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เอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูฉบับน้ี เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียน รายวิชาทักษะ

การเรียนรู ทร 11001  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2554)  เพื่อใหผู เรียน กศน. ทําความเขาใจและเรียนรู 

ในสาระสําคัญของเน้ือหารายวิชาทักษะการเรียนรู 

ในการศึกษาเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองเรียนรูฉบับน้ี ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาทักษะการเรียนรู  ทร 11001 หลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2554) ใหเขาใจกอน 

 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาในเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรู ใหเขาใจทีละบท 

หลังจากนั้นทํากิจกรรมทายบท ใหครบทุกกิจกรรม จํานวน 6 บทเรียน 

3. หากตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหารายวิชาทักษะการเรียนรูเพิ่มเติม 

ผูเรียน กศน. สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํารา หรือหนังสือเรียนที่มีอยูในหองสมุด 

กศน.ตําบล หรือจากครูผูสอน 
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 การเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ไมใชเรื่องที่ติดตัวมาแตเกิด แตการเรียนรูเรื่องราว หรือ

ทักษะในเรื่องน้ัน ๆ มาจากการเรียนรู หรือการฝกฝนทักษะและประสบการณทั้งสิ้น การเรียนรู

จึงเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสูพฤติกรรมใหม ซึ่งคนทุกคนสามารถ

เรียนรู และพัฒนาตนเองได 

 

                 ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 

  

  ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนมีความคิดริเริ่มดวย

ตนเอง เรียนรูในสิ่งที่ตรงกับความตองการ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง โดยมี

เปาหมายการเรียนรู การแสวงหาและเขาถึงแหลงขอมูลในการเรียนรู  มีวิธีการเรียนรู 

ที่เหมาะสมและมีการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

  ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

 สังคมปจจุบัน เปนสังคมที่ตองมีความรู มีการเปลี่ยนแปลงความรูอยางรวดเร็ว  

มีความรูใหมเกิดขึ้นทุกวัน การนําความรูไปปฏิบัติ ทําใหเกิดสิ่งใหม ๆ เปนนวัตกรรม สราง

อาชีพที่หลากหลาย การเรียนรูดวยตนเองจึงมีความสําคัญ ทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู    

 ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง แบงเปน 2 สวน คือ 

 1.  ความสําคัญตอตัวผูเรียน 

      1)  ทําใหคนมีการพัฒนาทางปญญา จากคนที่ไมมีความรู มาเปนผูรู และทําเปน  

      2)  ทําใหคนสามารถปรับและประยุกตใชความรูไปสูสถานการณใหม ทําใหประสบ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

  3)  ทําใหคนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

อยางมีศักยภาพเปนผูแกปญหาเปน และมีความสุข 

 

 

บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

เรื่องที ่ 1
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 2.  ความสําคัญตอสังคม 

  สังคมปจจุบัน เปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความรูใหม ๆ ขอมูลขาวสาร

มากมายเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งสงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคม สามารถแสวงหาความรู 

และนําความรูท่ีไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนและอยูรอดในสังคมได ถาคนเราสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง ก็จะเกิดสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เปนสังคมที่มีการพัฒนาใหเจริญกาวหนา

ตอไป       

  ลักษณะและองคประกอบการเรียนรูดวยตนเอง 

    การเรียนรูดวยตนเอง จะชวยใหผู เรียนประสบผลสําเร็จ ผู เรียนจะตองมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ สรางความรูรวมกัน นําเสนอความรู และนําไปประยุกตใช หรือลงมือ

ปฏิบัติ 

 ลักษณะชองการเรียนรูดวยตนเอง  

 การเรียนรูดวยตนเอง จําแนกออกเปน 2 ลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

  1. ลักษณะที่เปนลักษณะสวนบุคคลของผูเรียน ในการเรียนรูดวยตนเอง จัดเปน

องคประกอบภายใน ที่จะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจอยากเรียนตอ โดยผูเรียนที่มีคุณลักษณะใน

การเรียนรูดวยตนเอง จะมีความรับผิดชอบตอความคิด และการกระทําเกี่ยวกับการเรียน และมี

การจัดสภาพการเรียนรูที่สงเสริมกัน 

  2. ลักษณะที่เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง ประกอบดวย

ขั้นตอนการวางแผนการเรียน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียนจัดเปน

องคประกอบภายนอกที่สงผลตอการเรียนดวยตนเองของผูเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบน้ี  

จะไดประโยชนจากการเรียนมากที่สุด 

 องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง   

 องคประกอบการเรียนรูดวยตนเอง มีดังน้ี  

  1. การวิเคราะหความตองการของตนเอง เริ่มจากใหผูเรียนแตละคนบอกความ

ตองการและความสนใจในการเรียนกับเพื่อนอีกคน  ซึ่งทําหนาที่เปนที่ปรึกษา แนะนํา และ

เพื่อนอีกคนทําหนาที่จดบันทึก และใหกระทําเชนน้ีหมุนเวียนทั้ง 3 คน แสดงบทบาทครบทั้ง 3 

ดาน คือ ผู เสนอความตองการ ผู ใหคําปรึกษา และผูคอยจดบันทึกการสัง เกตการณ  

เพื่อประโยชนในการเรียนรวมกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
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  2. การกําหนดจุดมุงหมาย โดยเริ่มจากบทบาทของผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนควร

ศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวเขียนจุดมุงหมายในการเรียนของตนใหชัดเจน เนนพฤติกรรม 

ที่คาดหวัง วัดได มีความแตกตางของจุดมุงหมายในแตละระดับ   

  3. การวางแผนการเรียน ใหผูเรียนกําหนดแนวทางการเรียน ตามวัตถุประสงค 

ที่ระบุไวจัดเน้ือหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการ และความสนใจของตนมากที่สุด 

  4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ ท้ังที่เปนวัสดุและบุคคล 

    -   แหลงวิทยาการที่ เปนประโยชนในการศึกษาคนควา เชน หองสมุด 

พิพิธภัณฑ ฯลฯ 

    - ทักษะตาง ๆ ที่มีสวนในการแสวงหาแหลงวิทยาการไดอยางสะดวก

รวดเร็ว เชน ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการอาน ฯลฯ 

  5. การประเมินผล  ควรประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ตามที่กํ าหนด

จุดมุงหมายของการเรียนไว และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ 

ทักษะ ทัศนคติ คานิยม 
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                         การกําหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

                         

  การกําหนดเปาหมายหรือจดุมุงหมายการเรียนรู 

 เปาหมายของชีวิต คือ การคิดถึงภาพของตัวในอนาคตในหลาย ๆ ดาน ไปพรอม ๆ กัน 

ทั้งเปาหมายที่จับตองไดและจับตองไมได การวางเปาหมายชีวิต ทําใหมีทิศทางในการคิดอยางมี

จุดมุงหมาย ไมเสียเวลา  มีแผนที่จะเดินทางไปสูความสําเร็จที่ตองการในอนาคต 

 ความหมายของการกําหนดเปาหมายการเรียนรู  

 การกําหนดเปาหมายการเรียนรู คือ การกําหนดจุดหมายปลายทางของผูเรียนวา  

ตองบรรลุถึงจุดหมายอะไรบาง ภายหลังการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสามารถกําหนดได ทั้งดาน

ทักษะทางปญญา เชน ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช เปนตน ทางพฤติกรรม 

อารมณและความรูสึก เชน เจตคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม เปนตน และดานทักษะ

ความสามารถ เชน การปฏิบัติ การแสดงออก เปนตน 

 ประโยชนของการกําหนดเปาหมายการเรียนรู 

 เมื่อผูเรียนมีจุดมุงหมายปลายทางการเรียนรูของตนเอง จะสามารถวางแผนการเรียนรู         

และกําหนดแผนการเรียนรู ใหสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการ ผูเรียนสามารถเลือกวิธีการ

เรียนรู ชองทางหรือแหลงเรียนรูและสื่อที่เหมาะสม ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักการในการกําหนดเปาหมายการเรียนรู  มีดังน้ี 

  1. ระบุสิ่งที่เราตองการใหเกิด ตองการใหเปน ใหชัดเจน 

  2. ตองสามารถระบุ และวัดผลลพัธไดอยางชัดเจน 

  3. ตองมีความมุงมั่นและลงมือปฏิบัติจริง 

  4. ตองสมเหตุสมผล และเปนสิ่งที่มีโอกาสเปนไปได 

  5. มีระยะเวลาเปนกรอบกําหนดสิ่งที่ตองทําใหสําเร็จ 
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  การวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่สําคัญ ชวยใหผูเรียนมีความตั้งใจ มีแรงจูงใจ

สูง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได นําประโยชนของการเรียนรูไปใช

ใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

  ความหมายของการวางแผนการเรียนรู 

  การวางแผนการเรียนรู คือ การกําหนดแนวทางการเรียนรูของตนเองขึ้นมา เพื่อให

บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว โดยตองกําหนดเวลาเรียนรูของตนเอง วากิจกรรมมีอะไรบาง 

และจะสิ้นสุดเมื่อใด และมีการวางแผนการเรียนรู ดังน้ี 

   1. เน้ือหาการเรียนรูมีอะไรบาง 

   2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ท่ีเกิดจากการเรียนรู 

   3. กิจกรรมการเรียนรู/เรียนรูดวยวิธีการใด 

   4. สื่อและแหลงเรียนรูอยูท่ีไหนบาง 

   5. การวัดประเมินผล/มีวิธีวัดประเมินผลการเรียนรู อยางไร 

  ประโยชนของการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

   1. ชวยใหผูเรียนสามารถระบุเปาหมาย หรือผลงานการเรียนรูไดอยางชัดเจน 

   2. ชวยในการกําหนดและระบุกิจกรรม หรืองานที่ผูเรียนทําไดอยางชัดเจน  

   3. ชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบที่กําหนดไว 

  หลักการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

   1. การวางแผนการเรียนรูของผูเรียน ควรเร่ิมตนจากการกําหนดจุดมุงหมายใน

การเรียนรูดวยตนเอง 

   2. ผูเรียนเปนผูกําหนดการวางแผนการเรียนของตนเอง 

   3. ผูเรียนเปนผูจัดการเน้ือหาใหเหมาะสมกับความตองการ และความสนใจของ

ตนเอง 

   4. ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียนรู เพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

