มปท. 

________________ , 2553. หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต   รายวิชาสขุศึกษา พลศึกษา  ทช31002  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มปท. 

________________ , 2553. หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ  รายวิชาชองทางการขยายอาชีพ              

รหัส อช31001  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย.  มปท.            

 ________________ , 2553. หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ   รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ อช31002  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.  มปท. 

________________ , 2553. หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ   รายวิชาพฒันาอาชีพใหมีความมั่นคง 
อช31003 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.  
มปท. 
สถาบันการศึกษาทางไกล  เร่ืองเลา....................ของนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล:

ประสบการณระหวางการสัมมนาสรางเสริมประสบการณชีวิตกอนจบ  หลักสูตรการศึกษานอก

โรงเรียนขั้นพื้นฐาน    วิธีเรียนทางไกล เลมท่ี 1  (รุนท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1/2549 – รุนท่ี 7  ภาคเรียนท่ี 

2/2550).  รังษีการพิมพ:กรุงเทพฯ 2551.                        

http://www.formumandme.com/สืบคนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 
http://th.wikipedia.org/wiki   สาร เสพติด สืบคนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 
http://www.komchadluek.net สืบคนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 
http://news.mthai.com สืบคนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 
www.intermedthai.com/download/safety_work.doc สืบคนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
http://www.chonburisafety.com/varasarn/new/5.pdf สืบคนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
http://www.wiboonproduct.com/index. สืบคนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 
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เฉลยกิจกรรม 

หนวยการเรยีนรูท่ี 1   บทนํา 

กิจกรรม 

ใหนกัศึกษากรอกขอมูลในแบบฟอรมผลการเรียนใหครบถวน ทั้งชื่อ  รหัสประจําตวั ช่ือรายวิชา             

รหัสรายวิชา จาํนวนหนวยกติและเกรดที่ไดในแตละภาคเรียน 

 

หนวยการเรยีนรูท่ี 2   ประมวลองคความรูและประสบการณ 

กิจกรรมที่ 1 

1. ใหนักศึกษาระบุช่ือเร่ืองที่นักศึกษาสนใจจากการฟง  ดูหรืออานมา 1 เร่ืองและสรุปสาระสําคัญ 

โดยระบุช่ือผูพูด  ผูบรรยายหรือผูเขียน  ลักษณะการพูด  บรรยายหรือเขียนวาเปนในเชิงวิชาการ  บันเทิง

หรือ   ส่ังสอน  และเรื่องสําคัญที่พูดมีสาระอะไรบางที่เกี่ยวกับชื่อเร่ืองหรือหัวขอที่พูด  บรรยายหรือเขียน 

2. ใหนักศึกษาระบุช่ือเร่ืองที่แสดงความคิดเห็น  โดยอธิบายวาเรื่องที่เลือกมาเปนเรื่องเกี่ยวกับ

อะไร   มีความเปนมาหรือความสําคัญอยางไร   นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางไร                  

(ตั้งขอสังเกต สนันสนุน โตแยง หรือประเมินคา) 

  

กิจกรรมที่ 2 

ใหนักศึกษาหาตัวอยางมา 1 ตัวอยาง  และอธิบายสาระสําคัญของตัวอยางนั้น  พรอมระบุวา

สํานวน ภาษาหรือโครงสรางของประโยคที่สําคัญที่ใชในตัวอยางนั้นคืออะไร 
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กิจกรรมที่ 3 

ขอที่ 1    1.1  ชองที่ 4 เติม “21” 
ชองที่ 6 เติม “33” 
ชองที่ 7 เติม “39” 

1.2  ชองที่ 5 เติม “16” 
ชองที่ 6 เติม “32” 

1.3  บรรทัดที่ 2 ของโจทยคือชองที่ 4 เติม “12” 

บรรทัดที่ 3 ของโจทยคือชองที่ 3 เติม “9” และชองที่ 4 เติม “12” 

กิจกรรมที่ 4 

ขอที่ 1     

           วิธีทํา  ในถุงมีลูกกวาดสีแดง 5 เม็ด สีเหลือง 2 เม็ด 

รวมเปน = 542 = 7 เม็ด 

∴n(S)          = 7 

การหยิบ 1 คร้ังมีลูกกวาดสีแดง 5 เม็ด 

∴n(E)         = 5 

จากสูตร P(E)       =
)(
)(

Sn
En  

  แทนคาในสูตร    =
7
5  

∴ความนาจะเปนของการที่ตุกติ๊กหยิบไดลูกกวาดเปนสีแดง = 
7
5  
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ขอที่ 2 

วิธีทํา   สลาก 10 ใบ เปนเลข 1-10 

เลข 1-10 เปนเลขดี คือ 1, 3, 5, 7 และ 9 คิดเปนจํานวน = 5 

        ∴n(S)  = 10  และn(E) = 5 

จากสูตร    P(E)   = 
)(
)(

Sn
En  

แทนคาในสูตร = 
10
5  = 

2
1  

∴  ความนาจะเปนของการหยบิแลวเปนเลขดี = 
2
1  นั่นเอง 

 

กิจกรรมที่ 5 

ผูที่มีจิตวิทยาศาสตรจะตองเปนคนมีเหตุผล ไมเชื่อโชคลาง คําทํานาย หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ รูจัก

คนควาหาสาเหตุของปญหา ฯลฯ 

กิจกรรมที่ 6 

การศึกษาหาความรู เพื่อจะเรยีนรูและเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพใหมากขึ้น ควรติดตาม

ขาวสาร ความกาวหนา การใชประโยชน รวมถึงความเสีย่งที่อาจเกดิผลกระทบตอตนเอง 

กิจกรรมที่ 7 

ตอบในแนวปฏิบัติตนจากเรือ่งเล็กๆใกลตัว 
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กิจกรรมที่ 8 

ตารางอาหารสําหรับเด็กกอนวัยเรียน ใน 1 วัน 

ม้ือ รายการอาหาร 
เชา นม (180 มิลลิลิตร) ขาวตมหมูสับ (ขาวตม 2-3 ทัพพี หมูสับ 2-3 ชอนโตะ) มะละกอสุกหั่นชิ้น

พอคํา (6ช้ิน) 
เสริมเชา นม (120 มิลลิลิตร) มันตม (1หัวเล็ก) 
กลางวัน มะกะโรนีผัดกุงหรือจะเปนขาวผัดกุงกไ็ด (กุงขนาดกลางประมาณ 6 ตวั ขาวหรือมักกะโรนี

ประมาณ 1-2 ทัพพี) ผักสลัด (1ทัพพี) สม (1ลูก) นม (120 มิลลิลิตร) 
เสริมบาย ถ่ัวกวน 1 ช้ิน  น้ําผลไม (120 มิลลิลิตร) 
เย็น ขาว (1-2 ทัพพี) แกงจืดฟกเขียวนองไก (ไก 1 นอง) ผักบุงผัด (2-3 ชอนโตะ) ชมพู ( 2 ผล) 

กอนนอน นมอุน (120 มลิลิลิตร) 
 

 

ตารางอาหารสําหรับผูสูงอายุ  ใน 1 วัน 

ม้ือ รายการอาหาร 
เชา ขาวตมหมู 1 ถวย องุน 10 ผล 

กลางวัน ขนมจีน 2 จับ น้ํายาปลาชอน 1 ถวย  ไขตม 1 ฟอง ผักตม มะละกอ 
เย็น ขาวสวย 2 ทัพพี ปลาทู 1 ตัว น้ําพริก ผักตม แกงจืดหมูสับ 1 ถวย แตงโม 

 

กิจกรรมที่ 9 

1. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

2. กินอาหารครบ 5 หมู 

3. นั่งสมาธิ 
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กิจกรรมที่ 10 

1. ทาวยายมอม , ดอกแคขาว แคแดง , บอระเพ็ด , ประคําดีควาย , มะปราง , ยานาง , สะเดา 

2. ผักกุม , ขา , ทองพันชั่ง , ขมิ้นชัน , เหงือปลาหมอ , นางแยม 

3. กระชาย , กระทอน , ทับทิม , เปลานอย , ฝร่ัง , เพกา , ฟาทะลายโจร , มะเดื่อไทย , มังคุด 
 

กิจกรรมที่ 11 

ใหนักศึกษาหากรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภกอนวัยอันควร 1 เร่ืองและใหแสดง        
ความคิดเห็นวาอะไรคือปญหา 
 

กิจกรรมที่ 12 

ใหนักศึกษาหากรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับการเมืองปจจุบัน 1 เร่ือง และใหแสดงความคิดเห็นวา
เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางไร 
 

กิจกรรมที่ 13 

หากรณีตัวอยางที่เกี่ยวของกับการชวยใหสังคมมีสันติโดยระบุวา นักศึกษาจะมีบทบาทอยางไรใน
การทําใหสังคมมีสันติ 
 

กิจกรรมที่ 14 

ใหนักศึกษาเลือกเรื่องในชีวิตประจําวันของนักศึกษามา 1 เร่ืองและอธิบายขั้นตอนการกําหนด   

หัวขอความรู   การแสวงหาความรู   การแลกเปลี่ยนเรียนรู   การประยุกตใชความรู  และสรุปองคความรูที่

ไดใหเขาใจชัดเจน 
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กิจกรรมที่ 15 

ใหนักศึกษาระบุช่ือบุคคลที่นักศึกษาถอดองคความรูหรือสนใจศึกษาประวัติชีวิต โดยระบุวา     

เปนใคร  มีความสําเร็จในดานใด  และวิธีที่เขาประสบความสําเร็จมาอยางละเอียด 

 

กิจกรรมที่ 16 

1. ใหนักศึกษาวิเคราะหโดยใชองคประกอบในการกําหนดคุณภาพผลผลิตและบริการ 

2. ใหนักศึกษายกตัวอยางโดยคํานึงถึงองคประกอบในการกําหนดคุณภาพผลผลิตและบริการ 

 

หนวยการเรียนท่ี 3    ประสบการณในการเรียนรูดวยตนเอง 

กิจกรรม 

ใหนักศึกษาอธิบายถึงวิธีการเรียนใหสอบผานตามความเปนจริง 

 

หนวยการเรียนท่ี 4    ประโยชนท่ีไดจากการเรียนท่ีมีตอตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

กิจกรรม 

ใหนักศึกษาอธิบายถึงประโยชนที่ไดกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและสังคม โดยยกตัวอยาง

ประกอบดวย 

 

หนวยการเรียนรูท่ี 5   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนดวยวิธีเรียนทางไกล 

ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในทุกตอนตามความเปนจริง 
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โครงสรางชุดการเรียนทางไกล 
รายวิชา ความรอบรูในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รหัสรายวิชา สค 33015 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

สาระการเรียนรูท่ี 5  การพัฒนาสังคม 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 5.4  มีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญของหลักการพฒันา และสามารถพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน/สังคม 

สาระสําคัญ 

                     เปนการประมวลวิธีการเรียนรูดวยตนเองใหประสบความสําเร็จ  รวมทั้งประมวลองคความรูที่
ไดจากการศึกษารายวิชาตางๆ  ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  พรอมกับนําเสนอแนวคดิและหรือ
ประสบการณในการนําความรูที่ไดจากการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. สามารถเขียนหรือนําเสนอแนวคิดและประสบการณในการนําความรูที่ไดจากการศกึษาใน

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  ไปใชใหเกดิประโยชนแกตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
2. สามารถประมวลความรูและประสบการณที่ไดจากรายวชิาตางๆ 

 
ขอบขายเนื้อหา 

 หนวยการเรยีนรูที่ 1  บทนํา 
 หนวยการเรยีนรูที่ 2  ประมวลองคความรูและประสบการณ 
 หนวยการเรยีนรูที่ 3  ประสบการณในการเรียนรูดวยตนเอง 
 หนวยการเรยีนรูที่ 4  ประโยชนที่ไดจากการเรียนที่มีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 หนวยการเรยีนรูที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเรียนดวยวิธีเรียนทางไกล 
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สื่อประกอบการเรียนรู 

 ชุดการเรียนทางไกลรายวิชา ความรอบรูในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รหัสรายวิชา    
สค 33015   ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

จํานวนหนวยกิต  3  หนวยกติ   (120  ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ศึกษาเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย 
2. ทํากิจกรรมตามที่กําหนดในแตละหนวยการเรียนรูและตรวจสอบแนวตอบจากเฉลยทายเลม 

การประเมินผล 
การทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรยีนรูท่ี 1 
บทนํา 

สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจัดบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล แกประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนและไมสามารถ
เขาเรียนโดยวิธีอ่ืนไดอันเปนผลมาจากขอจํากัดตางๆของประชาชนกลุมนั้น เชน ไมมีเวลาเขาเรียนตามที่
สถานศึกษากําหนด มีปญหาดานสุขภาพอนามัยหรือการประกอบอาชีพ เปนตน 

การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสถาบันการศึกษาทางไกลดําเนินการ

โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

1.  หลักสูตร 
หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนคือหลักสถานศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกล

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโครงสรางของหลักสูตร ดังนี้ 

แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางหลักสูตร 

ท่ี สาระการเรียนรู จํานวนหนวยกติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก 

1.  ทักษะการเรียนรู 5  5  

2.  ความรูพื้นฐาน 16  20  

3.  การประกอบอาชีพ 8 16 8 32 

4.  ทักษะการดําเนินชีวิต 5  5  

5.  การพัฒนาสังคม 6  6  

 40 16 44 32 
รวม 56   หนวยกิต 76 หนวยกิต 

กิจกรรมพัฒนาคุรภาพชีวิต 100  ช่ัวโมง 100  ช่ัวโมง 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาดังกลาว ประกอบดวย 
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1.1  สาระการเรียนรู มี 5 สาระ ดังนี ้
1.1.1  สาระทักษะการเรียนรู  เปนสาระเกีย่วกับการเรียนรูดวยตนเอง การใชแหลงเรียนรู

การจัดการความรูการจัดการความรู การคิดเปนและการวจิัยอยางงาย 
1.1.2 สาระความรูพื้นฐาน   เปนสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบดวยกลุมวิชาหลัก 4 วิชา ไดแก ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณติศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.1.3  สาระประกอบอาชีพ  เปนสาระเกี่ยวกับการมองเห็นชองทางและการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอยางมีคุณธรรมและการพัฒนา
อาชีพใหมีความมั่นคง 

1.1.4  สาระทักษะการดําเนินชีวิต  เปนวาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ 

1.1.5  สาระการพัฒนาสังคม  เปนสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร 
การเมืองการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หนาที่พลเมือง และการพัฒนา
ตนเอง 

1.2  รายวิชาท่ีตองเรียน 
ในแตละสาระการเรียนรูจะประกอบดวยรายวิชาตางๆ ดังนี้ 
1.2.1  รายวิชาบังคับ  นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทุกรายวิชาใน     

แตละสาระใหครบ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ
14 รายวิชาตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตร 

1.2.2  รายวิชาเลือก  รายวิชาเลือกแบงออกเปน 2 กลุม คือ รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก

เสรีมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  รายวิชาบังคับเลือก  นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับเลือกทุก

รายวิชา ในสาระความรูพื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคมใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน

แผนการลงทะเบียนเรียนของการเรียนแตละระดับ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับละ 10 รายวิชา โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชาความรอบรูในการเรียน ระดับ...............................            

ในภาคเรียนสุดทายกอนจบการศึกษา 
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2)  รายวิชาเลือกเสรี  แบงเปน 2 ประเภท คือ 

(1)  กลุมรายวิชาเลือกเสรีเพื่อศึกษาตอ  เปนรายวิชาที่มีเฉพาะสาระความรู
พื้นฐานสําหรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในสาขา/คณะวิชาที่ตองมีความรูเพิ่มเติมเฉพาะในรายวิชาที่จะใชศึกษาตอ 
จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวใหครบถวน ซ่ึงมีอยู 8 รายวิชา 

(2)  กลุมรายวิชาเลือกเสรีท่ัวไป  เปนรายวิชาที่สถาบันการศึกษาทางไกลกําหนด
ไวใหนักศึกษาทุกระดับสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับเลือกได
ตามความถนัดและความสนใจ ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนรายวิชาที่อยูนอกเหนือโครงสรางหลักสูตร
ซ่ึงจะลงทะเบียนเรียนในลักษณะคิดหนวยกิต (Credit) หรือไมคิดหนวยกิต (Audit) ก็ได สวนนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อใหมีจํานวนหนวยกิตครบตาม
โครงสรางหลักสูตรหรือลงทะเบียนเรียนมากกวาโครงสรางหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจ 
นอกเหนือจากจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวตามโครงสรางหลักสูตรในลักษณะคิดหนวยกิต (Credit) หรือไม
คิดหนวยกิต (Audit) ก็ได (ดูรายช่ือรายวิชาตางๆ ในภาคผนวก) 

1.3  จํานวนหนวยกิตท่ีตองเรียน 
ในแตละระดับไดกําหนดจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะตองเรียนเพื่อใหจบหลักสูตร ดังนี้ 
1.3.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ 40 หนวยกิต

และวิชาเลือกไมนอยกวา 16 หนวยกิต 
1.3.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไมนอยกวา 76 หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ              

44 หนวยกิตและวิชาเลือกไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
1.4  กิจกรรมคุณภาพชีวิต (กพช.) 

นักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตองทํากิจกรรม
คุณภาพชีวิต (กพช.) ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง เพื่อแสดงใหเห็นวานักศึกษา
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซ่ึงจะทําใหประเทศชาติมีความมั่นคงและเจริญกาวหนา
ตอไป 

1.5  การเทียบโอนผลการเรียน 
สถาบันการศึกษาทางไกลเปดโอกาสใหนักศึกษาที่เคยเรียนจากสถานศึกษาอื่นมาแลว แต

ยังเรียนไมจบหลักสตูร สามารถนําผลการเรียนมาเทียบโอนเพื่อยกเวนการเรียนในรายวิชาที่สอบผานมาแลว
ตามหลักเกณฑที่สถาบันการศึกษาทางไกลกําหนด การเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นนั้น 
สถาบันการศึกษาทางไกลกําหนดใหนักศึกษายื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนไดเฉพาะในภาคเรียนแรก  
ที่สมัครเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลเทานั้น 
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1.6  เวลาเรียน 
ในแตละระดับการศึกษาใชเวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเวนกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียน

อาจใชเวลานอยกวา 4 ภาคเรียนก็ได แตนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน อยางนอย 1 ปการศึกษา 
 

2.  วิธีการจัดการเรียนรู 
วิธีการจัดการเรียนรูในหลักสูตรสถานศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีดังนี้ 
2.1  การเรียนรูดวยตนเองจากชุดการเรียนทางไกล  นักศึกษาที่เลือกเรียนโดยวิธีเรียนทางไกลกับ

สถาบันการศึกษาทางไกลสวนใหญเปนผูที่ไมสมารถเขาเรียนโดยวิธีอ่ืน ดังนั้น สถาบันการศึกษาทางไกลจึง
ไดจัดทําชุดการเรียนทางไกลในแตละรายวิชาขึ้นสําหรับใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ประกอบดวยสื่อที่
หลากหลาย ไดแก ชุดการเรียนทางไกล ส่ือเสียง (CD) ส่ือดีวิทัศน (VCD) และการเรียนผานระบบ
อินเตอรเน็ตหรือการเรียนออนไลน (e-book, e-learning ฯลฯ) หากมีปญหาในการเรียน นักศึกษาสามารถ
สอบถามและปรึกษาผูอ่ืน หรือขอคําแนะนําจากครูที่ปรึกษาประจํารายวิชาที่สถาบันการศึกษาจัดใหใน      
แตละภาคเรียนไดตามความจําเปนและความเหมาะสม 

2.2  การเขารวมกิจกรรมประกอบการเรียนรู  การศึกษาในบางรายวิชาอาจจะกําหนดใหนักศึกษา
ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดแก การสัมมนา การศึกษาดูงาน การสาธิตทดลอง การฝกปฏิบัติ เปนตน 
นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมประกอบการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ตามที่สถาบันการศึกษาทางไกลกําหนด 

2.3  การเขารวมกิจกรรมสนันสนุนการเรียนรู  ในแตละภาคเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลจะจัด
กิจกรรมสนันสนุนการเรียนรู เชน การปฐมนิเทศ การสอนเสริม การจัดกิจกรรมของชมรมวิชาการประเภท
ตางๆ เปนตน นักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางสถาบันการศึกษาทางไกลหรือชมรมวิชาการจัด
ขึ้นไดตามความพรอมของแตละบุคคล 

2.4  การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)  นักศึกษาในแตละระดับการศึกษาทุกคนไมวาจะ
เปนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตองทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรไมนอยกวา 100 ชั่วโมง เพื่อแสดงใหเห็นวานักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม อันเปนกระบวนการเรียนรูที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของนักศึกษาโดยไมจํากัด
เฉพาะการเรียนเพียงภาควิชาความรู ซ่ึงสถาบันการศึกษาทางไกลกําหนดใหนักศึกษาแตละคนทํากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 2 สวน คือ 

2.4.1  การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ระหวางเรียน  นับตั้งแตไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกล นักศึกษาสามารถทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(กพช.) ไดตั้งแตภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนสุดทายของการเรียนตามหลักสูตรในแตละระดับการศึกษา
รวมกันไมนอยกวา 80 ช่ัวโมง 
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2.4.2  การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กพช .) ในระหวางการสัมมนาสรางเสริม

ประสบการณชีวิตกอนจบหลักสูตร  นักศึกษาตองเขารวมสัมมนาสรางเสริมประสบการณชีวิตกอนจบ
หลักสูตรเพื่อประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไมนอยกวา 20 ชั่วโมง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่
สถาบันการศึกษาทางไกลกําหนด 

2.5  การเขาสัมมนาสรางเสริมประสบการณชีวิตกอนจบหลักสูตร  สถาบันการศึกษาทางไกล
กําหนดใหนักศึกษาผูที่เรียนอยูในภาคเรียนสุดทายกอนจบหลักสูตรทุกระดับเขารวมสัมมนาสรางเสริม
ประสบการณชีวิตกอนจบหลักสูตรตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด เพื่อประเมินคุณธรรมเพื่อการพัฒนา
ตน คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางาน คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคมและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต (กพช.) ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตามที่กําหนดไวในหลักสูตร รวมทั้งเพื่อใหนักศึกษามีโอกาส
รูจักเพื่อนรวมสถาบันเดียวกันและคณะครู 
 
3.  สื่อการเรียนรู 

สถาบันการศึกษาทางไกลเนนใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองโดยใชชุดการเรียนทางไกล ซ่ึง
ประกอบดวยส่ือที่หลากหลาย ไดแก 

3.1  สื่อเอกสาร  เปนสื่อส่ิงพิมพในรูปแบบขอตําราซึ่งบรรจุเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกําหนด ซ่ึง
เปนสื่อส่ิงพิมพเพื่อใหนักศึกษาใชในการฝกทักษะและประสบการณจากการศึกษาดวยตนเอง 

3.2  สื่ออิเล็กทรอนิกส แบงเปน 
3.2.1  สื่อประกอบชุดการเรียนทางไกล  เปนสื่อที่นําเนื้อหาบางสวนในกรอบเนื้อหาสาระใน

หลักสูตรของรายวิชามาจัดทําเปนสื่อเสียง (CD) และ/หรือส่ือวีดิทัศน (VCD) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณในสวนที่ส่ือส่ิงพิมพไมสามารถทําได เชน การออกเสียง การทดลองหรือการเกิดปฏิกิริยาทาง
วิทยาศาสตร การเลนดนตรีหรือนาฏศิลป และเนื้อหาบางประเภทที่ตองอธิบายดวยภาพและเสียง เปนตน 

3.2.2  สื่อเสริมการเรียนรู  เปนสื่อสําหรับการทบทวนเนื้อหาหรือขยายความเนื้อหาสาระที่ยาก
ในบางรายวิชา โดยนํามาจัดทําเปนสื่อวีดิทัศน (VCD) เพื่อใหนักศึกษาใชเสริมการเรียนรู 

3.3  สื่อบุคคล  สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดสื่อบุคคลเพื่อสนันสนุนการศึกษาดวยตนเองของ
นักศึกษา คือ 

3.3.1  ครูท่ีปรึกษาประจํารายวิชา  เปนผูเชี่ยวชาญเนื้อหาในแตละรายวิชาที่สถาบันการศึกษา
ทางไกลจัดไวเพื่อใหคําปรึกษา แนะนําและตอบปญหาในการเรียนของแตละรายวิชาในแตละภาคเรียน เมื่อ
นักศึกษามีปญหาหรือขอสงสัยในการเรียนเนื้อหาสาระของรายวิชาตางๆ ดวยตนเอง สามารถติดตอสอบถาม
หรือขอคําแนะนําจากครูที่ปรึกษาประจํารายวิชาไดตามชองทางตางๆ ที่กําหนด 

3.3.2  ครูสอนเสริม  ในบางรายวิชาที่มีเนื้อหายาก สถาบันการศึกษาทางไกลจะจัดผูเชี่ยวชาญ
เนื้อหาเปนครูสอนเสริมและกําหนดการสอนเสริมในภาคเรียนที่เปดใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นแจง
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ใหนักศึกษาทราบ ซ่ึงนักศึกษาสามารถสอบถามปญหาตางๆ ที่เกิดจากการศึกษาดวยตนเองในการจัด       
สอนเสริมแตละครั้ง 

3.3.3  ครูแนะแนว  สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดครูแนะแนวไวเพื่อเปนที่ปรึกษาและตอบ
ปญหาตางๆ และใหขอมูลแกผูที่สนใจกอนที่จะสมัครเรียน ตอบปญหาขอสงสัยตางๆ ทั้งกอนเรียน ใน
ระหวางเรียน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําหลังเรียนจบแลว 

3.4  ภูมิปญญาและแหลงเรียนรูตางๆ  นอกจากสื่อที่สถาบันการศึกษาทางไกลจัดใหบริการแลว 
นักศึกษาอาจเรียนรูจากภูมิปญญาและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ ที่มีอยูในชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงจะชวยสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจงาย เปนการกระตุนใหนักศึกษารูจัก
แสวงหาความรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา 

 
4.  การสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน 

เ พื่ อ ใ ห ก า ร เ รี ย น ด ว ย ตน เ อ ง ต า ม วิ ธี เ รี ย นท า ง ไ ก ล เ ป น ไ ป อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ             
สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดบริการสนันสนุนการเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 

4.1  บริการใหยืมหนังสือเรียน  สถาบันการศึกษาทางไกลไดรับงบประมาณสนันสนุนจากรัฐบาล
ในการบริการใหนักศึกษาสามารถติดตอขอยืมหนังสือเรียนไดในชวงตนภาคเรียน 

4.2  ครูท่ีปรึกษาประจํารายวิชา  สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดครูที่ปรึกษาประจํารายวิชาซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาเฉพาะ โดยเฉพาะในรายวิชาที่ยาก เชน รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาวิทยาศาสตร
และรายวิชาคณิตศาสตร เปนตน สําหรับใหนักศึกษาสอบถาม ปรึกษาและขอคําแนะนํา หากนักศึกษามี
ปญหาในการศึกษาชุดการเรียนดวยตนเอง โดยสถาบันการศึกษาทางไกลจะแจงรายชื่อและวิธีการติดตอกับ
ครูที่ปรึกษาประจํารายวิชาใหนักศึกษาทราบในชวงเปดภาคเรียน 

4.3  การปฐมนิเทศ  ในแตละภาคเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลจะจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมเพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจวิธีการเรียนทางไกล ตลอดจนหลักเกณฑตางๆ นักศึกษาที่สนใจสามารถเขา
รับการปฐมนิเทศไดตามวัน เวลาและสถานที่สถาบันการศึกษาแจงใหทราบ สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถ
มาเขารับการปฐมนิเทศได สถาบันการศึกษาทางไกลจะจัดทํา VCD/DVD ปฐมนิเทศแจกใหเพื่อเปดชมดวย
ตนเองเมื่อมีเวลาวาง 

4.4  บริการแนะแนว  สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดเจาหนาที่สําหรับการใหคําปรึกษา แนะนํา
และตอบคําถามแกนักศึกษาและผูที่สนใจเกี่ยวกับการสอนของสถาบันการศึกษาทางไกล ซ่ึงนักศึกษา
สามารถรับบริการไดทางโทรศัพทหรือไปสอบถามดวยตนเอง ในวันและเวลาราชการ 

4.5  บริการขอมูลตางๆทางเว็บบอรด  สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดเว็บบอรด (www.dei.ac.th) 
ไวบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาทางไกลและกิจกรรมของสถาบันฯ หนังสือและชุดการเรียน
ในรูปแบบของ e-book ขอมูล ขาวและประกาศตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและความรูทั่วไปที่นาสนใจ
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ภาพขาวและกิจกรรมตางๆ ของสถาบันการศึกษาทางไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษาทางไกลได
จัดกระดานขาว (Web board) ซ่ึงแบงเปนหองกิจกรรมตางๆ ไวใหนักศึกษาสามารถสอบถามและ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกันได คําถามที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาทางไกล จะมีคณะครูและเจาหนาที่คอยตอบอยูตลอดเวลา 

4.6  การสอนเสริม  ในทุกภาคเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลจะจัดใหมีการสอนเสริมในรายวิชา    
ที่ยาก ไดแก รายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาของ
แตละรายวิชามาเปนผูสอน พรอมเอกสารประกอบการสอนเสริมแจกใหโดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด 
นักศึกษาที่สนใจและมี เวลาวางสามารถเขาสอนเสริมได  โดยใหตอบรับการเขาสอนเสริม  ซ่ึง
สถาบันการศึกษาทางไกลจะแจงใหนักศึกษาทราบชวงตนภาคเรียนทางไปรษณีย ผูที่ไมสามารถเขา       
สอนเสริมได สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดทํา VCD/DVD บริการเพื่อนําไปเปดชมเอง 

4.7  บริการส่ือเสริมตางๆ  นอกจากหนังสือเรียนและชุดการเรียนทางไกลแลว สถาบันการศึกษา
ทางไกลไดจัดทําเอกสารเสริม VCD/DVD เสริมในเนื้อหาที่เห็นวายากหรือจําเปนและใหบริการแกนักศึกษา
ตามความเหมาะสม 

4.8  การสนันสนุนชมรมวิชาการ  สถาบันการศึกษาทางไกลสนันสนุนใหมีการรวมตัวของนักศึกษา
ในรูปชมรมเพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมกัน  เชน  การจัดสัมมนา  การจัดทัศนศึกษา  เปนตน              
โดยสถาบันการศึกษาทางไกลจะจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางสถาบันการศึกษาทางไกลและ
คณะกรรมการชมรมวิชาการ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในภาคเรียนที่ผานมาและเสนอแผนการจัดกิจกรรม
ในภาคเรียนนั้นๆ โดยจะพิจารณาใหการสนันสนุนในดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณที่จําเปน นักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรมกับชมรมวิชาการจะไดช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ชมรมวิชาการ รายงานให
สถาบันการศึกษาทางไกลพิจารณาเมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมแลว 

4.9  การอบรมเรื่องตางๆ  ในแตละภาคเรียน สถาบันการศึกษาทางไกลจะจัดอบรมความรูและ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตแกนักศึกษา เชน การอบรมความรูเร่ืองคอมพิวเตอรเบื้องตน การอบรม
เร่ืองประชาธิปไตย และการอบรมเพื่อฝกสมาธิ เปนตน นักศึกษาที่สนใจและตองการเสริมความรูและทักษะ
ที่จําเปนสามารถสมัครเขารวมกิจกรรมได 

4.10  จดหมายขาว  ในแตละเดือนสถาบันการศึกษาทางไกลจะจัดทําจดหมายขาวและจัดสงให
นักศึกษาเพื่อเผยแพรขาวสารขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาโดยจะจัดสงใหทางไปรษณียและ
เผยแพรในเว็บบอรดของสถาบันการศึกษาทางไกล 
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5.  การวัดผลและประเมินผล 
สถาบันการศึกษาทางไกลไดกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนไว ดังนี้ 
5.1  การวัดผลรายวิชา 

5.1.1  การวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ผลการเรียนของนักศึกษาจะเกิดจา
การวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน  สถาบันการศึกษาทางไกลจะจัดสงขอสอบอัตนัย
หรือขอสอบที่เปนโจทยคําถามใหนักศึกษาตอบจะเปนขอสอบใหทําที่บาน (Take home examination) ใหทํา
รายวิชาละ 6 ขอๆละ 10 คะแนน รวม 60 คะแนน โดยการเขียนบรรยายหรืออธิบายในกระดาษขอสอบที่
สถาบันการศึกษาทางไกลจัดสงใหเทานั้น หามถายเอกสารหรือทําในกระดาษอื่น นักศึกษาสามารถคนควาหา
คําตอบไดจากชุดการเรียนทางไกล เอกสารหรือแหลงความรูตางๆได โดยหามลอกกันหรือใหคนอื่นทํา
ขอสอบให หรือลอกเฉลยคําตอบจากแหลงใดแหลงหนึ่ง และจะจัดสงไปยังสถาบันการศึกษาทางไกล
ภายในระยะเวลาที่กําหนด   

คะแนนที่ไดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนจะนําไปรวมกับคะแนนการวัดผล
สัมฤทธิ์ปลายภาคเพื่อตัดสินผลการเรียน (ตัดเกรด) ตอไป 

2)  การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในแตละภาคเรียน
จะตองวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคตามที่สถาบันการศึกษาทางไกลกําหนด ซ่ึงสถาบันการศึกษาทางไกลจะแจง
วิธีการสอบ วัน เวลาและสถานที่ ใหนักศึกษาทราบลวงหนาประมาณ 1 เดือนกอนสอบ 

นักศึกษาที่สอบปลายภาคไมผาน (ติด “ร”) สถาบันการศึกษาทางไกลจะใหโอกาสใน
การแกตัวอีกครั้งหนึ่งโดยการสอบซอมและจะตองเขาสอบซอมตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด 

ขอสอบสําหรับการวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคนั้น จะเปนขอสอบปรนัยหรือขอสอบที่
ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดจากคําตอบที่กําหนดให 4 คําตอบ (ก ข ค ง) รายวิชาละ 40 คะแนน 
นักศึกษาตองเขาสอบในหองสอบตามวัน เวลาและสถานที่ที่สถาบันการศึกษาทางไกลแจงใหทราบ และนํา
คะแนนของเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคไปรวมกับคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน เพื่อตัดสินผล
การเรียน (ตัดเกรด) ตอไป หากนักศึกษาไดคะแนนรวมระหวางคะแนนสอบปลายภาคกับคะแนนวัดผล
สัมฤทธิ์ระหวางเรียนนอยกวา 50 คะแนน นักศึกษาจะได “ร” ตองเขาสอบซอมตามที่ไดรับแจงจาก
สถาบันการศึกษาทางไกล 

   
 
 

 

 

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน                รวมกันแลว 
                      +                                           ไมนอยกวา 50 คะแนน 
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค                  จึงจะสอบผาน 
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นักศึกษาจะตองไดคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมนอยกวารอยละ 50 