   5. ผูเรียนกําหนดและแสวงหาแหลงเรียนรูดวยตนเอง 
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  กระบวนการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

   1. วิเคราะหและกําหนดความตองการหรือความสนใจในการเรียนรูของตนเอง  

   2. กําหนดจุดมุงหมายในการเรียนรู หรือสิ่งที่ตองการใหเกดิกับตนเองภายหลังการ

เรียนรู 

   3. วางแผนการเรียนรู โดยผูเรียนกําหนดแนวทางการเรียนของตนเอง เรื่องเวลา

เรียน เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรูในแตละชวง ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด  

   4. เลือกรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู 

   5. ในกรณีบางเรื่องไมสามารถเรียนรูไดดวยตนเองท้ังหมด ตองมีผูชวยเหลือ 

ซึ่งอาจเปนครู เพื่อนที่พบกลุมรวมกัน ฯลฯ ผูเรียนจะตองกําหนดบทบาทของผูชวยเหลือการ

เรียนรูใหชัดเจน  

   6. กําหนดวิธีการตรวจสอบตนเอง วิธีการประเมินผลการเรียนของตนเอง

รวมกับครู เชน การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม 

   

        ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู  ทกัษะการแกปญหา 

                        และเทคนคิการเรียนรูดวยตนเอง 

 

  ทักษะพื้นฐานทางการศกึษาหาความรู 

 การเรียนรูดวยตนเอง จะตองมีทักษะที่สําคัญหลาย ๆ ดาน เพื่อใหเกิดความรู  

ความเขาใจมากที่สุด ทักษะที่สําคัญและจําเปนตอการเรียนรู ไดแก 

 ทักษะการอาน 

  การอาน คือ การรับรูความหมาย จากถอยคําที่อานในหนังสือ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ 

การอาน มีหลายประเภท เชน  

   1. การอานสํารวจ เปนการอานอยางรวดเร็ว เพื่อรูลักษณะโครงสรางของ

ขอเขียน สํานวนภาษา เน้ือเร่ืองโดยสังเขป 

   2. การอานขาม เปนการอานอยางรวดเร็ว โดยเลือกอานขอความเฉพาะบาง

ตอนที่ตรงกับความตองการ เชน การอานคํานํา สาระสังเขป บทสรุป 

   3. การอานผาน เปนการอานแบบกวาดสายตาอยางรวดเร็ว ไปยังขอเขียนที่เปน

เปาหมาย เชน คําสําคัญ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ แลวอานรายละเอียดเฉพาะที่ตองการ 
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   4. การอานจับประเด็น เปนการอานทําความเขาใจสาระสําคัญ โดยตองสังเกต

คําหรือประโยคสําคัญ และยอสรุปบันทึกประโยคสําคัญไว 

   5. การอานสรุปความ เปนการอานตีความหมายสิ่งที่อาน ใหเขาใจชัดเจน  

แยกสวนประเด็นหลัก ประเด็นรอง ที่สําคัญหรือไมสําคัญได 

   6. การอานวิเคราะหความหมายขอความ 

  หลักการอานที่ดี มีดังน้ี 

   1. ตั้งจุดหมายในการอานแตละคร้ังใหชัดเจน 

   2. อานหน่ึงรอบ แลวสรุปโดยไมเปดหนังสือ 

   3. ควรมีการบันทึกสาระสําคัญ ทําสัญลักษณ หรือทําเปน Mind Mapping  

จะทําใหเขาใจงายขึ้น 

   4. มีสมาธิ ใชสติอยูกับหนังสือ ไมรับรูจากสื่อตาง ๆ เชน ปดทีวี คอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ต เปนตน  

 ทักษะการฟง 

  การฟง คือ การรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยิน เปนการรับรูขอมูล โดยใช

ประสาทสัมผัสทางหู  การฟงเพื่อใหเกิดการเรียนรูสิ่งตาง ๆ จําเปนตองใชความคิดพิจารณา

ไตรตรอง และเอาใจใสเปนพิเศษ จึงจะชวยใหการฟงมีประสิทธิภาพ 

  หลักการฟงทีด่ ี มีดังน้ี 

   1. ฟงอยางมีจุดมุงหมาย ผูฟงที่ดีควรต้ังจุดมุงหมายในการฟง  

   2. มีความพรอมในการฟง ไดแก 

     1) ความพรอมทางกาย คือ มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรงไมเจ็บปวย 

     2) ความพรอมทางใจ คือ มีสมาธิ จดจอในการฟง ไมใจลอย วิตกกังวล  

     3) ความพรอมทางสติปญญา คือ เตรียมตัวใฝหาความรูเปนพื้นฐาน 

   3. ฟงอยางกระตือรือรน คือ สนใจและเล็งเห็นประโยชนจากการฟงอยางแทจริง 

ไมใชจําใจฟง หรือถูกบังคับใหฟง 

   4. ฟงอยางไมมีอคติ เพราะความลําเอียง ทําใหแปลเจตนาในการฟงผิด

ความหมาย หรือคลาดเคลื่อนจากที่เปนจริงได 
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 ทักษะการสังเกต 

  การสังเกต คือ การดูสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือปรากฏการณตาง ๆ  

ที่เกิดขึ้น โดยใชประสาทสัมผัส คือ ตาดู หูฟง กายสัมผัส วิธีการสังเกต แบงออกเปน 2 แบบ คือ  

   1. การสังเกตทางตรง เปนการสังเกตโดยผูถูกสังเกตไดสัมผัสกับบุคคล หรือ

เหตุการณนั้นโดยตรง  

   2. การสังเกตทางออม เปนการสังเกต ที่ผูสังเกตไมไดเฝาดูพฤติกรรม หรือ

เหตุการณนั้นดวยตนเอง แตอาศัยถามจากผูอื่นที่ไดสังเกตมา 

  หลักการสังเกตที่ดี  มีดังน้ี 

   1. กําหนดจุดมุงหมายของการสังเกตใหชัดเจน วาตองการสังเกตอะไร สังเกต

ใคร สังเกตอยางไร  

   2. วางแผนขั้นตอนการสังเกตใหเปนระบบ และเตรียมสถานการณไวลวงหนา  

ใหเรียบรอย เตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ที่จําเปนใหพรอม เชน ปากกา ดินสอ 

กลองถายรูป เปนตน 

   3. ศึกษาและกําหนดชวงเวลา ที่จะสังเกตใหเหมาะสม 

   4. สังเกตทีละเรื่อง ทีละประเด็น จะไดไมสับสน และไมควรรีบรอน 

   5. ควรบันทึกขอมูลจากการสังเกตใหเร็วท่ีสุด เพราะปลอยไวนานอาจลืมได 

   6. ตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือของขอมูลที่สังเกตได  

 

  ทักษะการจํา 

  การจํา คือ ความสามารถของสมองในการเก็บขอมูล และเรียกขอมูลออกมาใช  

ซึ่งอาจเปนระยะสั้น ๆ หรือยาวนานตลอดชีวิตก็ได 

  การจํา เปนความสามารถเฉพาะตัวที่ตองการการฝกฝน เชน การโยงสิ่งที่ตองจํา ไป

หาสิ่งที่จํางายและติดตากวา การแตงประโยคเด็ดชวยจํา การจําขอความเปนภาพ เปนตน 

  ทักษะการจดบันทกึ 

   การบันทึก คือ การเขียนขอความที่ไดรับรูไวเปนลายลักษณอักษร เพราะถาใชการ

จําอยางเดียวผูเรียนอาจรับเน้ือหาไดไมครบถวนสมบูรณ การจดบันทึกจึงจําเปนมากสําหรับการ

เรียนรู 
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   การจดบันทึกที่ดี ควรจดสั้น ๆ เฉพาะสวนที่สําคัญ เปนวลี คําสัญลักษณ หรือ

ตัวยอจดเปนหัวขอโดยใชหมายเลข หรือสัญลักษณนําหนาและจดเฉพาะคําสําคัญ 

  ทักษะการแกปญหา  

 ทักษะการแกปญหา เปนความสามารถในการจัดการกับปญหา ที่เกิดขึ้นในชีวิตได

อยางมีระบบไมเกิดความเครียดทางกาย และจิตใจ จนอาจลุกลามเปนปญหาใหญโตเกิน

แกปญหา 

 ขั้นตอนการแกปญหา แบงเปน 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1. ทําความเขาใจสถานการณที่เปนปญหา โดยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และทํา

ความเขาใจกับเหตุการณ สถานการณนั้น 

  2. กําหนดปญหาใหถูกตองและชัดเจน อาจใชวิธีการเลาเรื่อง หรือการเขียน

บรรยายสภาพปญหา ดวยถอยคําสั้น ๆ และระบุเปาหมาย ที่ตองการใหเกิดภายหลัง จากที่ได

แกไขปญหาน้ันแลว  

  3. วิเคราะหสาเหตุสําคัญ อาจจะใชวิธีการตาง ๆ ประกอบดวย การตรวจหาสาเหตุ            

การเลือกสาเหตุท่ีสําคัญ ที่นํามาสูปญหาน้ัน และการระบุสาเหตุแทจริงของปญหา 

  4. หาวิธีการแกปญหาใหไดมากที่สุด จากน้ันจึงวิเคราะหความเปนไปได และลด

จํานวนวิธีการแกไขปญหาจนคาดวา จะเหลือวิธีที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

  5. เลือกวิธีการแกไขปญหาที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบทางเลือกของการแกไข

ปญหาทั้งหมด แลวประเมินและเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด 

  6. การวางแผนการปฏิบัติ เปนการกําหนดไววาจะตองทําอะไรบาง แตละขั้นตอน                       

มีกระบวนการเพื่อแกปญหานั้นอยางไร 

  7. ติดตามประเมินผล เปนการตรวจสอบความคืบหนาของการแกปญหา  

อยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะไดทราบวา มีปญหาและอุปสรรคใดบางที่แกไขไปแลว หรือยังคงอยู 

และควรปรับวิธีการแกปญหา หรือไม อยางไร 
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  เทคนคิในการเรียนรูดวยตนเอง 

 เทคนิคท่ีนิยมใชในการเรียนรูดวยตนเอง เชน 

  1. การบันทึกการเรียนรู คือ บันทึกที่ผูเรียนจัดทําขึ้นเพื่อใชบันทึกขอมูล ความคิด

เรื่องราวตาง ๆ ที่ไดเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมใหกวางไกลออกไป หรือการ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  2. การทํารายงาน เปนการนําขอมูลความรูที่ไดไปศึกษาคนความาวิเคราะห 

สังเคราะหใหถูกตอง และเรียบเรียงอยางมีแบบแผน ความยาวของรายงานขึ้นอยูกับขอบเขต

ของหัวขอรายงาน 

  3. ทําสัญญาการเรียนรู เปนการทําขอตกลงที่ผูเรียนไดทําไวกับครู วาเขาตอง

ปฏิบัติอยางไรบางในการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว  

สําหรับครู สัญญาการเรียนรู    มีไวเพื่อติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาการเรียนของผูเรียน 

  4. สรางหองสมุดของตนเอง เปนการรวบรวมรายช่ือ ขอมูลแหลงความรูตาง ๆ  

ที่คิดวาจะเปนประโยชนตรงกับความสนใจ เพื่อใชศึกษาคนควาตอไป 

  5. หาแหลงความรูในชุมชน ไวเปนแหลงคนควาหาความรูที่ตองการ แหลงความรู

ในชุมชนมีหลายประเภท อาจเปนผูรู ผูชํานาญในอาชีพตาง ๆ หองสมุดประชาชน หองสมุด

โรงเรียน ศูนยการเรียนชุมชน เปนตน 

  6. หาเพื่อนรวมเรียน หรือคูหูเรียนรู ซึ่งควรเปนผูที่มีความสนใจ ที่จะเรียนรูในเรื่อง

เดียวกันหรือคลายกัน และตองสามารถติดตอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ประสานงานกันไดดวย

วิธีการตาง ๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

  7. เรียนรูจากการฝกฝนและปฏิบัติจริง ซึ่งจะกอใหเกิดความรูและประสบการณ 

ทักษะความชํานาญที่เปนประโยชน โดยเฉพาะในรายวิชา หรือเรื่องที่ผูเรียนมีจุดมุงหมายให

ตนเองทําได ปฏิบัติได 
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                       ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ 

 

 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีสวนทําใหการเรียนรูดวยตนเอง ประสบ

ความสําเร็จ คือ ปจจัยภายในตัวผูเรียน และปจจัยภายนอก 

  ปจจัยภายในตัวผูเรียน 

 ปจจัยภายในตัวผูเรียน  ไดแก 

  1. แรงจูงใจในตัวผูเรียน เปนการเรียนรูตามความสนใจ ความพอใจของตนเอง 

  2. การรับรูความสามารถของตนเอง  มีผลตอความมั่นใจในตนเองวาสามารถ

เรียนรูได 

  3. ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง คนที่มีความพรอมในการเรียนรูจะมี

คุณลักษณะ  8 ประการ คือ 

   1) เปดโอกาส และแสวงหาโอกาสในการเรียนรู 

   2) มีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง มีความเช่ือมั่นวาตนเองเปนผูที่มีศักยภาพ คือ เปนคน

มองวาตนเองแสวงหาได เรียนรูไดและแกปญหาได 

   3) มีความคิดริเร่ิม และเรียนรูไดดวยตนเอง  

   4) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบตอการเรียนรูของ

ตนเอง 

    5) รักการเรียน สนใจ ใฝรู ใฝเรียนตอสิ่งที่อยูรอบตัวเสมอ คือ สนใจ ใหความใส

ใจกับเรื่องใหม ๆ เรื่องที่ตนยังไมรู หรือรูนอย เปนตน 

   6) มีความคิดเชิงบวก คิดริเริ่มสรางสรรค คือ คิดวาสิ่งที่ตนเองทําเปนเรื่องที่ดี 

เปนสิ่งที่มีประโยชนตอตนเองและสังคม 

   7) สามารถใชทักษะการศึกษาหาความรู ไดอยางดี เชน ทักษะการอาน ทักษะการ

เรียน ทักษะการจดบันทึก เปนตน 

   8) สามารถใชทักษะการแกปญหาไดอยางดี เชน เมื่อเจอปญหาจะไมทอใจ 

สามารถวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา แสวงหาวิธีการ และดําเนินการแกปญหาไดอยาง

เปนระบบ 

เรื่องที ่ 4 
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  4. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูดวยตนเอง คือ เห็นวาการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่ง

สําคัญการเรียนรูทําใหเกิดการพัฒนาปญญา และนําไปสูการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ปจจัยภายนอก 

 1. บรรยากาศแวดลอมตัวผูเรียน จะตองเปนบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการสราง

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการเรียนรู 

  1) ตัวบุคคล เชน ครูผูสอน เพื่อน ครอบครัว ที่มีสวนชวยใหแรงจูงใจและการ

สนับสนุนดานตาง ๆ 

  2) ดานสังคม สิ่งแวดลอม เชน กลุม องคกรชุมชน นโยบาย หรือโครงการพัฒนา

ตาง ๆ  

 2. การมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีความพรอมและสะดวกสําหรับการเรียนรู 

 3. การมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีจํานวนเพียงพอ สามารถเขาถึงและ

ใชไดสะดวกและรวดเร็ว 

 อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของการเรียนรูดวยตนเองน้ัน อยูที่ตัวผูเรียนที่ตองมีวินัย 

ความมุงมั่นและนิสัยใฝเรียน ใฝรู 
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  กิจกรรมที่  1 

1.  ใหผูเรียนอธิบายความหมายของคําวา “การเรียนรูดวยตนเอง” 

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

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

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

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

2.  ใหผูเรียนอธิบายความสําคัญและความจําเปนของการเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

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

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

3.  ใหผูเรียนบอกลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

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

 

 

 

กิจกรรมทายบทที่ 1   
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4.  ใหผูเรียนอธิบายองคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง อยางนอย 3 ขอ 

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

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

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

 

กิจกรรมที่  2 

ใหผูเรียนยกตัวอยางการกําหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง  

มา 1 รายวิชา 

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่  3 

ใหผูเรียนเลือกใชทักษะพื้นฐานที่ถนัดและดีที่สุดสําหรับตนเองในการเรียนรูดวยตนเอง      

พรอมยกตัวอยาง 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 กิจกรรมที่  4 

ใหผูเรียนบอกปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบความสําเร็จ  และยกตัวอยางประกอบ 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ปจจุบันมีความรูใหมเกิดข้ึนตลอดเวลา มนุษยจึงจําเปนตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้น 

เพื่อใหสามารถปรับตัว และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข โดยเฉพาะการเรียนรูจากสิ่งแวดลอม

ในชุมชน จะเปนแหลงใหความรู และประสบการณที่เอื้อตอการเรียนรู 

 

 

                        ความหมาย ความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 

  ความหมายของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรู หมายถึง สถานที่ แหลงขาวสารขอมูล  สารสนเทศ  แหลงความรูทาง

วิทยาการ  ภูมิปญญาชาวบาน และประสบการณ ที่สนับสนุนสงเสริม ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

  ความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูมีความสําคัญ ดังตอไปน้ี 

  1. เปนแหลงที่มีสาระเน้ือหา ที่เปนขอมูลความรู ใหมนุษยเกิดโลกทัศนที่กวางไกล

กวาเดิม  

  2. เปนสื่อการเรียนรูสมัยใหม ที่ใหทั้งสาระ ความรู กอใหเกิดทักษะ และชวยให

เกิดการเรียนรูไดเร็วและมากยิ่งขึ้น 

  3. เปนแหลงชวยเสริมการเรียนรูของการศึกษาประเภทตาง ๆ ทั้งการศึกษา 

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  4. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความรู สามารถ

เรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา  

บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู 

 

เรื่องที ่ 1
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  5. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธ  ในการหาความรูจากแหลงกําเนิด 

หรือแหลงตนตอของความรู เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ พันธุไม พันธุสัตว สภาพชีวิตความ

เปนอยูตามธรรมชาติ  ของสัตว เปนตน 

  6. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธ  ใหเกิดประสบการณตรง หรือลง

มือปฏิบัติไดจริง เชน การประดิษฐเครื่องใชตาง ๆ การซอมเครื่องยนต เปนตน ชวยกระตุนให

เกิดการสนใจ ความใฝรู 

  7. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธ  ใหเกิดความรูเกี่ยวกับวิทยาการ

ใหม ๆ ที่ไดรับการคิดคนขึ้น และยังไมมีของจริงใหเห็น เชน การดูภาพยนตร วีดิทัศน หรือสื่อ

อื่น ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ ขึ้นมาใหม 

  8. เปนแหลงสงเสริมความสัมพันธอันดี ระหวางคนในทองถิ่นกับผูศึกษา ในการทํา

กิจกรรมรวมกัน ชวยสรางความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของการมีสวนรวม เกิดความตระหนัก และ

เห็นคุณคาของแหลงเรียนรู 

  9. เปนสิ่งที่ชวยเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม ใหเกิดการยอมรับสิ่งใหม แนวความคิดใหม                         

เกิดจินตนาการ และความคิดสรางสรรคกับผูเรียน 

  10. เปนการประหยัดเงินของผูเรียน หากใชแหลงเรียนรูของชุมชนใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

  ประเภทของแหลงเรียนรู 

 1. ประเภทของแหลงเรยีนรู แบงตามลักษณะกายภาพและวัตถุประสงค เปน 5 กลุม 

ดังน้ี 

  1) กลุมบริการขอมูล ไดแก หองสมุด อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษา ศูนยการเรียน สถานประกอบการ 

  2) กลุมงานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ไดแก พิพิธภัณฑ อุทยานประวัติศาสตร    

อนุสรณสถาน อนุสาวรีย ศูนยวัฒนธรรม หอศิลป ศาสนสถาน  

  3) กลุมขอมูลทองถิ่น ไดแก ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน สื่อพื้นบาน แหลง

ทองเที่ยว 

  4) กลุมสื่ อ ไดแก  วิทยุ  วิทยุ ชุมชน หอกระจายข าว  โทรทัศน  เคเบิลทีวี  

สื่ออิเล็กทรอนิกสอินเทอรเน็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 
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  5) กลุ มสันทนาการ ไดแก  ศูนยกีฬา สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร  