จึงจะผานรายวิชา คะแนนรวมที่ไดใหมีคาระดับผลการเรียน ดังนี้ 

• ถาไดคะแนนรอยละ:- 

80 -100 ไดเกรด  4    =  ดีเยี่ยม 

75 -79   ไดเกรด     3.5   =  ดีมาก 

70 -74   ไดเกรด  3    =  ดี 

65 -69   ไดเกรด  2.5 =  คอน 

60 -64   ไดเกรด  2    =  พอใช 

55 -59   ไดเกรด  1.5 =  นาพอใช 

50 -54   ไดเกรด  1    =  ออน 

• ถาไดคะแนนรอยละ 50 

 ไดเกรด 0 = ไมผานหรือตก 

“ไมผานรายวิชา” หมายถึง นักศึกษาไดคะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

นอยกวารอยละ 50 ใหมีคาระดับผลการเรียน 0 หมายถึง ไมผานหรือตก ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชานั้น

ใหมตอไป 
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แผนภูมิท่ี 2 สรุปการวัดผลสัมฤทธิ์แตละรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาละ 100 คะแนน 

การวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน 

60 คะแนน 

การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค    

40 คะแนน 

คะแนนที่ได คะแนนที่ได 
ขาดสอบ 

นําคะแนน       

มารวมกัน 

ไดคะแนนตั้งแต

50 คะแนนขึ้นไป 

ไดคะแนนนอยกวา

50 คะแนน 

ตัดเกรด  ติด “ร”  เขาสอบซอม  ขาดสอบ 

นําคะแนน

มารวมกัน

ไดคะแนนตั้งแต

50 คะแนนขึ้นไป 

ตัดเกรด “1” 

ไดคะแนนนอยกวา

50 คะแนน 

ตัดเกรด “0” 

ลงทะเบียนเรียนใหม

ในภาคเรียนถัดไป 

ไดเกรด “0” 

ลงทะเบียนเรียนใหม

ในภาคเรียนถัดไป 
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นักศึกษาทุกระดับสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกประเภทรายวิชาเลือก
เสรีทั่วไป นอกเหนือจากจํานวนหนวยกิตที่บังคับตามโครงสรางหลักสูตรแบบตองการผลการเรียน (Credit) 
หรือไมตองการผลการเรียน (Audit) ก็ได การเรียนแบบไมตองการผลการเรียน (Audit) นักศกึษาตองเรียน
ดวยตนเองและเขาสอบตามกําหนด การวดัผลสัมฤทธิ์จากการลงทะเบียนเรียนแบบไมตองการผลการเรียน
(Audit) จะใหผลการเรียนเปน 2 อยาง คือ 

“พ”  หมายถึง  นักศึกษาไดคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑสถาบันการศึกษา
ทางไกลกําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 ยอมาจาก “พอใจ” (Satisfactory) 

“ ม”  หมายถึง  นักศึกษาไดคะแนนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑสถาบันการศึกษา
ทางไกลกําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 ยอมาจาก “ไมพอใจ” (Unsatisfactory) 

ผลการเรียนจากการลงทะเบียนเรียนแบบไมตองการผลการเรียน (Audit) นี้ จะไม
นําไปคิดรวมเปนคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) 

5.1.2  จากการเทียบโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง นักศึกษาเคยมีผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น

แตยังไมจบระดับ ผลการเรียนที่ยื่นขอเทียบโอนไดตองมีผลการเรียน “ผาน” (ไมใชเกรด “0” ติด “ร” หรือ 
“มส”) จากสถานศึกษาเดิม โดยนักศึกษาสามารถยื่นขอเทียบโอนผลการเรียนไดในภาคเรียนแรกที่สมัครเปน
นักศึกษาเทานั้น 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของสถาบันการศึกษาทางไกลจะเปนผูพิจารณาวา
นักศึกษาจะสามารถเทียบโอนผลการเรียนไดตามเกณฑการเทียบโอนที่กําหนดหรือไม หากสามารถ      
เทียบโอนผลการเรียนได นักศึกษาจะไดระดับผลการเรียนตามผลการเรียนของสถานศึกษาเดิม 

5.2  การประเมินชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 
การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ที่นักศึกษาตองทําดวยตนเองไมนอยกวา 80 ช่ัวโมง 

มีวิธีการนับชั่วโมงของการทํากิจกรรม ดังนี้ 
5.2.1  พิจารณานับจํานวนชั่วโมงตามหลักฐานที่องคกรหรือหนวยงานของรัฐและเอกชนออก

หลักฐานหรือวุฒิบัตรให 
5.2.2  กิจกรรมใดที่ไมมีหลักฐานหรือวุฒิบัตร หรือไมสามารถระบุจํานวนชั่วโมงได ให

นักศึกษาระบุวัน/เดือน/ปที่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในใบรับรองการเขารวมกิจกรรมและใหนับจํานวน
ช่ัวโมงตามชั่วโมงที่ปฏิบัติจริง แตไมเกิน 7 ช่ัวโมงตอวัน โดยใหประธานหมูบานหรือผูนําหรือผูรวมในการ
ทํากิจกรรมนั้นลงชื่อรับรองตามแบบ พช กพช 2 

5.2.3  การนับจํานวนชั่วโมงในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งสองประเภท ใหนับตั้งแตเร่ิมตนการ

ปฏิบัติกิจกรรม จนกระทั่งการปฏิบัติกิจกรรมนั้นสิ้นสุด 

 



3‐34_3_สค33015_หนวย1  หนา 14 
 

5.3  การประเมินผลในการสัมมนาสรางเสริมประสบการณชีวิตกอนจบหลักสูตร  จะนับจํานวน
ช่ัวโมงของการทํากิจกรรมจากการที่นักศึกษาเขารวมสัมมนา ซ่ึงจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง
รวมทั้งประเมินผลจากการปฏิบัติตามกฎกติกาที่กําหนดและพรอมกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงเปนการ
ประเมินคุณธรรมสวนหนึ่งและประเมินชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) อีกสวนหนึ่ง 

         
 
  

 
ใหนกัศึกษาเขยีนผลการเรียนในรายวิชาทีน่ักศึกษาลงทะเบียนเรียนมาแลว ซ่ึงตั้งแตภาคเรียนแรกที่

นักศึกษาสมัครเปนนักศกึษา ระบุประเภทรายวิชา จํานวนหนวยกิตและเกรดทีไ่ด โดยใหตอทายดวยรายวิชา

ในภาคเรยีนนีว้านักศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาอะไรบาง จํานวนกีห่นวยกิตและสรุปรวมวานกัศกึษา

ลงทะเบียนทั้งหมดกีห่นวยกติ และจะสามารถสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้หรือไมหากสอบผานทุกรายวิชา

ในแบบฟอรมหนาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
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ผลการเรียน 

ของ ...............................................................................รหัสประจําตัว ...................................................... 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ภาคเรียน 
ที่ 

ช่ือรายวิชา รหัส 
รายวิชา 

จํานวน 
หนวยกิต 

เกรด 
ที่ได 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  รวม   
                           

 ขาพเจาจะ สําเร็จ 

ไมสําเร็จ 
การศึกษาในภาคเรียนนี้
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หนวยการเรยีนรูท่ี 2 
ประมวลองคความรูและประสบการณ 

 
ความรูในรายวิชาตางๆ ที่นกัศึกษาไดเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของสถาบันการศึกษา 

ทางไกลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 โดยมีจุดมุงหมาย
ใหนกัศึกษาทีผ่านการศึกษาในแตละระดบัมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 
2. มีความรูพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
3. มีความรูเกีย่วกับการประกอบสัมมนาอาชีพที่สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของ

ตนเองและสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4. มีทักษะการดําเนินชวีิตที่ดีและสามารถจัดการกับชีวิตเพือ่ใหดํารงอยูในชุมชนและ

สังคมไดอยางมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
5. มีความเขาใจประวัติศาสตรชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี กฬีา ภูมปิญญา ความเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนา ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7. เปนบุคคลแหงการเรียนรู มทีักษะในการแสวงหาความรู สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู

และบูรณาการความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติไดอยางเหมาะสม 
 

รายวิชาบังคับเปนรายวิชาหลักที่นักศกึษาทกุคนตองเรียนเพื่อเปนพืน้ฐานสํารับการ 
เรียนรายวิชาอื่นซึ่งมีองคความรูและประสบการณที่เปนประโยชนสําหรับการนําไปใชในการดํารงชีวิต
ประจําวันไดเพื่อชวยใหนักศึกษาไดทบทวนเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เรียน สถาบันการศึกษาทางไกลจึงได
ประมวลองคความรูและประสบการณเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาเรียนไวใน 7 กลุม รายวิชา ดังตอไปนี้ 

1. กลุมรายวิชาภาษาไทย 
2. กลุมรายวิชาวิทยาศาสตร 
3. กลุมรายวิชาคณิตศาสตร 
4. กลุมรายวิชาภาษาอังกฤษ 
5. กลุมรายวิชาการประกอบอาชีพ 
6. กลุมรายวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน 
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7. กลุมรายวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา 
 

 
ประมวลองคความรูและประสบการณในกลุมรายวิชาดังกลาว มีดังตอไปนี ้

 
 

กลุมท่ี 1  กลุมรายวิชาภาษาไทย 
เร่ืองท่ี 1  การฟง การดู การพูด  และการอาน 

1.  หลักเบื้องตนของการฟงและการดู 
การฟงและการดูมีความสําคัญสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวนัซึ่งมีความหมายและ

หลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
1.1 ความหมายของการฟงและการด ู

 การฟงและการดู หมายถึง การที่มนุษยรับรูเร่ืองราวตางๆ จากแหลงของเสียงหรือ
ภาพ หรือเหตกุารณ ซ่ึงเปนการฟงจากผูพดูโดยตรง หรือฟงและดูผานอุปกรณ หรือส่ิงตางๆ แลวเกดิการ
รับรูและนําไปใชประโยชนได โดยตองศกึษาจนเกิดความถูกตอง วองไว ไดประสิทธิภาพ 

1.2 หลักการฟงและการดูท่ีดี  มีดงันี้ 
 1.2.1  ตองรูจุดมุงหมายของการฟงและดู และตองจดบนัทึกเพื่อเตือนความจํา 
   1.2.2  ตองฟงและดูโดยปราศจากอคติ เพื่อการวิเคราะหวจิารณที่ตรงประเด็น 
   1.2.3  ใหความรวมมือในการฟง และดูดวยการรวมกิจกรรม 

2. หลักการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ 
 การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ เปนการฟงเพื่อความรู ผูฟงตองตั้งใจฟงและพยายามสรุป เนื้อหาสําคัญ
ดังนี้ 
 2.1 ตั้งใจฟง มีสมาธิดี ติดตามเรือ่ง 
 2.2 ฟงใหเขาใจและลําดับเหตกุารณใหดีวา เร่ืองที่ฟงเปนเรื่องของอะไร ใครทําอะไร    
ที่ไหน อยางไร  
 2.3 แยกใหออกวา ตอนใดเปนใจความสําคัญ ตอนใดเปนสวนขยาย 
 2.4 บันทึกขอความสําคัญจากเรื่องที่ฟง 
 

3. การสรุปความ จับประเด็นสําคัญของเรือ่งท่ีพูด 
 การสื่อสารระหวางผูพูดและผูฟงที่ดี เพื่อใหสามารถสรุปความ จับประเด็นที่สําคัญของเรื่องที่พูดได 
ผูพูดและผูฟงตองมีการดําเนินการ ดังนี้ 

3.1     ผูพูดจะตองทราบรายละเอยีดของผูฟง (เพศ อายุ การศกึษา อาชีพ ฯลฯ เปนเบือ้งตนเพื่อ
มากําหนดเนื้อหาสาระที่จะพดูใหเหมาะสมกับผูฟง 
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3.2 ผูพูดตองมีวัตถุประสงคที่จะพูด จะเปนการพูดทางวิชาการ เพื่อความบันเทิง หรือ
เพื่อส่ังสอน  เปนตน 

3.3 เนื้อหาสาระ ผูพูดอาจเพยีงกาํหนดเพียงหัวขอ แตเมื่อพดูจริงจะตองอธบิายเพิ่มเติม 
อาจจะเปนตัวอยาง อาจเปนประสบการณ ที่จะเลาใหผูฟงไดฟง 

ผูฟงจะฟงและสรุปจากสาระสําคัญจากการฟงได หากผูพูดพดูไดมีสาระสําคัญ 
และมีการเตรยีมตัวที่จะพูดมาอยางด ี
 

4. มารยาทในการพูด 
การพูดที่ดีไมวาจะเปนการพูดในโอกาสใด ผูพูดจะตองคํานึงถึงมารยาทในการพดู ซ่ึงจะ

ชวยสรางความชื่นชมจากผูฟง มีผลใหการพูดแตละครั้งประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
มารยาทใน     การพูดสรุปไดดังนี ้

4.1 เร่ืองที่พูดนั้นควรเปนเรื่องที่ทั้งสองสนใจรวมกนั หรืออยูในความสนใจของคน
ทั่วไป 

4.2 พูดใหตรงประเด็นจะออกนอกเรื่องบางก็เพียงเล็กนอย 
4.3 ไมถามเรื่องสวนตวั ซ่ึงจะทําใหอีกฝายหนึ่งรูสึกอึดอัดใจ หรือลําบากใจในการ

ตอบ 
4.4 ตองคํานึงถึงสถานการณและโอกาส เชน ไมพูดเรื่องเศรา เร่ืองที่นารังเกียจ ขณะ

รับประทานอาหารหรืองานมงคล  เปนตน 
4.5 สรางบรรยากาศที่ดี ยิ้มแยมแจมใสและสนใจเรื่องที่กําลังพูด 
4.6 ไมแสดงกิริยาอันไมสมควรในขณะที่พูด เชน  ลวง แคะ แกะ เกา สวนใดสวนหนึ่ง

ของรางกาย 
4.7 หลีกเลี่ยงการกลาวราย การนินทาผูอ่ืน ไมยกตนขมทาน 
4.8 พูดใหมีเสียงดงัพอไดยนิกันทั่ว ไมพูดตะโกน หรือเบาจนกลายเปนกระซิบ

กระซาบ 
4.9 พูดดวยถอยคําวาจาที่สุภาพ 

4.10 หากนําคาํกลาวหรือมีการอางอิงคําพูดของผูใดควรระบุนามหรือแหลงที่มา เพือ่ให
เปนเกยีรติแกบุคคลที่กลาวถึง 

4.11 หากพูดในขณะที่ผูพูดกําลังพูดอยูควรกลาวขอโทษ 
4.12 ไมพูดคุยกันขามศีรษะผูพูด 
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5. หลักการอานจับใจความสาํคัญ 
การอานจะเกดิประโยชนสูงสุดแกผูอานไดนั้น ผูอานจะตองจับใจความสําคัญของเรื่องที่

อานใหไดแลวนําไปปฏิบัติ 
ใจความสําคัญ หมายถึง ขอความที่เปนแกนหรือหัวใจของเรื่อง 
การจับใจความสําคัญในการอานก็คือ การเอาขอความหรือประโยคที่เปนหัวใจของเรื่อง

นั้นออกมาใหได เพราะใจความสําคัญของเรื่อง จะเปนใจความหลักของแตละบท แตละตอน หรือแตละเรื่อง
ใหรูวาแตละบทตอนนั้นกลาวถึงเรื่องอะไรเปนสําคัญ ดังนั้น การจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน จะทําใหมี
ความเขาใจในเรื่องนั้นๆ อยางแจมแจง 

หลักเบื้องตนในการจับใจความของสาระที่อาน คือ การเขาใจความหมาย ความหมายมี
หลายระดับนบัตั้งแตระดับคํา สํานวน ประโยค และขอความ คําและสํานวนเปนระดับภาษาที่ตองทําความ
เขาใจเปนอนัดับแรก เพราะนําไปสูความเขาใจความหมายของประโยคและขอความ 
 

เรื่องที่ 2  หลกัการเขียน การใชภาษาในการเขียน 
 

1. หลักการเขียน 
การเขียนเพื่อส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจตามที่ตองการนั้น มีความจาํเปนตองระมดัระวังให

มากเกีย่วกับการใชภาษา ควรใชถอยคําที่คนอาน อานแลวเขาใจทันที เขียนดวยลายมอืที่ชัดเจนอานงายเปน
ระเบียบและผูเขียนจะตองใชภาษาใหถูกตองตามหลักการเขียน ใชคําใหเหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล
ดวยจึงจะถือวาผูเขียนมีหลักการใชภาษาไดดีมีประสิทธภิาพ 

การเขยีนมหีลักที่ควรปฏิบัติดังตอไปนี ้
1.1  เขียนใหชัดเจน อานงาย เปนระเบยีบ 
1.2  เขียนใหถูกตอง สะกด การันต วรรณยกุต 
1.3  ใชถอยคําที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล 
1.4  ใชภาษาทีง่ายๆ ส้ันๆ กะทัดรัด ส่ือความหมายเขาใจไดด ี
1.5  ใชภาษาเขียนที่ดี ไมควรใชภาษาพูด ภาษาโฆษณาหรือภาษาทีไ่มไดมาตรฐาน 
1.6  ควรใชเครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตอง เชน เวนวรรค ยอหนา ฯลฯ 
1.7  เขียนใหสะอาด 

2. การใชภาษาในการเขียน 
การใชภาษาในการเขียน มหีลักการดังนี ้
2.1  เขียนใหอานงาย และเขาใจงาย 
2.2  เขียนสะกด การันต วรรณยกุตใหถูกตอง 
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2.3  การเขียนใหไดใจความดี ชัดเจน ไมรบกวน เขาใจยาก 
2.4  ใชภาษางายๆ ส้ันกะทดัรัด ไดความดี ไมเขียนเยิ่นเยอ ฟุมเฟอยเกินจําเปน  
2.5  ใชภาษาใหถูกแบบแผนการใชภาษา หลีกเลี่ยงใชคําหรือสํานวนมาปะปนกับ

ภาษาตางประเทศหรือภาษาที่ใชในสื่อมวลชน 
2.6  ใชถอยคําที่สุภาพ ไพเราะ เหมาะสม มีความหมายดี ไมใชคําที่ต่าํกวามาตรฐาน หรือใช

ภาษาเขยีนปนภาษาพดู  
 

3. การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
3.1  การเขียนจดหมาย 

การเขียนจดหมายเปนการสื่อสารโดยตรงระหวางบุคคลหรือระหวางหนวยงานตางๆ 
ชวยทําใหระยะทางไกลเปนใกล เพราะไมวาบุคคลหรือหนวยงานจะหางไกลกันแคไหนก็สามารถใช
จดหมายสงขาวคราวและแจงความประสงคไดตามความตองการ การสงสารหรือขอความในจดหมายตอง
เขียนใหแจมแจงชัดเจนเพื่อจะไดเขาใจตรงกันทั้งสองฝาย 

3.1.1  องคประกอบและรูปแบบของจดหมาย 
ผูเรียนคงเคยเขียนจดหมายหรืออานจดหมายมาบางแลว คงจะสังเกตเห็นวา

จดหมายนั้น ไมวาประเภทใด จะตองประกอบดวยส่ิงตางๆ ดังนี้ 
1)  ที่อยูของผูเขียน เร่ิมกึ่งกลางหนาระหวางเสนคั่นหนากับริมของขอบกระดาษ 
2)  วัน เดือน ป ที่เขียนจดหมาย ใหเยื้องมาทางซายของตําแหนงทีเ่ขียนที่อยู

เล็กนอย 
3)  คําขึ้นตน หางจากขอบกระดาษดานซาย 1 นิ้ว 
4)  เนื้อหา ขึ้นอยูกับยอหนาตามปกติ อาจจะอยูหางจากขอบกระดาษดานซาย       

2 นิ้ว 
5)  คําลงทายอยูแนวเดียวกับที่อยูของผูเขียน 
6)  ช่ือผูเขียน อยูใตคําลงทาย ลํ้าเขาไปเล็กนอย 

3.1.2  ประเภทของจดหมาย จดหมายแบงออกเปน 4 ประเภท คือ จดหมายสวนตัว 
จดหมายกิจธุระจดหมายธุรกจิ และจดหมายราชการหรือหนังสือราชการ 

1)   จดหมายสวนตัวคือ  จดหมายที่บุคคลซึ่งรูจักคุนเคยกันติดตอกันดวย
วัตถุประสงคที่เปนการสวนตัว เชน เพื่อสงขาวคราว ถามทุกขสุข เลาเรื่องราว ฯลฯ เปนการติดตออยางไม
เปนทางการ เชน จดหมายเลาเรื่องราวทุกขสุข จดหมายแสดงความรูสึกยินดี เสียใจ ขอบคุณหรือขอโทษใน
กรณีตางๆ เปนตน 
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2)  จดหมายกิจธุระ คือจดหมายติดตอระหวางบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับ
หนวยงานดวยเรื่องที่มิใชเร่ืองสวนตัว แตเปนเรื่องที่เกี่ยวงาน เชน การสมัครงาน การติดตอสอบถาม การขอ
ความรวมมือ ฯลฯ ภาษาที่ใชจึงตองสุภาพและกลาวถึงแตธุระเทานั้น ไมมีขอความที่แสดงความสัมพันธเปน
การสวนตัวตอกัน 

3)  จดหมายธุรกิจ คือจดหมายติดตอในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ เชน การเสนอขาย
สินคา การขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ การสั่งซื้อสินคา การติดตามทวงหนี้ ฯลฯ 
จดหมายกิจธุระและจดหมายธุรกิจ มีลักษณะการติดตอที่เปนทางการมากกวาจดหมายสวนตัว จึงตองใชคําที่
สุภาพ งาย และมีเนื้อความกะทัดรัด เขาใจไดตรงกันทั้งผูเขียนและผูอาน 

4)  จดหมายราชการ คือ จดหมายที่ติดตอกันของหนวยงานราชการ ขอความใน
หนังสือราชการถือเปนหลักฐานราชการและมีศักยภาพผูกมัดถาวร จดหมายราชการจะมีเลขที่ของหนังสือ 
ตามระเบียบของงานสารบรรณ 
 

3.2  การเขียนแสดงความคิดเห็น 
     การเขียนแสดงความคิดเห็น หมายถึง การเขียนที่ประกอบดวยขอมูลอันเปนขอเท็จจริง 

กับการแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ความคิดเหน็ควรจะมีเหตผุล และเปนไปในทางสรางสรรค 
3.2.1 หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น 

1)  การเลือกเรือ่ง ผูเขียนควรเลือกเรื่องที่เปนที่สนใจของสังคมหรือเปนเรื่องที่
ทันสมัย อาจเกี่ยวกับเหตุการณทางการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร หรือขาว
เหตุการณประจําวันทั้งนี้ผูเขยีนควรมีความรู และความเขาใจเรื่องที่ตนจะแสดงความคดิเห็นเปนอยางดี เพื่อ
จะแสดงความคดิเห็นไดอยางลึกซึ้ง 

2) การใหขอเท็จจริง ขอมูลที่เลือกมานั้น จะตองมีรายละเอียดตางๆ เชน ที่มาของ
เร่ืองความสําคัญและเหตกุารณ เปนตน 

3)  การแสดงความคิดเห็น ผูเขียนอาจแสดงความคิดเหน็ตอเร่ืองได 4 ลักษณะ คือ 
(1)  การแสดงความคิดเห็นในลกัษณะตั้งขอสังเกต 
(2)  การแสดงความคิดเห็น เพื่อสนับสนุน ขอเท็จจริง 
(3)  การแสดงความคิดเห็น เพื่อโตแยง ขอเท็จจริง 
(4)  การแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินคา 

4)  การเรียบเรยีง 
(1) การตั้งชื่อ ควรตั้งชื่อเร่ือง ใหเราความสนใจผูอาน และสอดคลองกับเนื้อหา

ที่จะเขยีน 
(2) การเปดเรื่อง ควรเปดเรื่องใหนาสนใจชวนใหผูอานติดตามเรื่องตอไป 
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(3) การลําดับเรื่อง ควรลําดับใหมีความตอเนื่องสอดคลองกันตั้งแตตนจนจบ    
ไมเขียนวกไปวนมา 

(4) การปดเรื่องใชหลักการเดียวกับการเขียนสรุปและควรปดเรื่องใหผูอาน
ประทับใจ 

5)  การใชภาษา ควรใชภาษาอยางสละสลวย ชัดเจน ไมเยิ่นเยอ ใชสํานวนโวหาร
อยางเหมาะสมกับเรื่อง ใชถอยคําที่ส่ือความหมายไดตรงตามอารมณ และความรูสึกของผูเขียน ทั้งนี้พึง
หลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่แสดงอารมณรุนแรง และควรใชถอยคําในเชิงสรางสรรคดวย 

 
3.3  การเขียนโตแยง 

การเขียนโตแยง เปนการเขียนแสดงความคิดเห็นลักษณะหนึ่ง โดยมุงที่จะโตแยง
ขอเท็จจริง หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนโตแยงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความคดิเห็นในการสรางสรรค 

วิธีการเขียนโตแยง ตองตั้งประเด็นวาจะโตแยงในเรื่องใดก็ช้ีใหเห็นจดุดวยของเรื่องที่จะ
โตแยง พรอมทั้งหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนแลวเรียบเรียงใหเปนภาษาของตนเองที่เขาใจงาย 
และใชคําที่มพีลังในการกระตุนใหเกิดความคิดเห็นคลอยตาม 

ขอควรระวังในการเขียนโตแยง ไมควรเขียนใหเกดิความแตกแยก ควรใชเหตุผล และ
ควรเขียนเชิงสรางสรรค 

มารยาทในการเขียนโตแยง ตองจริงใจ ใชภาษาสุภาพ 
3.4  การเขียนคําขวัญ 

คําขวัญ คือ ขอความสั้นๆ เขียนดวยถอยคําที่เลือกสรรเปนพิเศษเพื่อใหประทับใจผูฟง จูง
ใจใหคิด หรือปฏิบัติ เชน คําขวัญวันเด็ก 

3.5  การเขียนคําโฆษณา 
การเขียนคําโฆษณา เปนการใชภาษาเพื่อทําใหผูอานเกดิความสนใจสิ่งที่ผูเขียนนําเสนอ 

การเขียนโฆษณามีกลวิธีตางๆ ที่ควรศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการเขียน เปนการเขียนทีใ่ชในวงการ
ธุรกิจ การคา การใชถอยคํามีลักษณะดึงดดูความสนใจจากผูบริโภค เพือ่ใหจดจําสินคาไดงายซึ่งจําเปนกับ
กิจการในการขยายตวัทางการคาของธุรกิจบริษัทนั้นๆ 

3.6  การเขียนรายงานการคนควา 
การเขียนรายงานเปนการเขยีนเรื่องทางวิชาการที่ไดศึกษาคนความาเปนอยางดี และ

เรียบรอยอยางมีระเบียบแบบแผน ทําใหเกดิความรูความเขาใจเรื่องที่ศกึษาดียิ่งขึน้ 
สวนประกอบของรายงาน ม ี3 สวน คือ 
3.6.1 สวนนํา กลาวถึง วัตถุประสงค และขอบเขตรายงานเรื่องนี้ 
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3.6.2 สวนเนื้อเร่ือง กลาวถึง สาระสําคัญของเรื่องอยางละเอียด ทําใหผูอานมคีวามเขาใจ
วา ใครทําอะไรที่ไหน เมื่อไร ทําไม และมขีั้นตอนในการทําอยางไร 

3.6.3 สวนสรุป กลาวถึง ผลของการดําเนินงาน รวมทั้งขอเสนอแนะ หรือ ความคิดเสริม
อันเปนผลจากการกระทํานัน้ดวย 

3.7  การกรอกแบบพิมพและใบสมัครงาน 
แบบรายการ แบบพิมพ แบบฟอรม หมายถงึ เอกสารที่ทําขึ้นโดยพิมพขอความไว

บางสวน และเวนทีว่างไวบางสวนสําหรับใหผูที่เกีย่วของกรอกขอความลงไปในที่วางซึ่งเวนไวนั้น 
ประโยชนของแบบรายการ มีดังนี ้
3.7.1 ประโยชนสําหรับผูกรอก  แบบรายการชวยใหผูกรอกไมตองเขียนขอความที่ยืด

ยาวตางๆ ลงไปทั้งหมด จะเขียนแตเฉพาะรายละเอียดที่ผูจัดทําแบบรายการตองการเทานั้น ทําใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว 

3.7.2 ประโยชนสําหรับผูจัดทํา  แบบรายงานชวยใหสามารถเก็บขอมูลที่ตองการได
รวดเร็วเปนระเบียบสะดวกที่จะนําขอมูลนั้นกลับมาใชอีก รวมทั้งใชเปนหลักฐานเอกสารไดดวย 

ความสําคัญของการกรอกแบบรายการ 
การกรอกแบบรายการมีความสําคัญมากเพราะแบบรายการใชเปนหลักฐานเอกสารได 

แบบรายการที่กรอกแลว  มีผลผูกพันทางกฎหมาย  ซ่ึงผูกรอกจะตองรับผิดชอบแบบรายงานบางอยาง      
เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาค้ําประกัน ฯลฯ อาจมีผลผูกพันตอทรัพยสินเงินทองจํานวนมาก 

ขอควรระวัง  ในกรณีที่แบบรายการตองลงลายมือช่ือ หามลงนามในแบบรายการที่ยัง
เขียนหรือพิมพขอความไมครบถวน หรือขอความที่ยังไมเขาใจชัดเจนเด็ดขาด ไมวาในเรื่องใด 
 

เรื่องที่ 3  หลกัการใชภาษา 
1. ความสําคัญของภาษา 
ภาษามีความสําคัญ  ดังนี้ 
1.1 ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร 
1.2 ภาษาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ความคิด และความเพลิดเพลิน 
1.3 ภาษาเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการปกครอง 
1.4 ภาษาชวยบนัทึกถายทอดและจรรโลงวัฒนธรรมใหดํารงอยู 

 
 
 
 



 

3-34_4_สค33015_หนวย2 หนา 24 
 

2. ลักษณะเดนของภาษาไทย 
ภาษาไทยมีลักษณะเดน  ดังนี้ 
2.1 ภาษาไทยมีตวัอักษรเปนของตนเอง 
2.2 ภาษาไทยแทมพียางคเดยีวหรือเปนภาษาคาํโดดและเปนคําที่มีอิสระในตัวเราไมตอง 

เปลี่ยนรูปคําเมื่อนําไปใชในประโยค เชน กิน นก บาน ฯลฯ 
2.3 ภาษาไทยแทมตีัวสะกดตามมาตรา 8 มาตรา คือ 

          กก          กค    กบ   กง   กน  กม   เกย เกอว 
2.4 คําคําเดียวกันในภาษาไทย ทาํหนาที่หลายหนาที่และ มหีลายความหมาย เชน 

         ไกขัน 
                 ขัน              อารมณขัน 
                    ขันตักน้ํา 

2.5 ภาษาไทยเปนภาษาเรยีงคํา ถาเรียงคําสลับกัน ความหมายจะเปลี่ยนไป 
เชน สุดาเปนนองเพื่อนไมใชเพื่อนนอง 

2.6 ภาษาไทยมีคําถามแลวจํานวนนับ  เชน หนงัสือ 2 เลม 
2.7 ภาษาไทยเปนภาษาดนตรี มกีารเปลี่ยนระดับเสียงได หรือเรียกวา “วรรณยกุต” 
2.8 ภาษาไทยมีคําพองรูปพองเสียง 

พองเสียง หมายถึง คําที่มีเสียงเหมือนแตความหมายและการเขียนตางกนั เชน การ กาล 
การณ ฯ 

พองรูป หมายถึง คําที่มีรูปเหมือนกันแตออกเสียงและความหนาตางกัน เชน โคลง        
โค-ลง 

2.9 ภาษาไทยมกีารสรางคํา 
2.10 ภาษาไทยมีคําสรอยเสริมบท เพื่อใชพูดเปลี่ยนเสียงล่ืน สะดวกปากมจีังหวะนาฟง เชน  

เออออหอหมก บาบอคอแตก 
3.  ถอยคํา สํานวน สุภาษิต คําพังเพย 

 ถอยคําสํานวน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรยีง บางทีก็ใชวา สํานวนโวหารใชในการ
เปรียบเทียบ เปรียบเปรย พดูกระทบ พดูเลน หรือพูดเตอืนสติใหไดคิดบาง 

3.1  สํานวนลกัษณะ  ดังนี ้
3.1.1 สํานวนไทยมีลักษณะทีม่ีความหมายโดยเนน เชน กนิดิน กนิโตะ ฯลฯ 
3.1.2  สํานวนไทยมีลักษณะมีความหมายเพื่อใชตีความ    เชน   เกลือเปนหนอน กินปูรอนทอง  ฯลฯ 
3.1 .3    สํานวนไทยมีลักษณะเปนความเปรียบเทียบหรือคําอุปา  เชน  ใจดีเหมือนอีกา เบาเหมือน        

ปุยนุน 
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3.1.4 สํานวนไทย เปนคําคมหรือคํากลาว เชน หนาชืน่อกตรม หาเชากนิค่ํา ฯลฯ 
3.1.5 สํานวนไทย เปนโวหารมีเสียงสัมผัสคลองจองกัน หรือบางทีก็ย้ําคาํ เชน ขาวแดง

แกงรอน จับมอืถือแขน ฯลฯ 
3.2  คําพังเพย   มีความหมายลึกซึ้งกวาสํานวน เปนถอยคําที่กลาวขึ้นเปนกลางๆ มีลักษณะติ

ชมหรือแสดงความเหน็อยูในตัว มคีวามหนาเปนคติสอนใจ เชน ช้ีโพรงใหกระรอก ปลูกเรือนตามใจผูอยู 
ฯลฯ 

3.3 สุภาษิต หมายถึง คํากลาวด ีคําพูดที่ถือเปนคติ เพื่ออบรมสั่งสอนใหทําความดี ละเวน
ความชั่ว เชน ทําดีไดดี ทําชัว่ไดช่ัว ตนเปนที่พึ่งแหงตน ฯลฯ 

 

เรื่องที่ 4 การใชพจนานุกรมและสารานุกรม 
 

1. ความสําคัญของพจนานุกรม 
พจนานกุรมเปนหนังสืออางอิงที่สําคัญและจําเปนแบบฉบับของการเขียนหนังสือไทย

ในทางราชการและโรงเรียน เพื่อใหการเขยีนหนังสือไทยมีมาตรฐานเดียวกันไมลักล่ันกอใหเกิดเอกภาพทาง
ภาษา อันเปนวัฒนธรรมสวนหนึ่งของชาติไทย ตามปกติแลวเราจะเปดใชเมื่อเกดิความสงสัยใครรูในการ
อาน เขียน หรือแปลความหมายของสํานวน หากเปดใชบอยๆ จะเกดิความอยูชํานาญ ใชไดรวดเรว็และ
ถูกตอง 
 

2. วิธีใชพจนานกุรม 
ขั้นที่ 1 หาพจนานุกรมมาใชในมือหนึ่งเลมเปดอานคํานําอยางละเอียด เราตองอานคํานํา

เพราะเขาจะอธิบายลักษณะและวิธีใชพจนานุกรมเลมนั้นอยางละเอียด           
ขั้นที่ 2 ศึกษารายละเอียดตางๆ ที่จําเปนตองรู เพื่อความสะดวกในการเปดใช อักษรยอ     

คํายอ เปนตน เพราะเมื่อเปดไปดูคํากับแลวเขาจะใชอักษรยอตลอดเวลาโปรดดูตัวอยางจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2525 หนา 9-10 
 