ศูนยนันทนาการ  

 2. ประเภทของแหลงเรียนรู จําแนกตามลักษณะ มี 6 ประเภท ดังน้ี 

  1) แหลงเรียนรูประเภทบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ในดาน

ตาง ๆ ที่สามารถถายทอดความรู ที่ตนมีอยูใหผูสนใจ หรือผูตองการเรียนรู ไดแก บุคคลที่มี

ทักษะ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพตาง ๆ รวมทั้งผูอาวุโส ที่มีประสบการณ พัฒนาเปน 

ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาชาวบาน และภูมิปญญาไทย 

  2) แหลงเรียนรูประเภทธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ

ใหประโยชนตอมนุษย เชน ดิน นํ้า อากาศ พืช สัตว ปาไม แรธาตุ เปนตน แหลงเรียนรูประเภท

น้ี เชน อุทยาน วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนพฤกษศาสตร ศูนยศึกษาธรรมชาติ  

เปนตน 

  3) แหลงเรียนรูประเภทวัตถุและสถานที่ หมายถึง อาคาร สิ่งกอสราง วัสดุอุปกรณ 

และ    สิ่งตาง ๆ เชน หองสมุด ศาสนสถาน ศูนยการเรียน พิพิธภัณฑ สถานประกอบการ 

ตลาด นิทรรศการ  สถานท่ีทางประวัติศาสตร เปนตน 

  4) แหลงเรียนรูประเภทสื่อ หมายถึง สิ่งที่ติดตอใหถึงกัน หรือชักนําใหรูจักกัน  

ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการถายทอดเน้ือหา ความรู ทักษะและเจตคติ ไปสูทุกพื้นที่ของโลก

อยางทั่วถึง และตอเน่ือง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีทั้งภาพและเสียง 

  5) แหลงเรียนรูประเภทเทคนิค สิ่ งประดิษฐคิดคน หมายถึง สิ่ งที่แสดงถึง

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐคิดคน หรือทําการ

พัฒนาปรับปรุง ชวยใหมนุษยเรียนรูถึงความกาวหนา เกิดจินตนาการ แรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคท้ังความคิด และสิ่งประดิษฐตาง ๆ 

  6) แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรม หมายถึง การปฏิบัติการดานวัฒนธรรม ประเพณี

ตาง ๆ การปฏิบัติงานของหนวยราชการ ตลอดจนความเคลื่อนไหว เพื่อแกปญหา และปรับปรุง

พัฒนาสภาพตาง ๆ ในทองถ่ิน การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ี จะทําใหเกิดการ

เรียนรูที่เปนรูปธรรม เชน ประเพณีงานทอดกฐิน งานบุญ การรณรงคปองกันยาเสพติด  

การสงเสริมการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย การรณรงคความปลอดภัยของเด็กและสตรี

ในทองถ่ิน เปนตน 
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                         การเขาถึงและการเลือกใชแหลงเรียนรู 

 

  การเขาถึงและการเลือกใชแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูรอบตัวเรามีหลากหลายประเภท การที่จะเขาถึงแหลงเรียนรูตามที่

ตองการ และนําความรูไปปฏิบัติ  เพื่อประโยชนของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ผูเรียนตอง

ทราบความตองการของตนเองกอน เปนอันดับแรก 

  1. เลือกใชแหลงเรียนรูที่อยูใกลบาน และชุมชนกอน เพื่อประหยัดคาใชจายและ

เวลาที่ใช  ในการเดินทาง นอกจากน้ี แหลงเรียนรูในชุมชนใหความรูเกี่ยวของกับวิถีชีวิต 

มากกวาแหลงเรียนรูทั่วไป 

  2. ควรศึกษาการดําเนินงานของแหลงเรียนรูน้ัน ๆ ดังน้ี 

   1) องคความรูที่มีในแหลงเรียนรูน้ัน คืออะไร 

   2) กลุมเปาหมายของแหลงเรียนรู คือใคร 

   3) รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการจัดการเรียนรู มีวิธีการอยางไร 

   4) แหลงเรียนรูน้ัน ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค เพื่ออะไร 

   5) อื่น ๆ เชน คาใชจาย คาธรรมเนียมการใชแหลงเรียนรู กฎเกณฑ ระเบียบ 

ในการใชแหลงเรียนรู เปนตน 

  3. ควรศึกษาขอดี ขอเสีย ขอจํากัดของแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ  

  4. ควรวางแผนการเรียนรู หรือวางแผนการใชแหลงเรียนรู ดังน้ี 

   1) วางแผนการเดินทาง กรณีแหลงเรียนรูอยูไกล 

   2) วางแผนเตรียมการ เรื่องวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณการเรียนรู เชน ดินสอ 

ปากกา กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง เปนตน 

  5. ควรพัฒนาทักษะในการใชสื่อการเรียนรูประเภทตาง ๆ เน่ืองจากปจจุบัน มีการ

ใชสื่อที่หลากหลายขึ้น นอกจากครูผูสอนและหนังสือแลว ยังมีสื่อประเภทอื่น ๆ อีก เชน  

สื่ออิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 

  6. ควรเรียนรูแบบบูรณาการความรูที่เกี่ยวของตาง ๆ เขากับความรูที่ไดจากแหลง

เรียนรู 

เรื่องที ่ 2 
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  7. ควรจดบันทึก เก็บรวบรวมขอมูล สื่อการเรียนรู แลวนํามาจัดหมวดหมูอยางเปน

ระบบ 

  8. ควรสรุปองคความรู ที่ไดจากการเรียนรูในแหลงเรียนรู และประเมินตนเองวา 

ตรงกับวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม 

 

  ประโยชนของแหลงเรียนรู 

 การเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู มีประโยชนหลายดาน ดังน้ี 

  1. เปนแหลงรวมขององคความรูอันหลากหลาย พรอมจะใหผูเรียนเขาไปศึกษา 

คนควาดวยกระบวนการจัดการเรียนรู ที่แตกตางกันของแตละบุคคล และเปนการสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

  2. เปนแหลงเช่ือมโยงใหสถานศึกษา และชุมชนมีความสัมพันธและใกลชิดกัน  

ทําใหคนในชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษาแกบุตรหลานของตน 

  3. เปนแหลงเรียนรูที่ทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข เกิดความ

สนุกสนาน และมีความสนใจที่จะเรียน ไมเกิดความเบื่อหนาย 

  4. ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการไดคิด ไดปฏิบัติ และสรางความรูดวยตนเอง 

ขณะเดียวกัน ก็สามารถเขารวมกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอื่นได 

  5. ทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหรู และรักทองถิ่นของตนเอง มองเห็นคุณคาและ

ตระหนักถึงปญหาในชุมชนของตน พรอมที่จะเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปจจุบันและ

อนาคต 
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                        บทบาทหนาทีแ่ละการบรกิารของแหลงเรียนรู 

 

  บทบาทและหนาที่ของหองสมุด 

 หองสมุดประชาชน มีบทบาทหนาที่และบริการ ดังน้ี 

  1. บทบาทและหนาที่ทางการศึกษา หองสมุดประชาชนเปนแหลงใหการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน มีหนาที่ใหการศึกษาแกประชาชนทั่วไป ทุกระดับการศึกษา 

  2. บทบาทและหนาที่ทางวัฒนธรรม  หองสมุดประชาชนเปนแหลงสะสมมรดกทาง

ปญญาของมนุษย ถายทอดเปนวัฒนธรรมทองถิ่นที่หองสมุดตั้งอยู 

  3. บทบาทและหนาที่ทางสังคม  หองสมุดประชาชนเปนสถาบันสังคม ไดรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลและทองถิ่นมาดําเนินกิจกรรม จึงมีหนาที่แสวงหาขาวสารขอมูล ที่มีประโยชน

มาบริการประชาชน 

  4. สวนการใหบริการ  หองสมุดประชาชนใหบริการภายในหองสมุดและภายนอก

หองสมุด บริการที่สําคัญมี ดังน้ี  

   1) บริการอาน  เปนบริการ เพื่อใหผูใชไดคนควา หาความรูภายในหองสมุด จาก

วัสดุหองสมุดทุกชนิด ตามความตองการ และความสนใจของแตละคน โดยการอาน ดู และฟง 

   2) บริการยืม – คืน คือ การอนุญาตใหผูใช ที่เปนสมาชิกของหองสมุด ยืมวัสดุ

ออกจากหองสมุดได ตามระเบียบการใหบริการยืม - คืน ท่ีหองสมุดไดกําหนดไว 

   3) บริการหนังสืออางอิง 

   4) บริการเอกสารสนเทศ  หรือบริการตอบคําถามและชวยคนควา มีทั้งบริการ

ตอบคําถาม   ทั่ว ๆ ไป และคําถามวิชาการที่ตองใชเวลาคนควา 

   5) บริการใหขอมูลเกี่ยวกับเอกสารการวิจัย หรือบรรณานุกรม ประกอบหลักสูตร

การศึกษาพื้นฐานและการศึกษาอื่น ๆ 

   6) บริการสอนการใชหองสมุด ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชหองสมุดแกนักเรียน 

นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

   7) บริการสืบคนสารนิเทศ  คือ การสืบคนขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริงตาง ๆ อยาง

ละเอียดลึกซึ้ง โดยมุงเนนใหผูใชไดรับสารนิเทศอยางสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว ตามความตองการ 

โดยการสืบคนขอมูลภายในหองสมุด หรือสืบคนขอมูลแบบออนไลน 

เรื่องที ่ 3 
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   8) บริการหองสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library Service)  คือ การจัดทําหองสมุด

เคลื่อนที่ไปใหบริการตามสถานที่ตาง ๆ หรือทองถ่ินหางไกล ที่ประชาชนมาใชหองสมุดไมสะดวก 

เปนการใหบริการภายนอกหองสมุด 

 

            

        กฎ กตกิา เงื่อนไขตาง ๆ ในการขอใชบริการแหลงเรียนรู 

 

 แหลงเรียนรูตาง ๆ ไมวาจะเปนศูนยการเรียนรูชุมชน หรือหองสมุด เปนหนวยงาน

บริการที่เกี่ยวของกับผูใชจํานวนมาก ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูรับบริการ แหลง

เรียนรูจึงตองมีระเบียบ เพื่อใหทุกคนปฏิบัติ อันจะทําใหเกิดความเสมอภาค ในขณะเดียวกัน

ผูรับบริการก็จะตองมีมารยาทใหเกียรติแกสถานที่ดวย มารยาทในการใชแหลงเรียนรู จึงเปน

สิ่งจําเปน ที่จะตองไดรับความรวมมือจากผูเขาใชบริการ เพื่อใหบรรยากาศในแหลงเรียนรูมี

ความเรียบรอย นาเขาใชบริการ 

 ระเบียบและมารยาทการใชแหลงเรียนรู หมายถึง ขอบังคับใหปฏิบัติ หรือขอพึงปฏิบัติ          

ซึ่งเกิดจากจิตสํานึกที่ดี ในการปฏิบัติตนของผูใชบริการ เพื่อความสงบ เรียบรอย เมื่อเขาใช

บริการ 

 กฎ กติกา การเขาใชบริการหองสมุด มีขอควรปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. สมัครเปนสมาชิกหองสมุดประชาชน โดยไมเสียคาใชจาย และนําบัตรประจําตัวไป

ดวยทุกครั้ง 

  2. แตงกายสุภาพเรียบรอย 

  3. ไมควรคุยหรือสงเสียงดังในหองสมุด 

  4. ใชหองสมุดเพื่อการศึกษา คนควาอยางแทจริง หามใชเพื่อการอื่น เชน 

รับประทานอาหาร นอนหลับ หรือทํากิจกรรมกลุมโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน 

  5. ไมควรนํากระเปา หรือสัมภาระเขาไปในหองสมุด 

  6. กอนนําหนังสือออกจากหองสมุด ตองใหเจาหนาที่ตรวจหลักฐานการยืมกอน 

ทุกครั้ง 

  7. หนังสือที่อาน หรือใชแลว ใหนําไปเก็บบนช้ันพักหนังสือ ที่เตรียมไวให 

  8. เมื่อลุกจากที่น่ังอานหนังสือ ควรเลื่อนเกาอี้เก็บใหเรียบรอย 

 

เรื่องที ่ 4 
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                          ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดประชาชน  

 

 หองสมุดเปนแหลงรวบรวมความรู ทุกประเภท ทุกแขนง เปนขุมทรัพยแหงความรู ที่มี

คุณคามหาศาล ผูที่ใชหองสมุดเปนประจํา จะเปนคนที่มีความรอบรู ในเรื่องตาง ๆ ที่ลึกซึ้งและ

กวางไกลทันเหตุการณ หองสมุดยังชวยปลูกฝงนิสัยรักการอาน เกิดทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง ทําใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 อยางไรก็ตาม แมวาจะใชหองสมุดเปนประจํา มีการสืบคนขอมูลตาง ๆ อยูเสมอ ก็จะ

ไมไดประโยชนอยางเต็มที่ หากผูสืบคนไมมีระบบจัดเก็บขอมูล ไมมีการนําขอมูลเหลาน้ันมา

นําเสนอในรูปแบบ  ท่ีเรียกกันวา รายงาน 

  การเตรียมตัวกอนไปหองสมุด 

 กอนไปใชบริการหองสมุด ควรเตรียมตัว ดังน้ี 

  1. วางแผนการใชเวลาของตนเอง 

  2. เตรียมปากกา สมุดจดขอมูล 

  3. เตรียมประเด็นความรูที่ตองการ 

  4. เตรียมบัตรประชาชน บัตรสมาชิกหองสมุดไปดวย 

  การเรียนรูในหองสมุด 

 การเรียนรูในหองสมุด ควรปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. ปฏิบัติตนตามระเบียบของหองสมุด และมีมารยาทในการใชหองสมุด  

  2. เลือกหนังสือที่ตองการ หากไมทราบวาอยูที่ ใด ใหถามบรรณารักษ หรือ

เจาหนาที่หองสมุด 

  3. จดบันทึกความรูที่ได 

  4. จดช่ือหนังสือ ช่ือผูแตงหนังสือ ป พ.ศ. ที่พิมพ สถานที่พิมพ จํานวนหนา  

เลขหนาที่อาน เพื่อใชอางอิงความรู 

 

 

 

เรื่องที ่ 5 
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  วิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุด 

 การเขาถึงขอมูลรวมของสื่อตาง ๆ ท่ีใหบริการในหองสมุด สามารถสืบคนได 2 วิธี คือ 

การสืบคนดวยคอมพิวเตอร การสืบคนดวยตูบัตรรายการ 

 1. การสืบคนดวยคอมพิวเตอร หองสมุดประชาชนจัดเครื่องคอมพิวเตอรไวบริการ

สืบคนสื่อที่ตองการและสนใจ โดยใชโปรแกรมบริการงานหองสมุด หรือ PLS (Public Library 

Service) ที่สามารถคนหาไดจากช่ือหนังสือ/สื่อ ช่ือผูแตงหรือผูจัดทํา และหัวเรื่อง หรือคํา

สําคัญ ที่เปนสาระหลักของสื่อ 

  การเตรียมตัวกอนการคนหา 

   1. ผูคนตองทราบวาตนเอง ตองการคนหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใด และตองมี

ขอมูลประกอบในการคนหา เชน ช่ือผูแตง ช่ือสิ่งพิมพ หากไมรู ช่ือผูแตง ช่ือสิ่ งพิมพ  

ควรกําหนดคําคนหรือหัวเรื่องที่จะใชคนหา เปนตน 

   2. ตองรูจักวิธีการใชฐานขอมูล หรือเคร่ืองมือที่ใชคนหา และรูจักวิธีการจัดการ

ผลลัพธ เชน การบันทึก การสั่งพิมพ การสงขอมูลทาง E-mail การจัดการรายการบรรณานุกรม 

เปนตน 

   3. ตองรูจักวิธีการใชหองสมุดและการหาหนังสือบนชั้น ผูคนตองรูวิธีการใช

หองสมุด 

   4. เรียนรู กฎ กติกา มารยาทในการใชแหลงสารสนเทศ ฐานขอมูล หรือ

เครื่องมือคนหา เน่ืองจากปจจุบัน มีผูใชบริการบางสวน ยังใชหองสมุดไมเปน ไมรูจักระเบียบฯ 

  วิธีการสืบคนขอมูลโดยทั่วไป 

   เปนการคนหาสารสนเทศอยางงาย ๆ ไมซับซอน โดยใชคําโดด ๆ หรือผสมเพียง 

1 คํา สืบคนขอมูล โดยสวนใหญการคนหาแบบงายจะมีทางเลือกในการคนหา ไดแก 

   1. ช่ือผูแตง เปนการคนหาโดยใชช่ือของบุคคล กลุมบุคคล หรือช่ือหนวยงาน/

องคกรที่เปนผูแตง หรือเขียนหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ หรือทรัพยากรสารสนเทศ

น้ัน ๆ ซึ่งมีหลักการคนหางาย ๆ ดังน้ี  

    ชื่อผูแตงคนไทย  เปนการคนหาชื่อบุคคล ใหตัดคํานําหนาช่ือออก หรือหาก

เปนบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ใหคนดวยช่ือ และตอทายดวยบรรดาศักดิ์หรือ

ฐานันดรศักดิ์ เชน 
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     -  นางสาวอุษา  เทียนทอง  ช่ือที่ใชคน  อุษา เทียนทอง (ใหตัดคํานําหนา

ช่ือออก) 

     -   ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  ช่ือที่ใชคน  คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.  

      (ใหเอาบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ มาตอทายช่ือ) 

 

    ผูแตงที่เปนหนวยงาน/องคกร ใหคนหาตามชื่อหนวยงาน หรือช่ือองคกรน้ัน 

เชน    การคนหาช่ือหนวยงาน ที่มีทั้งหนวยงานใหญและหนวยงานยอย ใหคนหาโดยใชช่ือ

หนวยงานใหญกอน แลวตามดวยช่ือหนวยงานยอย ถาเปนช่ือยอ เมื่อคนหาใหใชช่ือเต็ม เชน 

     -   สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ช่ือที่ใชคน คือ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. สํานักวิทยบริการ 

     -   ททท. ชื่อที่ใชคน คือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

   2. ช่ือเรื่อง เปนการคนหาขอมูล ดวยช่ือเรื่อง เชน ช่ือหนังสือ นวนิยาย ช่ือ

งานวิจัย การคนโดยใชช่ือเรื่องน้ี เปนการคนหาแบบเจาะจง ดังน้ัน ผูคนตองรูจักช่ือเรื่อง เชน 

เรื่อง การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ อินเทอรเน็ตสําหรับผูเริ่มตน เปนตน 

   3. คําสําคัญ เปนการคนหาดวยคํา หรือวลีที่กําหนดขึ้นมา เพื่อใชแทนเรื่องที่

ตองการคนหา โดยทั่วไปคําสําคัญจะมีลักษณะ สั้น กะทัดรัด ไดใจความ มีความหมาย  

เปนคํานามหรือเปนศัพทเฉพาะในแตละสาขาวิชา เชน  

    หนังสือ เรื่อง สมุนไพรในอุทยานแหงชาติภาคใต  คําสําคัญที่ใชคน  ไดแก  

“สมุนไพร”หรือ “อุทยานแหงชาติ”  หรือ  “ภาคใต”  

 2. การสืบคนดวยตูบัตรรายการ โดยหองสมุดประชาชนจัดทําบัตรรายการของสื่อ

ความรูทุกประเภท ทุกชนิด ลงในบัตรรายการใสไวในลิ้นชักของตูบัตรรายการ โดยจัดแยกเปน

หมวดหมูไว ระบบหมวดหมูที่ใชกันมาก คือ ระบบทศนิยม ดิวอี้ ซึ่งมีการจัดหมวดหมูหนังสือ 

ดังน้ี 

   000 เบ็ดเตล็ดหรือความรูทั่วไป 

   100 ปรัชญา 

   200 ศาสนา 

   300 สังคมศาสตร 

   400 ภาษาศาสตร 

   500 วิทยาศาสตร 
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   600 วิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 

   700 ศิลปกรรมและการบันเทิง 

   800 วรรณคดี 

   900 ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร 

 

 

     

 

1. ใหผูเรียนสํารวจ และศึกษาแหลงเรียนรูที่มีในชุมชน (ตําบล/อําเภอ) ของผูเรียน  

แลวสรุปความรูท่ีไดจากแหลงเรียนรูน้ัน ๆ 

 

ที่ ช่ือแหลงเรียนรู ประเภทแหลงเรียนรู ความรูที่ไดจากแหลงเรียนรู 

1 
   

 