3. ความสําคัญของสารานุกรม 
หนังสือสารานุกรม เปนหนังสือรวมความรูตางๆ ในทุกแขนงวิชาใหรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการตางๆ และความรูทั่วไป อาทิ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ 
เรียงลําดับไวอยางดี แตสวนใหญจะเรียงตามอักษรและมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ จะมีการออก
หนังสือเปนรายปเพิ่มเติมเพื่อเปนการรวบรวมความรูวิทยาการใหมๆ ที่เกิดขึ้นในรอบป การเลือกใช
สารานุกรมจึงควรเลือกสารานุกรมที่พิมพในปลาสุด และเลือกใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง 
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สารานุกรมจะมีทั้งสารานุกรมเฉพาะวิชา สารานุกรมทั่วไป สารานุกรมสําหรับเยาวชน สารานุกรมสําหรับ
ผูใหญ มีทั้งสารานุกรมหลายเลมจบและสารานุกรมเลมเดียวจบ 
 

4. วิธีใชสารานุกรม 
วิธีการใชพจนานุกรมที่มีประสิทธิภาพ  มดีังนี ้
4.1 พิจารณาวาเรื่องที่ตองการคนควาเปนความรูลักษณะใดเปนความรูทั่วไปหรือเปน

ความรูเฉพาะวิชา 
4.2 เลือกใชสารานุกรมตามเรื่องที่ตนเองตองการตัวอยาง ถาตองการคนหาความรูงายๆ 

พื้นฐานทัว่ไปก็ใหใชสารานกุรมทั่วไปสําหรับเยาวชน แตถาตองการความรูพื้นฐานอยางละเอียดกใ็ช
สารานุกรมทั่วไปสําหรับผูใหญ หรือถาตองการคนหาความรูเฉพาะวิชาก็ใหเลือกใชสารานุกรมเฉพาะวิชา 

4.3 ดูอักษรนําเลมหรือคําแนะนําที่สันหนังสือจะรูวาเรื่องนัน้อยูเลมใด 
4.4 เปดดูดรรชนีเพื่อดูเร่ืองที่ตองการคนหาวาอยูในเลมใด หนาที่เทาไหร และจะตอง

เลือกดูใหถูกลักษณะของสารานุกรม เชน เปดดูดรรชนีทายเลม แตสารานุกรมเยาวชนและสารานุกรมบางชุด 
ดรรชนีจะอยูดานหนา  สวนสารานุกรมสําหรับผูใหญและสารานุกรมบางชุดใหเปดดูดรรชนีที่เลมสุดทาย
ของชุด 

4.5 อานวิธีใชสารานุกรมแตละชุดกอนใชและคนหาเรื่องทีต่องการ 
 

 
 

   
 ผูนําหมูบานคนใหม 
สุดารัตนอาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง  เธอมีนิสัยชอบอานหนังสือเปน    

อยางยิ่งโดยเฉพาะหนังสือพิมพที่อานเปนประจํา โดยจะอานทุกหนาแมแตหนาโฆษณา สุดารัตนอานขาว
การเกษตรผนวกกับการอานขาวเศรษฐกิจ ทําใหทราบวาราคาพืชผลการเกษตรมีแนวโนมเปนไปในทิศทาง
ใด  นิสัยรักการอานนี้ทําใหสุดารัตนมีความรูรอบตัวพอที่จะใหคําแนะนําและความชวยเหลือแกเพื่อนบาน
ไดอยางสม่ําเสมอ   ดังนั้น  เมื่อผูใหญบานคนปจจุบันเสียชีวิตลง  เพื่อนบาน  ญาติพี่นองจึงสนับสนุนใหสุดา
รัตนลงสมัครรับการเลือกตั้งเปนผูใหญบาน  เพราะเห็นวาสุดารัตนมีความรูมากพอที่จะเปนผูนําหมูบานได 
 

 
 

ตัวอยางการนาํไปใชในชีวิตประจําวัน 
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กิจกรรมที ่1 

1. ใหนกัศึกษาสรุปสาระสําคัญจากการฟง  ดู หรืออานเรื่องราวที่นาศึกษาสนใจมา 1 เร่ือง   
อยางนอยครึ่งหนากระดาษ 

2. ใหนกัศึกษาเลือกเขียนแสดงความคิดเหน็ในเรื่องที่นกัศึกษาสนใจ  โดยนําเรื่องที่ตองการ
แสดงความคิดเห็นมาแสดงประกอบดวยจํานวน  1  เร่ือง 
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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กลุมท่ี 2    กลุมรายวิชาภาษาอังกฤษ 

เมื่อโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนการติดตอส่ือสารและการคมนาคมทั่วโลกเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
ภายในเวลาไมนานนัก การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลและขาวคราวความเคลื่อนไหวตางๆ สามารถเปนไป
ไดภายในชั่วพริบตา โอกาสที่นักศึกษาจะไดพบปะและสื่อสารกับชาวตางประเทศก็เปนไปไดงายขึ้น                 
การเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอส่ือสารจึงมีความจําเปน นักศึกษาจึงตองมีความรูภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต
และสังคม สําหรับใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบันและอนาคต 

การดํารงชีวิตในสังคม นักศกึษาควรรูจกัถอยคําและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชใหเหมาะสมกับ 
โอกาสตางๆ การอานโฆษณา ฉลาก และคําแนะนําตางๆ การอานขาวสารตางๆ รวมทั้งการเดินทาง                    
ซ่ึงจําเปนสําหรับใชในการติดตอส่ือสาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การใชภาษาอังกฤษในโอกาสตางๆ ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษาอังกฤษการติดตอส่ือสาร              
ในแตละโอกาส จะมีถอยคําสํานวนที่ใชแตกตางกัน ดังนี้ 

1.1 การพูดแสดงความรูสึก/ความปรารถนา ไดแก 

(1) การพูดแสดงความยินดี ในโอกาสที่คนที่เรารูจักมีเร่ืองทีน่ายินดี เชน ไดรับรางวัล 
ถูกล็อตเตอรี่ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ไดรับขาวดีตางๆ เปนตน เราสามารถแสดงความยินดี
โดยใชถอยคํา สํานวน ตอไปนี้ 

• Congratulations!                   ยินดีดวย 

• Congratulations on your success.                 ขอแสดงความยินดีในความสําเร็จดวย 
• I’m glad to hear that.   

• I’m pleased to hear that.   

• Glad to hear about that. 

• Well done!    ทําไดดีมาก 
• Great!                    ยอดเยี่ยม 

• Wonderful! 

• Marvellous! 

เมื่อมีผูแสดงความยนิดีดวย ผูนั้นก็จะตองตอบขอบคุณตามมารยาททางสังคมของ
เจาของภาษา ซ่ึงจะใชถอยคาํสํานวนดังนี ้

• Thanks. 

• Thank you. 

• Thank you very much. 

• Thanks a lot. 

• Many thanks. 
 

มหัศจรรย 

 ฉันดีใจทีไ่ดฟงเรื่องนี้ 
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(2) การพูดแสดงความเสียใจ ในโอกาสที่คนที่เรารูจักมีเร่ืองที่ตองแสดงความเสียใจดวย  
เชน ขาวการเจ็บไขไดปวย ประสบอุบัติเหตุ ญาติพี่นองเสียชีวิต สอบตก ไมไดในสิ่งที่หวัง เปนตน  
เราสามารถแสดงความเสียใจหรือเห็นอกเห็นใจ โดยใชถอยคําสํานวน ดังนี้ 

• Sorry. 

• I’m sorry. 

• I’m really sorry. 

• I’m sorry to hear that. 

• I’m awfully sorry to hear that. 
 

 เมื่อมีผูแสดงความเสียใจดวย ผูนั้นตองกลาวตอบโดยใชถอยคําสํานวน ดังนี้ 

• Thank you so much. 

• That’s alright. 

• Don’t worry about it. 

• It doesn’t matter. 
 

(3)  การพูดแสดงความเห็นใจ/ ปลอบใจ/ ใหกําลังใจ เมื่อมีผูเลาความทุกขใหฟง ไปเยี่ยม 
ผูปวย หรือตองการกระตุนใหเกิดกําลังใจ จะใชถอยคําสํานวน ดังตอไปนี้ 
  การเจ็บปวยธรรมดา 

• Get well soon. 

• I hope you  get better soon. 

• I hope you’re feeling better.  หวังวาจะรูสึกดีขึ้น 
 การเจ็บหนัก 

• I wish you a rapid recovery.  หวังวาคุณจะหายเร็วๆนี ้

• Are you feeling well today?  วันนี้รูสึกดีหรือเปลา 

• How are you today?   วันนี้เปนอยางไรบาง 

  การปลอบใจ/ ใหกําลังใจ  

• My sympathy. 

     ดวยความเห็นใจ 

• My deepest sympathy.  

     ดวยความเห็นใจอยางสุดซึ้ง 

• I feel sympathy for you. 

     ฉันรูสึกเห็นใจคุณ 
 

ขอใหหายปวยเร็วๆ 
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ในตัวอยางเปนการโฆษณาเชิญชวนใหมาทดลองหรือตรวจสอบเกาอีห้ัวโลน (stool) ของบริษัท 
IKEA นักศกึษาจะเห็นวาในการเขียนคําโฆษณาจะใชขอความสั้นๆ ละคําหรือสวนที่ไมจําเปนออก ซ่ึงควรจะ
เขียนประโยคเต็มๆ วา “ Please come and check out our stool samples.” ( โปรดมาทดลองตัวอยางเกาอี้ 
(หัวโลน) ของเรา) 

2.2  ฉลากสินคา (Label) เปนขอความแนะนําสินคาและคุณสมบัติอาจจะมีคําเตือนและวิธีเก็บ 
รักษา รวมทั้งสูตรและสวนผสมของสินคาชนิดนั้น ดังตวัอยาง 
 

 
 

 
  

สินคาประเภทนี้มีคําแนะนําใหเก็บไวในที่แหงและเย็น ใหใชกับตลับของกลองหมึกเดิมจะทําให
มีคุณภาพในการพิมพดีกวา 

      2 
                                                                     
 

 
 
 
  

 
 

ฉลากนี้ระบุวาแตละขวดบรรจุ ไตรแอมซิโนโลน อซิโทไนด 9.075 มลิลิกรัม วิธีการใชใหดใูน               
แผนพับซึ่งบรรจุอยูในกลอง อยาเก็บไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวา 25° C เก็บไวใหหางมือเด็ก เปนยาที่ใชตาม
ใบสั่งแพทยเทานั้น เขยาขวดกอนใช หมดอายุภายใน 2 เดือน หลังเปดขวดใช 
 

2.3  คําแนะนําตางๆ (Tips) เปนคําแนะนําใหปฏิบัติหรือหามปฏิบัติในโอกาสตางๆ ดังตัวอยาง 

• Be polite. It’s polite to use, “Please”, or “ Thank you”,  whenever you ask for or 

receive something. 

(จงมีความสภุาพ การใชคําวา “ Please” หรือ “Thank you” เปนการแสดงความสุภาพ 
เมื่อคุณขอรองหรือเมื่อไดรับอะไรบางอยาง) 

• Be punctual for classes, meals and social outings. 
(ตรงตอเวลาสาํหรับเขาเรียน การรับประทานอาหารหรือการไปงานตางๆ) 

• Store in a dry and cool place. 
• Using original toner cartridge is essential for higher printing quality. 

Each bottle 
contains : 
triamcinolone acetonide 
9.075 mg 
 
Directions for use, see enclosed leaflet. 
Do not store above 25° C. 
Keep out of the reach of children. 
Prescription only medicine. 
Shake the bottle before use. 
Discard within 2 months after first opening. 
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• Respect all cultures. 
(ใหความเคารพตอวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรม) 

•  Be careful when expressing about race, religion or other sensitive topics. 

(จงระมดัระวังเมื่อพูดถึงเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา หรือหัวขอทีอ่อนไหวอ่ืนๆ) 

• Use last name with people you don’t know. Address people using their title           

(Mr., Ms., Dr.) and their name. 

(ใหเรียกนามสกุลสําหรับการพูดคุยกับคนที่ไมรูจักคุนเคย โดยเรยีกทัง้คํานําหนา 
Mr., Ms., Dr. ตามดวยช่ือ) 

 

3. การอานขาวสารตางๆ 
ส่ิงตางๆ ในโลกนี้มีการเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา เหตกุารณตางๆ ที่เกิดขึ้น กจ็ะมกีารเลาให 

คนอื่นที่ไมไดอยูในเหตุการณไดรับรู การเลาเหตุการณตางๆ ก็จะมีหลายๆ รูปแบบ รูปแบบการเลาขาวสารที่
สําคัญคือ การเขียนขาว (News) ซ่ึงจะใชในการเผยแพรเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวัน โดยมี
องคประกอบของขาว ดังนี ้

3.1 พาดหัวขาว (Headline) เปนการใชขอความสั้นๆ ที่มีความหมายเกี่ยวกับจุดสําคัญของตัว 
ขาว โดยเลือกสรรถอยคําที่สามารถเรียกรองความสนใจใหอานหรือติดตามรายละเอียดของขาว 

3.2 พาดหัวรอง (Subheadline) เปนขอความที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อขาวเพิ่มอีกเล็กนอย  
โดยใชขอความสั้นๆ ที่เกี่ยวกับใจความสําคัญของขาวเชนเดียวกัน ซ่ึงอาจจะมีหรือไมมีก็ได 

3.3 ขาวนํา (Lead) เปนการบอกใจความสําคัญของเนื้อหาขาววาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร  
เมื่อไร (Who/ What/ Where/ When/ How = 4W 1H)   ซ่ึงเปนสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของขาว อยูตอจาก
พาดหัวขาวและพาดหัวรอง 

3.4 รายละเอียดของขาว (Details) จะเปนการบรรยายรายละเอียดของขาวโดยเรียงลําดับจาก
รายละเอียดที่สําคัญที่สุดไปยังรายละเอียดที่เสริมเพิ่มเติมเพื่อใหทราบความเปนมาของขาว 
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การเขียนขาวสามารถเขียนเปนแผนภูมิได ดังนี ้

 
   

    
ภาษาทีใ่ชในการเขียนขาว จะใชอดีตกาล (Past Tense) ในรูปตางๆ เพราะเปนการเลาเรื่องที่

เกิดขึ้นในอดีต การจัดลําดับการเขียนขาวเพื่ออํานวยความสะดวก 
สําหรับผูที่ไมมีเวลาอานขาวมากนักก็สามารถจะอานพาดหัวขาว พาดหวัรองและขาวนําก็พอจะ 

สรุปเนื้อหาของขาวได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Headline

Subheadline

Lead

Details
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ตัวอยางขาว 
36 Miners Trapped Inside China Coal Mine 
POSTED BY BARB ON JULY-8-2011 ADD COMMENTS 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

http : //www.nocere.com/ 

 

ขาวนี้เปนขาวเกี่ยวกับเหมืองถานหินถลมและมีคนงานเหมืองติดอยูขางในเหมือง 36 คน  
โดยระหวางทีค่นงานเหมืองของบริษัทจาวจวง ฟางเปย เหมืองถานหิน จํากัด กําลังทํางานอยูในเหมอืงใน
คืนวันพุธเกิดไฟไหมขึ้น คนงานทั้งหมดจึงติดอยูในเหมือง 

รายละเอียดของขาวคือเหมืองแหงนี้ตั้งอยูในจังหวัดซางตง ทางทิศตะวนัออกของประเทศจนี  
คอมเพรสเซอรของเครื่องปรับอากาศซึ่งอยูที่ที่จอดรถชัน้ใตดนิที่ลึกลงไป 738 ฟุต เกิดไฟฟาลัดวงจร เมื่อ
เวลาประมาณ 18.45 น. ซ่ึงปฏิบัติการชวยชีวิตไดดําเนนิการทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

During the night on Wednesday as 36 or more miners were working down in 
the Zaozhuang Fangbei Coal Mine Ltd, a fire broke out trapping all miners. 

The mine is located in the Shangdong province in the eastern parts of China. 
An air compressor in an underground parking lot of 738 feet, ignited around 6:45 pm. 
Rescue operations began immediately. 

ขาวนํา 

รายละเอียด 

พาดหวัขาว (Headline) 



3-34_4_ส

 

116 D
POSTED

 

 

 

 
    
    http :
 

 
จากการเ
 
การศึกษ
 
การศึกษ
ขางหนา 
หายไปซ่ึ
 

หนึ่งไปยั
ไปธนาค
 

เสนทาง 

It w
grad

As o
fath
fath
rollin
The

สค33015_หนว

Dead in J
D BY BARB O

: //www.noce

ขาวนี้เกีย่วกบั
กิดพายุทอรน
พายุนี้เกิดขึ้น
าในเมืองของ
โดยใหรายละ
า พอบอกให
 มองเห็นรถ H
ซ่ึงยังหาไมพบ

4. การเดินท

4.1 การเ
ยังอีกที่หนึ่งเส
คาร ไปสถานรี

สําน
(1) 

               

was Sunday aft
duation cerem

one father and
her instructed 
her and son sa
ng. The broth
 Hummer was

วย2 

Joplin, M
N MAY-24-20

 

ere.com/ 

บภัยจากพายุท
นาโดในรัฐมซิ
เมื่อบายวันอา
งนักศกึษา จําน
ะเอียดของขา
ลูกชายหลบร
Hummer H3 
บ รถ Hummer

ทางและการส

เดินทาง (Tra

สมอ เชน เดิน
รถไฟ ไปซื้อข

นวนภาษาองัก
การสอบถาม

ternoon, some
mony in the city

d son were tra
his son to pull

aw the Humme
er was sucked
s destroyed. R

Missouri
011 ADD CO

ทอรนาโด ซ่ึง
ซซูรี 
าทติย ผูคนบา
นวน 50,000 
ววาขณะที่พอ
รถเขาขางทาง
 ซ่ึงพอและพี่ช
r ไดรับความ

สมัครงาน 

veling) การดํ
ทางจากบาน
ขาวของ ไปท

กฤษที่มักใชใน
มขอมูลเก่ียว

e were returni
y of 50,000 w

aveling home f
l over. A famil
er H3 that her
d out of his se
Rescue efforts 

i Tornad
MMENTS 

 
 
 

 
 
 
 

พาดหัวขาวว

างสวนกําลังเ
ตอนที่เกิดพา
อลูกคูหนึ่งกํา
 สมาชิกของค
ชายนั่งอยูหมนุ
เสียหาย และ

ดํารงชีวิตประ
ไปโรงเรียน เ
ทองเที่ยว เปน

นการเดินทาง
กับการเดินท

ng home from
when the torna

following the s
ly member in 
r father and br
eat belt and ha
started right a

o 

 
 

ามีคนเสียชีวติ

ดินทางกลับบ
ายุขึ้น 
ลังเดนิทางกลั
ครอบครัวคน
นกล้ิง พี่ชายก
การใหความช

จําวันของคน
เดนิทางจากบ
ตน 

 คือ 
ทาง ผูที่จะเดิ

m a 
do struck. 

sons graduatio
a car in front 
rother were in
asn’t been fou
away. 

ต จํานวน 116

บานหลังพิธีฉ

ลับบานหลังจ
นอ่ืน ซ่ึงนั่งรถ
กระเด็นหลุดจ
ชวยเหลือเริ่มข

เรานั้นตองมกี
บานไปที่ทาํงา

ดินทางแตไม

on, the 
of the 

n start 
nd yet. 

ข

พาดห

หนา 35

6 คน ในเมือง

ฉลองการสําเร็

ากพิธีฉลองก
อีกคันหนึ่งที่
จากเข็มขัดนริ
ขึ้นทันท ี

การเดินทางจ
น ไปโรงพยา

รูวิธีที่จะไป

ขาวนํา 

ราย

หวัขาว (Head

 

5 

งจอพลิน 

รจ

การสําเร็จ
อยู
รภัย

ากที่ 
าบาล    

หรือไมรู  

ยละเอียด 

dline) 



 

3-34_4_สค33015_หนวย2 หนา 36 
 

 
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง จําเปนตองสอบถามขอมูลจากคนอื่น มักจะใชภาษาที่สุภาพในการ         
สอบถาม ไดแก 

• Could you please tell me where the post office is? 

          (กรุณาบอกหนอยไดไหมวาที่ทําการไปรษณยีอยูทีไ่หน) 

• Could you tell me how to go to the post office, please? 

          (กรุณาบอกวาจะไปที่ทาํการไปรษณยีไดอยางไร) 

• Excuse me. Where is the bank? 

• Excuse me. Do you know where the bank is? 

         (ขอโทษ คุณทราบไหมวาธนาคารอยูตรงไหน) 
(1) การบอกทิศทาง (Direction) มีสํานวนที่ใชในการบอกทศิทางที่มักใชอยูเสมอๆ ไดแก 

• go straight.   (ตรงไป) 

• at the opposite of   (อยูตรงขามกบั) 

• next to    (อยูถัดจาก  ไป) 

• near    (อยูใกลๆ) 

• turn right/turn left  (เล้ียวขวา/ เล้ียวซาย) 

• on the right/ left hand side   (อยูทางดานขวา/ซายมือ) 

• at the corner   (อยูตรงมุมถนน) 

• Walk along.    
• Keep walking. 

• Cross road/ intersection  (ส่ีแยก) 

• behind    (ขางหลัง) 

• in front of   (ขางหนา) 

• Walk past   (เดินผาน) 
(2) การใชยานพาหนะตางๆ 

• by boat    (โดยเรือ) 

• by train    (โดยรถไฟ) 

• by bus    (โดยรถโดยสารประจําทาง) 

• by coach   (โดยรถโดยสารปรับอากาศ) 

• by taxi    (โดยรถรับจาง) 

• by motorcycle   (โดยรถมอเตอรไซด) 

(เดินไปเรื่อยๆ)
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• by bicycle   (โดยรถจักรยานยนต) 

• by plane 
             aeroplane   

• on foot   (เดินไป) 

• by subway  (โดยรถใตดนิ) 

• by skytrain  (โดยรถไฟลอยฟา) 
 

(3) สํานวนที่ใชสาํหรับการเดินทาง 

• I would like to buy a ticket for Phuket. 
         (ฉันตองการซื้อตั๋วไปภเูก็ต 1 ใบ) 

• How much is the one-way ticket? 

         (ตั๋วเทีย่วเดียว ราคาเทาไร) 

• What’s the price of round-trip ticket? 

         (ตั๋วไป- กลับ ราคาเทาไร) 

• Which train goes to Chiangmai? 

         (รถไฟขบวนไหนไปเชียงใหม) 

• Which platform does the coach depart to Roi-ed? 

         (ชานชาลาไหนที่รถโดยสารปรับอากาศออกเดินทางไปจังหวัดรอยเอ็ด) 

• At what time does the train leave Bangkok? 

         (รถไฟออกจากกรุงเทพฯ เวลาเทาไร) 

• At what time does the plan leave for Lampang? 

         (เครื่องบินไปลําปางออกเวลาเทาไร) 

• How long does it take from Songkla to Bangkok? 

          (การเดินทางจากสงขลาถึงกรุงเทพฯ ใชเวลาเทาไร) 

• When will the bus arrive? 

         (เมื่อไรรถโดยสารประจําทางจะมาถึง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โดยเครื่องบิน) 
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ตัวอยางการสนทนาในการจองตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ตัวอยางนี้ สินโีทรศัพทไปจองตั๋วเครื่องบนิไปสงขลา โดยจะออกเดินทางวันจนัทรที่ 16 ตุลาคม  
2554 และเดนิทางกลับวันศกุรที่ 20 ตุลาคม 2554 ซ่ึงสามารถจองเที่ยวบินไดตามตองการ ขอใหนกัศึกษา
สังเกตสํานวนและคําศัพททีใ่ชในการสนทนาเพื่อนําไปใชในชวีิตประจําวันดวย 
ตัวอยางการสนทนาในการถามทิศทาง 
 
 
 
 
 
 

 
 

Airline staff  : Good afternoon, this is Air Thailand. May I help you? 

Sinee  : Yes, I’d like to book the flight to Songkla, please. 

Airline staff : May I know your date of departure, please? 

Sinee  : Monday 16th October, in the afternoon and back on Friday 20th , in  the        

                         afternoon as well.  

Airline staff : Hold on, please. I’ll check the flight. 

Sinee  : Thank you. 

Airline staff : In the afternoon of Monday 16th October, there’re two flights at 

  13.30 and 16.10 p.m. and the flight on Friday afternoon is at 15.30 p.m.  

  Which one would you prefer for the departure? 

Sinee  : I think the first one is better. 

Airline staff : O.K., madame. The seat is available for both flight. May I have your name, please? 

Sinee  : Sure! My name is Sinee Suksai. 

Airline staff : Alright. Your seat is already booked. Your code is 3CFDZ and please get your   

                         ticket before 14th October. 

Sinee  : That’s great. And how much should I pay? 

Airline staff : The total price is 5,630 baht, madame. 

Sinee  : Thank you. 

Airline staff : You’re welcome. 

John  : Excuse me. Could you please tell me where the Victory Monument is ? 

Mana  : Yes, it’s not far from here. You can take the bus, any number, which passes in front of  

              Maboonkrong Center and get out off the bus at the fifth bus stop. 

John : Would you be so kind to show me the way to the bus stop as well? 

Mana : Certainly. Walk straight ahead. When you reach the big intersection, turn left, you’ll see the   

              overpass. Cross the road by the overpass. Get down at the other side of the road. You’ll see  

              the bus stop. Wait there and take any bus to the Victory Monument. 

John : Everything is clear. Thank you very much. 

Mana  : You’re welcome. 

ตัวอยางการนาํไปใชในชีวิตประจําวัน 



 

3-34_4_สค33015_หนวย2 หนา 39 
 

จอหนซึ่งเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศตองการไปที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิแตไมรูทาง จึงถามทาง 
คนไทยที่เดินผานแถวนัน้ มานะจึงบอกทางใหจอหนจนเขาใจ จอหนไดกลาวขอบคณุมานะ ซ่ึงมานะตอบวา
ดวยความยินด ี

นักศึกษาอยาลืมสังเกตการใชสํานวนและคําศัพทในการสนทนาเพื่อนาํไปใชในชีวิตประจําวนัดวย 
 

กิจกรรมที่ 2 
ใหนกัศึกษาหาตัวอยางการใชภาษาอังกฤษเพื่อติดตอส่ือสารในโอกาสตางๆ โฆษณาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษในการเดินทาง และภาษาอังกฤษในการสมคัรงาน มา 1 ตัวอยาง พรอมอธิบายสาระสําคัญของ
ตัวอยางทีย่กมานั้น 
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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กลุมท่ี 3  กลุมรายวิชาคณิตศาสตร 
เร่ืองท่ี 1 การใหเหตุผล 
1. การใหเหตุผล 
การใหเหตุผลมีความสําคัญเพราะการดําเนินชีวิตของคนเราตองขึ้นอยูกับเหตุผล ไมวาจะเปน

ความเชื่อ การโตแยงและการตัดสินใจ เราจําเปนตองใชเหตุผลประกอบทั้งสิ้น ในทางคณิตศาสตรแบงการ
ใหเหตุผลเปน 2 ประเภท ไดแก การใหเหตุผลแบบอุปนัย และ การใหเหตุผลแบบนิรนัย 

1.1 การใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) หมายถึง การสรุปผลภายหลังจากการ
คนพบความจริงที่ไดจากการใช การสังเกตหรือการทดลองมาแลวหลายๆ คร้ัง จากทุกๆ กรณียอยๆ แลว
นํามาเปนบทสรุป เปนความรูแบบทั่วไป 

การใหเหตุผลโดยยึดความจริงสวนยอยที่พบเห็นไปสูความจริงสวนใหญ นั่นคือ 
กระบวนการใหเหตุผลแบบอุปนัย ประกอบดวย 

1.1.1  การสังเกตขอมูล 
1.1.2  พิจารณารูปแบบ (pattern) 
1.1.3  สรุปเปนนัยทั่วไป (generalization) 

ตัวอยางการใหเหตุผลแบบอุปนัยทั่วๆไป 
1. มนุษยสังเกตพบวาทุกๆ วันดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก                         

จึงสรุปวาดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเสมอ 
2. ชาวสวนมะมวงสังเกตวาถาปใดมีหมอกมาก ปนั้นจะไดผลผลิตนอย เขาจึงสรุปวาหมอก

เปนสาเหตุที่ทําใหผลผลิตนอย ตอมามีชาวสวนหลายคนทดลองฉีดน้ําลางชอมะมวง เมื่อมีหมอกมากๆ 
พบวาจะไดผลผลิตมากขึ้น จึงสรุปวาการลางชอมะมวงในชวงมีหมอกมาก จะทําใหไดผลผลิตมากขึ้น 

3. นายสมบัติและหลายๆ คน พบวา ทุกครั้งที่ทําความดีจะมีความสบายใจ จึงสรุปวาการทํา
ความดีจะทําใหเกิดความสบายใจ 
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ตัวอยางการใหเหตุผลแบบอุปนัยทางคณติศาสตร 
1. จงใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยสรุปผลเกี่ยวกับผลบวกของจํานวนคู 2 จาํนวน 

0+2 = 2 (จํานวนคู) 
2+4 = 6 (จํานวนคู) 
4+6 = 10 (จํานวนคู) 
6+8 = 14 (จํานวนคู) 
8+10 = 18 (จํานวนคู) 

สรุปผลวา ผลบวกของจํานวนคูสองจํานวน เปนจํานวนคู 
2. 11× 11 = 121 

  111× 111= 12321 
1111× 1111= 1234321 

11111× 11111=123454321 
3. (1× 9) +2 = 11 
 (12× 9) +3 = 111 
 (123× 9) +4 = 1111 
 (1234× 9) +5 = 11111 
ขอสังเกต 
1. ขอสรุปของการใหเหตุผลแบบอุปนัยอาจไมจริงเสมอไป 
2. การสรุปผลของการใหเหตุผลแบบอุปนัยอาจขึ้นอยูกับประสบการณของผูสรปุ 
3. ขอสรุปที่ไดจากการใหเหตผุลแบบอุปนัยไมจําเปนตองเหมือนกนั 

1.2  การใหเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เปนการนําความรูพื้นฐานที่อาจเปน          
ความเชื่อ ขอตกลง กฎหรือบทนิยาม ซ่ึงเปนสิ่งที่รูมากอนและยอมรับวาเปนจริง เพื่อหาเหตุผลนําไปสู
ขอสรุป    ซ่ึงการใหเหตุผลแบบนี้ไมไดคํานึงถึงความเปนจริงหรือความเท็จ แตจะคํานึงถึงเฉพาะขอสรุปที่
ตองออกมาไดเทานั้น 
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กระบวนการการใหเหตุผลแบบนิรนัย สามารถพิจารณาจากแผนภาพดังนี้ 

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตัวอยางการใหเหตุผลแบบนิรนัย 

1. เหตุ  1) จาํนวนคูหมายถึงจํานวนทีห่ารดวย 2 ลงตัว 
2) 10 หารดวย 2 ลงตัว 

ผล     10 เปนจํานวนคู  
2. เหตุ   1) คนทีไ่มมีหนี้สินและมีเงินฝากในธนาคารมากกวา 10 ลานบาท เปนเศรษฐ ี

2) คุณมานะไมมีหนี้สินและเงินฝากในธนาคาร 11 ลานบาท 
ผล     คุณมานะเปนเศรษฐ ี

3. เหตุ    1) นกัศกึษาที่อยูกลางแจงทุกคนจะตองมีสุขภาพดี 

2) เกยีรติศักดิ์เปนนักฟุตบอลทีมชาติไทย 

ผล      เกียรติศักดิ์มีสุขภาพด ี
จะเห็นไดวาตัวอยางทั้ง 3 เปนการยอมรับความรูพื้นฐานหรือความจริงบางอยาง แลวจึงหา

ขอสรุปจากสิ่งที่ยอมรับแลวนั้น ซ่ึงเรียกวาผล การสรุปผลจะถูกตองก็ตอเมื่อเปนการสรุปผลไดอยาง

  เหตุหรือสมมติฐาน 

เท็จ 
( FALSE) 

จริง 
( TRUTH) 

ผลหรือผลสรุป 

สรุปไมถูกตอง สรุปไดถูกตอง 

การใหเหตุผล    
ไมสมเหตุสมผล 

INVALID 

การใหเหตุผล    
ไดสมเหตุสมผล 

VALID 



 

3-34_4_สค33015_หนวย2 หนา 43 
 

สมเหตุสมผล (VALID)  สวนตัวอยางตอไปนี้เปนการสรุปผลที่ไมสมเหตุสมผล (INVALID) แมวาขออาง
หรือเหตุทั้งสองขอจะเปนจริง แตการที่เราทราบวาเรือทุกลําลอยน้ําไดก็ไมไดหมายความวาสิ่งอื่นๆ             
ที่ลอยน้ําไดจะตองเปนเรือเสมอไป 

จึงมีขอสังเกตหลายประการ ดังนี้ 
1.  เหตุเปนจริง และผลเปนจริง 
2.  เหตุเปนเทจ็และผลเปนเท็จ 
3.  เหตุอาจเปนจริงและผลอาจเปนเทจ็ 
4.  ผลสรุปสมเหตุสมผลไมไดเปนการประกันวาขอสรุปจะตองเปนจรงิเสมอไป 
 
2.  การอางเหตุผลโดยใชแผนภาพของเวนน-ออยเลอร 
ออยเลอรเปนนักคณิตศาสตรชาวสวิสเซอรแลนด มีชีวิตอยูระหวาง ค.ศ. 1797-1783 เขาได

คนพบวิธีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใชวงกลมซึ่งเปนวิธีการที่งายและรวดเร็ว โดยมีหลักการ 
ดังนี ้

1.  เขียนวงกลมแทนเทอมแตละเทอม โดยเทอม 1 เทอมจะแทนดวยวงกลม 1 วงเทานั้น 
2.  ถาเทอม 2 เทอมสัมพันธกัน ก็เขียนวงกลมใหคาบเกีย่วกัน 
3.  ถาเทอม 2 เทอมไมสัมพันธกัน ก็เขียนวงกลมใหแยกหางจากกนั 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  B 

A B
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B 

 

.a1
.a1 

 

A

“ ขอความ” หรือ “เหตุและผล” และแผนภาพเวนน-ออยเลอร ที่ใชในการใหเหตุผลมี 6 แบบ

ดังนี ้

แบบที ่ เหตุและผล แผนภาพ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

สมาชิกของ A ทุกตัวเปนสมาชิกของ B เชน สามเหลี่ยม    
ดานเทาทุกรูปเปนสามเหลี่ยมหนาจัว่ 
 
 
ไมมีสมาชิก A ใดๆ เปนสมาชิกของ B เชน ไมมีสามเหลี่ยม
มุมฉากใดๆ เปนสามเหลี่ยมดานเทา 
 
 
มีสมาชิกของ A บางสวนไมเปนสมาชิกของ B เชน 
สามเหลี่ยมมุมฉากบางรูปเปนสามเหลี่ยมหนาจัว่ 
 
 
มีสมาชิกของ A บางสวนเปนสมาชิกของ B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
6 

 
มีสมาชิกของ A หนึ่งสมาชิกที่เปนสมาชิกของ B เชน A    
และ B เปนจํานวนสามเหลี่ยม (Triangular numbers) 
21≤A และ B≥21 (21เปนจํานวนสามเหลี่ยม) 
 
มีสมาชิกของ A หนึ่งสมาชิกที่ไมเปนสมาชิกของ B เชน B 
เปนเซทของคนที่พักอาศยัอยูในกรุงเทพฯ 
นายกอนพักอาศัยอยู ในสมุทรสาครและเปน ลูกของ  
นายทองคํา 

สรุปวา นายทองคําอาจจะพกัอาศัยอยูในกรุงเทพฯ หรือ
สมุทรสาคร หรือไมใชก็ได 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A 

  A B 

A B

A B

A B

A

B B

หรือ 
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ตัวอยาง   การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใช เหตุผล  โดยใชแผนภาพของ             
เวนน-ออยเลอร 

ตัวอยางที่ 1 เหตุ   1: คนทุกคนเปนสิ่งที่มสีองขา  
  2: ตํารวจทุกคนเปนคน 

             ผล    ตํารวจทุกคนเปนสิ่งที่มีสองขา 
วิธีการคิด    จากเหตุ 1 เขยีนเปนแผนภาพไดดังนี ้

 
                                              
 

 
 
 
จากเหตุ 2 เขียนเปนแผนภาพไดดังนี ้

                                                                                  
 
 

 
 
 
แผนภาพรวม                          

                                                                                  
 
 
 

 
 
 
จากแผนภาพรวมจะเหน็วาวงของ “ตํารวจ” อยูในวงของ “ส่ิงที่มี 2 ขา  

แสดงวา “ตํารวจทุกคนเปนสิ่งที่มี 2 ขา”  
ซ่ึงสอดคลองกับผลสรุปที่กําหนดให 
ดังนั้น การใหเหตุผลนี้สมเหตุสมผล     

ส่ิงที่มี2ขา 

คน

คน 
 ตํารวจ 

 
คน 

ตํารวจ 

สิ่งที่มี 2 ขา 
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ตัวอยางที่ 2 เหต ุ     เหตุ  1 : สุนัขบางตัวมีขนยาว 
2: มอมเปนสุนัขของฉัน 

ผล : มอมเปนสุนัขที่มีขนยาว 
วิธีการคิด      จากเหตุ 1 เขียนเปนแผนภาพไดดังนี ้
 
 
เมื่อ A แทนเซทของสุนัข   

B แทนเซทสิ่งที่มีขนยาว 
C แทนมอม         

 
 
 
จากเหตุ 2 เขียนเปนแผนภาพไดดังนี ้ 
          
 
 
 
 
 
แผนภาพรวม 
     
 
 
 
 
 
จากแผนภาพรวมจะเหน็วาวงของ “มอมสุนัขของฉัน” ไมอยูในวงของ “ส่ิงที่มีขนยาว” 

แสดงวา “มอมเปนสุนัขแตขนไมยาว” 
ซ่ึงไมสอดคลองกับผลสรุปที่กําหนดให 
ดังนั้น การใหเหตุผลนี้ไมสมเหตุสมผล 
 

สุนัข 

A 

สิ่งที่มี     
ขนยาว 

B 

 
มอม 

C 

A 
สุนัข 

 
• C 

A 
สิ่งที่มีขนยาว 

B 
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 กรณีตัวอยางที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 
 
ในเรื่องของการใหเหตุผลนี้ ถาลองพิจารณาดูดีๆ แลวจะเห็นวาในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น    

มีเหตุมีผลในการคิดและการกระทําอยูเสมอ บางคนมีเหตุมีผลที่สอดคลองกับการกระทํา แตบางคนมีเหตุ    
มีผลไมสอดคลองกับการกระทํา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรจะมีความแตกตางจากเหตุผลโดยทั่วไปอยู
บาง นักศึกษาตองพิจารณาใหดี การหลงขอมูลหรือหลงประเด็นจะทําใหเกิดการเขาใจและตัดสินใจผิดพลาด 
ขอใหลองคิดตามและคิดหาเหตุผลจากปญหาตรรกศาสตรนี้ดู 

มีเร่ืองเลาตอๆ กันมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 8 เร่ืองมีอยูวาชาวสวนคนหนึ่งตองการขามแมน้ํา  
แหงหนึ่ง เขาจําเปนตองนําสัมภาระตางๆ ไปดวย แตเนื่องจากเขามีแกะ1ตัว หมาปา 1 ตัว และกะหล่ําปลี     
1 ลัง เรือของเขามีขนาดเล็ก สามารถบรรทุกตัวเขาและสัมภาระไดทีละ 1 อยางเทานั้น ถาเขานําหมาปาไป
เที่ยวแรกกับเขา ทิ้งแกะไวกับกะหล่ําปลี แกะก็จะกินกะหล่ําปลีหมด แตถาเขานําเอากะหล่ําปลีไปกับเขา 
หมาปาก็จะกินแกะ 

นักศึกษาจะมีวิธีคิดหาหนทางใดที่จะชวยชาวสวนคนนี้ในการขามแมน้ํา โดยสามารถรักษา       
ทุกอยางไว และขามฟากไปไดทั้งหมด ? 
 
คําตอบ  เที่ยวที่หนึ่งนําแกะขามฟากไปกอน กลับมานําหมาปาขามไป ปลอยหมาปาไวและนําแกะกลับมา 

แลวปลอยแกะไว ณ จุดเริ่มตน นํากะปล่ําปลีขามฟากไปยังฝงที่มีหมาปา จากนั้นกลับมารับแกะขาม
ฟากกลับไปใหม ทุกอยางก็ปลอดภัย รวมเดินทางไป-กลับ 4 รอบ 
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กิจกรรมที ่3 
ขอที่ 1  จงเติมคําตอบในชองวางตอไปนี้ ใหถูกตอง 

1.1 3, 9, 15,        , 27,        ,        
1.2 1, 2, 4, 8,       ,       , 64 
1.3 ถา 3+6+9 = 18 

3+6+9+       = 30 
3+6+      +       +15 = 45 

ขอที่ 2  จงตรวจสอบวาผลที่ไดสมเหตุสมผลหรือไม 
2.1 เหตุ  1.  ชาวสวนทุกคนเปนคนอดทน 
         2.   ลุงมาเปนชาวสวน 

ผล       ลุงมาเปนคนอดทน 
2.2 เหตุ  1.  สัตวมปีกจะบนิได 
         2.  นกนางนวลเปนสัตวปก 
 ผล    นกนางนวลบินได 
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ขอที่ 2  ใชแผนภาพในการตรวจสอบ 
ขอ 2.1 
จากเหตุ 1 เขียนแผนภาพไดเปน 
 

 
 
 

 
 
 
จากเหตุ 2  เขียนเปนแผนภาพไดเปน 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
แผนภาพรวม 
                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
    
 
 
  

สรุป  ลุงมาเปนคนอดทน  เปนการสรุปที่สมเหตุสมผล 
 

 คน

 ชาวสวน 

ชาวสวน 

 
ลุงมา 

คนอดทน 

 
ชาวสวน 

 ลุงมา 
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ขอ 2.2 
จากเหตุ 1  เขียนเปนแผนภาพไดเปน 
                        
 
 
 
 
 
 
จากเหตุ 2  เขียนเปนแผนภาพไดเปน 
 
                 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพรวม 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป  นกนางนวลเปนนกทีบ่ินได  เปนการสรุปที่สมเหตุสมผล 
 

สิ่งที่บินได 

  สัตวปก 

สัตวปก 

 
นก

นางนวล 

 

สัตวปก 
 

นก
นางนว

สิ่งที่บินได 
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เรื่องที่ 2 ความนาจะเปน 

ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น  มักจะมีการกระทําหรือการทดลองใดๆ ที่เกิดผลลัพธได

หลายวิธี  ดังนั้นหากไดเรียนรูกฎเกณฑที่เกี่ยวของจะทําใหการนับ การคิดหรือการคํานวณงายขึ้น โดยมี

รายละเอียดของสิ่งที่จะตองเรียนรูดังตอไปนี้ 

1. กฎเบื้องตนเกี่ยวกับการนบัและแผนภาพตนไม   เปนการหารูปแบบหรือจํานวนวิธีที่อาจ
เกิดขึ้นไดจากการนับทั้งหมด โดยมีกฎเบือ้งตนเกีย่วกับการนับจากการทํางาน ดังนี ้

1.1  การทํางานที่มี 2 อยางหรือสองขั้นตอน 
ถางานอยางแรกมีวิธทําได  n1, วิธี และในแตละวิธีทํางานอยางแรกมวีิธีที่จะทํางานอยางที่

สองได ท2 วิธี แลว วิธีที่ทํางานทั้งสองอยางจะเทากับ  n1,n2 วิธี 
ขอใหนักศกึษาดูแผนผังการทํางานซึ่งสามารถเขียนแผนผังการทํางานไดดังนี ้

   งานที่ 1    งานที่ 2 
 
 
มีวิธทําได  n1  วิธี    มีวิธีทําได  n2  วิธี 

ดังนั้นจํานวนวิธีทํางานทั้งสองอยาง (2งาน) = n1× n2 วิธี (สามารถเขียนเปนn1 n2) 
เพื่อใหเกิดความเขาใจงายขึน้ สามารถแจกแจงผลการนับแตละวิธีไดโดยใชแผนภาพ 

ตนไม ดังตวัอยาง 
ตัวอยางที่ 1   มีเหรียญ 2 เหรียญ เมื่อโยนพรอมกัน 1 คร้ัง จะเกดิผลลัพธไดทั้งหมดกี่วิธี 
วิธีทํา        โยนเหรยีญพรอมกัน 1 คร้ัง เปนการทาํงาน 2 อยาง 

   
                                       เหรียญที่ 1                                              เหรียญที่ 2 
 
     มีวิธีทําได 2 วิธี            มีวธีิทําได 2 วิธี 
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งานอยางแรก  การเกิดเหรียญที่1 ซ่ึงมี2หนาเกิดได2วิธี คือ อาจเกิดหัว (H) หรือ  
กอย(T) ก็ได (และในแตละวิธีที่เกิดเหรียญที่1 ยังมีวิธีเกิดเหรียญที่2ไดอีก) 

งานอยางที่สอง  การเกิดของเหรียญที่2 ซ่ึงมี 2หนา เกิดได2วิธีคือ อาจเกิดหัว(H) 
หรือกอย(T) ก็ไดเชนกัน 

ดังนั้น การโยนเหรียญ  2  เหรียญพรอมกัน 1 คร้ัง จึงเกิดได = 2× 2 = 4 วิธี สามารถแจกแจงโดย
แผนภาพตนไมไดดังนี้ 

 
เหรียญที่1   เหรียญที่2 

                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
นั่นคือ โยนเหรียญ 2 เหรียญพรอมกัน เกิดได  4 วิธี คือ  หัวหัว (HH) หัวกอย (HT) กอยหัว (TH)              
และกอยกอย (TT) 
 

ตัวอยางที่ 2    โยนลูกเตา 2 ลูกพรอมกัน 1 คร้ัง เกิดไดทัง้หมดกีว่ิธี 
วิธีทํา โยนลูกเตา 2 ลูกพรอมกัน 1 คร้ัง เปนการทํางาน 2 อยาง 

   
                            ลูกที่1               ลูกที่2 
 
 
 

                              มีวิธีทําได 6 วิธี         มีวิธีทําได 6วิธี 
งานอยางแรก – การเกิดเหตกุารณของลูกเตา ลูกที่ 1 ซ่ึงมี 6 หนา เกดิได 6 วิธีคืออาจหงาย

เลข 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 
งานอยางที่สอง – การเกิดเหตุการณของลูกเตาลูกที่ 2 ก็เชนเดียวกนักับลูกที่ 1 
∴ การโยนลูกเตา 2 ลูกพรอมกัน 1 คร้ัง จึงเกดิได =  6× 6 = 36 วิธี 

H

T 

H

T 
H

T 

    งาน 
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สามารถแจกแจงผลลัพธไดดังนี ้
       1           2               3     4        5            6  - เลขหนึ่งของลูกที่ 1 
       1           2               3     4        5            6  - เลขหนึ่งของลูกที่ 2 
   (1, 1)        (1, 2)         (1, 3)         (1, 4)        (1, 5)         (1, 6) 
   (2, 1)        (2, 2)         (2, 3)         (2, 4)        (2, 5)         (2, 6) 
   (3, 1)        (3, 2)         (3, 3)         (3, 4)        (3, 5)         (3, 6) 
   (4, 1)        (4, 2)         (4, 3)         (4, 4)        (4, 5)         (4, 6) 
   (5, 1)       (5, 2)         (5, 3)         (5, 4)        (5, 5)         (5, 6) 
   (6, 1)       (6, 2)         (6, 3)         (6, 4)        (6, 5)         (6, 6) 

1.2  การทํางานที่มี 3 อยาง หรือ 3 ขั้นตอน   เปนวิธีการที่สามารถนําแนวคิดของการทํางาน    
2 อยางมาใชได  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นชัดเจนดวยแผนภาพตนไมไดเชนกัน ขอใหนักศึกษาดูจากตัวอยาง 

ตัวอยางที่1  บริษัทรถยนตแหงหนึ่ง ผลิตตวัถังรถยนตออกมา 2 แบบ เครื่องยนต 2 ขนาดและ
สีตางกัน 3 สี ถาบริษัทตองการจะแสดงแบบรถยนตใหครบทุกแบบ ทุกขนาดและทุกสี 
จะตองใชรถยนตแสดงอยางนอยที่สุดกี่คนั 

 วิธีทํา     โดยใชแผนภาพตนไม  จะไดผลดงันี้ 
             การทํางานมี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2  ขั้นที่ 3 
                 ตัวถัง      เครื่อง          สี             เกิดเปนผลงาน 

(ถ1, ถ2)     (ค1, ค2)    (ส1, ส2, ส3) 
 

 
           
 
                                               งาน 
                                              ประกอบ 
                                              รถยนต 
 
 
 

 
ดังนั้น จะตองมีรถยนตแสดงอยางนอย 12 คัน  จึงจะครบทุกแบบทุกสีและขนาด 

ถ1 

ถ2 

ค1 

ค2

ค1 

ค2 

ส1

ส2

ส3

ส3

ส2

ส1

ส2

ส3

ส1

ส2

ส1

ส3

ถ1 ค1 ส1 
ถ1 ค1 ส2 
ถ1 ค1 ส3 
ถ1 ค2 ส1 
ถ1 ค2 ส2 
ถ1 ค2 ส3 
ถ2 ค1 ส1 
ถ2 ค1 ส2 
ถ2 ค1 ส3 
ถ2 ค2 ส1 
ถ2 ค2 ส2 
ถ2 ค2 ส3 
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เมื่อพิจารณาแผนภาพตนไมแลวจะพบวาสามารถหาจํานวนวิธีหรือจํานวนรูปแบบในการทํางานได  โดยมี                 
กฎเบื้องตนในการแกโจทยปญหา  ดังนี้ 

1)  พิจารณาวางานหรือเหตุการณที่โจทยกําหนดมานั้นคืออะไร  จัดแบงออกเปนกี่ขั้นตอนที่ตอเนื่องกัน 
2)  พิจารณาเงื่อนไขตางๆ  ที่กําหนดมาในแตละขั้นตอน บันทึกไว 
3)  หาจํานวนวิธีที่สามารถเลือกทํางานในแตละขั้น โดยเริ่มจากขั้นที่มีเงื่อนไขมากที่สุดกอนแลวจึงพิจารณาขั้น

อ่ืนๆที่มีเงื่อนไขรองลงมา ตามความสําคัญ 
4)  นําจํานวนวิธีที่ไดในแตละขั้นตอนคูณกัน  จะไดจํานวนรูปแบบหรือจํานวนวิธีที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งหมด 
 
2.  ความนาจะเปนของเหตุการณ 
ในชีวิตประจําวันนักศึกษาจะตองพบกับการคาดคะเนหรือประมาณการหรือโอกาส  เพื่อใชในการตัดสินใจ  

โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ  จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับอัตราสวนระหวางจํานวนสมาชิกของเหตุการณนั้นกับจํานวน
คร้ังของการทํางาน  ซ่ึงเหตุการณเหลานี้จะเกี่ยวของกับคําตางๆ   ดังนี้ 

 
2.1  การทดลองสุม (Random  Experiment)  คือการทดลองที่ไมสามารถระบุผลลัพธไดอยางแนนอน  แตบอกไดวา

ผลลัพธของการทดลองนั้นมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นไดบาง  เชน 
1)  การทอดลูกเตา 1 ลูก 1 คร้ัง แตมที่จะไดเกิดขึ้นไดคือ 1,  2,  3,  4 ,  5 หรือ 6 ซ่ึงไมสามารถบอกไดวาจะเปน

แตมอะไร ใน 6 แตมนี้  ผลลัพธทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น คือ แตม 1,  2,  3,  4,  5  และ 6 
  2)   การหยิบลูกปงปอง 1 ลูก จากกลองที่มีลูกปงปอง  5  ลูก  5  สี  ลูกปงปองที่หยิบไดอาจเปนสีใดสีหนึ่ง          
ใ น  5  สี 

2.2  แซมเปลสเปซ  (Sample Space)   เปนเซทที่มีสมาชิกประกอบดวยส่ิงที่ตองการทั้งหมดจากการทดลองอยางใด
อยางหนึ่ง ( บางครั้งเรียกวา Unilersal Set )   เขียนแทนดวย S เชน ในการโยนลูกเตา 1คร้ัง ถาตองการดูวามีเลขอะไรขึ้นมาไดบาง 
ผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นไดคือ ลูกเตาขึ้นแตม 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6  ดังนั้นแซมเปลสเปซที่ไดคือ 

                       S  =  { 1,  2,  3,  4,  5,  6 } 
2.3    เหตุการณ ( Event ) คือ เซทที่เปนสับเซทของ Sample Space หรือเหตุการณที่เราสนใจจากการทดลองสุม  เชน      

ในการโยนลูกเตา 1 ลูก 1 คร้ัง ถาผลลัพธที่สนใจ คือ จํานวนเต็มที่ได เราสามรถเขียน Sample Space  เปน 
S  =   { 1,  2,  3,  4,  5,  6 } 

ถาให  E1   เปนเหตุการณที่ไดแตมซึ่งหารดวย  3  ลงตัว 
จะได  E1  =  { 3,  6 }  

และถาให  E2   เปนเหตุการณที่ไดแตมมากกวา  2 
จะได E2  = { 3,  4,  5,  6 } 
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2.4   ความนาจะเปนของเหตุการณ  คือจํานวนที่แสดงใหทราบวาเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้น  

มากหรือนอยเพียงใด  ความนาจะเปนของเหตุการณใด  ๆเทากับอัตราสวนของจํานวนเหตุการณที่เราสนใจ  ( จะใหเกิดขึ้น
หรือไมเกิดขึ้นก็ได )  ตอจํานวนผลลัพธทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได มีสูตรในการคิดคํานวณดังนี้ 

ความนาจะเปนของเหตุการณ  =   จํานวนผลลัพธของเหตุการณที่เราสนใจ 
                               จํานวนผลลัพธทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได 

เมื่อผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุมแตละตัว มีโอกาสเกิดขึ้นเทาๆ  กัน 
กําหนดให E  แทนเหตุการณที่เราสนใจ 

P (E)   แทน  ความนาจะเปนของเหตุการณ 
n (E)   แทน  จํานวนสมาชิกของเหตุการณ 
n (S)   แทน   จํานวนสมาชิกของผลลัพธทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได 

 ดังนั้น  P (E)  =  
)(
)(

Sn
En  

ตัวอยาง   มีลูกปงปอง  4  ลูก  เขียนหมายเลขกํากับไวเปน 0,  1,  2,  3 
ถาสุมหยิบมา 2 ลูก  จงหาความนาจะเปนที่จะไดผลรวมของตัวเลขมากกวา  3 

วิธีทํา       ให S  เปนแซมเปลสเปซ 
S  =  {(0, 1) ,  (0, 2) ,  (0, 3) ,  (1, 2) ,  (1, 3) , ( 2, 3)} 
จะได  n (S)  =  6 
E เปนเหตุการณหรือส่ิงที่โจทยอยากทราบ 
ดังนั้น  E  =  { (1,3) ,  (2,3) } 
จะได  n (E)  =  2 

จากสูตร  P(E)   =  
 )(

)(
Sn
En  

นําตัวเลขมาแทนคา  จะได  P(E)   =  
6
2  =

 3
1  

∴ ความนาจะเปนที่จะไดผลรวมของตัวเลขมากกวา 3  = 
3
1  

2.5   การนําความนาจะเปนไปใช    ในที่นี้ตองการใหผูที่ศึกษาทราบวาเหตุการณตางๆ  นั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นมาก
หรือนอยเพียงใด  เพื่อชวยในการประกอบการตัดสินใจ  ขอใหศึกษาตัวอยางตอไปนี้ 

ตัวอยางที่ 1 ไพสํารับหนึ่งมี  52  ใบ  แบงเปน  2  สี  4  ชนิด  คือ  สีแดง ไดแก ใบแดงกับขาวหลามตัด สวนสี
ดําไดแก ใบดํากบัดอกจิก แตละชนิดมีจํานวน  13  ใบ 
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  กรณีตัวอยางที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

 
จงหาความนาจะเปนที่หยิบมา 1 ใบ  แลวไดไพดําหรือไพสีแดง 
แนวคิด S  =  ไพทั้งหมด มี 52 ใบ หยิบมาทีละ 1 ใบจะได 52 วิธี 
                      ดังนั้น   n (S)  =  52 
  E  = ไพสีดํามี 13 ใบ และไพสีแดงมี 26 ใบ 

          ดังนั้น  n (E)  =  13+26  = 39 

จากสูตร  P (E)    =   
)(
)(

Sn
En  

นําตัวเลขมาแทนคา  จะได P (E)   =  
52
39  = 

 4
3  

สรุปไดวาไพ 1 ใบ แลว จะไดไพใบดําหรือใบแดงมีโอกาสเกิดขึ้น 
4
3  หรือ  75%  ถือวามี

โอกาสเปนไปไดสูง 
 

ตัวอยางที่ 2 ในการทอดลูกเตา  2  ลูก พรอมกัน  1  คร้ัง จงหาโอกาสที่ผลรวมของแตมเปน 13 
แนวคิด แตมสูงสุดของลูกเตา  คือ  เลข 6 

  แตมของลูกเตา  2  ลูกรวมกันผลรวมสูงสุด  =  6+6  =  12 
  โจทยถามถึงผลรวมของแตมเปน 13 จึง  =  0 
 
 
 
 

การนําความนาจะเปนมาใชสวนใหญจะเปนการบงบอกถึงโอกาสของการเกิดเหตุการณวาจะเกิดไดมากนอย
เพียงใด  เชน  การซื้อหวย  การเลนไฮโลว  การจับฉลากรางวัล  ฯลฯ  ดังนั้น นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดเรียนในเรื่อง      
ความนาจะเปนนี้มาคิดเปนเปอรเซ็นตของการถูกรางวัลไดเปนอยางดี  ภาพรวมคือโอกาสนอยมาก  จึงควรหลีกเลี่ยงไม
ส้ินเปลืองไปกับอบายมุขเหลานี้ เพราะไดมีความรูหลักการคิดคํานวณแลวนั่นเอง 
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กิจกรรมที่ 4 
ขอ 1        ถุงใบหนึ่งมีลูกกวาดสีแดง  5   เม็ด สีเหลือง  2  เม็ด  ตุกติ๊กหยิบขึ้นมารับประทาน 1 เม็ดโดยไมไดดู  จงหาความนาจะ

เปนที่ตุกติ๊กจะหยิบไดลูกกวาดสีแดง 
ขอ 2         มีสลาก 10 ใบ   เขียนเลข  1-10  แลวมวนใสกลอง  จงหาความนาจะเปนที่จะหยิบไดสลากที่เปนเลขดี 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

3-34_4_สค33015_หนวย2 หนา 58 
 

กลุมที่ 4     กลุมรายวิชาวิทยาศาสตร 

เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 กอนอื่นนักศึกษาจะตองทําความเขาใจเสียกอนวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ มนุษยเกี่ยวของกับธรรมชาติ จึงตองใชกระบวนการสังเกต สํารวจ ตรวจสอบ และทดลองเกี่ยวกับ
ปรากฎการณทางธรรมชาติ และนําผลมาจัดเปนระบบหลักการ แนวคิดและทฤษฎี การกระทําตางๆ ที่กลาว
นี้เรียกวา ทักษะทางวิทยาศาสตร 

ทักษะทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
1. การสังเกต เปนวิธีการไดมาของขอสงสัย รับรูขอมูล พิจารณาขอมูล  จากปรากฎการณทางธรรมชาติที่

เกิดขึ้น 

2. ตั้งสมมติฐาน เปนการระดมความคิด สรุปสิ่งที่คาดวาจะเปนคําตอบของปญหาหรือขอสงสัย
นั้นๆ 

3. ออกแบบทดลอง เปนการศึกษาผลของตัวแปรที่ตองศึกษา โดยควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลตอ
ตัวแปรที่ตองการศึกษา 

4. ดําเนินการทดลอง  เปนการจัดกระทํากับตัวแปรที่กําหนด ซ่ึงไดแก ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรที่ตองควบคุม 

5. รวบรวมขอมูล เปนการบันทึกรวบรวมผลการทดลอง หรือผลการกระทําของตัวแปรที่กําหนด 
6. แปลและสรุปผลการทดลอง  เปนการศึกษาผลที่เกิดจากการกระทําของตัวแปรตางๆ วาเกี่ยวของ

และเชื่อมโยงกันอยางไร และสรุปเปนองคความรูที่ไดจากการศึกษา 
ผูที่มีความเปนคนจิตวิทยาศาสตรตองเปนคนที่มีเหตุผล ไมเชื่อโชคลาง คําทํานาย หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

ตางๆ อยางงมงาย เปนคนที่มีความอยากรูอยากเห็น เสาะแสวงหาความรูในสถานการณใหมๆ อยูเสมอ 
ยอมรับความคิดเห็นใหมๆ ความรูใหมๆ และความรูจากบุคคลอื่น มีความซื่อสัตย ซ่ือตรง อดทน ยุติธรรม 
มั่นคง ตลอดจนมีความเพียรพยายามและละเอียดรอบคอบ 
  

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามขั้นตอน อยางเปนลําดับ
ตั้งแตแรกเริ่มจนแลวเสร็จตามจุดประสงคที่กําหนดโดยใชทักษะวิทยาศาสตรในการจัดการ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดปญหา 
ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดหัวเร่ืองที่จะศึกษาหรือปฏิบัติการแกปญหาที่ไดมาจากการสังเกตหรือ     

ขอสงสัยในสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็น เชน ทําไมตนไมที่ปลูกไวใบเหี่ยวเฉา ปญหามีหนอนเจาะกิ่งมะมวง    
แกไขอยางไร เปนตน 
 ขั้นตอนที่ 2  ตั้งสมมติฐาน 
 ขั้นตอนนี้เปนการคาดคะเนคําตอบของปญหาใดปญหาหนึ่งอยางมีเหตุผล โดยอาศัยขอมูลจาก    
การสังเกต จากการศึกษาเอกสาร การพบผูรูในเรื่องนั้นๆ เปนตน และกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของดวย           
ซ่ึงตัวแปรจะมี 3 ลักษณะ คือ ตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม 
 ขั้นตอนที่ 3  การทดลองและรวบรวมขอมูล 
 ขั้นตอนนี้เปนการปฏิบัติการทดลองคนหาความจริงใหสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวในขั้นตอนที่ 
2   และรวบรวมขอมูลจากการทดลองหรือปฏิบัติการอยางเปนระบบ 
 ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 
 ขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดจากขั้นตอนที่ 3 มาวิเคราะหหาความสัมพันธของ
ขอเท็จจริง ตางๆ  เพื่อนํามาอธิบายและตรวจสอบกับสมมติฐานที่ตั้งไว ถาผลการวิเคราะหไมสอดคลองกับ
สมมติฐานสรุปไดวา สมมติฐานนั้นไมถูกตอง ถาผลการวิเคราะหสอดคลองกับสมมติฐานและไดตรวจสอบ
หลายครั้งไดผลเหมือนกัน (เหมือนเดิม) ก็สามารถสรุปไดวาสมมติฐานและการทดลองนั้นเปนจริง สามารถ
นําไปอางอิงหรือเปนทฤษฎีตอไป 
 ขั้นตอนที่ 5  การสรุปผล 
 ขั้นตอนนี้เปนการสรุปผลการศึกษา การทดลองหรือการปฏิบัติการนั้นๆ โดยอาศัยขอมูลและ      
การวิเคราะหขอมูลเปนหลัก 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสามารถแบงออกเปนทักษะขั้นมูลฐาน และทักษะขั้นสูงหรือ
ขั้นผสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทักษะขั้นมูลฐาน ประกอบดวย 8 ทักษะ  คือ 

1.1 ทักษะการสังเกต หมายถึง  การใชประสาทสัม ผัสทั้ ง  5  (หู  ตา  จมูก  ล้ิน  ผิวกาย )                  
ในการสังเกต  

1.2 ทักษะการวัด หมายถึง การสามารถเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ตองการวัด 

1.3 ทักษะการจําแนกหรือการจัดประเภทสิ่งของ หมายถึง การที่สามารถแบงพวกหรือจัด
ประเภทโดยยึดเกณฑใดเกณฑหนึ่งได 
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1.4 ทักษะการใชความสัมพันธระหวางสเปซกับเวลา หมายถึง ความสามารถในการหา 
ความสัมพันธระหวางมิติตางๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ทิศทาง เวลา ระยะทาง พื้นที่ เปนตน 

1.5 ทักษะการคํานวณและการใชจํานวน  หมายถึง ความสามารถในการนําจํานวนที่ไดจากการ
วัด การสังเกต และการทดลองมาจัดกระทําโดยวิธีการตางๆ กัน เชน บวก ลบ คูณ หาร คาเฉลี่ย ฯลฯ ไปใช
ประโยชนในการแปลความหมายและลงขอสรุป 

1.6 ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  หมายถึง การนําเอาขอมูลซ่ึงไดจากการสังเกต 
ทดลอง มาจัดกระทําเสียใหม  เชน เรียงลําดับ แยกประเภท คาความถี่ ฯลฯ มาจัดเสนอในรูปแบบใหม      
เพื่อสะดวกและงายตอการเขาใจ เชน แสดงขอมูลในรูปตาราง แผนภาพ กราฟ เปนตน 

1.7 ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มเติมความคิดเห็นใหกับขอมูลที่มีอยูอยาง
มีเหตุผล โดยอาศัยประสบการณเดิม 

1.8 ทักษะการพยากรณ หมายถึง การคาดคะเนหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัย
ขอมูลจากการสังเกต การวัด 

2.  ทักษะขั้นสูงหรือทักษะขั้นผสม ประกอบดวย 5 ทักษะ 

2.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาคาคําตอบลวงหนากอนทําการทดลอง โดยอาศัย
การสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน และมักบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับ              
ตัวแปรตาม 

2.2 ทักษะการควบคุมตัวแปร หมายถึง การควบคุมสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรอิสระที่จะทํา
ใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน 

2.3 ทักษะการตีความและลงขอสรุป หมายถึง การบรรยายลักษณะและคุณสมบัติเพื่อเปนการ
บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยู 

2.4 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติ หมายถึง การกําหนดความหมายและขอบเขตของคําตางๆ 
ที่มีอยูในสมมติฐานที่จะทดลองใหมีความรัดกุม เขาใจตรงกัน สามารถสังเกตและวัดได 

2.5 ทักษะการทดลอง  หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการโดยใชทักษะการสังเกต การวัด            
การพยากรณ ฯลฯ มาใชรวมกันเพื่อหาคําตอบหรือทดลองสมมติฐาน 

 
 

  
 
ตัวอยางที่ 1 การกําหนดปญหา  เมื่อบานเมืองเจริญขึ้น ความตองการใชวัสดุจากไมมีมากขึ้น   

ปาไมหลายแหงถูกทําลาย อยูในสภาพไมสมดุลย หนาดินเกิดการพังทลาย เมื่อไมมีตนไมหรือพืชปกคลุมดิน
เกิดการกัดเซาะหนาดินไปกับกระแสน้ํา แตในบริเวณที่มีตนไม พืช หรือหญาปกคลุมดินจะสามารถชวย    

กรณีตัวอยางที่เก่ียวของกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
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ดูดซับน้ําฝนและลดอัตราการไหลของน้ําได ซ่ึงในรายละเอียดเหลานี้อยูใกลตัวเรามาก นักศึกษาใชวิธีสังเกต
ได หากสนใจอยากทราบวาอัตราการไหลของน้ําจะขึ้นอยูกับสิ่งที่ชวยดูดซับน้ําหรือไม ก็ทดลองงายๆ โดย
ใชแผนใยขัด 
 ตัวอยางที่ 2 การตั้งสมมติฐาน เพื่อเปนการคาดคะเนคําตอบของปญหาที่กําหนด นักศึกษาควร
กําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของกับการทดลอง ไดแก ตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม 
  สมมติฐาน  :  แผนใยขัดชวยลดอัตราการไหลของน้ํา 
   ตัวแปรตน  คือ  แผนใยขัด 
  ตัวแปรตาม  คือ  ปริมาณน้ําที่ไหล 
  ตัวแปรควบคุม  คือ  ปริมาณน้ําที่เทหรือรด 
 
 ตัวอยางที่ 3 การออกแบบทดลอง เพื่อรวบรวมขอมูล คนหาความจริงใหสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
การจัดเตรียมอุปกรณ 
  1. กระบะ  จํานวน  2  กระบะ 
  2. ทรายสําหรับใสกระบะ 
  3. กิ่งไมจําลองสําหรับใสในกระบะ 
  4. แผนใยขัดสําหรับปูบนพื้นทรายในกระบะใดกระบะหนึ่ง 
  5. น้ําสําหรับเทหรือรดลงในกระบะทดลอง 
 
 ตัวอยางที่ 4 การทดลอง 
  วิธีการทดลอง -     นําทรายใสในกระบะทั้งสอง ในปริมาณเทาๆ กัน ทําเปนพื้นลาดเอียง 

- กระบะที่ 1 วางแผนใยขัดในกระบะทราย แลวปกกิ่งไมจําลอง 

กระบะที่ 2 ปกกิ่งไมโดยไมมีแผนใยขัด 

- เทหรือรดน้ําจากฝกบัวเทาๆ กัน พรอมๆ กันทั้งสองกระบะ 

ผลการทดลอง -     กระบะที่ 1 น้ําจะไหลชาๆ เหลือปริมาณนอย พื้นทรายไมพัง    
       กิ่งไมไมลม 
- กระบะที่ 2 น้ําไหลอยางรวดเร็ว พรอมพัดเอากิ่งไมและทรายพังทลาย 

 

ตัวอยางทั้ง 4 ตัวอยางที่ยกมานี้ เปนตัวอยางใหนักศึกษาไดฝกการสังเกตสิ่งรอบตัว และคิด  
โดยใชเหตุผลประกอบจะสามารถดําเนินชีวิตในสิ่งแวดลอมตางๆ ไดเปนอยางดี 
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กิจกรรมที่ 5       
เมื่อมีเพื่อนมาชวนนักศึกษาไปดูดวงกับหมอดูที่มีช่ือเสียง หากนักศึกษาเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร 

นักศึกษาจะตอบรับหรือปฏิเสธ เพราะเหตุใด  (ใหความเห็นในแนวทางของกระบวนการวิทยาศาสตร) 
 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………...... 