2 
   

 

3 
   

 

4 
   

 

 

 

 

 

กิจกรรมทายบทที่ 2   
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2.  ใหผูเรียนบอกกฎ กติกาการใชหองสมุดประชาชน และแหลงเรียนรูอื่น ๆ อยางนอย 4 ขอ 

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

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

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

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

3.  ใหผูเรียนบอกประเภทของแหลงเรียนรู และขอแตกตางของแหลงเรียนรูแตละประเภท  

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

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

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

4.  ใหผูเรียนยกตัวอยาง ประเภทของแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับอาชีพในชุมชนของตน  

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

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

...................................................................................................................................................... 
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 ในปจจุบันและอนาคต โลกปรับตัว เขาสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งความรู

กลายเปนปจจัยสําคัญ ในการพัฒนาคน ทําใหคนสามารถ แสวงหาความรู พัฒนาและสราง       

องคความรูอยางตอเน่ือง  เพื่อนําพาตนเอง สูความสําเร็จ การจัดการความรู จึงมีลักษณะ

กิจกรรมเปนวงจรเรียนรู ตอเน่ืองสม่ําเสมอ เปาหมายการจัดการความรูคือ การพัฒนางาน และ

พัฒนาคน 

 

                 ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของการจัดการความรู 

 

  ความหมายของการจัดการความรู 

 การจัดการความรู (Knowledge  Management)  หมายถึง การจัดการกับความรู 

ประสบการณ   ท่ีมีอยูในตัวคน และนําความรูมาแบงปน ใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร  

ดวยการผสมผสานความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม มีเปาหมายเพื่อการพัฒนา

งาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  ความสําคัญของการจัดการความรู 

 การจัดการความรูที่มีอยูในตัวบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 

จนประสบผลสําเร็จ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางคนกับคน หรือกลุมกับกลุม  

จะกอใหเกิดการยกระดับความรู ที่สงผลตอเปาหมายของการทํางาน น่ันคือ เกิดการพัฒนา

ประสิทธิภาพของงาน คนเกิดการพัฒนาและสงผลตอเน่ืองไปถึงองคกร เปนองคกรแหงการ

เรียนรู 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3  การจัดการความรู 

เรื่องที ่ 1
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  หลักการของการจดัการความรู 

 การจัดการความรูเพือ่ใหบรรลุเปาหมายเรื่องใดเรื่องหน่ึง มีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ 

  1. ใหคนหลากหลาย ท้ังดานทักษะ วิธีคิด มาทํางานรวมกันอยางสรางสรรค 

  2. รวมกันพัฒนาวิธีการทํางานรูปแบบใหม ๆ  

  3. ทดลองและเรียนรู  เพื่อใหไดวิธีการทํางานแบบใหม 

  4. นําเขาความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม โดยผนวกกับความรูเดิม เปนความรู

ใหมท่ีตนเองตองการ 

 

                        กระบวนการจดัการความรู  

 

 กระบวนการจัดการความรู เปนกระบวนการแบบหน่ึง ที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึง

ขั้นตอนที่ทําใหการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรู ที่จะเกิดข้ึนภายในองคกร 

  รูปแบบการจัดการความรู 

 การจัดการความรูมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบปลาทู และรูปแบบปลาตะเพียน 

  1. รูปแบบปลาท ู(โมเดลปลาทู) ประกอบดวย การจัดการความรู 3 สวน คือ สวน

หัว เปนการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน สวนตัว เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสวนหาง เปน

ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  2. รูปแบบปลาตะเพียน (โมเดลปลาตะเพียน) เปนการจัดการความรูของกลุมหรือ

องคกร  ปลาตัวใหญ เสมือนวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร ปลาตัวเล็กทั้งหลาย เสมือน

เปาหมายของการจัดการความรู ที่มุงตอบสนองเปาหมายใหญขององคกร ซึ่งมีทิศทางเดียวกัน 

  กระบวนการจดัการความรูดวยการปฏบิตัิการกลุม 

 กระบวนการจัดการความรูในองคกร มี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1. การบงชี้ความรู  เปนการพิจารณาวา เปาหมายการทํางานคืออะไร 

  2. การสรางและแสวงหาความรู เปนการจัดบรรยากาศ และวัฒนธรรมเพื่อเอื้อให

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
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  3. การจัดความรูใหเปนระบบ  เปนการจัดทําสารบัญ และจัดเก็บความรู เพื่อให

นํามาใช ไดงาย และรวดเร็ว 

  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  เปนการปรับปรุงความรู ใหอานแลวเขาใจ

งาย 

  5. การเขาถึงความรู  เปนการเผยแพรความรู เพื่อใหผูอื่นเขามาใชงานไดงาย 

สะดวก เชน เว็บบอรด จัดบอรด เปนตน 

  6.  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  หากเปนความรูเดนชัด อาจทําเปนเอกสาร 

สําหรับความรูที่ฝงลึก อาจทําในลักษณะเปนชุมชนแหงการเรียนรู  

  7. การเรียนรู  การเรียนรูของบุคคลทําใหเกิดความรูใหม ๆ ซึ่งจะไปเพิ่มองค

ความรูขององคกรใหมากข้ึนเรื่อย ๆ เปนวงจรแหงการเรียนรู 

 

         

                        กระบวนการจดัการความรูดวยตนเอง 

 

  ทักษะในการจัดการความรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูเพื่อใหเกิดการจัดการความรูดวยตนเอง ตองเริ่มจากการคิด แลวลงมือ

ปฏิบัติ การปฏิบัติจะทําใหจดจําไดแมนยํากวา และมีการบันทึกความรูระหวางปฏิบัติไวใช

ทบทวน หรือใหผูอื่นนําไปปฏิบัติตามได ขั้นสุดทาย ใหยอนกลับไปทบทวนกระบวนเรียนรู  

เพื่อตรวจหาจุดบกพรองและปรับปรุง พัฒนาจุดบกพรองน้ันใหได 

 ทักษะในการจัดการความรูดวยตนเอง สามารถฝกได ดังน้ี 

  1. ฝกสังเกต เพื่อเขาใจเหตุการณ 

  2. ฝกตั้งคําถาม  ดวยคําถามวา ทําไม อยางไร เพื่อหาคําตอบเอง หรือใหผูอื่นตอบ 

จะทําใหไดขยายความคิด ความรู ใหลึกและกวางขึ้น 

  3. ฝกแสวงหาคําตอบ  และรูแหลงขอมูลที่จะคนควา   

  4. ฝกบันทึก  เพื่อการเขาใจของตนเอง และใหผูอื่นเรียนรูได ทั้งที่บันทึกเปนภาพ 

จดบันทึก หรือบันทึกแบบอื่น ๆ 

  5. ฝกการเขียน  เพื่อเปนงานเขียน (เอกสาร) สําหรับใหผูอื่นศึกษา กระจายไปใน

วงกวาง 
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ตัวอยางการจดัการความรูดวยตนเองของพอจันทรที ประทุมภา 

กระบวนการ คําอธบิาย ตัวอยางการปฏบิตั ิ

1. ความรูหลักที่

จําเปนตองาน/

กิจกรรม 

เปนการกําหนดความรูหลัก     

เปนการคนหาความรู เพื่อ

แกปญหาและพัฒนาตนเอง 

พอจันทรที ประทุมภา มีปญหาการทําเกษตร

เชิงเด่ียว จึงคิดหาทางทําเกษตรแนวอื่น แลวหา

ความรูหลัก เร่ือง การทําเกษตรผสมผสาน 

2. เสาะแสวงหา

ความรู 

เปนการเสาะแสวงหาความรู

เฉพาะ จากผูมีประสบการณ 

โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู

เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม

ของตน เพื่อใหเกิดความรู

ใหม 

พอจันทรที ประทุมภา ไปแสวงหาความรูจาก 

พอผาย สรอยสระกลาง ปราชญชาวบาน     

เรื่อง การทําเกษตรผสมผสาน 

3. ประยุกตใช

ความรู 

นําความรูที่เสาะแสวงมา

ประยุกตใชใหเหมาะสม 

เมื่อพอจันทรที ประทุมภา เขาใจหลักการ

จัดการพื้นที่เพื่อทําเกษตรผสมผสานแลวจึง

วางแผนจัดการในพื้นที่ของตน 

4. การแลกเปลี่ยน

ความรู 

แลกเปลี่ยนความรูกับบุคคล

อื่นที่สนใจ 

พอจันทรที ประทุมภา แลกเปลี่ยนความรูกับ

เกษตรกรคนอื่น ๆ ที่สนใจเรื่องน้ี และเปน

วิทยากรใหความรูกับผูที่สนใจ 

5. พัฒนาความรู วิธีการตอยอดพัฒนาความรู  

มี 2 รูปแบบ  

  1)  การศึกษาดวยตนเอง

จากเอกสาร หรือสื่อตาง ๆ 

  2)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางคนหน่ึงไปอีกคน

หน่ึง เพื่อเติมเต็มความรูเดิม 

พอจันทรที ประทุมภา เปนผูมีความรูเรื่อง

เกษตรผสมผสานจากการปฏิบัติและแลกเปลี่ยน

ความรูอยางตอเน่ือง ทําใหมีความรูเพิ่มมากขึ้น

เรื่อย ๆ จนเปนปราชญชาวบานแหงเมืองโคราช 
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                        กระบวนการจดัการความรูดวยการปฏิบตักิารกลุม 

 

 ในชุมชนมีปญหาซับซอน ที่คนในชุมชนตองรวมกันแกไข  การจัดการความรูจึงเปน

เรื่องที่ทุกคนตองใหความรวมมือ และใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค   การรวมกลุม 

เพื่อแกปญหาหรือรวมมือกันพัฒนาโดยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เรียกวา “ชุมชนนักปฏิบัติ” 

(Community of Practice : CoPs) หรืออาจจะเรียกวา “ชุมชนแหงการเรียนรู” หรือ “ชุมชน

ปฏิบัติการ”  

  รูปแบบของ  CoPs ที่ใชในการจัดการความรู 

 กระบวนการจัดการความรูโดยใชกระบวนการกลุม เปนกระบวนการที่คนในกลุม

เรียนรูจากประสบการณการทํางานรวมกัน เมื่อบุคคลที่ประสบความสําเร็จนําความรูมา

แลกเปลี่ยนกัน ทําใหคนที่ไมรูและคนที่รูบางไดเพิ่มพูนความรู และนําความรูไปปฏิบัติได 

 การดึงความรูที่ฝงลึกอยูในตัวบุคคลออกมา แลวสกัดเปนขุมความรู จําเปนตองมีคน

กลาง ที่สงเสริมใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 4 คน ไดแก  

 1. คุณเอื้อ (เอื้อระบบ) เปนผูนําระดับสูงขององคกร มีหนาที่ ทําใหการจัดการความรู

เปนวิถีเดียวกับการปฏิบัติงานตามปกติขององคกร และเปดโอกาสใหทุกคนขององคกร  

นําวิธีการทํางานของตน  มาแบงปนและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมงาน ประการสุดทาย คุณเอื้อ

ตองหากุศโลบายที่จะทําใหวิธีการนั้นถูกนําไปใชกันมากขึ้น 

 2. คุณอํานวย (ผูอํานวยความสะดวก) เปนผูกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

อํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเฉพาะตองทําหนาที่เชื่อมโยงคนสองประเภท

เขาหากัน คือ คนที่มีความรู ประสบการณ และคนที่ตองการเรียนรูและใชความรูเหลาน้ัน 

รวมท้ังติดตามประเมินผล  ความเปลี่ยนแปลงที่ตองการ 

 3. คุณกิจ (ผูปฏิบัติงาน) ซึ่งเปนผูจัดการความรูตัวจริง เน่ืองจากเปนผูกําหนด

เปาหมาย คนหา แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม และพรอมจะดูดซับความรูจากภายนอกมาปรับ

ใช ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว และหมุนเวียน ตอยอดความรูอยางตอเน่ืองไมมีที่สิ้นสุด 

 4. คุณลิขิต (ผูจดบันทึก) ทําหนาที่บันทึก และจัดเก็บความรูใหเปนคลังความรูของ

องคกร 
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  การทํา  CoPs เพื่อจัดการความรู 

 ชุมชนนักปฏิบัติ เกิดจากกลุมคนที่มีเครือขายสัมพันธที่ไมเปนทางการ ซึ่งจะเอื้อตอ

การเรียนรูและสรางความรูใหม ๆ โดยเนนเรียนรูรวมกันจากประสบการณการทํางานเปนหลัก 

เพื่อนํามาใชพัฒนางาน การปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคล ทําใหเกิดการถายทอด แลกเปลี่ยน

ความรูฝงลึก สรางความรู ความเขาใจไดมากกวาการอานหนังสือ หรือการฝกอบรม  

  1. บันทกึการเลาเรื่อง 

   การถอดความรูฝงลึก ดวยกิจกรรมเรื่องเลาเราพลัง การเลาเรื่อง เปนเทคนิค

ของการใช  เรื่องเลาในกลุมเพื่อน  แบงปนความรู  หรือสรางแรงบันดาลใจ  ในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน โดยใชภาษางาย ๆ ในชีวิตประจําวัน เลาเฉพาะเหตุการณ บรรยากาศ ตัวละคร 

ที่เกี่ยวของกับผูเลา ในขณะที่เกิดเหตุการณตามจริง เลาใหเห็นบุคคล พฤติกรรม การปฏิบัติ  

การคิด ความสัมพันธ ขอสําคัญ ผูเลาตองไมตีความระหวางเลา ไมใสความคิดของผูเลาระหวาง

เลาเรื่องเมื่อเลาจบแลว ผูฟงสามารถซักถามผูเลาได 

  2. บันทึกขุมความรู   

   เปนการเก็บความรู ที่ไดจากการฟงเรื่องเลา แลวนํามาเรียบเรียง จากบันทึกของ

ผูฟง หลาย ๆ คน และตรวจสอบใหสอดคลองกัน การบันทึกขุมความรู ควรบันทึกเปนประโยค 

ที่ข้ึนตนดวยกริยา เปนวิธีการปฏิบัติ เปนขอความที่อานแลวเขาใจงาย 

  3. บันทึกแกนความรู   

   ขุมความรูที่ไดจากเรื่องเลา นํามาจัดกลุม ประเภทเดียวกันไวดวยกันแลวตั้งช่ือ

ใหม  ใหครอบคลุมขุมความรูนั้น 
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                        การสรางองคความรู พฒันา ตอยอดและเผยแพรองคความรู 

 

 ในการพัฒนาความรู ยกระดับความรู เพื่อใหเกิดการตอยอดความรูน้ัน ความรูจะ

เปลี่ยนสถานภาพสลับกันไปตลอดเวลา บางครั้งความรูที่ชัดแจง ซึ่งอยูในกระดาษ หรือสื่ออื่น ๆ 

ก็แปรสภาพเปนความรูที่ฝงลึกที่อยูในตัวบุคคล และบางครั้งความรูที่ฝงลึกอยูในตัวบุคคล  

ก็แปรสภาพเปนความรูชัดแจง คือ มีการถายทอดความรูออกมา และถูกบันทึกเปนลายลักษณ

อักษร เพื่อใหคนอื่นไดศึกษา 

 

  การสรางองคความรูเพือ่พฒันาตอยอดและยกระดับความรู 

 การดําเนินการจัดการความรู ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1.  กําหนดความรูหลักที่จําเปน 

  2.  เสาะหาความรูที่ตองการ 

  3.  ปรับปรุง ดัดแปลงใหเหมาะกับงานของตนเอง 

  4.  ประยุกตใชความรู 

  5.  แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัดขุมความรูออกมาบันทึกไว 

  6. การบันทึกขุมความรู และแกนความรู เพื่อใชประโยชน 

  การจัดทําสารสนเทศองคความรู 

 สารสนเทศองคความรู เปนการรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน 

พัฒนาคน เพื่อแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู และนํามาใชประโยชน  ดวยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 

  1. บันทกึเรื่องเลา  เปนเอกสารรวมเร่ืองเลา ที่บอกวิธีการทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ 

  2. บันทกึการถอดบทเรียน หรือการถอดองคความรู  เปนการดึงความรูฝงลึกของ 

ผูปฏิบัติดวยเทคนิค การสนทนากลุม  การทํา Mind Mapping ฯลฯ แลวบันทึกไวเปนเอกสาร 

  3. วีซีดีเรื่องสัน้  เปนการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสบันทึกเรื่องสั้นไวบนแผนวีซีดี 

  4. คูมือการปฏิบัติงาน  เปนเอกสารที่แสดงวิธีการทํางานใหเห็นชัดเจน และมี

ตัวอยางประกอบ อานแลวปฏิบัติได 

  5.  อินเทอรเน็ต  เปนสารสนเทศเพื่อการสื่อสารผานเว็บไซตตาง ๆ โดยการบันทึก

ความรู   ในรูปแบบของเว็บเพ็จ  เว็บบอรด ฯลฯ  สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว 

เรื่องที ่ 5 
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1. ใหผูเรียนบอกความหมาย ความสําคัญของการจัดการความรู 

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

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

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

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

2. ใหผูเรียนบอกหลักการของการจัดการความรู วามีอะไรบาง 

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

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

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

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

3. ใหผูเรียนบอกวิธีการ การจัดการความรู และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

กิจกรรมทายบทที่ 3   
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4. ใหผูเรียน วิเคราะหปญหาของตนเอง และเขียนแผนการพัฒนาตนเอง ดังน้ี 

 1) ปญหาของผูเรียน คืออะไร ทําไมถึงเกิดปญหานั้น 

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

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

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

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

 2) ความรูหลักที่จําเปนของผูเรียน คืออะไร ใชแกปญหาของผูเรียนไดอยางไร 

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

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

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

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

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

 3)  ผูเรียนมีวิธีเสาะแสวงหาความรู ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูอื่น ท่ีไหน อยางไร 

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

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

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

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

 4)  ผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปแกปญหา หรือประยุกตใชอยางไร 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 โลกปจจุบัน เปนโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ทั้งเรื่องขาวสาร

ขอมูล ความรู การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วเชนน้ี   ถาไมสามารถปรับตัวใหทันเหตุการณ ไมเปลี่ยนแปลง ก็จะเกิดปญหา

ขึ้นกับตนเอง ครอบครัว สังคมและชุมชน วิธีการหน่ึงที่จะชวยใหชีวิตอยูอยางมีความสุขได คือ 

“การคิดเปน” 

 การคิดเปน เปนการใชทักษะการคิดที่ใชขอมูลอยางนอย 3 ดาน มาสัมพันธเช่ือมโยง

กัน เพื่อการตัดสินใจสูการกระทํา โดยปกติแลวการกระทําของคนน้ัน เกิดมาจากการคิด ถาคิด

ดีก็ทําดี การคิดที่มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ จะทําใหการคิดน้ันมีความรอบคอบ มีเหตุผล 

 มีความพอประมาณ ไมโลภ ไมเบียดเบียนผูอื่น การคิดดีนําไปสูการปฏิบัติที่ดี ถาในสังคมผูคน

ปฏิบัติดีตอกัน สังคมก็อยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

                 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ 

 ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ เช่ือวาคนมีความแตกตาง

กันอยางหลากหลาย ทั้ งรูปลักษณะภายนอก ภูมิหลั ง พื้นฐานทางครอบครัว ฯลฯ  

ความตองการของคนจึงไมเทาเทียมกัน ไมเหมือนกัน แตสิ่งหน่ึงที่ทุกคนตองการคือ “ความสุข” 

ความสุขของแตละคนจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมนุษยกับสภาวะแวดลอมที่เปนวิถีชีวิตของตน  

สามารถปรับเขาหากันไดอยางกลมกลืน จนเกิดความพอดีและพึงพอใจ ความสุขของแตละคน

จึงไมจําเปนตองเหมือนกัน  เมื่อมนุษยตองการความสุข เปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต การคิด

ตัดสินใจเลือกกระทําหรือไมกระทําใด ๆ ลวนตองใชเหตุผล หรือขอมูลมาประกอบการคิด  

อยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคม และขอมูลทางวิชาการ 

  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรบัผูใหญ 

 ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญนั้น กลาวไดวา เริ่มมีการศึกษาคนควา และพัฒนาการ

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

เกี่ยวกับ "การเรียนรูของผูใหญ" ซึ่งมิไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญโดยตรง  

บทท่ี 4  การคิดเปน 

 