 

3-34_4_สค33015_หนวย2 หนา 63 
 

เรื่องที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพ 

ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  
เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การใชความรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลิตผลของสิ่งมีชีวิตใหเปน

ประโยชนกับมนุษย หรือการนําความรูที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชส่ิงมีชีวิตหรือผลิตภัณฑตางๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต เชน เอนไซม หรือโปรตีนชนิดตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดประโยชนกับมนุษยชาติ 

ความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพอาจกอใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ          
ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ สงผลใหเกิดกระบวนการสราง กระบวนการทําลายหรือการกอใหเกิด       
ส่ิงใหมๆ ที่ดําเนินอยูในสิ่งมีชีวิต ซ่ึงกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต เปนผลมา
จากการทํางานของสารพันธุกรรม  หรือ  DNA และหนวยพันธุกรรมหรือยีน  การศึกษางานดาน
เทคโนโลยีชีวภาพจึงตองอาศัยความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารพันธุกรรม และพฤติกรรมของสารพันธุกรรม 
รวมทั้งวิธีการสําคัญตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพที่เกาแกที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติก็คือ เทคโนโลยีการหมัก 
(Fermentation Technology) และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม คือ เทคโนโลยีรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ        
(DNA Recombinant Technology) หรือพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) 

ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชเพื่อการแกปญหาสําคัญที่โลกกําลังเผชิญอยูทั้งดาน

เกษตรกรรม อาหาร การแพทยและเภสัชกรรม ดังนี้ 
1. การคิดคนพันธุพืชใหมที่ตานทานโรคและศัตรูพืช เนื่องจากตองการลดการใชสารเคมี 

2. การปรับปรุงพันธุพืชใหมที่ทนทานตอภาวะแหงแลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกของโลก 

3. การปรับปรุงพันธุพืชและพันธุสัตวใหมที่ทนทานตอโรคภัยและใหผลผลิตสูง 

4. การผลิตอาหารที่ใหคุณคาทางโภชนาการสูง มีประโยชนตอผูบริโภคสูง เชน อาหาร    ไขมันต่ํา อาหาร

ที่คงความสดไวนานโดยไมใชสารเคมี  เปนตน 

5. การคิดคนปองกันและรักษาโรคติดตอ หรือโรครายแรงตางๆ ที่ยังไมมีวิธีรักษาที่ไดผล   เชน ตัวยาการ

หยุดยั้งการลุกลามของเนื้อเยื่อมะเร็งแทนการใชสารเคมี วัคซีนของโรคตับตางๆ เปนตน 

ปจจัยท่ีมีผลตอเทคโนโลยีชีวภาพ 
การใชความรูและประสบการณเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชนของมนุษยไดมีการพัฒนา 

กระบวนการตั้งแตเร่ืองงายจนถึงเรื่องยาก เชน การทําน้ําปลา จนถึงการออกแบบและสรางโปรตีนใหมๆ     
ที่มีคุณสมบัติพิเศษตามความตองการ รวมถึงการคนพบยาปฏิชีวนะ เปนตน ในการผลิตผลิตภัณฑทาง
เทคโนโลยีชีวภาพจะตองคํานึงถึงปจจัยหลัก 2 ประการ คือ 
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1. มีตัวเรงทางชีวภาพ (Biological Catalyst) ที่ดีที่สุดซึ่งมีความจําเพาะตอการผลิตผลิตภัณฑ    
ที่ตองการ และกระบวนการที่ใชในการผลิต ไดแก เชื้อจุลินทรียตางๆ พืช หรือสัตวซ่ึงคัดเลือกมาและ
ปรับปรุงพันธุใหดีขึ้น 

2. มีการออกแบบถังหมัก (Reacter) และเครื่องมือที่ใชในการควบคุมสภาพทางกายภาพใน
ระหวางการผลิต เชน อุณหภูมิ คาความเปนกรด-เบส การใหอากาศ เปนตน เพื่อใหเหมาะสมตอการทํางาน
ของตัวเรงทางชีวภาพที่ใช 

เทคโนโลยีชีวภาพที่นํามาใชประโยชนในประเทศไทย 
ประเทศไทยไดมีการคนควาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อทําประโยชนตอประเทศดาน

การเกษตร ในลักษณะตางๆ เชน 
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อขยายและปรับปรุงพันธุพืชในกลวย กลวยไม ไผ ไมดอก            

ไมประดับ หญาแฝก เปนตน 
2. การปรับปรุงพันธุพืชในหลายลักษณะ ไดแก 

2.1 การปรับปรุงพันธุมะเขือเทศ พริก ถ่ัวฝกยาว มะละกอ ใหตานทานศัตรูพืชโดยการ     
ตัดตอยีนของพืช 

2.2 การพัฒนาพืชทนแลง ทนสภาพดินเค็ม และดินกรด เชน ขาว เปนตน 
2.3 การปรับปรุงและขยายพันธุพืชที่เหมาะสมกับเกษตรที่สูง เชน การผลิตไหลสตรอเบอรี่

สําหรับปลูกในภาคเหนือและอีสาน เปนตน 
3. การพัฒนาและปรับปรุงพันธุสัตว ไดแก 

3.1 การขยายพันธุโคนมที่ใหน้ํานมสูง โดยวิธีปฏิสนธิในหลอดแกวและการฝากถายตัวออน 
3.2 การลดการแพรระบาดของโรคสัตว โดยพัฒนาการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว  เชน           

การตรวจพยาธิใบไมตับในกระบือ การตรวจหาไวรัสสาเหตุโรคหัวเหลืองและจุดขาวจุดแดงในกุงกุลาดํา 
เปนตน 

4. การผลิตปุยชีวภาพ เชน ปุยคอก ปุยหมัก จุลินทรียตรึงไนโตรเจนและปุยสาหราย 
5. การควบคุมโรคและแมลงโดยชีวินทรีย 
 

สารชีวินทรีย หมายถึง สารกําจัดแมลงที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย ไดแก แบคทีเรีย 
ไวรัส และรา เปนตน โดยมีวิธีการตางๆ ดังนี้ 

5.1 การใชจุลินทรียควบคุมโรคในแปลงปลูกมะเขือเทศ ขิง สตรอเบอรี่ 
5.2 การใชเชื้อราบางชนิดควบคุมโรคเนาของรากทุเรียนและผลไมอ่ืนๆ 
5.3 การใชแบคทีเรียหรือสารสกัดจากแบคทีเรียในการควบคุมและจํากัดแมลง  เชน การใช

แบคทีเรียกําจัดลูกน้ํา และยุงที่เปนพาหะนําโรคไขสมองอักเสบ 
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นอกจากดานการเกษตรแลวยังมีการพัฒนาเพื่อประโยชนดานอื่นๆ อีก เชน 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อตรวจการปลอมปนของขาวหอมมะลิ 

และการตรวจพันธุปลาทูนา 
2. การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย  เชน  การพัฒนาการเลี้ ยงเซลลมนุษยและสัตว                

การตรวจวินิจฉัยโรคไขเลือดออก เปนตน 
3. การ เพิ่ มคุณภาพผลผลิ ตการ เกษตร  เ ชน  การทํ า ให ผลไม สุ กช า  การปรับลด                        

สารคอเลสเตอรอลในไขไก เปนตน 

ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ 
ประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ ทางดานตางๆ 
1. ดานเกษตรกรรม  

1.1 การผสมพันธุสัตวและปรับปรุงพันธุสัตว โดยนําพันธุดีและมีคุณสมบัติดานความ
แข็งแรงมาผสมกับพันธุพื้นเมือง ไดเปนลูกผสมที่มีลักษณะดี เหมาะกับเมืองไทยและราคาต่ํา เปนตน 

1.2 การปรับปรุงพันธุพืชและการผลิตพันธุพืชใหม เชน พืชไร ผัก ไมดอก 
1.3 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 

2. ดานอุตสาหกรรม ทําไดหลายลักษณะ  
2.1 การผสมเทียมสัตวบกและสัตวน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพสัตวบกและสัตวน้ํา      

ทําใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแชเย็นเนื้อสัตว และผลิตอาหารกระปอง 
2.2 การผลิตฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตของสัตว 
2.3 ผลิตสัตวแปลงพันธุใหมีลักษณะโตเร็ว เพิ่มผลผลิตหรือมีภูมิตานทาน 

3. ดานการแพทย  
3.1 การใชยีนบําบัดโรค เชน การรักษาโรคไขกระดูกที่สรางฮีโมโกลบินผิดปกติ 
3.2 การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีน เพื่อตรวจสอบโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง 
3.3 การใชประโยชนจากการตรวจลายพิมพจากยีนของสิ่งมีชีวิต เชน การตรวจสอบความ

เปน พอ-แม-ลูก ระหวางบุคคล เปนตน 
 

4. ดานอาหาร เปนการทําเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและผลิตภัณฑทั้งพืชและสัตว  

5. ดานสิ่งแวดลอม ไดแกการใชจุลินทรียชวยรักษาสภาพแวดลอม คัดเลือกปรับปรุงพันธุ
จุลินทรีย และคนหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนและสรางทรัพยากรใหม 

6. ดานการผลิตพลังงาน ไดแก แหลงพลังงานที่ไดจากชีวมวล คือ แอลกอฮอลชนิดตางๆ และ
สารที่ไดจากการแปรรูป แปง และน้ําตาล โดยใชจุลินทรีย นอกจากนั้นยังมีแกสชีวภาพ 
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ผลของเทคโนโลยีชีวภาพดานการตัดตอพันธุกรรม 
การนําเทคโนโลยีการตัดตอพันธุกรรมมาใช เพื่อใหจุลินทรียสามารถผลิตสาร หรือผลิตพืชที่ 

ตานทานตอแมลงศัตรูพืช โรคพืช หรือยาปราบศัตรูพืช เพื่อใหมีคุณภาพดีขึ้น ส่ิงมีชีวิตที่ไดจากการตัดตอ
พันธุกรรม เรียกวา จี เอ็ม โอ (GMO : ยอมาจาก Genetically Modified Organism) ซ่ึงพืชจีเอ็มโอนี้ สวนใหญ
จะเปนขาวโพด ฝาย ถ่ัวเหลือง มะละกอ มันฝรั่ง ที่มีความตานทานตอแมลง ยาปราบศัตรูพืชและตานทานโรค 

อยางไรก็ตาม แมวาเทคโนโลยีชีวภาพจะมีประโยชนในการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตวใหมี
ผลผลิต ที่มีปริมาณและคุณภาพสูง และมีตนทุนตอการผลิตต่ําก็ตาม แตก็ยังไมมีหลักฐานที่แนนอน ยืนยัน
ไดวา พืชที่ตัดตอยีนจะไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรศึกษาหา
ความรู เพื่อที่จะเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพใหมากขึ้น 
 
 

 
 
ตัวอยางที่ 1 ปจจุบันไดยินขาวอยูเสมอ ในทางดานการแพทย สามารถเก็บเซลลที่เปนตนกําเนิด 

(STEM CELL) ไวในตูเย็นควบคุมอุณหภูมิ โดยเปนเซลลตั้งแตทารกแรกเกิด เมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นจะสามารถ
นําเซลลที่เก็บไวนี้ มาดําเนินการทางชีวภาพ รักษาโรคที่อาจเปนภายหลังได ดวยวิธีนี้คนเราจะมีอายุยืนขึ้น
อีกมาก 

ตัวอยางที่ 2 การทําปุยชีวภาพ ทดแทนปุยเคมี เปนการลดอันตรายจากสารเคมีในการผลิตพืช 
ผัก ผลไม นั่นเอง โดยนําวัสดุที่เหลือใช คือ เศษผัก เศษพืช เศษผลไม มาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ แลวคลุกเคลากับ
กากน้ําตาล (Mollasses) ในอัตราสวน 3 : 1 เติมเชื้อจุลินทรียที่เปนตัวเรงใหเกิดปฏิกิริยาระหวางกันเร็วขึ้น 
(ช่ือ พด. 2 ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ) เก็บใสถัง ปดฝาใหสนิทไวนานประมาณ     
15 วัน จะมีน้ําสีน้ําตาลดําเกิดขึ้น มีกล่ินหอม (ไมมีกล่ินเหม็น) ซ่ึงก็คือสวนที่จะนํามาใชเปนปุยน้ํานั่นเอง 
เมื่อจะใช นํามาผสมน้ําในอัตรสวน 1 : 500 ใชรดพืช ผัก ผลไมที่ปลูกได แทนปุยเคมี จะมีความปลอดภัยตอ
สุขภาพ 
 

 
 
 
 
 

กรณีตัวอยางที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
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กิจกรรมที่ 6   
นักศึกษาจะสามารถนําวิทยาการของเทคโนโลยีชีวภาพ มาใชกับตัวนักศึกษาอยางถูกตองดวย     
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เร่ืองท่ี 3 ภาวะโลกรอน สาเหตุ ผลกระทบ การปองกันและการแกไขปญหาโลกรอน 
ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) หมายถึง

การที่โลกของเรามีความรอน (อุณหภูมิ) สูงขึ้นอยางผิดปกติ มีความแปรปรวนในแตละวัน และสงผลใหเกิด
ภัยพิบัติตางๆ  เชน ความแหงแลงอยารุนแรง เกิดวาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง พายุทอรนาโด      
แผนดินถลม เปนตน 

สาเหตุและกลไกการเกิด 
ในสภาวะปกตินั้น โลกจะไดรับพลังงานประมาณ 99.95% จากดวงอาทิตย ในรูปแบบของการ   

แผรังสี  พลังงานที่เหลือ (0.05%) ไดมาจากความรอนใตพิภพ ซ่ึงหลงเหลือมาจากการกอตัวของโลกจากฝุน
ธุลีในอวกาศ และการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยูในโลก ตั้งแตดึกดําบรรพมา โลกเราสามารถรักษา
สมดุล ของพลังงานที่ไดรับมาเปนอยางดี โดยมีการสะทอนความรอนและการแผรังสีจากโลกจนพลังงาน
สุทธิที่ไดรับในแตละวันเทากับศูนย ทําใหโลกมีสภาพอากาศเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตหลากหลาย ซ่ึงกาซที่มี
ความสําคัญในการกักเก็บความรอนบางสวนไวในโลกคือ กลุมกาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทน ที่มีอยู
ในบรรยากาศอยางพอเหมาะ หากไมมีกลุมกาซนี้ โลกจะเปนแบบดวงจันทรที่กลางคืนหนาวจัดและกลางวัน
จะรอนจัดเพราะไมมีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตยนั่น เอง  กลุมกาซกลุมนี้ เ รียกวา                     
กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ตอมาโลกมีประชากรมากขึ้น มีความเจริญมากขึ้น โลกจึงมีการสะสม
กาซเรือนกระจกมากขึ้น นั่นคือเกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง     
การเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขุดมาจากใตดิน เชน ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน เปนตน ผลของการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจก ทําใหโลกไมสามารถแผความรอนออกไป
ไดอยางปกติ สงผลใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง คลายกับหลักการของเรือนกระจกที่ใช  
ปลูกพืชในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นนั่นเอง 

ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
ปรากฏการณเรือนกระจก คือปรากฏการณที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย 

ในชวงความยาวคลื่นอินฟราเรด  ( Infrared)   ที่สะทอนกลับ  ถูกดูดกลืนโดยโมเลกุลของไอน้ํ า 
คารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด ในบรรยากาศทําใหโมเลกุลเหลานี้มีพลังงานสูงขึ้น มีการ
ถายเทพลังงานซึ่งกันและกัน ทําใหอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น การถายเทพลังงานและความยาวคลื่น
ของโมเลกุลเหลานี้ตอๆ กันไป ในบรรยากาศทําใหโมเลกุลเกิดการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและมาชนถูก
ผิวหนังของเรา ทําใหเรารูสึกรอนนั่นเอง 

ประเทศในเขตหนาวมีการปลูกพืชโดยอาศัยการควบคุมอุณหภูมิความรอน โดยใชหลักการ     
ที่พลังงานความรอนจากดวงอาทิตยสองผานกระจก แตความรอนที่อยูในเรือนกระจกไมสามารถสะทอน
กลับออกมา ทําใหอุณหภูมิภายในสูงขึ้น  เหมาะแกการปลูกพืชแตละชนิด จึงไดมีการเปรียบเทียบ
ปรากฏการณที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นนี้วา ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) 



 

3-34_4_สค33015_หนวย2 หนา 69 
 

ผลกระทบจากภาวะโลกรอน เกิดผลเสียในดานตางๆ ทั้งดานนิเวศวิทยา ดานเศรษฐกิจและดาน
สุขภาพ 

ผลกระทบเหลานี้เร่ิมปรากฏใหเห็นแลวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ตัวอยางที่เห็นชัดเจน คือ 
การละลายของน้ําแข็งทั่วโลก ทั้งที่เปนธารน้ําแข็ง แหลงน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกและในกรีนแลนด ซ่ึงจัดเปน
แหลงน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในโลก น้ําแข็งที่ละลายนี้ จะไปเพิ่มปริมาณน้ําในมหาสมุทร ประกอบกับอุณหภูมิ
เฉลี่ยของน้ําสูงขึ้น  มีการขยายตัวรวมดวย  ยิ่งทําใหปริมาณน้ําในมหาสมุทรทั่วโลกเพิ่มขึ้น ทําให
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นมาก สงผลใหเมืองสําคัญๆ ที่อยูติดกับมหาสมุทร จมอยูใตระดับน้ําทะเลทันที 
นอกจากนี้จะทําใหสัตวทะเลเสียชีวิตไปดวย ผลิตผลทางอาหารจะลดลง สภาวะอากาศมีความแปรปรวน 
เศรษฐกิจของแตละประเทศเสียหาย ไมเฉพาะแตธุรกิจทองเที่ยวทางทะเล แตจากการที่แนวปะการัง          
ถูกทําลาย ปลาทะเลประสบปญหาจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้น จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป   
เชื้อโรคบางชนิดมีสภาพอากาศที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโต จะสามารถแพรเชื้อไดอยางรวดเร็วเชื้อโรค   
ที่สําคัญๆ ไดแก โรคมาลาเรีย ไขสา อหิวาตกโรคฯลฯ จึงตองหาทางปองกันการแพรขยายของโรคเหลานี้  
ใหดี 

การปองกันและการแกปญหา 
เราคงไมสามารถหยุดยั้งภาวะโลกรอนได เพราะกลไกตางๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เปรียบเสมือน

เครื่องจักรขนาดใหญ ที่มีอุปกรณประกอบกันหลายชนิดทํางานประสานกัน การตอบสนองที่มีตอการ
กระตุนตางๆ จะตองใชเวลานาน กวาจะกลับเขาสูสภาวะสมดุล และสภาวะสมดุลใหมที่เกิดขึ้นก็ยอม
แตกตางจากสภาวะปจจุบันอยางมาก แตเราสามารถที่จะบรรเทาผลอันรายแรงที่จะเกิดขึ้นได  โดยพยายาม
ลดการผลิตกาซเรือนกระจกลง ซ่ึงกาซนี้เกิดจากกระบวนการใชพลังงาน การประหยัดพลังงานจึงเปน
แนวทางหนึ่งในการลดการเกิดภาวะโลกรอนนั่นเอง จึงขอเสนอแนวทางการประหยัดพลังงานดังนี้ 

1. ปลูกตนไมใหมากขึ้น เพราะการปลูกตนไม 1 ตน จะชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดได 
1 ตัน ตลอดอายุของตนไม จึงตองรักษาปาไมใหไดมากที่สุด 

2. ปดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดทันที เมื่อไมไดใชงาน 
3. พยายามบริโภคอาหารที่ผลิตและปลูกในทองถ่ินจะชวยลดพลังงานที่ใชสําหรับการขนสงลง

ได 
4. ลดขยะในบานใหนอยลง โดยพยายามนํามาใชใหม เชน กระดาษ หรือภาชนะบรรจุภัณฑ 
5. ขับรถใหนอยลง หากเปนระยะทางใกลๆ สามารถเดินหรือข่ีจักรยานแทนได การขับรถยนต

เปนระยะทาง 1 ไมล จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 1 ปอนด 
6. ใชน้ํารอนใหนอยลง เพราะการตมน้ํา ตองใชพลังงานสูงมาก 
7. เช็คลมยางของรถ การขับรถโดยที่ยางมีลมนอย อาจทําใหเปลืองน้ํามันไดถึง 3% จากปกติ 

น้ํามันทุกๆ แกลลอนที่ประหยัดได  จะลดกาซคารบอนไดออกไซด 200 ปอนด 
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ตัวอยางที่ 1  การเพิ่มกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศโดยมนุษย  
กาซคารบอนไดออกไซดมีปริมาณเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการเผาไหมในรูปแบบตางๆ เชน            

การเผาขยะ การเผาตอซังนาขาว การเผาปาเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับทําการเกษตร ทําปศุสัตว หรือพื้นที่
สํ า ห รับ  อยู อ า ศั ย  เ ป นต น  ก า ร เ ผ า แต ล ะอย า งที่ ก ล า วม า  ถื อ ว า ก า ร เ ผ าป า เ ป นก า รปล อ ย                            
กาซคารบอนไดออกไซดไดเร็วที่สุด เพราะตนไมมีคุณสมบัติในการตรึงกาซคารบอนไดออกไซดไว กอนที่
จะลอยสูงขึ้นกาซคารบอนไดออกไซด จึงลอยขึ้นไปสะสมอยูในบรรยากาศมากยิ่งขึ้น อากาศโดยภาพรวมจึง
ยิ่งรอนมากขึ้น  

ตัวอยางที่ 2 ในชวงระยะเวลาไมกี่ปมานี้ จะปรากฏเหตุการณแปลกใหมที่เราไดรับรูจาก          
ส่ือตางๆ หลายประการ เชน ปลาวาฬขนาดใหญขึ้นมาเกยตื้นตายที่ชายทะเล ตัวออนของปูทะเล ลอยขึ้นมา
ริมฝง หลายๆ ลานตัว หรือเกิดปรากฏการณปะการังฟอกสี เปนตน ซ่ึงนักวิทยาศาสตรทั่วไป ยืนยันแลววา 
เกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น เปนผลใหการระเหยของน้ําทะเล มหาสมุทร แมน้ํา และลําธารมากขึ้น 
ฝนตกมากขึ้น เกิดอุทกภัยหนักๆ บอยคร้ังขึ้นทั่วโลก  ประเทศไทยก็เชนกัน นักศึกษาจะไดทราบจากสื่อ    
อยูเสมอวา บางพื้นที่ไมเคยมีฝนตกและน้ําทวมขนาดนี้ในชวงเวลา 30 – 80 ป แตปจจุบันก็เกิดขึ้นแลว 
เหลานี้เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กรณีตัวอยางที่เก่ียวกับชีวิตประจําวนั  
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กิจกรรมที่ 7   
นักศึกษาจะสามารถชวยลดภาวะโลกรอนไดอยางไรบาง เพื่อชวยโลกของเราใหมีสภาพอากาศที่ดีขึ้น 
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กลุมท่ี 5  กลุมรายวิชาสขุศึกษา พลศึกษา                                      
เร่ืองท่ี 1  อาหารและโภชนาการ 

อาหารและโภชนาการ  เปนสิ่งสําคัญ การไดอาหารที่เพียงพอและถูกสัดสวนเปน
ส่ิงจําเปนที่สุดสําหรับมนุษยเพื่อใหมีสุขภาพที่แข็งแรง ประเทศใดก็ตามที่ประชาชนกินดี ยอมมีภาวะ
โภชนาการที่สมบูรณและไดเปรียบ  ถาหากประชาชนสนใจและเขาใจในเรื่องโภชนาการ  สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว  

1. โรคขาดสารอาหาร  คือ โรคที่ เกิดจากภาวะโภชนาการบกพรองทําใหรางกาย         

ขาดสารอาหาร  บางชนิด  โรคขาดสารอาหารที่สําคัญที่พบบอยในประเทศไทย มีดังนี้ 

1.1 โรคขาดโปรตีนและแคลอรี เปนโรคที่เกิดจากรางกายไดรับสารอาหารประเภท
โปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมันไมเพียงพอ เปนโรคที่พบบอยในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 ป โดยเฉพาะทารก
และเด็กกอนวัยเรียน  
 1.2 โรคขาดวิตามิน  การขาดวิตามินจะทําใหการทํางานของรางกายไมสมบูรณและ
เกิดโรคตาง ๆ ได โรคขาดวิตามินที่พบมากในประเทศไทย สวนใหญที่เกิดจากการขาดวิตามินเอ บีหนึ่ง      
บีสอง และวิตามินซี 
 1.3 โรคขาดแรธาตุ   แรธาตุ เปนสารอาหารที่ชวยในการควบคุมการทํางานของ
อวัยวะตาง ๆ ในรางกาย ถารางกายขาดแรธาตุก็อาจจะทําใหการทําหนาที่ของอวัยวะผิดปกติและทําใหเกิด
โรคตาง ๆ ได 

การขาดสารอาหาร นอกจากจะทําใหรางกายไมสมบูรณแข็งแรงและเปนโรคตาง ๆ 
แลวยังจะทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิต  ฉะนั้น ควรเลือกกินอาหารใหไดสารอาหารครบถวน        
ในปริมาณที่พอเพียงกับรางกายตองการในแตละวัน   

2.   การสุขาภิบาลอาหาร  เปนการดําเนินการดวยวิธีการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารทั้งใน
เร่ืองของการปรับปรุง การบํารุงรักษา และการแกไข เพื่อใหอาหารที่บริโภคเขาไปแลว เกิดผลดีตอสุขภาพ
อนามัย  โดยใหอาหารมีความสะอาด ปลอดภัย และนาบริโภค 

3.   การจัดโปรแกรมอาหารใหเหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว  ในแตละวันรางกาย

ตองการอาหาร  เพื่อนําไปสรางพลังงาน โดยปกติในแตละวันรางกายของคนเราตองการสารอาหารแตละ

ประเภทในปริมาณที่ตางกันขึ้นอยูกับสภาพรางกายของแตละคน แตละวัย ดังนี้ 

3.1    อาหารสําหรับคนปกติ  สารอาหารทุกประเภท มีความจําเปนตอรางกาย         
เชน โปรตีน คารโปรไฮเดรต ไขมัน เกลือแร ซ่ึงรางกายตองการในปริมาณที่แตกตางกัน ฉะนั้น ควรเลือก
รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ในปริมาณที่พอเหมาะกับความตองการของรางกาย เพื่อรางกายจะได
เติบโตอยางสมบูรณ 
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3.2    อาหารสําหรับเด็กกอนวัยเรียน  เด็กกอนวัยเรียน ควรไดรับสารอาหารใหครบ
ทั้ง 5 หมู และควรฝกใหเด็กกินไดหลากหลายชนิด ไมควรเลือกเฉพาะอยาง ควรเตรียมอาหารใหในปริมาณ
ที่พอเหมาะ รสไมจัดและเคี้ยวงาย หลีกเลี่ยงของขบเคี้ยว ขนมหวานจัด ลูกอม น้ําอัดลม และอาหารไขมัน
สูงมาก ๆ  

3.3    อาหารสําหรับผูสูงอายุ   การจัดอาหารใหกับผูสูงอายุ ควรคํานึงถึงผูสูงอายุเปน

รายบุคคล และไมจําเปนวาทุกมื้อจะตองไดรับสารอาหารครบทุกประเภทอยูในมื้อเดียวกัน  ในการจัด

อาหารใหผูสูงอายุ อาจแบงอาหารใหเปนมื้อยอย 4-5 มื้อ เพื่อลดปญหาการแนนทอง  อาหารที่จัดควรเปน

อาหารออน  ยอยงาย รสไมจัด พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหเกิดแกสหรือทองอืด การประกอบอาหาร 

เนนการใชวิธีนึ่งมากกวาทอดเพื่อลดปริมาณไขมัน และควรเสริมดวยผักผลไมใหมากขึ้นจะชวยเพิ่มให

ผูสูงอายุไดรับกากใยชวยใหระบบขับถายด ี
3.4    อาหารสําหรับผูปวย  ผูปวยมีลักษณะการเจ็บปวยที่แตกตางกัน การบริโภค

อาหาร   ก็จะแตกตางกัน   อาหารธรรมดา ครบ 5 หมู   ก็จะเหมาะกับผูปวยธรรมดาที่ไมไดเปนโรครายแรง

ที่ตองรับประทานอาหารเฉพาะ  อาหารออนสําหรับผูปวยที่ไมสามารถเคี้ยวไดตามปกติ ผูปวยที่ภายหลัง

การพักฟนหรือผูปวยที่เปนโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารอยางเฉียบพลัน อาหารประเภทนี้จะเปนอาหาร     

เนื้อนิ่มมีรสออน ยอยงาย ไมมีกากแข็งหยาบ ไมมันจัด ไมมีกล่ินฉุน บดละเอียด  และยังมีอาหารเฉพาะโรค  

ซ่ึงเปนอาหารที่จัดตามคําสั่งของแพทย เชน  อาหารสําหรับผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน  ไตวายเรื้อรัง  

โรคมะเร็ง  เปนตน 

                    (ใหศึกษาตารางแสดงปริมาณพลังงานและสารอาหารที่คนไทยวยัตาง ๆ ตองการในหนึง่วัน) 
3.5   กรณีตัวอยางที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน   “อาหารขยะ  ราคาแพงและมีภัย” 

ปจจุบันอาหารขยะ (junk food) กําลังเปนที่นิยมแพรหลายในบานเรา ซ่ึงที่มาของอาหารมาจากการที่พวก

ฝร่ังรับประทานยามเรงรีบเพื่อประทังชีวิต  แตคนไทยนิยมกันมาก เห็นเปนสิ่งโกเก  ซ่ึงจริงๆ แลวอาหาร

ไทยนั้นแสนอรอยและดีตอสุขภาพ จนชาวตางชาติติดอกติดใจทําใหจํานวนรานอาหารไทยในตางประเทศมี

เพิ่มขึ้น สรางฐานะความร่ํารวยใหกับคนไทยที่ไปเปดรานอาหารไทยในตางแดน  แตเรากลับพบวาใน

เมืองไทยมีรานอาหารประเภทอาหารขยะเกิดขึ้นมากมาย  จนหารานอาหารไทยรับประทานกันไดยากมาก 

จากการพบวาปจจุบันอิทธิพลจากอาหารขยะ ทําใหเด็กไทยทุก 4-5 คน เปนโรคอวน 1 คน และคนที่เปน

โรคอวนจะมีแนวโนมที่จะเปนโรคเรื้อรังอื่น ๆ เชน เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดแข็งและ

อุดตันและโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด  ซ่ึงเปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ   ของคนไทย                   

กระทรวงสาธารณสุขไดแนะนําแนวทางการรับประทานอาหารใหถูกตองตามหลักโภชนาการ ดังนี้ 
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3.5.1  กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหมั่นดแูลน้ําหนักตัว 
                       3.5.2  กินขาวเปนอาหารหลกั สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 
                       3.5.3  กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 
                      3.5.4  กินปลา เนื้อสัตวที่ไมติดมัน ไข และถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา 
                      3.5.5  ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย 
                      3.5.6  กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร 
                       3.5.7  หลีกเลี่ยงการกนิอาหารรสหวานจัดและเค็มจดั 
                       3.5.8  กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน 
                       3.5.9  งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
                                         จะเห็นไดวาอาหารที่ดีสําหรับสุขภาพคนเรานั้นก็คืออาหารไทยและอาหารของ
ชาวเอเซียที่มีขาวหรือแปงเปนอาหารหลัก และรับประทานพืชผักผลไมสดกันเปนประจํา ไมเหมือนกับ
อาหารของฝรั่งหรือชาวตะวนัตกที่มีไขมันและโปรตีนมากเกินไปจนกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงฝร่ัง
หรือชาวตะวันตกเขาทราบดถึีงภัยนี้ เขาจึงเริ่มหันมารับประทานอาหารไทย แตคนไทยกลับหันไปนยิม
รับประทานอาหารตะวันตก จึงไมนาแปลกใจที่ปจจบุันและอนาคตคนไทยจะเปนโรคเจ็บปวยและเสียชีวิต
ดวยโรคตางๆ ที่เกิดจากการรบัประทานอาหารที่ไมถูกตองกันมากขึ้นเรื่อยๆ คงถึงเวลาแลวที่เราคงตองหัน
มาชวยกันคิด ชวยกันทําใหเกิดคานยิมอาหารไทย และปลูกฝงความรูการปฏิบัติในการรับประทานอาหารที่
ถูกตอง เพื่อสุขภาพดีถวนหนาสําหรับคนไทยทุกคน  

 

กิจกรรมที ่8 

ใหนกัศึกษาจดัเมนูอาหารสาํหรับเด็กกอนวัยเรียน และ เมนูอาหารสําหรับผูสูงอายุ  เปนเวลา 1 วัน 
โดยจัดตามสภาพความเปนอยูจริงและถูกตองตามหลักโภชนาการ 
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เรื่องที่ 2  การเสริมสรางสุขภาพ 
1. การรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน 

สุขภาพ  หมายถึง สภาพรางกายและจิตใจที่เปนปกติหรือไมปกติอาจจะในชวงเวลาใดเวลา
หนึ่งหรือตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความแข็งแรงของรางกาย ความมั่นคงของอารมณหรือจิตใจ ซ่ึงจะสงผล
ตอการดํารงชีวิตที่เปนสุขหรือทุกข 

ความสําคัญของสุขภาพ  ความสุขหรือความทุกขของมนุษยขึ้นอยูกับสุขภาพเปนสําคัญ 
ซ่ึงความสําคัญของสุขภาพ พอจะสรุปได เปน 3 ระดับ คือ ความสําคัญตอตนเอง  ความสําคัญตอครอบครัว  
และความสําคัญตอสังคม   

ลักษณะของผูท่ีมีสุขภาพดี   ผูที่มีสุขภาพดีจะตองมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  คนที่
มีสุขภาพกายดี หมายถึงคนที่มีรางกาย ทั้งอวัยวะตาง ๆ และระบบการทํางานอยูในสภาพที่สมบูรณ แข็งแรง 
และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และคนที่มีสุขภาพจิตดี หมายถึง คนที่สามารถปรับตัวเขากับ
ส่ิงแวดลอมได สามารถควบคุมอารมณ ทําจิตใจใหเบิกบานแจมใสและสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข   

หลักการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต  การที่บุคคลจะมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทาง
จิตดี และเปนทรัพยากรที่มีคาของสังคมนั้น จะตองมีความรูความสามารถปฏิบัติตามหลักสุขภาพอนามัยได
อยางถูกตอง เชน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี  รูจักออกกําลังกายใหเหมาะสม  รูจักรักษาความสะอาดของ
รางกายใหเหมาะสม  ขับถายเปนเวลา  พักผอนใหเพียงพอ  ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม   ตรวจสุขภาพ
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เปนตน 

การรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน  ควรสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว และ
เพื่อนสมาชิกในชุมชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอยางถูกวิธี  ตลอดจนเชิญชวน
รวมกลุมกันปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตาง ๆ ขึ้นในชุมชน อันเปนการเสริมสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

และความสัมพันธอันดีตอกัน ซ่ึงกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการรวมกลุมเพื่อเสริมสรางสุขภาพในชุมชน ไดแก  
การรวมกลุมเพื่อเรียนรูรวมกัน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ  การรวมกลุมเพื่อการออกกําลังกาย
และเลนกีฬา  การรวมกลุมเพื่อรวมกิจกรรมการพักผอนและนันทนาการ  การรวมกลุมเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา  เปนตน 

2. การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    
การออกกําลังกาย  เปนองคประกอบสําคัญที่ชวยในการพัฒนาในทุกดาน กิจกรรมการ 

ออกกําลังกายสามารถทําไดหลายลักษณะตามวัตถุประสงค  แตไมวาจะเปนการออกกําลังกายเพื่อ
จุดประสงคใดก็ตามควรยึดหลักการออกกําลังกาย ตามขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1    การเตรียมความพรอมของ
รางกายกอน  การออกกําลังกาย   ขั้นที่ 2  ขั้นการออกกําลังกาย   ขั้นที่ 3  การปรับรางกายเขาสูสภาพปกติ
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หลังการออกกําลังกาย    ซ่ึงผลจากการออกกําลังกายจะสงผลตอ ระบบกลามเนื้อ  ระบบกระดูกและขอ  
ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียน   ระบบประสาทชวยปองกันโรคอวน และยังสงผลตอจิตใจ อารมณ สังคม 
และสติปญญา   

ขอแนะนําในการออกกําลังกาย  การออกกําลังมิใชจะใหประโยชนแตเพียงอยางเดียว 
บางครั้งอาจเกิดโทษไดฉะนั้น ในการออกกําลังกาย ควรเริ่มตนจากการออกกําลังกายแบบเบา ๆ กอน แลว
คอย ๆ เพิ่มความหนักของการออกกําลังกายในวันตอ ๆไปใหมากขึ้นตามลําดับ ผูเพิ่งฟนจากไขหรือมีโรค
ประจําตัวตองปรึกษาแพทยกอนออกกําลังกาย  การออกกําลังกายแตละครั้งควรเลือกกิจกรรมใหเหมาะสม
กับตนเอง และหากในระหวางออกกําลังกายมีอาการผิดปกติ เชน หนามืด   หอบมาก และชีพจรเตนเร็วตอง
หยุดออกกําลังกายทันที และถาตองการจะออกกําลังใหมควรไดรับคําแนะนําจากแพทย  การออกกําลังกาย
ควรทําอยางสม่ําเสมอทุกวัน อยางนอยวันละ 20 นาที 

รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    การออกกําลังกายมีหลายรูปแบบ เราสามารถเลือก
ปฏิบัติไดตามความสนใจและความพรอม เชน การเดิน  การวิ่ง  การขี่จักรยาน  การเตนแอโรบิค  เปนตน 
 

กรณีตัวอยางที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน 
 
“สุขภาพดี ชีวีมีสุข”  
 เมื่อกลาวถึงสุขภาพ ยอมหมายถึง สุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมกัน ผูที่มีสุขภาพดี        

คือผูที่มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ เจริญเติบโตสมกับวัย ไมพิการ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  มีจิตใจเปนปกติ     
อารมณมั่นคง สามารถปรับตัวเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ฉะนั้น เราจะตองดูแลทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตควบคูกัน 

วิธีที่จะทําใหสุขภาพกายดี มีหลายวิธี และหนึ่งในนั้น คือ การออกกําลังกาย  ปจจุบันไดมี
การรณรงคใหคนหันมาออกกําลังกายกันมากขึ้น แตคนที่จะออกกําลังกายอยางตอเนื่องนั้นมีไมมากนัก     
ส่ิงที่สําคัญของการออกกําลังกายนั้น ตองเร่ิมที่ตัวเองกอน เพราะสุขภาพดีไมมีวางขาย ดังนั้นเราควรรูหลัก
ในการออกกําลังกายใหถูกวิธี อาจจะเริ่มจากวันละนิดละหนอย แลวคอย ๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แตการที่คิดจะ
เร่ิมตนเปนเรื่องยาก และหลายๆ คน มักพูดเสมอวา “ไมมีเวลา”  เราควรหาเวลาออกกําลังกายใหได วันละ 
30 นาที/วัน เปนอยางนอย อาจจะวันเวนวันกอน และเมื่อรางกายปรับตัวไดแลว จึงคอย ๆ เพิ่มวันและเวลา
ใหมากขึ้น ส่ิงที่สําคัญคืออยาใจรอนกับการออกกําลังกาย ควรคอยเปนคอยไปกอน เพราะการรีบรอนมักจะ
ทําใหไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได  

เมื่อสุขภาพกายดี แลว การมีสุขภาพจิตดีก็สําคัญ การมีสุขภาพจิตที่ดี ตองเร่ิมตนที่ตนเอง
กอน โดยการฝกความคิดใหเปนมิตรกับตนเอง ซ่ึงสุขภาพจิตเปนเสมือนเข็มทิศชีวิต ที่จะทําใหคุณภาพชีวิต
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ของเราพัฒนาไปไดอยางมีทิศทาง  มีหลักเกณฑในการปรับตัวเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและทํา
ใหผูอ่ืนเปนสุขดวย 

 กิจกรรมท่ี 9 
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เรื่องที่ 3   ความปลอดภัยจากการใชยา   
1.  หลักการใชยาท่ีถูกตอง 

ยา  แมสามารถใชรักษาใหหายปวยได และรางกายรูสึกดขีึ้นได แตยาทัง้หลายลวนแลวแตมี
อันตรายเชนเดยีวกับที่มีประโยชน  ฉะนัน้กอนใชยาทุกครั้งใหคํานึงถึงหลักการใชยา ดังนี ้

1.1   ใชยาใหถูกชนิดและประเภทของยา 
1.2   ใชยาใหถูกขนาด 
1.3   ใชยาใหถูกเวลา 
1.4   ใชยาใหถูกวิธี 
1.5   ใชยาใหถูกกับบุคคล 
1.6   ไมควรใชยาที่หมดอายหุรือเสื่อมคุณภาพ 

2.  อันตรายจากการใชยา               
อันตรายจากการใชยา  ยาทุกชนิดมีทั้งคุณและโทษ  ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใชยา 

จึงควรใชยาอยางระมัดระวัง และใชเทาที่จําเปนจริง ๆ เทานั้น  อันตรายจากการใชมักเกิดจากการใชยาผิด 
และพิษของยา  อันตรายของยาอาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้  

2.1  การแพยา เกิดขึ้นเฉพาะคนเมื่อใชยาบางชนิด อาการแพอาจเกิดไมรุนแรง อาทิเปน ผ่ืนคัน
ตามผิวหนัง เปนลมพิษ มีไข ฯลฯ แตถาอาการรุนแรงอาจหลอดลมตีบ หายใจไมออก จนถึงขั้นเสียชีวิตได 
ทุกคนจึงควรตองทราบวาตนเองแพยาอะไร  และแจงใหแพทยหรือเภสัชกรทราบทุกครั้ง 
                      2.2  การไดรับผลขางเคียงของยา จะมีมากนอยแตกตางกันตามชนิดของยา กอนใชยาทุกครั้ง
ตองอานฉลาก เอกสารกํากับยา ขอควรระวัง คําเตือน ใหละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
                      2.3   การดื้อยา เกิดจากการใชยาผิดๆ เชน ใชยาปฏิชีวนะไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด ทําให  
เชื้อโรคที่เหลืออยูพัฒนาตนเองจนเปนเชื้อดื้อยา ในครั้งตอไปหากใชยาชนิดเดิมรักษาจะไมเห็นผล เปนตน 
                      2.4   การไดรับพิษจากยา  เกิดจากการใชยาเกินขนาด หรือใชยาซ้ําซอน เชน ใชยาที่มีช่ือ     
ทางการคาตางกัน แตตัวยาภายในเปนสารเคมีชนิดเดียวกัน ทําใหไดรับยาเกินขนาดจนเปนพิษได 

     2.5   การใชยาผิดและการติดยา ซ่ึงเมื่อขาดยา จะทําใหเกิดอาการผิดปกติขึ้น หรือการเสพยา
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ก็จะกอใหเกิดโรคที่รุนแรงเพิ่มขึ้น 

2.6  ความเชื่อเก่ียวกับการใชยา มีผูปวยหลายคน ที่มีพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสม       
และมักมีความเชื่อที่ไมถูกตองในการใชยา ทําใหเกิดผลเสีย และอันตรายตอสุขภาพ ซ่ึงผูประกอบการ       
มักโฆษณาชวนเชื่อ กลาวอางสรรพคุณเกินจริง ทําใหคนบางกลุมหลงเชื่อซ้ือหามารับประทาน โดยอางวา      
ทํามาจากผลิตภัณฑที่หายาก สรรพคุณครอบจักรวาล สามารถรักษาไดสารพัดโรค ซ่ึงเปนความเชื่อผิด ๆ     
ที่แฝงดวยภัยเงียบที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกายหากใชอยางตอเนื่องและใชในจํานวนมาก  
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ดังนั้น ผูใชยาควรศึกษาเรื่องการใชยาใหเขาใจ และใชยาอยางระมัดระวัง โดยใหอยูในความ
ดูแลของแพทยและเภสัชกร  ผูใชยาควรตระหนักถึงโทษหรืออันตรายจากการใชยาที่อาจเกิดขึ้น                
เชน การแพยา ผลขางเคียงของยา การดื้อยา การติดยา และพิษของยา เร่ิมจากอาการไมพึงประสงค         
หรือผลขางเคียงของยา ซ่ึงมีทั้งไมรุนแรง เชน คล่ืนไส  กระสับกระสาย  นอนไมหลับหรืองวงนอน 
จนกระทั่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  

3.   การเลือกใชยาสมุนไพร   
ยาสมุนไพร คือ ยาที่ไดจากพฤษชาติ สัตว หรือแรธาตุ ซ่ึงมิไดผสม ปรุง หรือแปรสภาพเมื่อ    

มีความจําเปนหรือมีความประสงคที่จะใชสมุนไพร ควรระวังในการใชสมุนไพร เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
ผูใชควรระวังในการใช ซ่ึงมีแนวทางในการปฏิบัติอยางงาย ๆ ดังนี้ 

ใชใหถูกตน   สมุนไพรบางชนิดอาจมีลักษณะคลายกัน หรือมีช่ือพองกัน ทําใหใชผิดตน     
การใชผิดตน นอกจากจะไมเกิดผลในทางการักษาแลวยังอาจเกิดพิษขึ้นได 

ใชใหถูกสวน  ในแตละสวนของสมุนไพร เชน ใบ ราก ดอก อาจมีสรรพคุณไมเหมือนกัน  
และบางสวนอาจมีพิษ  

ใชใหถูกขนาด  ปริมาณการใชเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดพิษ โดยเฉพาะถามีการใชในปริมาณ
ที่มากเกินไปหรือนอยเกินไปก็ไมเกิดผลในการรักษา 

ใชใหถูกโรค  สมุนไพรแตละชนิดมีสรรพคุณไมเหมือนกัน เปนโรคอะไร ก็ควรใชสมุนไพร   
ที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคนั้นๆ  

อันตรายจากยาสมุนไพร  
                      ยาสมุนไพร เปนยาที่ไดจากธรรมชาติ และภูมิปญญาไทย ในทองตลาดบานเราจะพบเห็นวาง
จําหนายอยูตามแผงลอย วัด หางสรรพสินคา หรือรานขายของชํา มีสรรพคุณตางๆ ตามแตองคประกอบของ
ตัวยานั้นๆ   ที่ใชผสมลงไป ถาผูผลิตทําการผลิตตามหลักเกณฑของการผลิตที่ดี โดยใชวัตถุดิบที่มกีารเก็บ
เกี่ยวที่ดี ก็จะไดผลิตภัณฑ สมุนไพรที่ดี มคีุณภาพ แตมผูีผลิตที่คดโกง นํายาสตีรอยด ซ่ึงเปนยาแผนปจจุบัน
ที่มีอันตรายมากไปผสมในขัน้ตอน การผลิต เพื่อใหผลดดีานบรรเทาอาการ รักษาโรคเฉพาะหนาหลอกลวง
ประชาชน โดยไมคํานึงถึงผลรายที่อาจเกิดขึ้น เปนการขาดจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี เอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค  จากการวิจยัของแพทย คณะแพทยศาสตรโรง-พยาบาลรามาธิบดี รวมกับคณาจารย คณะเภสัช
ศาสตร มหาวทิยาลัยมหดิล พบวาตามโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ มผูีปวยจํานวนมากที่เกิดผลขางเคียง
จากตัวยา "สตรีอยด"  ซ่ึงอนัตราย จากตวัยาสตีรอยดท่ีผสมยาชุด  ยาสมุนไพร เมื่อนําตัวอยางยาที่ผูปวย
เหลานี้ใชอยูเปนประจํา มาวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ก็พบวา ยาเหลานี้มีสวนผสมของตัวยาสตีรอยดเปน
จํานวนมาก ซ่ึงเจาตัวได ใชรักษาโรคดวยยานี้มาเปนระยะเวลานานๆ โดยไมรูตัว คดิวาเปนสมุนไพรแลวจะ
ปลอดภัย ซ่ึงเปนความเขาใจที่ผิด  ตัวยาสตีรอยดเปนยาแผนปจจุบนั  ตามกฎหมาย จัดเปนยาควบคุมพิเศษ 
รานขายยาจะจายไดเฉพาะกรณี มีใบสั่งยาจากแพทยเทานัน้ จําหนายโดยตนเองไมได ผิดกฎหมาย เหตุผล
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เพราะยาสตีรอยดลดการอักเสบไดผลดี รวมถึงลดอาการปวด บวม แดง รอน อาการภูมิแพ และกดภูมิคุมกัน
ของรางกาย จงึใชไดผลกับผูปวยที่มีอาการ ปวดเมื่อย เคล็ด ขัด ยอก ปวดขอ ปวดกระดูก หอบหืด ภมูิแพ 
ผ่ืนคัน เปนตน  แตการใชยาที่มีสวนผสมของตัวยาสตีรอยดติดตอ กันนานๆ (โดยทัว่ไป คือมากกวา ๑-๒ 
สัปดาห) จะเริม่ปรากฏผลเสียของยา เชน รางกายอวนขึ้น เสื้อผาคับ น้ําหนักเพิ่ม หนากลม แกมยอยเหมือน
วงพระจันทร มีโหนกไขมนัที่ทายทอยเหมอืนวัวเหมือนควาย ซ่ึงเปนอาการที่สังเกตไดภายนอก   นอกจากนี้ 
ยาสตีรอยดทําใหการทํางานของไตลดลง ขับน้ําออกจากรางกายนอยลง รางกายมีปริมาณ น้ํามากขึน้ ทําให
ตัวบวม ความดันเลือดสูงขึ้น ระดับน้ําตาลในเลือดสูง เหมือนเปนโรคเบาหวาน และเมื่อใชไปนานๆ อาจทํา
ใหเปนโรคจิต เสียสติ หมดสติ โคมา และเสียชีวิตได   

4.   การใชยาชดุ ยาดองเหลา และยาชงสมนุไพร 
ยาชุด เปนยาแผนปจจุบัน หลายๆ อยางที่จัดใสรวมไวในซองเดียวกันเพื่อรับประทานพรอม

กันตั้งแต 2 เม็ดขึ้นไป บรรจุอยูในซองเดียวกัน ใชกิน    คร้ังเดียว เพื่อรักษาบรรเทาอาการเจ็บปวยตางๆ ของ
รางกาย เชน ยาแกปวดเมื่อย เคล็ด ขัด ยอก ปวดขอ ปวดกระดูก แกหอบหืด ภูมิแพ ผ่ืนคัน เปนตน สวนใหญ
จะมีจําหนายอยูตามรานขายของชํา รานขายยาชานเมือง และชนบท  ยาชุดสวนใหญประกอบดวยตัวยาที่
เห็นผลเร็ว แตมีอันตรายรุนแรงมาก เชน เพร็ดนิโซโลน (prednisolone เม็ดเล็กสีชมพู) เด็กซาเมทาโซน 
(dexamethasone  เม็ดเล็กสีสมแสด) ไดไพโรน (dipyrone) ไดอะซีแพม (diazepam) เปนตน โดยเฉพาะยา  
๒ ชนิดแรก ไดแก เพร็ดนิโซโลน และ เด็กซาเมทาโซน เปนยาสตีรอยด (steroids) ที่บรรเทาอาการหลาย
อยางไดผลดี แตอันตรายถึงชีวิต ผูผลิตที่ขาดคุณธรรม มักงายนิยมนํายาสตีรอยดนี้ผสมยาชุด  ยาสมุนไพร 
เพื่อใหเห็นผลเร็ว โดยไมคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดตามมา ถามีการใชติดตอ กันนานๆ       

ยาดองเหลา  ยาในกลุมนี้ ยากที่จะระบุถึงสรรพคุณที่แทจริง เนื่องจากยังขาดขอมูลผลการ
ทดลอง เทาที่ทราบมีเพียงสวนประกอบของตัวยา ซ่ึงสวนใหญเปนสารน้ํามันหอยระเหยและสารเผ็ดรอน
หลายชนิด เมื่อรับประทานเขาสูรางกายจะรูสึกรอน กระตุนการไหลเวียนโลหิต  มีการรายงานการทดลอง
ในหนูเพศเมีย เมื่อไดรับยาจะทําใหลดการตั้งครรภได จึงเปนขอที่ควรระวังในผูที่ตั้งครรภ ไมควร
รับประทาน และยาในกลุมนี้ มีแอลกอฮอล ถารับประทานในปริมาณมากหรือติดตอกันอาจทําใหตับแข็งได 

ยาชงสมุนไพร  ในประเทศไทย มีการนําสมุนไพรมาทําเปนยาชงมากขึ้น เชน ยาชงดอก
คําฝอย/หญาหนวดแมว  เปนตน ซ่ึงขอดีของยาชง คือ มักใชสมุนไพรเดี่ยว ๆ เพียงชนิดเดียว จึงมีการ
เลือกใชสมุนไพรที่คอนขางปลอดภัย แตที่ควรระวัง คือการใชยาชงสมุนไพรบางอยาง ซ่ึงเปนยาระบาย     
แตมาระบุวาเปนยาลดความอวน ซ่ึงถารับประทานติดตอกัน จะทําใหรางกายรับการกระตุนจนเคยชิน     
เมื่อหยุดยารางกายไมสามารถขับถายไดเองตามปกติ มีอาการทองผูก ตองกลับมาใชยาระบายอีก  
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กรณีตัวอยางที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน    
 

เคล็ดลับ เพื่อการเลือก การซื้อ และการใช ‘ยา’ อยางถูกวิธี …ส่ิงดีๆ ที่ควรรู…ดีกวาปลอยใหปวย
แลวคอยมาสนใจ เพราะอาจเปนอันตราย ดังนั้นการซื้อยาใชเองโดยพละการ อาจสงผลตอชีวิตเราได   

นพ.อัมพร อิทธิระวิวงศ ผูอํานวยการฝายการแพทย บริษัทไฟเซอร (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา  
เวลาเลือกซื้อเสื้อผาหรือของเลนใหลูก ยังดูเลยวาแบรนดอะไร ทําจากที่ใด ใครเปนผูผลิต  ฉะนั้น ผูปวยเอง
ก็ควรที่จะปฏิบัติเชนเดียวกันเวลาซ้ือหรือบริโภคยา   เนื่องจากมาตรฐานของผูผลิตแตละรายและคุณภาพ
ของยา  แตละตัวไมเทากัน ระดับความบริสุทธิ์และความสม่ําเสมอของยาแตละโดสก็มีความแตกตางกัน  
ขึ้นอยูกับคุณภาพในการผลิตของบริษัทยาแตละราย ซ่ึงสงผลตอความสามารถหรือประสิทธิภาพของยาใน
การออกฤทธิ์ทางการรักษาและ ความปลอดภัยของยานั้นๆ  ผูปวยเองควรตองตรวจสอบใหดีวาผลิตจาก
ผูผลิตที่เชื่อถือไดหรือไม นอกจากนี้ผูปวยควรทราบถึงสิทธิของตนเองวา มีสิทธิที่จะฟองรองผูผลิตยาได 
หากยาที่ซ้ือมามีคุณภาพไมไดมาตรฐานหรือบกพรอง เฉกเชนเดียวกันกับสินคาสําหรับอุปโภค-บริโภค
ทั่วไป    ในการใชยาเราควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ปรึกษาแพทยและ เภสัชกรทุกครั้งกอนเริ่มใชยา รวมถึงปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยาง
เครงครัด เกี่ยวกับเวลาขนาด และวิธีการใชยา 

2. แจงรายการยาที่ใชประจํา และ/หรือประวัติการแพยาแกแพทยและเภสัชกร 
3. ตรวจสอบแหลงผลิตยาใหแนใจวาเปนบริษัทที่เชื่อถือไดและมีคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล 
4. ตรวจสอบวนัหมดอายุของยาบนฉลากยา ทุกครั้งกอนใชหรือบริโภคยา 
5. เก็บรักษายาใหถูกวิธี ตามอุณหภูมิที่ระบใุนเอกสารกาํกับยา 
6. สังเกตอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึน้หากมขีอกังวลใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทยทนัท ี
7. อานเอกสารกํากับยาใหเขาใจ และปฏิบัตติามอยางเครงครัด เพื่อใหไดผลในการรักษาสูงสุด 
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กิจกรรมที่ 10  
1. ถานักศึกษามอีาการเปนไข รอนใน  นกัศกึษาจะใชสมนุไพรอะไรบางในการรักษา 
2. ถานักศึกษามอีาการ เกิดผ่ืนคัน กลากเกลือ้น จะใชสมุนไพรอะไรบางในการรักษา 
3. ถานักศึกษามอีาการ ทองอืด ทองขึ้น ทองเฟอ จะใชสมนุไพรอะไรบางในการรักษา 
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กลุมท่ี 6  กลุมสาระการพัฒนาสังคม 
  6.1  กลุมรายวิชาสังคมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6.1.1  การตั้งครรภกอนวัยอันควรควรหรือไม    
1)  สาเหตุของการแสดงปญหาสังคมในประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา อีกทั้งการ
เชื่อมโยงของขอมูลขาวสารที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ทําใหการปรับตัวของคนในประเทศตาง ๆ 
รวมทั้งประเทศไทยไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสดังกลาว ตลอดจนประชาชนบางกลุมและบางชวง
อายุไมสามารถปรับตัวใหเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลงได จนทําใหเกิดปญหาสังคมขึ้น 

สาเหตุของปญหาสังคมเกิดจากปจจยัหลายอยางที่เขามาเกี่ยวของ ดังนัน้ การทํา
ความเขาใจ หรือการแกไขปญหาจะสนใจเฉพาะสาเหตใุดสาเหตุหนึ่งไมได เพราะอาจมีหลายสาเหตุที่เกี่ยว
โยงกัน สาเหตตุาง ๆ ที่เปนปญหาสังคม มีดังนี้ 

(1)  การเปล่ียนแปลงทางสงัคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนเรื่องที่เกิดขึ้นอยู
เสมอตลอดเวลาในทุกสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม
เปนสังคมอุตสาหกรรม  การเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมือง  การอพยพยายถ่ินและคานยิม 

(2)  ความไมเปนระเบียบในสังคมและพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบน  การที่คนในสังคมไม
สามารถรักษาระเบียบของสงัคมมีอางเรื่องราวและสถานการณตางๆ เพือ่ทําสิ่งที่ไมถูกตองใหเปน 
ความชอบธรรม เชน  ความขดัแยงระหวางกฎเกณฑกับความมุงหมาย เพราะขาดความเขาใจที่ถูกตอง  และ
ความลมเหลวของจารีตประเพณี เพราะไมสามารถถายทอดและรักษาคานิยมที่ดีงามไวได เปนตน 

(3) บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู เพราะบุคคลมีบุคลิกภาพที่
แตกตางกัน ซ่ึงบุคลิกภาพยอมขึ้นอยูกับประสบการณ ส่ิงแวดลอม ตลอดจนวัฒนธรรมในสังคมนัน้ 

2) ปญหาที่สําคัญของสังคมไทย 
ปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงหลายอยางที่เปนผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนไปอยางรวดเร็ว ในยุคของขอมูลขาวสารที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งโลก 
ปญหาสําคัญ ๆ ของสังคมไทยเกดิขึ้นมีหลายประการ ดงันี้ 

(1)  ปญหายาเสพติด  อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ความอยากทดลอง                 
ความอยากรูอยากเห็น  ถูกหลอกโดยรูเทาทันการณ  สภาพแวดลอมและความเจ็บปวยที่ใชยาเสพติดรักษา 
แตถาใชมากเกินไปก็จะติดยา เปนตน 

(2)  ปญหาความยากจน อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ขาดการศึกษา        
ขาดทักษะความชํานาญการ  ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน  ปญหาการแตกแยกของครอบครัว        
ภัยธรรมชาติและโรคระบาด  การวางงานจากปญหาทางเศรษฐกิจ   การมีสมาชิกที่ตองเลี้ยงดูในครอบครัว
มากเกินไป และอุบัติเหตุจากอุตสาหกรรมที่ทําใหพิการหรือทุพพลภาพ เปนตน                                           
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(3)  ปญหาการศึกษา  อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ขาดการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ    การจัดการศึกษาไมสอดคลองกับตลาดแรงงาน  ขาดความเทาเทียมกันในดานคุณภาพ
การศึกษา  ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่จัดการศึกษา  และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ       
ดานการศึกษา  เปนตน 

(4)  ปญหาสุขภาพอนามัย  อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน  ขาดความรู
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  ขาดแคลนแพทยและอุปกรณทางการแพทย  ขอผิดพลาดและปญหาดานบริการ  
รวมทั้งปญหาการกระจายแพทยไปยังโรงพยาบาลตาง ๆ เปนตน 

(5)  ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวันอันควร อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน  
สาเหตุจากพัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงฮอรโมนในรางกายของวัยรุน  สาเหตุจาก
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ  สาเหตุจากสภาพแวดลอมที่อยูหางจากพอแมหรือผูปกครอง               
การเที่ยวเตรในสถานเริงรมย การเที่ยวงานปารตี้ การเที่ยวตางจังหวัด มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  
และการใชสารเสพติดจนทําใหขาดสติ  สาเหตุจากการอยูดวยกันสองตอสองระหวาง   ชายหญิงในที่ลับตา
คน และในบรรยากาศที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธได  สาเหตุจากสถาบันครอบครัวและศาสนาออนแอลง  
สาเหตุจากครอบครัวมีปญหาหยารางจนเด็กตองออกไปหาความอบอุนจากเพื่อนและคนรัก  สาเหตุจากเรื่อง
เพศไดถูกนําเสนอออกมาทางสื่อตาง ๆ จํานวนมากเด็กวัยรุนเขาถึงไดงายขึ้น ส่ิงยั่วยุตาง ๆ  สาเหตุจาก
ปญหาการขาดการอบรมกลอมเกลา ขาดความใกลชิดสนิทสนมทั้งจากครอบครัวทั้งจากสังคมแวดลอม   
จากสาเหตุจากการเลียนแบบพฤติกรรมตามกระแสตะวันตก เชน การจับคูอยูกิน  การทําสถิตินอนกับผูชาย
และการมีเพศสัมพันธกับเพื่อน  และสาเหตุจากวัยรุนมักหลงอยูกับวัตถุนิยมมากเกินไปและชอบตามเพื่อน 
เมื่อตัวเองไมไดก็ตองไขวควาหาวิธีการที่จะไดส่ิงของที่ตนเองตองการ 

ในปจจุบันจากปญหาตางๆ ดังกลาวขางตน ปญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนวัน    
อันควร  เปนปญหาที่ถูกหยิบยกมาเปนปญหาระดับประเทศที่ตองระดมทรัพยากรจากหนวยงานตาง ๆ            
เขามารวมมือกันในการแกไขปญหานี้ เพราะหาไมรีบแกไขจะทําใหเกิดปญหาสังคมดานอื่น ๆ ตามาอีก
มากมาย 
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 กรณีตัวอยางที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน 

 
กรณีตัวอยางที่ 1   การตั้งครรภกอนวัยอันควร : ผลกระทบตอตนเอง    
ผลกระทบตอตัวของวยัรุนท้ังทางรางกายและจิตใจ  
การตั้งครรภที่ไมพึงประสงคในชวงวัยรุน การเจริญเติบโตและความสมบูรณทางรางกาย  ทําให

เกิดความพรอมทางภาวการณเจริญพันธุสูงมาก การตั้งครรภที่ไมพึงประสงคของวัยรุน เกิดจากการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร  เปนการตั้งครรภในขณะที่ทัง้สองฝายยังไมมีความพรอมในทุก ๆ ดาน จึงกอใหเกิด
ปญหาตามมาอยางมากทั้งทางดานครอบครัว เศรษฐกจิ และสังคม และปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคนี้
สงผลกระทบตออนาคตของวัยรุนอยางมากดวย 

ผลจากการตั้งครรภท่ีไมพงึประสงค  มีดงันี้ 
1.  ฝายหญิงที่เปนฝายตั้งครรภสวนใหญกําลังศึกษาเลาเรียนอยู เมื่อตั้งครรภขึ้นมาก็ไมอาจ

ศึกษาเลาเรียนตอไปได ทําใหตองออกจากการศึกษากลางคัน อนาคตการเรียนกห็มดไป เมื่อคนเราหมกมุน
กับเรื่องเพศ มเีวลาอยูกนัมาก จะทําใหสนใจการเรยีนนอยหรือไมสนใจการเรยีนเลย มักขาดเรยีนบอย หรือ
หนีเรียนไปเลย หลายคนตองลาออกจากโรงเรียน โดยเฉพาะฝายหญิงจะพบมาก และงานวิจยัสวนใหญ
พบวาผลของการมีเซ็กในวยัรุนสัมพันธกบัพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียนที่ตกต่ําลงดวยบางรายเมื่อ
ตั้งครรภก็ไมกลาบอกพอแม ผูปกครอง จึงตัดสินใจหนีออกจากบานไปเผชิญชีวิตดวยตนเอง เมื่อคลอดลูกก็
จะเกิดปญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะปญหาทางเศรษฐกิจและปญหาสังคม 

2.  บางกรณีตดัสินใจทําแทงเพื่อยุติการตั้งครรภ โดยหวงัวาเมื่อไมตั้งครรภแลวจะสามารถ
กลับมาใชชีวิตและศึกษาเลาเรียนไดตามปกต ิแตในความเปนจริงแลวการทําแทงเปนเรื่องที่ผิด ทั้งทางดาน
ศีลธรรม กฎหมายและคานิยมของสังคม และที่สําคัญที่สุดคือสงผลกระทบอยางมากตอสุขภาพ ในบางราย 
ที่ทําแทงโดยผูทําไมใชแพทยอาจเปนอนัตรายรุนแรง เชน ตกเลือด ติดเชื้อ  อยางรุนแรง ทําใหเสียชีวิตหรือ
บางรายอาจตองผาตัด ตัดมดลูกทิ้งทําใหไมสามารถตั้งครรภไดอีกเลยตลอดชีวิต 

3.  บางกรณีเมือ่ตั้งครรภขึ้นมาจะทําใหเกดิภาวะจาํยอมที่ตองแตงงานกัน โดยทั้งสองฝาย ยัง          
ไมมีความพรอมสําหรับการใชชีวิตคูที่ตองมีภาระเลี้ยงดบูุตร ทําใหเกดิปญหาครอบครัวซ่ึงนําไปสูการหยา
รางในที่สุด 

4.  ปญหาทางดานจิตใจและอารมณ วยัรุนที่มีปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค มักจะมี
ความรูสึกวาตนทําผิด เกิดความละอายใจและวิตกกังวลวาคนอื่นจะรูคดิถึงฝายชายจะรับผิดชอบหรือไม           
พอแมจะคิดอยางไร ทําใหเก็บตัวเกิดความเศราโศก รูสึกเครียดแตส่ิงเหลานี้จะลดนอยลงไดถาคนใน
ครอบครัวยอมรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นและใหอภัย 
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5. การที่วัยรุนมีเพศสัมพันธเสรีมากขึ้นทําใหการมองเห็นคุณคาตนเองเปลี่ยนไป การมี
เพศสัมพันธระหวางวยัรุนสงผลใหวัยรุนมองกิจกรรมทางเพศเปนเพียง “การแลกเปล่ียน” อารมณและวัตถุ
ทางเพศ ยิ่งเมื่อมีบอยครั้งขึ้น การเคารพและเห็นคณุคาตนเองก็จะยิ่งนอยลง 

6.  การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธอาจทําใหเกิดการติดเชื้อโรคติดตอ
ทางเพศสัมพนัธได ที่สําคัญคือโรคในกลุมกามโรคและโรคเอดส โดยเฉพาะโรคเอดสเปนโรคที่กําลัง  แพร
ระบาดและทาํใหเกิดปญหาทางสังคมอยางมาก ทั้งยังเปนโรคที่ไมมียาหรือวิธีการรักษาที่ทําใหหายขาดได 
และไมมวีัคซีนสําหรับปองกันโรคนี ้การติดเชื้อโรคเอดสจึงทําใหเกิดปญหาสุขภาพและ 
ปญหาสังคมตามมา ทั้งยังทําลายอนาคตอีกดวย 
 

กรณีตัวอยางที่ 2   เผยแนวโนม เด็ก ป. 6 - ม.ตน ทองไมพรอมเพิ่มขึ้น 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2553 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเดก็เยาวชนผูดอยโอกาสและ

ผูสูงอายุ (สท.) รวมกับเครือขายเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Youth Net) จัดแถลงขาวและเสวนาเรือ่ง          
"จุดเปลี่ยน" เพื่อวัยรุนมีสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยและเปนสุข โดยนายกิตติพันธ กันจินะ ผูประสานงาน 
Youth Net ไดเปดเผยถึงผลสํารวจความคดิเห็นจากกลุมเด็กและเยาวชนอาย ุ15-24 ป รวมทั้งผูปกครองและ
ประชาชน ระหวางวันที่ 1-30 ส.ค.ที่ผานมา วา รอยละ 42.8 ของเยาวชนเห็นวาผูปกครอง และครู-อาจารยมี
ความเชื่อวาเยาวชนไมใชตัวปญหาแตกําลังเผชิญปญหา รอยละ 42.2     เห็นวาผูปกครองและครูสามารถเปด
ใจสื่อสารเรื่องเพศไดอยางปกติ รอยละ 40.4 สนับสนุนใหมีทางเลือกทีห่ลากหลายสําหรับเยาวชนทีท่องไม
พรอม และเขาถึงบริการยุติการตั้งครรภที่เปนมิตร     ไมโดนตัดสินคณุคา ดูถูก ตําหน ิและปฏิเสธเจาหนาที่
รัฐและเอกชน   

นอกจากนี้ยังเห็นวา ควรสนบัสนุนใหมกีิจกรรมที่สอดคลองวิถีชีวิตทางเพศของ เยาวชน 
สนับสนุนการสอนเรื่องเพศศึกษาอยางรอบดาน ใหมีพืน้ที่ปลอดภัย ไมสนับสนุนใหส่ือผลิตซ้ําภาพ   ในเชิง
ลบวาเยาวชนเปนตัวปญหา และไมเชื่อวาการสอนเรื่องเพศศึกษาเปรยีบเหมือนการชีโ้พรงใหกระรอก โดยมี
ขอเสนอเชิงนโยบายวารัฐบาลควรมีกลไกระดับชาติผลักดันนโยบายและมาตรการ ทํางานเรื่องเพศศึกษาใน
กลุมเด็กและเยาวชนอยางทัว่ถึงและตอเนื่อง สงเสริมความรูเร่ืองเอดสและเพศศึกษา และสงเสริมบริการที่
เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศที่เปนมิตรกับเดก็และเยาวชน   

ดาน น.ส. จิตติยา วาจี เครือขาย Youth Net กลาววา เทาที่สัมผัสเยาวชนในตางจังหวัดพบวา 
การเรียนรูและปองกันการมีเพศสัมพันธผานสื่อตางๆ คอนขางนอย ทําใหเกิดปญหาทองโดยไมพรอม             
และมีแนวโนมมากขึ้นชวงรอยตอ ป.6 และมัธยมตน ที่พบระดับ ป.6 ก็ทองแลว สวนหนึ่งเปนเพราะ            
ไมไดรับการชี้แนะที่ถูกตอง พอแมไมมีเวลาใหเพราะสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร และยังมองเปน
เร่ืองของการรักนวลสงวนตัว    
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ขณะที่นางจรรยา ทนะมิตร หัวหนาฝายระบบติดตามและดูแลนักเรียน โรงเรียนสันติราษฎร
วิทยาลัย กลาววาที่โรงเรียนจะพบความสัมพันธเชิงชูสาวของเด็กมัธยมตนไมลึกซึ้งเทากับมัธยมปลาย บางคู
ถึงขั้นมีเพศสัมพันธก็มี หากสังคมเขาใจและใหความรูในทางที่ถูก รวมถึงพอแมเปดใจยอมรับ ก็จะทําใหเด็ก
อยูในระบบโรงเรียนที่เราดูแลใหอยูในกรอบไดมากกวาการสรางความไมเขาใจและกดดันใหเด็กออกจาก
ระบบโรงเรียนและเดินหลงทาง  (ขอมูลจาก http://hilight.kapook.com/view/43632) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ขอมูลจาก http://www.m-society.go.th/content_stat_detail.php?pageid=467) 
 
 
 
 



 

3-34_4_สค33015_หนวย2 หนา 88 
 

กิจกรรมที่ 11  
 ใหนักศึกษายกกรณีตัวอยางที่เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง  การตั้งครรภกอนวัยอันควรมา 1 เร่ือง  

ความยาวอยางนอย 1 หนากระดาษ 
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6.2  กลุมรายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง  (สค 31002) 
6.2.1  การเมืองเรื่องใกลตัว    

1)  หลักพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย    
ประชาธิปไตย คือ ความเสมอภาคและอิสรภาพ หลักการดังกลาวถูกสะทอนให

เห็นผานทางความเสมอภาคทางกฎหมายของพลเมืองทุกคน และมีสิทธิเขาถึงอํานาจโดยเทาเทียมกัน      
สวนอิสรภาพไดมาจากสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงจะไดรับการคุมครองเสมอกัน              
โดยรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยถือวาสามารถสนองความตองการของประชาชนดีกวาระบบอื่น 
และแนวคิดประชาธิปไตยสามารถสรางระบบการเมืองที่ อํานวยการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี              
การปกครองระบอบประชาธิปไตย จะตองมีหลักการที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1)  หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน ซ่ึงหลักการนี้อาจเรยีกไดวาเปนหลักการ
หรือประเด็นสาํคัญของประชาธิปไตย ในหลักการนีก้ารปกครองประเทศตางๆตองแสดงใหเห็นวา
ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยในรปูแบบที่สมบรูณที่สุด  

(2) หลักสิทธิและเสรีภาพ  หลักการที่แสดงใหเห็นวาเปนประชาธิปไตยนั้น 
ประชาชนตองมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพ ซ่ึงถือวาเปนพื้นฐานทางการเมือง และมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกไมวาจะเปนดานความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพโฆษณา การรวมกลุมจัดตั้งพรรค
การเมือง  การเลือกตั้ง การใชสิทธิทางการเมือง และมีเสรีภาพในการแสดงออก ซ่ึงถือเปนความเสมอภาค
ทางกฎหมาย  

(3) หลักความสูงสุดของกฎหมาย ซ่ึงถือเปนหลักการมูลฐานของระบอบ
ประชาธิปไตย  อยางหนึ่งที่ถือวากฎหมายเปนหลักสูงสุด รัฐบาลจะปฏิบัติการใดๆ ตองอยูภายใตกฎหมาย 
ซ่ึงจะตรงกับหลักการที่วาเปนหลักนิติรัฐ (Rule of Law) โดยเฉพาะกฎหมายหลักหรือกฎหมายพื้นฐานที่
เปนกฎหมายมหาชน คือรัฐธรรมนูญนั้นตองมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีหลักการประกันให
ฝายตุลาการแยกเปนอิสระจากฝายบริหาร หลักการสูงสุดของกฎหมายนี้ รวมถึงการที่ศาลมีความเปนอิสระ
ในการพิจารณาคดีตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการที่ศาลสามารถเปนที่พึ่งของประชาชนได  

(4) หลักการเสียงขางมาก หลักการดังกลาวนี้ถือวาเปนวิธีการในการปฏิบัติใน
ระบอบประชาธิปไตย เพื่อตัดสินใจในปญหาตางๆ ซ่ึงหลักการเสียงขางมากนี้ถือวาการตัดสินใจทั้งหลาย 
ของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจะตองเปนไปตามความปรารถนาของคนสวนใหญ แตหลักการเสียง
ขางมากในระบอบประชาธิปไตยนี้ สิทธิของเสียงขางนอยจะตองไดรับการเคารพ  
(ขอมูลจาก http://www.free-webboard.com/view.php?nm=saedang&qid=884) 

2) หนาท่ีของประชาชนไทย 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดหนาที่ 
ของประชาชนไทยไวในหมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย ดังนี้  
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(1) บุคคลมีหนาท่ีพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 70) โดยมีเจตนารมณ เพื่อ
กําหนดใหเปนหนาที่ของบุคคลทุกคนในการพิทักษรักษาชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนหลักการเดิมตามที่ได
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แตแกไขถอยคําเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

(2) บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติและปฏิบัติตามกฎหมาย 
(มาตรา 71) โดยมีเจตนารมณเพื่อกําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาที่ตอประเทศ บุคคลที่เปนประชาชน
ชาวไทยทุกคนตองมีหนาที่ในการปกปองประเทศไมวาดานใดๆ รวมท้ังตองรักษาผลประโยชนของชาติ     
มีหนาที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใหประเทศและประชาชนมีความผาสุก ซ่ึงหลักการดังกลาวเปน
หลักการเดิมตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แตเพิ่มให
ประชาชนชาวไทยมีหนาที่รักษาผลประโยชนของชาติดวย 

(3) บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 72) บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิ         
โดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิได ยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกตั้งใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ  โดยมีเจตนารมณเพื่อใหประชาชนชาวไทยมีสวนรวมในการเลือกตัวแทนของตนเขาสู
ระบบการปกครอง กําหนดใหบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งมีหนาที่ตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง ดังนั้น รัฐตองมีหนาที่
โดยตรงในการอํานวยความสะดวกและจัดใหสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดโดยงาย การไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยไมมีเหตุอันสมควรยอมเสียสิทธิบางประการตามที่กฎหมายกําหนดแลวแตกรณี ในทางตรงกันขามหาก
ไปใชสิทธิเลือกตั้งยอมไดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติเชนกัน เพื่อเปนการจูงใจใหบุคคลไปใช
สิทธิเลือกตั้งควบคูกับการตัดสิทธิของผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อปองกันการซื้อสิทธิขายเสียงอีกทาง
หนึ่งดวย ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนหลักการเดิมตามที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  (ขอมูลจาก http://thaipoliticsgovernment.org/wiki/) 
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กรณีตัวอยางที่ 1   ไมไปใชสิทธิจะเสียสิทธิ 

รัฐธรรมนูญนอกจากจะคุมครองสิทธิของประชาชน โดยเทาเทียมกันแลว ยังไดกําหนดหนาที่
ของประชาชนชาวไทยไวหลายประการ ที่สําคัญคือ หนาที่พลเมือง กําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาที่
ปฏิบัติตนตามกฎหมายปองกันประเทศรับราชการทหาร เสียภาษีอากร พิทักษ ปกปอง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินรวมทั้งการรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

หนาที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง กําหนดใหประชาชนชาวไทยทุกคนมหีนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง    
ถาใครไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุก็จะทาํใหเสียสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดสิทธิเลือกตั้งของประชาชนที่
สําคัญกวานั้น คือ การที่ประชาชนพึงตระหนักถึงความรบัผิดชอบตอบานเมืองที่ประชาชนควรเปนผูกําหนด
ถึงภาระความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมที่จะเลือกคนดีเพื่อไมใหประเทศสูญเสียโอกาส ทั้งนี้เพราะการ
เลือกตั้งเปนวาระแหงชาตแิละภาระทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย                               
(ขอมูลจาก http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=140927) 

เมื่อกฎหมายกาํหนดใหเปนหนาที่แลว หากผูใดไมไปเลือกตั้งตามหนาที่และไมไปแจงสาเหตุ 
ที่ไมสามารถไปเลือกตั้ง จะเสียสิทธิทางการเมือง 8 ประการ ดังนี ้

1.  สิทธิยื่นรองคัดคานการเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สก. , ส.อบจ. , สท., ส.อบต. และสมาชิกสภา
เมืองพัทยา รวมทั้งผูบริหารทองถ่ิน เชน นายกเทศมนตรี นายก อบจ. ถาเห็นวามีการทุจริตการเลือกตั้ง 

2.  สิทธิรองคัดคานการเลือกตั้ง กํานัน ผูใหญบาน ถาเห็นวาการเลือกตั้งไมสุจริต 

3.  สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

4.  สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกํานัน ผูใหญบาน 

5.  สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฏหมาย 

6.  สิทธิเขายื่นรองขอเพื่อให ส.ว. มีมติถอดถอนบุคคลในตําแหนงสําคญั เชน นายกมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต  เปนตน 

7.  สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถ่ิน เชน สภา อบต. สภาเทศบาล พิจารณาขอบัญญัติทองถ่ิน 

8.  สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน เชน สภา อบต. สภาเทศบาล หรือ
ผูบริหารทองถ่ิน เชน นายก อบต.   นายกเทศมนตรีเทศบาล และนายก อบจ. เปนตน 

(ขอมูลจาก http://gotoknow.org/blog/janena/152370) 
 
 

กรณีตัวอยางที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน 
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กรณีตัวอยางที่ 2  ประชาชนเปนอยางไร มักไดผูแทนอยางนั้น 
วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ความรูความเขาใจในเรื่องความคิด และความเชื่อ                     

ความสํานึกในทางการเมืองที่สมาชิกของสังคมหนึ่งๆ มีตอระบบการเมอืงการปกครองของสังคม  ของเขาวา
มีรูปแบบการปกครองแบบใด มีหนวยงานหรือองคการทางการปกครองอะไรบาง ตวัเขาเองมีบทบาทสิทธิ
หนาที่ตอกระบวนการทางการเมืองอยางไร เพียงใด มีความรูสึกนึกคดิที่พอใจหรือไมตอระบบการเมือง         
การปกครองที่เปนอยู ดวยเหตุนี้พฤตกิรรมทางการเมืองของบุคคล ในสังคมจะมีลักษณะใดก็ขึน้อยูกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่สมาชิกของสังคมนั้นๆ ยึดถือ 

วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมจะเปนอยางไร ยอมขึ้นอยูกับอิทธิพลของวัฒนธรรมของ
สังคมหรือวัฒนธรรมสวนรวมของสังคมนั้น ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองเปนสวนหนึ่ง  ของ
วัฒนธรรมทั่วๆ ไปของสังคม เชน วัฒนธรรมทางสังคมหรือวัฒนธรรมสวนรวมของสังคมนั้น เนนการใช
อํานาจบังคับมากกวาเหตุผลของคนในสังคมนั้นๆ เชน รัฐบาล ผูปกครอง บิดามารดา ครูอาจารย บุคคล
ตางๆ เหลานี้ จะมีลักษณะใชอํานาจมากกวาเหตุผล ก็จะทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองของสมาชิกในสังคม
ยอมไดรับผลกระทบไปดวย อันอาจเปนเหตุใหสมาชิกของสังคมขาดความรู ความเขาใจในทางการเมือง 
การปกครอง ไมกลาแสดงความคิดเห็น ขาดความรับผิดชอบตอสิทธิหนาที่ของตนเองที่มีตอระบบการเมือง
การปกครอง ถาตองการใหสมาชิกในสังคมยึดถือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใด เราอาจจําเปนตอง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางสังคมโดยสวนรวมและองคกรทางการเมืองใหสอดคลองกับระบบ
การเมืองการปกครองอันพึงประสงคนั้นดวยเชนกัน ตัวอยางเชน ในสังคมไทยถาตองการใหสมาชิกใน
สังคมมีวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ก็ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
สังคมสวนรวม และสถาบันทางการเมืองการปกครองใหเปนแนวทางเดียวกันกับระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย กลาวคือ สมาชิกของสังคมสวนใหญจะตองเปนบุคคลที่มีเหตุผล รูจักพินิจพิเคราะหในสิ่ง
ตางๆ มากขึ้น ไมหลงเชื่ออยางงมงาย มีความคิด มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย สามารถเปนไดทั้งผูนําและ
ผูตามที่ดี รูกาลเทศะ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นไดโดยไมตัดสินและประเมินตามความคิดของตน 
สวนสถาบันทางการเมืองการปกครอง ก็ควรตองมีลักษณะขององคกรเปนประชาธิปไตยดวย ในเยาวชนรุน
ใหมๆ ควรมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากระบบวัฒนธรรมใหมๆ ใหสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทาง
การเมืองการปกครอง  แบบประชาธิปไตยดวย 
(ขอมูลจาก http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=140927) 

 
 
 
 



 

3-34_4_สค33015_หนวย2 หนา 93 
 

กิจกรรมที่ 12   
ใหนกัศึกษายกกรณีตวัอยาง ที่เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง  การเมืองเรื่องใกลตวั มา 1 เร่ือง ความยาว

อยางนอย 1 หนากระดาษ 
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6.3   กลุมรายวิชาการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม   
 สังคมจะอยูไดอยางสงบดวยความรวมมือของสมาชิกทุกคนในสังคม ถาทุกคนรวมมือกัน 

สังคมก็จะสงบสุข ดั่งคําพูดที่วา “สังคมสันติสุขไดดวยตัวเรา” 
6.3.1  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาเพื่อการอยูรวมกันอยางสนัติสุข 

ปจจุบันสังคมกําลังประสบปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาครอบครัว ปญหา
การศึกษาและปญหาเศรษฐกิจ เปนตน ทั้งนี้เพราะมนุษยมีความตองการไมมีที่ส้ินสุด ไมรูจักความพอดี 
ความพอใจ  ไมเดินสายกลาง ไมใชวิจารณญาณในการแกไขปญหา  จึงกอใหเกิดปญหาสังคมนานัปการ 
อยางไรก็ตาม มนุษยยังมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนเครื่องมือในการอบรมขัดเกลาสมาชิกของ
สังคม จึงควรนําหลักธรรมของศาสนาไปแกไขปญหาในชีวิตประจําวันเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข ดังนี้ 

1) ปญหาครอบครัว  แนวทางการปองกันและแกปญหา คือ ทุกคนในครอบครัว
โดยเฉพาะสามีภรรยา ควรปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรม 4 ซ่ึงเปนขอปฏิบัติสําหรับผูครองเรือน              
มี 4 ประการ คือ สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ซ่ือสัตยตอกัน ทมะ หมายถึง การขมใจ หักหามใจไมไหกระทํา
ในสิ่งที่  ไมดีตาง ๆ ขันติ หมายถึง ความอดทนตอความยากลําบาก ความตรากตรําและความเจ็บใจ         
จาคะ หมายถึง การเสียสละความสุขสบายสวนตัว เพื่อพรอมที่จะชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน และหลักความสุข
ของคฤหัสถ 4 คือ  สุขเกิดแตการมีทรัพย สุขเกิดแตการจายทรัพย สุขเกิดแตการไมมีหนี้ และสุขเกิดแตการ
ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ 

2) ปญหาการศึกษา  เชน เรียนไมได ไมเขาใจเรื่องที่เรียน ขาดสมาธิ แนวทางการ
ปองกันและแกปญหาควรใชหลักธรรมสติปฏฐาน  หมายถึง  ที่ตั้งของความระลึกไดมี  4 ประการ                
คือ กายานุปสสนา หมายถึง การตั้งสติกําหนดใหรูเทาทันกายในอิริยาบถตาง ๆ เวทนานุปสสนา หมายถึง สติ
กําหนดใหรูเทาทันความรูสึกที่เกิดขึ้น จิตตานุปสสนา หมายถึง สติกําหนดใหรูเทาทันสภาพและอาการของ
จิตวาแจมใส สงบ หรือฟุงซาน และธัมมานุปสสนา หมายถึง สติกําหนดใหรูเทาทันสภาวธรรมที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต  และใชหลักสติสัมปชัญญะ หมายถึง การรูตัววาปจจุบันตนคือใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร   
เพื่ออะไร ซ่ึงตองมีสติกํากับการกระทําตลอดเวลา 

3) ปญหาเศรษฐกิจ  เชน ปญหาคาครองชีพสูง ปญหาตกงาน ปญหาความไม
กาวหนาในการประกอบอาชีพ  ปญหาดังกลาวควรใชหลักธรรม หลักทิฏฐธัมิกัตถประโยชน 4  หมายถึง  
ธรรมเพื่อเปนไปในประโยชนปจจุบัน มี 4 ประการ คือ (อุ อา กะ สะ) อุฏฐานะสัมปทา หมายถึง มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน อารักขสัมปทา หมายถึง รูจักรักษาทรัพยสมบัติที่หามาได รูจักเก็บหอมรอมริบ 
กัลยาณมิตตตา  หมายถึง  การคบคนดีเปนมิตร และสมชีวิตา หมายถึง  รูจักกําหนดรายไดรายจายเลี้ยงชีวิต
แตพอดี ไมฟุมเฟอยหรือฝดเคือง 

4)  ปญหาสังคม  เชน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาคอรัปชั่น และ
ปญหา  การตัดไมทําลายปา เปนตน แนวทางการปองกันและแกปญหาควรใชหลักเบญจศีล หมายถึง          
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ขอปฏิบัติสําหรับละเวนการทําความชั่ว5ประการ เพื่อควบคุมกาย วาจา ใจ ใหเปนปกติสุข คือ ไมฆาสัตว                        
ไมลักทรัพย  ไมประพฤติผิดในกาม  ไมพูดเท็จและไมดื่มสุรา  และเบญจธรรม หมายถึง ขอปฏิบัติสําหรับ
ใหบุคคลทําความดี 5 ประการ คือ มีความเมตตากรุณา  มีสัมมาอาชีวะ  มีการสํารวมในกาม มีความสัตย  
และมีสติสัมปชัญญะ 

5)  ปญหาการปกครอง  เชน  ผูใตบังคับบัญชาไมถูกกับผูบังคับบัญชา  ลูกจางไม
พอใจนายจาง    ลูกนองไมพอใจหัวหนา  แนวทางการปองกันและแกปญหาควรใชหลักธรรม                 
พรหมวิหาร 4 หมายถึง  ธรรมของพรหมหรือธรรมะของผูเปนใหญ ไดแก  เมตตา คือ ความปรารถนาให
ผูอ่ืนไดรับสุข  กรุณา คือ ความปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดี และอุเบกขา คือ 
การรูจัก วางเฉย และหลักสังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจผูอ่ืน มี 4 ประการ 
ไดแก ทาน คือ การให  ปยวาจา คือ การพูดจาออนหวาน พูดมีสาระ อัตถจริยา คือ ประพฤติในสิ่งที่เปน
ประโยชนแกผูอ่ืน และสมานัตตตา คือ  มีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย     

หากมนุษยทุกคนตางนําแนวทางและหลักธรรมที่ตนเลื่อมใส นับถือและศรัทธา
นํามาใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหพนจากความทุกข พบกับความสุข ซ่ึงหากแตละคนสามารถปฏิบัติได ก็จะ
สงผลใหสังคมและประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
 

 
 

กรณีตัวอยางที่ 1  นักการเมืองบุกรุกฮุบปาอนุรักษ  
ศรีสะเกษ – ชาวบานแฉ “นายทุน” รวม คนมีสี-ขรก.-ผูมีอิทธิพล-นักการเมืองบุกรุกฮุบ 

ปาอนุรักษ อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กวา 3,000 ไร ขณะชาวบานเคยรวมตวัประกาศสูตายเพื่อปกปอง
ปาผืนนี้มาแลว แตกลับถูกเจาหนาที่รัฐกลาวหาสรางเรื่องขึ้นมาเอง สุดทนหลังพบปาถูกทําลายเกือบหมดสิ้น
ตองลุกขึ้นตอสูอีกครั้ง 

วันนี้ (30 กันยายน 2553) เมื่อเวลา 13.30 น. ผูส่ือขาวรายงานวาเครือขายองคกรอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดศรีสะเกษ นําโดยดาบตํารวจฉัตรชัย จันทะศิลา ประธาน
เครือขายฯ ไดเชิญสื่อมวลชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีมีขบวนการบุกรุก
ทําลายปาหวยศาลาฝงซาย ซ่ึงเปนปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2530 (เรื่องทบทวนหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการกําหนดสภาพปาเสื่อมโทรม) เนื้อที่กวา 3,000 ไร บริเวณบานเขาแดง ตําบลโคกตาล     
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ พรอมใหขอมูลวา กลุมผูบุกรุกมี 4 กลุม คือ กลุมทุน จากตางจังหวัด          
กลุมขาราชการ กลุมผูมีอิทธิพลในพื้นที่และกลุมนักการเมือง ไดเขามาทําการบุกรุกพื้นที่ปาชุมชนและไดจับ
จองที่ดินปลูกกลวย ยางพารา ทําใหประชาชนในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมไดรับความเดือดรอน เนื่องจากไม
สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไวได และจนถึงปจจุบันยังมีการบุกรุกอยางตอเนื่อง อีกทั้งมี

กรณีตัวอยางที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน 
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การขมขูประชาชนที่ลุกขึ้นมาปกปองผืนปานี้ไว จึงเรียกรองใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขามาดูแลเรื่องนี้
อยางจริงจัง กอนที่ปาจะหมดไป 

นายยอด ใจมนต อายุ 51 ป อดีตประธานปาชุมชนบานเขาแดง ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห                
จังหวัดศรีสะเกษ กลาววา ขบวนการบุกรุกปาแหงนี้เร่ิมจากนายทุนไดเขามาดูพื้นที่และจับจองไวกอน 
จากนั้นไดวาจางใหคนในพื้นที่เขาไปแผวถางปา โดยจะหาคนสมัครใจซึ่งสวนใหญเปนวัยรุนหรือคนที่ไมมี
งานการทํา รับจางหากินอยางเดียว เมื่อไดเงินมาก็จะพากันนําไปซื้อเหลากินไปตัดตนไม พอตัดเสร็จ
กลางวันก็จะขุดหลุมทิ้งไว พอชวงเวลากลางคืนก็จะนํายางพาราไปปลูกทิ้งไวคนที่รับจางแผวถางปามีทั้งคน
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ แรกเริ่มจะทําไมกี่คนแตพอมีคนมารับจางไดเงินทุกวันก็มีคนอื่นทําตาม ทําใหเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคนที่ตัดไมนี้จะไดแคเงินคาจาง สวนคนที่จางไดที่ดิน ซ่ึงสวนใหญลวนแตเปน
นายทุนที่มาจากนอกพื้นที่แทบทั้งสิ้น 

นายยอด กลาวตอวา สําหรับคนที่มาวาจางใหชาวบานบุกรุกปานั้น เปนคนมีสีรวมอยูดวย 
เพราะกอนหนานี้มีการบุกรุกเหมือนกัน แตเมื่อถูกขับไลก็จะทิ้งพื้นที่ไปนานถึงจะกลับมาทําใหม                        
แตปจจุบันไมเปนอยางนั้น เพราะคนมีสีเขามารวมทําใหปาหมดเร็วข้ึน โดยคนที่ไดประโยชนเปนคนนอก
พื้นที่ทั้งสิ้นเพราะคนในทองถ่ินเราไมทํา และพวกเราเคยรวมตัวกันลุกขึ้นตอสูมาแลวเมื่อป  พ.ศ. 2545 
ตอมาป พ.ศ. 2547 ไดจดทะเบียนเปนปาชุมชน รักษาปากันมาโดยตลอด แตพอเปลี่ยนผูนําคนใหมได
ประชุมยกเลิกปาชุมชนใหกลายเปนปาสาธารณะและปลอยใหมีการบุกรุกทําลายปาจนแทบจะไมเหลือแลว 

“ พวกเราเคยประกาศสูตายเพื่อปกปกรักษาปาผืนนี้เอาไวใหลูกหลาน ซ่ึงทางเจาหนาที่ไดเขามา
พบและใหพาไปดูพื้นที่ แตกลับมาบอกวาพวกเราสรางเรื่องขึ้นมา เลยรูสึกทอ แตวันนี้เห็นเจาหนาที่ของรัฐมี
ทาทีเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ เลยลุกขึ้นมาตอสูอีกครั้ง” นายยอด กลาว 
(ที่มา http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000137638) 
 

กรณีตัวอยางที่ 2  สังคมตัวรอด แนวโนมพุง! ลูกท้ิงพอแม  
นักวิชาการจี้รัฐบาลเรงผลักดันประเด็นผูสูงอายุเปนวาระแหงชาติ เปดผลสํารวจนากังวล

แนวโนมถูกลูกหลานทอดทิ้งมากขึ้น ขณะที่อีก 20 ปขางหนาตัวเลขคนชราจะพุงสูงเปน 1 ใน 4 ของ
ประชากรทั้งหมด 

ศาสตราจารยศศิพัฒน ยอดเพชร อาจารยคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กลาววาสังคมไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ  โดยประชากรวัยเด็กเริ่มลดจาํนวนลงพอๆ  กับประชากร     
วัยแรงงาน ขณะที่ประชากรวัยสูงอายุกลับเพิ่มมากขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ                
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูหญิงมีบุตรเฉลี่ยจํานวนลดลง จาก 5.4 คน  ในป  พ.ศ. 2503  เหลือเพียง 1.85  คน            
ในป พ.ศ. 2553 ขณะที่อายุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 71.7 ปในปจจุบัน เปน 76.4 ป ภายใน 20 ปขางหนา 
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การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางดังกลาวทําใหสัดสวนประชากรผูสูงอายุ ตอสัดสวนประชากรทั้งประเทศ
เพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 11 และจะเพิ่มเปนรอยละ 25 ในป พ.ศ. 2573    

" จากการสํารวจพบวาปจจบุันผูสูงอายุอยูตามลําพังมากขึ้น จากรอยละ 3.6 ในป พ.ศ. 2537 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.6 ในป พ.ศ. 2550 ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรสลําพังมีรอยละ 11.6 ในป พ.ศ. 2537 เพิ่มเปน
รอยละ 16.3  ในป  พ.ศ. 2550  ขณะทีแ่นวโนมที่นากังวลคือสัดสวนของผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับลูกลดลง
ตามลําดับ จากรอยละ 73.6 ในป พ.ศ. 2537 เหลือ 65.7 ในป พ.ศ. 2545 และเหลือรอยละ 60.2 ในป พ.ศ. 
2550 ทําใหการแสดงความรกัความหวงใยลดลง โอกาสใกลชิดกับคนในครอบครัวลดลง การแสดงความรัก
ตองพึ่งพาเทคโนโลยีการสื่อสารอยางโทรศัพทมอืถือมากขึ้น" 
                    ศาสตราจารยศศิพัฒน ยอดเพชร กลาววา รัฐบาลจะตองมกีารวางระบบบริการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว รองรับสังคมผูสูงอายุในวันขางหนา เพราะสังคมไทยเหลือเวลานอยมากในการปรับตัวกับ
โครงสรางประชากรใหม ที่มีจํานวนผูสูงอายุในสัดสวนที่มากอยางไมเคยเกดิขึ้นมากอน อันจะสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมและดานอื่นๆ ตอไป รัฐบาลจึงควรกําหนดผลักดันแผน
ผูสูงอายเุปนวาระแหงชาต ิเพื่อใหประเด็นผูสูงอายุไดรับความสนใจ โดยเพิ่มบทบาทใหแกองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) เปนผูดแูลผูสูงอายุในชุมชน เพราะเปนองคกรที่อยูในพื้นที ่ใกลชิดชาวบาน มคีวาม
เขาใจและดูแลผูสูงอายุไดด ี

 (ขอมูลจาก http://hilight.kapook.com/view/51156  ขาวจากไทยโพสต) 
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กิจกรรมที่ 13   
ใหนกัศึกษายกกรณีตวัอยางที่เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง สังคมสันติสุขไดดวยตัวเรา มา 1 เร่ือง           

ความยาวอยางนอย 1 หนากระดาษ 
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กลุมท่ี 7   กลุมรายวิชาการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ 
 

เร่ืองท่ี 1  การจัดการความรูเพื่อใชในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชพี 
 การจัดการความรูเปนกระบวนการในการพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนาองคกรไปพรอมๆ  กัน  โดยให
ความสําคัญกับความรูที่ฝงลึกอยูในตัวบุคคล  และความรูที่มีผูบันทึกหรือถายทอดลงในสื่อตางๆ  เพื่อ
ยกระดับความรูที่มีคุณคาสามารถนําไปใชไดจริงและผานการคัดกรองจากประสบการณแลววาเปนความรูที่
นําสูการปฏิบัติได 

ในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพก็เชนกัน  การจัดการความรูจะทําใหเราไดเรียนรูรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  โดยไมตองลองผิดลองถูกดวยตนเอง  แตนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของผูอ่ืนมาประยุกตใชในบริบทและ
ส่ิงแวดลอมของเรา  ซ่ึงบางครั้งอาจทําใหเกิดวิธีการปฏิบัติที่ดีๆ  จากการผสมผสานระหวางวิธีของเขาและ
วิธีของเรา  ขั้นตอนในการจัดการความรูใหมนั้น  มี  5 ขั้นตอนสําคัญ  คือ 

1.  การกําหนดหัวขอความรู   เพื่อใชพัฒนาธุรกิจอาชีพวาควรจะมีหวัขอความรูอะไรบางที่
สามารถครอบคลุมใชพัฒนาการดําเนนิสูความเข็มแข็งมัน่คงยั่งยนืได 

 
ตัวอยางการกําหนดหัวขอความรู 

 
2. การแสวงหาความรู เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการระบุหัวขอความรู คณะทํางานของ          

กลุมอาชีพจะตองปฏิบัติการสืบคนขอมูลสารสนเทศจากภูมิปญญาในกลุมอาชีพและแหลงความรูตาง ๆ โดย
ใชกระบวนการ ดังนี้ 
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3. การแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาเปนกิจกรรมที่ใหคณะทํางาน 
ที่แยกกันไปแสวงหาความรู ทําผลสรุปความรู หลักฐาน รองรอยตาง ๆ มานําเสนอแลกเปลี่ยนเรยีนรูและ
รวมกันสรุปจดัเขาระบบงานจัดเปนรูปแบบแนวทางเพือ่การพัฒนา 

4. การประยุกตใชความรู เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยการนํารูปแบบ
แนวทางมาทดลองประยุกตใชความรู ความจริง บันทึกผลการทดลอง ทดลองซ้ําจนมั่นใจในขอมูลผล      
การทดลองที่ไดแลว ประเมินสรุปผล 

5. การสรุปองคความรู เปนการนําขอมูลสารสนเทศ ผลสรุปการทดลองมาเขียนเปนเอกสาร
คูมือดําเนินงานที่ประกอบดวย 

5.1 ภาพรวมระบบของงาน 
5.2 ระบุคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตที่ตองเกิดขึ้น 
5.3 ระบุกิจกรรมแสดงขั้นตอนการจัดการ การปฏิบัติการ ใชภาษาที่รัดกุม สามารถเรียนรูทําตามได 

5.4 ระบุปจจัยดําเนินงานและมาตรฐานที่ตองการ 
เอกสารคูมือดําเนินงานหรือองคความรู จะเปนเอกสารความรูใชดําเนินงานและควบคุม    

การทํางานใหเกิดคุณภาพได จึงเปนความรูที่ถูกยกระดับใหสูงสงขึ้นเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ใชปฏิบัติการ
สรางความสําเร็จ ความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ใหกลุมอาชีพ 

 
กรณตีัวอยางที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

 
มาลีเปนเจาของธุรกิจหองเชาในยานรังสิต  ซ่ึงบริเวณดังกลาวมีผูประกอบการหองเชาหลายราย

รวมทั้งวีระและสายใจ  ซ่ึงเปนเพื่อนสนิทของมาลีดวย  ในขณะที่วีระและสายใจประกอบธุรกิจนี้เปนไป
อยางราบรื่นและมีผูมาเชาไมขาดสาย  แตหองเชาของมาลีกลับวางไมคอยมีผูสนใจ  ดังนั้น  มาลีจึงได
โทรศัพทถามถึงเวลาวางของเพื่อนทั้งสองคนใหออกมาสังสรรคและพูดคุยกับเธอ  ในเรื่องการทําธุรกิจ   
หองเชาใหประสบผลสําเร็จ  จากการพูดคุยเธอไดสรุปแนวคิดจากเพื่อนทั้งสองคนได  ดังนี้ 

1. ขั้นการเตรยีมการ 
   1.1  ปรับปรุงตกแตงหองพักใหอยูในสภาพด ี
   1.2  ส่ิงแวดลอมตองปรับปรุงใหดีดวย 
   1.3  กําหนดราคาคาเชาใหชัดเจนและเวลาของการปรับคาเชาหองเหมาะสม 
   1.4  ระบบน้าํระบบไฟตองไดตามมาตรฐาน  และการเรียกเก็บคาน้ํา  คาไฟ  ชัดเจน 
   1.5  มีกติกาการเขาออกและกติกาการอยูรวมกันที่ผูเชารับได 
   1.6  มีพื้นที่ใชสอยสวนกลางและสวนตวัแยกชดัเจน 
   1.7  ราคาเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
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2. ขั้นดําเนนิการ 
   2.1  มีการประชาสัมพันธทั่วถึง 
   2.2  ใหขอมลูที่เปนจริง 
   2.3  การดูแลผูเชาดวยความเสมอภาค 
   2.4  ใหความชวยเหลือผูเชาตามความจาํเปนที่เหมาะสม 
   2.5  การสื่อสารพูดคุยดีมมีารยาทใหเกียรติ 
   2.6  รวมแกปญหา  เมื่อมีปญหาเกิดขึน้แกผูเชา 
   2.7  ดําเนินการถูกตองตามกฎหมายขอบงัคับของการเปดธุรกิจหองเชา 
จากนั้นมาลีกท็ดลองปรับปรุงในแตละขอที่ไดรับความแนะนําปรากฏวาผลประกอบการดีขึ้น  

เพราะใชการจดัการความรู  โดยการกําหนดหัวขอความรู  แสวงหาความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูสรุป            
องคความรู  และการประยกุตใชความรู 
 
กิจกรรมที่ 14 

ใหนกัศึกษาเลือกเรื่องในชวีติประจําวนัของนักศึกษา  แลวดําเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู
เมื่อเสร็จสิ้นแลว  ใหสรุปองคความรูที่ไดรับวามีอะไรบาง 
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เร่ืองท่ี 2  การพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพและขยายอาชีพ 
ในการประกอบอาชีพและการขยายอาชีพนัน้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือผูประกอบการเองวาเราจะสามารถ

ประกอบอาชพีนี้ไดหรือไม หรือจะขยายอาชีพของตนเองไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสมในการขยายอาชีพ
สามารถขยายได  2 แนว  ดังนี้ 

1. แนวระนาบ  นั่นคือทําธุรกิจเดิมแลวเปดสาขาเพิ่มขึ้น 
2. แนวดิ่ง  นําธุรกิจเชื่อมโยงกับธุรกิจเดิม  เชน ธุรกิจเดิมเปดรานขายอาหาร ก็เพิ่มการขาย         

ขนมหวาน  ขายเครื่องดื่ม  ขายของที่ระลึกเพิ่มขึ้นในสถานประกอบการเดิม 
การที่จะประกอบอาชีพใดหรือขยายอาชีพของตนนั้นเราควรวิเคราะหตนเอง  โดยใชปรัชญา        

คิดเปนมาวิเคราะหกอนตัดสินใจ  ดังนี้ 
1. ขอมูลตนเอง 
    1.1 ตนมีทุนเพียงพอหรือไม 
    1.2 ตนสามารถควบคุมกิจการที่เพิ่มขึ้นไดหรือไม 
    1.3 เปนสิ่งที่ตนรักและอยากทําจริงหรือไม 
    1.4 ตนมีเครือขายในการใหความรวมมอืสงเสริมสนับสนนุหรือไม 
 
2. ขอมูลทางวิชาการ 
    2.1 ตนมีความรูเพียงพอหรือไม 
    2.2 ตนสามารถวางแผน  กํากับ  ติดตาม  อยางเปนระบบหรือไม 
    2.3 ตนมีแหลงศึกษาหรือเขาถึงขอมูลความรูไดดีเพยีงใด 
3. ขอมูลทางสังคม 
    3.1 ครอบครัวเห็นดวยหรือไม 
    3.2 เพื่อนๆ  หรือเครือขายใหการสนับสนุนหรือไม 
    3.3 สังคมยอมรับและถูกกฎหมายหรือไม 
    3.4 กระทบตอส่ิงแวดลอมและบริบทอืน่ๆ  หรือไม 
    เมื่อวิเคราะหตนเองแลวตัดสินใจจะประกอบอาชีพหรือขยายอาชีพของตนก็ควรมีการวางแผน    

โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
1. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน 
2.  ดูความเปนไปไดในแตละวัตถุประสงคและสามารถวัดผลได 
3.  กําหนดขั้นตอนการทํางานและวางแผนการประกอบอาชีพหรือขยายอาชีพ 
4.  ปฏิบัติการตามแผน 
5.  ปรับแผนใหเหมาะสม 
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6.  วัดและประเมินผลการประกอบอาชีพหรือขยายอาชพี 
ในการวางแผนนั้นจะตองคาํนึงถึงความเสีย่งและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ปองกันความเสี่ยงจะตองวางแผนเพื่อควบคุมตัวแปรที่อาจจะเกิดขึ้นกบัสิ่งตอไปนี้ 

1. ความเสี่ยงในกระบวนการผลิต 
1.1  แรงงาน 
1.2  วัตถุดิบ 
1.3 เทคโนโลย ี
1.4 เวลา 

2. ความเสี่ยงในตัวสินคาและบริการ 
2.1 คุณภาพ 
2.2 ปริมาณ 
2.3 การบรรจุหีบหอ 
2.4 การขนสง 

3. ความเสี่ยงในการตลาด 
3.1  สวนแบงการตลาด 
3.2  ความตองการของตลาด 
3.3  ความผันผวนของตลาด 

4. ความเสี่ยงของลูกคา 
4.1 การเปลี่ยนแปลงความตองการ 
4.2 การเปลี่ยนแปลงรสนิยม 
4.3 การเปลี่ยนแปลงของอํานาจการซื้อ 

ดังนั้นผูประกอบการจะตองหาวิธีการพัฒนาตนเองใหเทาทันเหตกุารณเพื่อใหการประกอบอาชีพ
และขยายอาชพีเปนไปอยางมั่นคง 

วิธีการพัฒนาตนเอง  มีดังนี้ 
1. การศึกษาดวยตนเอง 

 1.1 ศึกษาจากเอกสารหนังสอื 
 1.2 ศึกษาจากอินเตอรเนต 
 1.3 ศึกษาจากบุคคลผูรู 

2. ศึกษาจากกระบวนการกลุม 
2.1 จากกิจกรรมประชุมสัมมนาที่เปนทางการ 

 2.2 จากการเสวนากลุมโดยมวีัตถุประสงค 
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 2.3 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูที่สนใจในเรื่องเดยีวกัน 
 2.4 จากอินเตอรเน็ต เชน Web block,  Face Book เปนตน 

3.  ศึกษาจากการเขาอบรม  หรือศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
3.1 หลักสูตรระยะสั้น 
3.2  หลักสูตรระยะยาว 
3.3หลักสูตรเพิ่มวิทยฐานะ 

 
กรณีตัวอยางที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

 
ประชาประกอบอาชีพธุรกิจการทองเที่ยวมีโปรแกรมการทองเที่ยวที่นาสนใจมากมายทําใหมีลูกคา

ประจําใชบริการอยูบอยๆ  โดยไดเปดสํานกังานที่ราชเทวี  กทม. มีลูกคาเรียกรองใหเปดบริการที่เชียงใหม
และหาดใหญ  ซ่ึงเปนเรื่องทาทายความสามารถ  เพราะมีผลประกอบการพอที่จะดําเนินกิจการไดและมี
เจาหนาที่ที่มีความสามารถพอที่จะเปนผูจดัการสาขา 

แตภรรยาไมอยากใหดําเนินการเนื่องจากลูกชายยงัอยูในชวงวยัรุนและตองการเอาใจใสจากพอและ
แม  ประชาไดวิเคราะหตนเองจากปรัชญาคิดเปนทําใหเขาตัดสินใจ  ไมเปดสาขาที่ตางจังหวดัเพระขอมูล
ทางสังคมที่เกี่ยวของแลว  ไปขยายอาชีพในแนวดิ่งแทน  คือเพิ่มการเปนตัวแทนจําหนายตัว๋เครื่องบินและ
จองที่พัก  ซ่ึงก็เพิ่มรายไดใหไมนอยรวมทั้งครอบครัวก็มีความสุข  ปจจุบันลูกชายก็ประสบความสําเร็จทาง
การศึกษาสอบเขามหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงได  มีโอกาสอยูกับพรอมหนา  ถาหากเขาตดัสินใจเปดสาขา
ตางจังหวัดอาจเกิดความลมเหลวทางครอบครัวและไมมีกําลังใจ  พลอยทําใหธุรกจิที่เปดใหมย่ําแยอีกก็อาจ
เปนได 
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กิจกรรมที่ 15  
ใหนกัศึกษาถอดองคความรูของผูที่มีความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เชน ตัน ภาสกรนที วาเขาใช

หลักการหรือวธีิการใดในการพัฒนาตนเอง  โดยอธิบายมาพอเขาใจ 
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เร่ืองท่ี 3 การกําหนดคุณภาพผลผลิต ( สินคา ) และบริการ 
 ในการประอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งใหยั่งยืนนั้น ส่ิงที่สําคัญคือความซื่อสัตยตอลูกคา โดยการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพและการใหบริการที่ดีอยางตอเนื่องสม่ําเสมอจนลูกคาไววางใจและมีความเชื่อมั่นตอตัว
สินคาและบริการ ดังนั้น การกําหนดคณุภาพผลผลิตและบริการจึงเปนสิ่งที่ผูเขาสูอาชีพ ผูประกอบอาชีพ 
และผูที่พัฒนาหรือขยายอาชพีจะตองรูและปฏิบัติเพื่อยกระดับความสําเร็จและความยัง่ยืนของธุรกิจของตน 

1. กําหนดคุณภาพผลผลติ 
1.1  ความหมายของคุณภาพ 

ความหมายของคุณภาพ ถูกกําหนดขึ้นตามการใชงานหรือตามความคาดหวังของผูกําหนด 
เชน มีความเหมาะสมกับการใชงาน มีความทนทาน ใหผลตอบแทนสูงสุด บริการดีและประทับใจหรือ
เปนไปตามมาตรฐานที่ตั้งใจไว แบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1.1 คุณภาพตามหนาที่ หมายถึง ประสิทธิภาพการทํางาน ความเหมาะสมในการใชงาน
ความทนทาน เชน พัดลมเครื่องนี้มีมอเตอรที่สามารถใชไดอยางตอเนื่องถึง 24 ช่ัวโมง 

1.1.2 คุณภาพตามลักษณะภายนอก  หมายถึง รูปรางสวยงาม  สีสันสดใส เรียบรอย      
เหมาะกับการใชงาน โครงสรางแข็งแรง ผลิตภัณฑสวนใหญมักเนนคุณภาพภายนอก โดยเนนที่สีสันสดใส
หรือรูปลักษณใหโดดเดนเพื่อดึงดูดความสนใจของผูซ้ือ 

ในอดีตคุณภาพมักจะถูกกําหนดขึ้นจากความตองการของผูผลิต แตปจจุบันสภาพการ

แขงขันในตลาด มีมาก หากคุณภาพไมตรงกับความตองการของผูซ้ือ การผลิตสินคาและบริการก็อาจจะ

ตองลมเลิกกิจการไป ดังที่ไดเกิดขึ้นมาในปจจุบัน สินคาบางประเภทแขงขันกันที่คุณภาพ  บางประเภท

แขงขันกันที่ราคา แตบางประเภทแขงขันกันที่ความแปลกใหม ดังนั้น การผลิตหรือใหบริการใดๆ จะตองมี

การศึกษาสภาพตลาดอยางรอบคอบ เพื่อกําหนดคุณภาพ 

 

2. ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ 
การกําหนดคณุภาพมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะการกําหนดคุณภาพไมไดกําหนดจากบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง หรือกลุมคน หรือสถาบันเทานั้น แตการกําหนดคุณภาพตองคํานึงถึงคนหลายกลุมหลายสถาบัน 
การกําหนดคณุภาพสนิคาและบริการ มีขั้นตอนดําเนินการ 3 ขั้นตอน ไดแก 

2.1 การศึกษาความตองการของผูใชสินคาและบริการอยางกวางขวางและครอบคลุมผูซ้ือหรือ
ผูใชบริการที่มีความหลากหลาย 

2.2 การออกแบบผลิตภัณฑหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการที่ศึกษามาอยาง
จริงจัง 

2.3 จัดระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 
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กรณีตัวอยางที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

3.   การกําหนดคุณภาพการบริการ 
3.1  ความหมายของการบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพือ่

ประโยชนของผูอ่ืน การบริการที่ดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชื่นชมองคกร ซ่ึงเปนสิ่งที่ดี  
ส่ิงหนึ่งอันเปนผลดีกับองคกรของเรา เบื้องหลังความสําเร็จของทุกงาน มักพบวางานบริการเปน
เครื่องมือสนันสนุนงานดานตางๆ เชน งานประชาสัมพนัธ งานบริการวิชาการ เปนตน ดังนัน้ ถาบริการดี 
ผูรับบริการเกิดความประทบัใจ เกดิภาพลักษณทีด่ีตอองคกร 

3.2  คุณภาพของงานบริการ ( Service Quality ) 
ปจจัยที่บงชี้คณุภาพของการบริการ ไดแก 
3.2.1 สามารถจับตองได โดยปกติบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได ทําใหการรับรูในคุณภาพ

คอนขางไมชัดเจน ดังนั้น บริการที่ดีควรสรางหลักฐานใหเห็นชัดเจนวา บริการนั้นมีคุณภาพ หลักฐานที่
สรางนั้น ไดแก อาคาร อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร เชน การจัดที่นั่งคอยการบริการ 
การบริการที่ดี เปนตน 

3.2.2 นาเชื่อถือ ในที่นี้หมายถึง ความถูกตองในการคิดคาบริการ รานอาหารที่คิดราคาตรง
กับจํานวนอาหารที่ลูกคาสั่ง ลูกคายอมใหความเชื่อถือ และจะกลับไปรับประทานอาหารที่รานนั้นอีกตรงกัน
ขามกับรานอาหารที่คิดเงินเกินกวาความเปนจริง ยอมทําใหลูกคาหมดความเชื่อถือ และไมกลับไปใชบริการ
ที่รานอาหารนั้นอีก เปนตน 

3.2.3 มีความรู ผูใหบริการที่มีคุณภาพตองเปนผูมีความรูในเรื่องนั้น เชน ชางซอมรองเทา
ตองมีความรูในเรื่องการซอมรองเทา  ทาทางขณะซอมรองเทา  ตองดูวามีความสามารถ  มีความ
กระฉับกระเฉง คลองแคลว ซ่ึงทําใหผูเอารองเทามาซอมเกิดความมั่นใจ เปนตน 

3.2.4 มีความรับผิดชอบ ตัวอยางเชน อูซอมรถยนตสัญญากับลูกคาวาจะซอมรถยนตใหเสร็จ
ภายใน 3 วัน อูแหงนั้นจะตองทําใหเสร็จภายใน 3 วัน ชางซอมทีวีที่ซอมผิด ทําใหทีวีเสีย ตองรับผิดชอบให
อยูในสภาพที่ดี โดยไมปดความผิดใหเจาของทีวี 

3.2.5 มีจิตใจงาม ผูใหบริการที่มีคุณภาพตองเปนผูมีจิตใจงาม จึงจะเปนผูกระตือรือรนในการ
ใหบริการผูอ่ืน เต็มใจชวยเหลือโดยไมรังเกียจ 

 
  

 
รานขาวแกงบานสวนมีนักเดินทางแวะไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มรับประทานไมขาดสาย ในขณะที่

บริเวณใกลๆ กันก็มีรานคา รานขายขาวแกง และสถานีเติมน้ํามันมีอยูครบในที่เดียว ขณะที่รานขาวแกง   
บานสวนไมได เปดขายในสถานีน้ํ ามัน  แตกลับเปนร านเอกเทศ  ทําให เกิดความประหลาดใจ                      
จากปรากฏการณดังกลาว ทําใหตองศึกษาโดยการพูดคุยกับเจาของรานและลูกคา สรุปไดดังนี้ 
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- รานนี้ใชวัสดุ วัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยไมเนนกําไรเพยีงอยางเดยีว 

- มีอาหารใหเลือกหลากหลายครบถวนตามรสนิยมและรสชาติที่ทุกคนสามารถ

เลือกไดตามชอบใจ 

- รสชาติและปริมาณที่ใหแกลูกคาสม่ําเสมอเหมือนกนัทุกวนั 

- มีหองน้ําสะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 

- มีลานจอดรถที่กวางขวางเพยีงพอ 

- บริการรวดเร็ว เพื่อตอบสนองนักเดนิทาง 

- มีสวนสาํหรับพักผอนหยอนใจ 

- มีของฝากขายในราคามิตรภาพ 

ซ่ึงคําตอบที่ไดรับนั้น คือ เร่ืองของการกําหนดคณุภาพของสินคาและบริการทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการ
ดูความตองการของลูกคา การจัดระบบใหบริการ รวมถึงการสรางความนาเชื่อถือ เพราะถาลูกคา
เชื่อมั่นในสินคาและบริการก็จะทําใหเกิดลูกคาประจํา จะมาซื้อและมาใชบริการซ้ําบอยๆ 
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กิจกรรมที่ 16  
1.  ใหนักศึกษาวิเคราะหวาทําไมคนสวนใหญจึงนิยมใชสินคาแบรนดเนมทั้งๆ ที่มีราคาแพง 
2.   ถานักศึกษาตองการสรางความเชื่อมั่นของลูกคาในสินคาที่นักศึกษาผลิต ตองคํานึงถึง            

เร่ืองใดบาง 
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หนวยการเรยีนรูท่ี 3 

ประสบการณในการเรียนรูดวยตนเอง 

สถาบันการศึกษาทางไกลเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  ซ่ึงจดัการเรียนการสอนโดยวิธีเรียนทางไกลสําหรับผูที่ไมมีเวลาหรือไมสะดวกจะ

เขาเรียนโดยวธีิอ่ืนๆ   โดยการเรียนดวยตนเองจากสื่อการเรียนรูที่กําหนดไว 

1. วิธีเรียนของสถาบันการศึกษาทางไกล 

สถาบันการศึกษาทางไกลไดกําหนดวิธีเรียนของนักศกึษาไว  ดังนี ้

1.1. การเรียนดวยตนเอง 

1.1.1 เรียนจากสื่อการเรียนหลัก ส่ือการ เรี ยนหลักตามหลัก สูตรสถานศึกษาของ
สถาบันการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1) หนังสือเรียนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รายวิชาบังคับที่กําหนดไวตามโครงสรางหลักสูตรในระยะแรกสถาบันการศึกษาทางไกล
กําหนดใหใชหนังสือเรียนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย              
โดยสถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดทําคูมือการเรียนรูดวยตนเอง ประกอบหนังสือเรียนแตละรายวิชาเพื่อ
สรุป เพิ่มเติมความรู แบบทดสอบและแบบฝกหัด รวมท้ังเฉลยแบบทดสอบและแนวตอบ เพื่อใหนักศึกษา   
มีความรูเพียงพอในการศึกษาดวยตนเองและสามารถตรวจสอบการเรียนรูได หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระใน  
แตละรายวิชาแลว 

2) ชุดการเรียนทางไกล   รายวิชาเลือกทุกรายวิชาสถาบันการศึกษาทางไกล
กําหนดใหใชชุดการเรียนทางไกล ซ่ึงสถาบันการศึกษาทางไกลจัดทําขึ้นในลักษณะตํารา ซ่ึงมีเนื้อหา
ครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ประกอบดวยคําแนะนําในการศึกษา โครงสรางชุดการเรียนทางไกล 
แบบทดสอบกอนเรียนเนื้อหาและกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม             
ชุดการเรียนทางไกลบางรายวิชาจะมีส่ือประกอบชุดการเรียนทางไกลดวย  ไดแก  ส่ือเสียง (CD)              
และสื่อวีดิทัศน (VCD/DVD)  ดวย 

1.1.2  เรียนจากสื่อเสริมอ่ืนๆ  สถาบันการศึกทางไกลไดจัดทําสื่อเสริมการเรียนในรูปของ
เอกสารเสริม  วีดีทัศนสอนเสริมและวีดีทัศนเสริมความรู  รวมทั้งการเผยแพรส่ือการเรียนรูผานอินเตอรเน็ต
ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิคส (e-book) การเรียนอิเล็คทรอนิคส (e-learning) กระดานขาว (webboard) เพื่อให
ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองไดตลอดเวลา  รวมทั้งสามารถสื่อสารกับเพื่อนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาหรือ
เจาหนาที่ของสถาบันการศึกษาทางไกลไดตลอดเวลาดวย 
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1.1.3   เรียนจากสื่ออ่ืนๆ ท่ีมีอยูท่ัวไป   นอกจากสื่อการเรียนที่สถาบันการศึกษาทางไกล
กําหนดใหเปนสื่อหลัก  นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากสื่ออ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาสาระตําราใน
หองสมุดตรงกับรายวิชาทีเ่รียนในแตละภาคเรียน  เชน  ตาํราของนักเรียนในระบบโรงเรียน                    
ตําราในหองสมุด ขอมูลในเว็บไซทตางๆทางอินเตอรเนต็  เปนตน 

1.1.4  ปรึกษา  ขอคําแนะนําและสอบถามปญหาจากครู ท่ีปรึกษาประจํารายวิชา    
สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดครูผูเชี่ยวชาญเนื้อหาในแตละรายวิชาไวเพื่อใหคําปรึกษา แนะนําและตอบ
ปญหาในการเรียนของแตละรายวิชาในแตละภาคเรียน เมื่อนักศึกษามีปญหาหรือขอสงสัยในการเรียน
เนื้อหาสาระของรายวิชาตางๆ ดวยตนเองสามารถติดตอสอบถามหรือขอคําแนะนําจากครูที่ปรึกษาประจํา
รายวิชาไดตามชองทางตางๆ ที่กําหนด  ซ่ึงสถาบันการศึกษาทางไกลจะแจงรายชื่อและวิธีติดตอกับครู          
ที่ปรึกษาประจํารายวิชาใหนักศึกษาทราบในชวงเปดภาคเรียน 

1.2   การเขารวมกิจกรรมประกอบการเรียนรู     ในบางรายวิชาสถาบันการศึกษาทางไกล
กําหนดใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมประกอบการเรยีนรู ซ่ึงสถาบันการศึกษาทางไกลจะแจงใหนักศึกษา
ทราบหลังจากลงทะเบียนเรียนในรายวิชานัน้แลว  นกัศึกษาตองเขารวมกิจกรรมประกอบการเรียนรูตามที่
สถาบันการศึกษาทางไกลแจงใหทราบดวย  เชน  การศกึษาในหองปฏิบัติการทางวทิยาศาสตรในรายวิชา
วิทยาศาสตรเลือกเพื่อศึกษาตอ  เปนตน 

1.3   การเขารวมกิจกรรมสนันสนุนการเรียนรู  ในแตละภาคเรียนสถาบันการศึกษาทางไกล    
จะจัดใหมีกิจกรรมสนันสนุนการเรียนรูตางๆ  เชน  การปฐมนิเทศ  การสอนเสริม  การจัดกิจกรรมของ
ชมรมวิชาการ  เปนตน  นักศึกษาจะไดรับแจงขอมูลและรายละเอียดตางๆ ทางไปรษณียและทางเว็บไซท
ของสถาบันการศึกษาทางไกล  นักศึกษาที่สนใจและมีเวลาวางสามารถเขารวมกิจกรรมดังกลาวไดโดยไม
เสียคาใชจาย  ยกเวนกิจกรรมของชมรมวิชาการอาจจะตองมีคาใชจายบางสวน นอกเหนือจากคาใชจายที่
สถาบันการศึกษาทางไกลสนันสนุน 

1.4  การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กพช.)   เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถาบันการศึกษาทางไกลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กําหนดใหนักศึกษาตองทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กพช .)  จํานวนไมนอยกวา  100 ช่ัวโมง 
สถาบันการศึกษาทางไกลจึงกําหนดใหนักศึกษาทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.4.1   การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยตนเองในระหวางเรียนไมนอยกวา             

80 ชั่วโมง       เนื่องจากนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลสวนใหญเปนผูบรรลุนิติภาวะแลวและ

ประกอบอาชีพที่มีรายไดเล้ียงตัวเองซึ่งสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดแลว   ในการดํารงชีวิตจะมีกิจกรรม

ตางๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมพัฒนาตนเอง ครอบครัว  สังคมละชุมชนอยูแลว สถาบันการศึกษาทางไกลจึงเปด

โอกาสใหนักศึกษานํากิจกรรมตางๆ ที่เปนการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและชุมชน จัดทํารายงาน

สงไปยังสถาบันการศึกษาทางไกลตามแบบฟอรมที่กําหนด เพื่อใหคณะกรรมการประเมินรายงานและให
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ช่ัวโมงการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)   โดยนักศึกษาสามารถจัดทํารายงานสงไดตั้งแตเร่ิมเปน

นักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกล 

1.5   การเขารวมสัมมนาสรางเสริมประสบการณชีวิตกอนจบหลักสูตร    เนื่องจากการเรียนโดย

วิธีเรียนทางไกล  นักศึกษามีโอกาสที่จะพบเพื่อนและครูนอยมากและหลักสูตรกําหนดใหตองมีการประเมิน

คุณธรรมเพื่ อพัฒนาตน   เพื่ อพัฒนางานและเพื่ อพัฒนาการอยู ร วมกันในสังคมของนักศึกษา   

สถาบันการศึกษาทางไกลจึงกําหนดใหนักศึกษาทุกคนเขารวมสัมมนาสรางเสริมประสบการณชีวิตกอนจบ

หลักสูตรเพื่อประเมินคุณธรรมดานตางๆ ดังกลาวโดยทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน รวมทั้งเพื่อใหนักศึกษาไดมี

โอกาสพบเพื่อน พบกับคณะครู และใหช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 20 ช่ัวโมง โดย

สถาบันการศึกษาทางไกลจะแจงใหนักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนสุดทายทราบเพื่อเขารวมสัมมนาดังกลาว 

1.6  การแนะแนว   สถาบันการศึกษาทางไกลไดจัดใหมีบริการแนะแนวแกนักศึกษาในเรื่อง

ตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งกอนเปนนักศึกษาระหวางเปนนักศึกษาและหลังจากจบ

การศึกษาไปแลว โดยนักศึกษาสามารถสอบถามปญหาตางๆ ไดทั้งทางไปรษณีย/ไปรษณียอิเล็คทรอนิคส 

(e-mail) โทรศัพท โทรสารและที่กระดานขาว (webboard) ของสถาบันการศึกษาทางไกลหรือไปปรึกษา

สอบถามปญหาตางๆ ดวยตัวเอง 
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แผนภูมิที่ 1 วิธีเรียนของสถาบันการศึกษาทางไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนดวยตนเอง 
• จากหนังสือเรียน/ชุดการเรียนทางไกล 

• จากสื่อเสริมอื่นๆ 

• จากสื่ออื่นๆ ที่มีอยูทั่วไป 

• ปรึกษา ขอคําแนะนําและสอบถามปญหาจากครูที่ปรึกษาประจํารายวิชา 

เขารวมกิจกรรมประกอบการเรียนรู 
ในรายวิชาที่สถาบันการศึกษาทางไกลกําหนด 

• การศึกษาในหองปฏิบัติการ (LAB) 

• การอบรม ประชุม สัมมนา 

• การฝกปฏิบัติ 
ฯลฯ 

เขารวมกิจกรรมสนันสนุนการเรียนรู 
ในรายวิชาที่สถาบันการศึกษาทางไกลกําหนด 

• การปฐมนิเทศ 

• การสอนเสริม 

• การจัดกิจกรรมของชมรมวิชาการ 

ฯลฯ 

 
      ทํากิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต (กพช.) 

ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง 

• ทําดวยตนเองใน

ระหวางเรียนไมนอย

กวา 80 ช่ัวโมง 

• เขารวมสัมมนาสรางเสริม

ประสบการณชีวิตกอนจบ

หลักสูตรไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง 

เขารวมสัมมนาสรางเสริมประสบการณชีวิตกอนจบหลักสูตร 
• ประเมิน กพช. ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง 

• ประเมินคุณธรรมเพื่อพัฒนาตน เพื่อพัฒนางานและเพื่อพัฒนาการอยู
รวมกันในสังคม     
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2.  การวางแผนการเรียนดวยตนเอง 

การเรียนดวยวิธีทางไกลนั้น  นักศึกษาจะตองวางแผนการเรียนดวยตนเองและมีวินัยอยาง

เครงครัด สถาบันการศึกษาทางไกลจึงแนะนําใหนักศึกษาทําตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาคูมือนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล            

ซ่ึงสถาบันการศึกษาทางไกลจัดสงใหนักศึกษาอยางละเอียด  ใหเขาใจถูกตองชัดเจน ถาอานแลวยังไมเขาใจ

ใหสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาทางไกล 

2.2  ศึกษาปฏิทินการจัดการศึกษาของนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิธีเรียนทางไกล ในแตละภาคเรียนที่สถาบันการศึกษาทางไกลจัดสงใหอยางละเอียด เพื่อใหเขาใจชัดเจน

และติดไวในที่ที่เห็นไดชัดเจน ซ่ึงจะชวยเตือนวาชวงเวลาใดนักศึกษาจะตองทําอะไร 

2 .3  รับชมรายการปฐมนิ เทศนักศึกษาทางไกลประจําภาคเรียนทางสถานีโทรทัศนที่

สถาบันการศึกษาทางไกลแจงใหทราบ หรือเปดแผน VCD/DVD ชมเองในเวลาวาง หรือไปขอชมที่

สถาบันการศึกษาทางไกล 

2.4  เมื่อไดรับชุดการเรียนทางไกลในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแลว ใหตรวจสอบความสมบูรณ

ครบถวนของชุดการเรียนทางไกลที่ไดรับ หากมีปญหาหรือเปดภาคเรียนเปนเวลา 1 เดือนแลวยังไมไดรับชุด

การเรียน ใหติดตอไปที่สวนสื่อ เทคโนโลยีและ ICT สถาบันการศึกษาทางไกล โทร. 02-216-2686 ตอ 12 

หรือ 21 โดยดวน 

2.5  ศึกษาชุดการเรียนทางไกลในแตละรายวิชา  โดยวางแผนการเรียนดวยตนเองใหเหมาะสม 

2.6  เขารวมกิจกรรมประกอบการเรียนรูหรือกิจกรรมสนันสนุนการเรียนรูของแตละรายวิชา   

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สถาบันการศึกษาทางไกลแจงใหนักศึกษาทราบ (ถามี) เชน เขารับการสอนเสริม 

เขารวมสัมมนา ไปศึกษาดูงาน หรือฝกปฏิบัติ สาธิต/ทดลอง เปนตน 

2.7  หากมีปญหาในการศึกษาชุดการเรียนทางไกลดวยตนเองหรือตองการคําปรึกษาแนะนําใน

เร่ืองการเรียน ใหสอบถามครูที่ปรึกษาประจํารายวิชาซึ่งสถาบันแจงชื่อและวิธีการติดตอใหในแตละ        

ภาคเรียน หรือสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาทางไกล 

2.8  ทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนที่สถาบันการศึกษาทางไกลจัดสงให และสงกลับไปยัง

สถาบันการศึกษาทางไกลตามวันที่กําหนด โดยปฏิบัติตามคําชี้แจงในการทําขอสอบอยางเครงคัด 

2.9  ทบทวนเนื้อหาสาระในรายวิชากอนสอบประมาณ 1 เดือน 
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2.10  เขาสอบปลายภาคตามวัน เวลาและสถานที่ที่สถาบันการศึกษาทางไกลกําหนด 

หากเปนไปไดนักศึกษาควรไปดูสนามบอลลวงหนา เพื่อไมใหเสียเวลาและเหนื่อยในการหา
สนามสอบในวันสอบ เพราะอาจจะทําใหนักศึกษาทําขอสอบไดไมดีตามที่ตั้งใจไว 

 

3. การศึกษาชุดการเรียนทางไกลดวยตนเอง 
ในการเรียนวิธีเรียนทางไกลนั้น การศึกษาชุดการเรียนทางไกลดวยตนเองถือวาเปนหัวใจสําคัญที่

จะทําใหนักศึกษาสอบผานรายวิชาตางๆ ได เมื่อนักศึกษาไดรับชุดการเรียนทางไกลแตละรายวิชาจาก
สถาบันการศึกษาทางไกลและตรวจสอบวาไดรับครบถวนแลว ควรดําเนินการ ดังนี้ 

3.1  ศึกษาคําแนะนําในการศึกษาชุดการเรียนทางไกลอยางละเอียด เพื่อใหทราบถึงวิธีการขั้นตอน

และกิจกรรมที่นักศึกษาตองปฏิบัติตามในชุดการเรียนทางไกลนั้น 

3.2 ศึกษาโครงสรางชุดการเรียนทางไกลเพื่อใหทราบถึงมาตรฐานและสาระการเรียนรู 

สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวนหนวยกิต  รายละเอียดของเนื้อหา   กิจกรรมการเรียนรู                 

ส่ือการเรียนรูและการประเมินผล เพื่อที่นักศึกษาจะไดวางแผนการศึกษาของตนเองได 

3.3  วางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมและระยะเวลาที่ตองศึกษาในแตละ

หนวยการเรียนรู 

3.4  ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดการเรียนทางไกลหรือของแตละหนวยการเรียนรูกอน

การศึกษาเนื้อหาสาระในชุดการเรียนทางไกลหรือในแตละหนวยการเรียนรู แลวตรวจคําตอบจากเฉลย

แบบทดสอบทายเลมเพื่อใหนักศึกษาทราบถึงพื้นฐานความรูของตนเองและตั้งใจศึกษาเนื้อหาสาระที่ตนเอง

ยังไมมีความรู ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาศึกษาเนื้อหาสาระไดอยางเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.5  ศึกษาโครงสรางและเนื้อหาสาระของชุดการเรียนทางไกลแตละหนวยการเรียนรูจากสื่อทุก

ประเภทที่กําหนดไว 

3.6  ทํากิจกรรมตามที่กําหนดไวในแตละหนวยการเรียนรูและตรวจสอบเฉลยหรือแนวตอบได

จากเฉลยแบบทดสอบและกิจกรรมทายเลม หากนักศึกษายังทํากิจกรรมไดไมถูกตอง ใหทบทวนเนื้อหา

สาระและทํากิจกรรมซ้ําจนกวาจะทํากิจกรรมไดถูกตองตามที่กําหนด หากยังทําไมไดใหสอบถามไปที่       

ครูที่ปรึกษาประจํารายวิชาของสถาบันการศึกษาทางไกลที่แจงรายชื่อและวิธีการติดตอใหทราบในแตละ 

ภาคเรียน 

3.7  ในระหวางการศึกษาชุดการเรียนทางไกลดวยตนเอง หากนักศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการเรียน

ในเนื้อหาสาระเรื่องใด หรือการทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดในเรื่องใด  ใหนักศึกษาสอบถามหรือ                



 
 

3‐34_5_สค33015_หนวย3  หนา 116 
 

ขอคําปรึกษาแนะนําไดจากครูที่ปรึกษาประจํารายวิชาของสถาบันการศึกษาทางไกลในแตละรายวิชาที่แจง

ใหนักศึกษาทราบในแตละภาคเรียนไดโดยตรง 

3.8  เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระและทํากิจกรรมตางๆ ในชุดการเรียนทางไกลครบถวนแลว ใหทํา

แบบทดสอบหลังเรียนของชุดการเรียนหรือของหนวยการเรียนรูแตละหนวย แลวตรวจคําตอบจากเฉลย

เพื่อใหทราบวานักศึกษามีความรูในเนื้อหาสาระที่ศึกษาดีแลวหรือไม ถาไดคะแนนการทดสอบหลังเรียน

นอยกวา รอยละ 70 ใหกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระที่ยังไมเขาใจอีกครั้งหนึ่ง หากยังไมเขาใจใหปรึกษา      

ครูที่ปรึกษาประจํารายวิชาของสถาบันการศึกษาทางไกล 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาคําแนะนําในการศึกษาของชุดการเรียนทางไกลอยางละเอียด 

2. ศึกษาโครงสรางของชุดการเรียนทางไกล 

3. วางแผนการเรียนดวยตนเองใหเหมาะสม 

4. ทําแบบทดสอบกอนเรียนในชุดการเรียนทางไกลและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลม 

5. ศึกษาโครงสรางแลเนื้อหาสาระของแตละหนวยการเรยีนรู 

6. ทํากิจกรรมทายเรื่อง 

7. ขอคําแนะนําและปรึกษาครทูี่ปรึกษาประจํารายวิชาของสถาบันการศึกษาทางไกล ถามีปญหา

ในการเรยีนดวยตนเอง 

8. ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลม หากยังไมเขาใจ ทําไมถูก หรือ   

มีปญหาใหสอบถามครูที่ปรึกษาประจํารายวิชาของสถาบันการศึกษาทางไกลที่แจงใหทราบใน

แตละภาคเรียน 

ข้ันตอนการศึกษาชุดการเรียนทางไกลดวยตนเอง 
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จากกรณีที่นักศึกษาเรียนกับสถาบันการศึกษาทางไกลดวยวิธีเรียนทางไกลมาจนภาคเรียนนี้เปน

ภาคเรียนสุดทาย นักศึกษามีวิธีการเรียนอยางไรจึงสามารถสอบผานไดทุกหมวดวิชาที่เรียนมาแลว จงอธิบาย

วิธีการเรียนของศึกษามาโดยละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 


	3_34_10_สค33015_ภาคผนวก
	3_34_6_สค33015_หน่วย4
	3_34_7_สค33015_หน่วย5
	3_34_8_สค33015_บรรณานุกรม
	3_34_9_สค33015_เฉลยกิจกรรม
	3-34_1_สค33015_ปก
	3-34_2_สค33015_โครงสร้างชุด
	3-34_3_สค33015_หน่วย1
	3-34_4_สค33015_หน่วย2
	3-34_5_สค33015_หน่วย3