เรื่องที ่ 1
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แตศึกษาถึงความสามารถในการเรียนรู โดยเนนใหเห็นวา ผูใหญนั้นสามารถเรียนรูได  ซึ่งเปนสิ่ง

ที่มีความสําคัญมาก จากสงครามโลกครั้งที่สอง มีนักการศึกษาผูใหญจํานวนมาก ไดศึกษา

คนควา จนไดพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอีกวา ผูใหญสามารถเรียนรูได รวมทั้งได

พบวา กระบวนการเกี่ยวกับดานความสนใจและความสามารถน้ัน แตกตางออกไปจากการ

เรียนรูของเด็กเปนอันมาก   

 นอกจากวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว  ยังมีแนวความคิดทางดานที่เปนศิลป ในการ

เรียนรู  ซึ่งเปนการคนหาวิธีการในการรับความรูใหม ๆ และการวิเคราะหถึงความสําคัญของ

ประสบการณ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกี่ยวของกับวา “ผูใหญเรียนรูอยางไร” (How Adult Learn)  

ลินเดอรแมน (Edward C. Linderman) ไดเขียนหนังสือชื่อ “ความหมายของการศึกษาผูใหญ” 

แนวความคิดของลินเดอรแมนนั้น ไดรับอิทธิพลคอนขางมาก จากนักปรัชญาการศึกษาผูที่มี

ช่ือเสียง คือ จอหน ดิวอี้ (John Dewey) โดยไดเนนเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญวา  

ควรเร่ิมตนจากสถานการณตาง ๆ (Situations) มากกวาเริ่มจากเน้ือหาวิชา ซึ่งวิธีการเรียนการ

สอนโดยท่ัว ๆ ไป มักจะเริ่มตนจากครูและเนื้อหาวิชาเปนอันดับแรก และมองดูผูเรียนเปนสวน

ที่สอง  

  ในการเรียนแบบเดิม  ผูเรียนจะตองปรับตัวเองใหเขากับหลักสูตร แตในการศึกษา

ผูใหญนั้น  หลักสูตรควรจะไดสรางขึ้นมาจากความสนใจ และความตองการของผูเรียนเปนหลัก

สําคัญ  ผูเรียนจะพบวา ตัวเองมีสถานการณเฉพาะเกี่ยวกับหนาที่  การงาน งานอดิเรก  หรือ

สันทนาการ  ชีวิตครอบครัว ชีวิตในชุมชน  สถานการณตาง ๆ น้ี จะชวยใหผูเรียนไดปรับตัว  

และการศึกษาผูใหญควรเริ่มจากจุดน้ี  สวนดานตําราและผูสอนนั้น ถือวามีหนาที่และบทบาท

รองลงไป 

 แหลงความรูที่มีคุณคาสูงสุดในการศึกษาผูใหญ  คือประสบการณของผูเรียนเอง และ

มีขอคิด     ที่สําคัญวา “หากการศึกษา คือชีวิตแลว ชีวิตก็คือ การศึกษา” (If Education is 

Life, then Life is Education) สรุปไดวา ประสบการณน้ัน คือตําราที่มีชีวิตจิตใจ สําหรับ

นักศึกษาผูใหญ จากแนวความคิดของลินเดอรแมน ทําใหไดขอสันนิษฐานที่สําคัญ ๆ และเปน

กุญแจสําคัญ สําหรับการเรียนรูของผูใหญ รวมทั้งการวิจัยในระยะตอ ๆ มา ทําใหโนลส 

(M.S.Knowles.1954) ไดพยายามสรุปเปนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม  

ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 
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  1. ความตองการและความสนใจ  ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดี ถาตรงกับ

ความตองการ และความสนใจ ในประสบการณที่ผานมา เขาจะเกิดความพึงพอใจ เพราะฉะน้ัน 

ควรเร่ิมตนในสิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทั้งหลาย ที่ตองการใหผูใหญ

เกิดการเรียนรู 

  2. สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ การเรียนรูของผูใหญจะไดผลดี ถาหาก

ถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังน้ัน การจัดหนวยการเรียนที่เหมาะสม

เพื่อการเรียนรูของผูใหญ     ควรจะยึดถือสถานการณทั้งหลาย ที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญเปน

หลักสําคัญ มิใชตัวเน้ือหาวิชาทั้งหลาย 

  3. การวิเคราะหประสบการณ  เน่ืองจากประสบการณ เปนแหลงการเรียนรู ที่มี

คุณคามากที่สุดสําหรับผูใหญ ดังน้ัน วิธีการหลักสําหรับการศึกษาผูใหญก็คือ การวิเคราะหถึง

ประสบการณของผูใหญ  แตละคนอยางละเอียด วามีสวนไหนของประสบการณ ที่จะนํามาใช

ในการเรียนการสอนไดบาง แลวจึงหาทางนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป 

  4. ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง  ความตองการที่อยูในสวนลึกของผูใหญ คือ  

การมีความรูสึกตองการที่จะสามารถนําตนเองได เพราะฉะน้ัน บทบาทของครูจึงควรอยูใน

กระบวนการสืบหา หรือคนหาคําตอบรวมกับผูเรียน มากกวาการทําหนาที่สงผาน หรือเปนสื่อ

สําหรับความรู แลวทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไมเพียงใด  

  5. ความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตางระหวางบุคคลจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย 

ๆ ในแตละบุคคล เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะน้ัน การสอนผูใหญจะตองเตรียมการดานนี้

อยางดีพอ เชน รูปแบบของการเรียนการสอน เวลาที่ใชสอน สถานที่สอน เปนตน 
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                       ปรัชญาการคดิเปน 

 

 ดร.โกวิท วรพิพัฒน  อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเคยเปนอธิบดีกรมการศึกษา

นอกโรงเรียน ไดอธิบายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคของคน ในการดํารงชีวิตอยูในสังคม ที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และซับซอน ไววา “คิดเปน” มาจากความเช่ือพื้นฐาน

เบื้องตนที่วา คนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา แตทุกคนมีความตองการสูงสุดเหมือนกัน คือ 

ความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขในชีวิตได  ตองมีการปรับตัวเอง และสังคมสิ่งแวดลอม ใหเขา

หากันอยางกลมกลืน จนเกิดความพอดี นําไปสูความพอใจ และมีความสุข คนที่จะทําไดเชนนี้ 

ตองรูจักคิด รูจักใชสติปญญา รูจักตัวเอง และธรรมชาติสังคมสิ่งแวดลอมเปนอยางดี สามารถ

แสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางหลากหลายและพอเพียง นํามาพิจารณาขอดี ขอเสียของแตละ

เรื่อง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ อาจกลาวไดวา “คิดเปน”  เปนแนวคิดที่สอดคลอง

กับยุทธศาสตร  ท่ีสอนใหบุคคลสามารถพนทุกข และพบความสุขไดดวยการคนหาสาเหตุของ

ปญหา สาเหตุของทุกข ซึ่งสงผลใหบุคคลผูน้ัน สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 คนคิดเปน เม่ือไดนําทางเลือกที่ไดคิดวิเคราะหไวอยางดีที่สุดไปปฏิบัติแลว หากยังไม

พอใจ ไมมีความสุข ก็ยังมีสติ ไมเดือดรอน กระวนกระวาย ไมตีโพยตีพาย แตจะพยายามศึกษา

ปญหา ทบทวนใหม ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ใหละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น กลับเขาสูกระบวนการคิด

ใหม เพื่อเลือกทางปฏิบัติใหม  จนกวาจะพอใจ โดยมีแผนภูมิประกอบการคิด ดังน้ี 

 
ขอมูลจาก  http://www. http://folkmelody.blogspot.com/2012/11/blog-post_23 
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 การคิดแบบคิดเปน เปนการใชขอมูลประกอบการคิดอยางรอบดาน นํามาสูการ

ตัดสินใจเลือกที่จะเช่ือ เลือกที่จะกระทํา โดยสามารถอธิบายเหตุผลของตนเองได  ซึ่งความคิด

ของแตละคน ไมจําเปนตองเหมือนกันเสมอไป  การจัดการศึกษานอกระบบ จึงตองสงเสริมให

ผูเรียนคิดและตัดสินใจดวยตนเองท่ีสําคัญ คือ การยอมรับ และเคารพการตัดสินใจในเรื่องน้ัน ๆ  

ซึ่งเปนรากฐานของประชาธิปไตยในระดับ 

พื้นฐานดวย 

  ขอมูลที่นํามาใชประกอบการคิด 

 การคิดเพื่อแกปญหาตาง ๆ น้ัน จําเปนตองใชขอมูลมาประกอบการคิด อยางนอย 3 

ประการไดแก  

  1. ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  หมายถึง การรูจักตนเองอยางถองแท เที่ยงธรรม  

โดยพิจารณา ความพรอมดานการเงิน สุขภาพอนามัย ความรู อายุ และวัย รวมทั้งการมีเพื่อน

ฝูงและอื่น ๆ 

  2. ขอมูลเกี่ยวกับสังคม หมายถึง สังคมและสิ่ งแวดลอม หมายถึง คนอื่น

นอกเหนือจากเราและครอบครัว จะเรียกวาบุคคลที่ 3 ก็ได  คือ ดูวาสังคมเขาคิดอยางไรกับการ

ตัดสินใจของเราเขาเดือดรอนไหม เขารังเกียจไหม เขาช่ืนชมดวยไหม เขามีใจปนใหเราไหม 

รวมตลอดถึงเศรษฐกิจและสั งคมน้ัน ๆ  เหมาะกับเรื่องที่ เราตัดสินใจหรือไม รวมทั้ ง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี คุณธรรม และคานิยมของสังคม 

  3. ขอมูลเกี่ยวกับวิชาการ หมายถึง ความรูทางวิชาการ เปนความรูทาง

วิทยาศาสตร หรือความรูวิชาการ ในเรื่องท่ีเราจะตองใชประกอบการตัดสินใจ 

 ขอมูลทั้ง 3 ประการน้ี ตองใชประกอบกัน จึงจะชวยใหเกิดการวิเคราะหพิจารณาที่ดี 

ที่ถูกตองมากกวาการใชขอมูลเพียงดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน  ซึ่งปกติมักจะตัดสินใจกัน ดวย

ขอมูลดานเดียว ซึ่งอาจมีการพิจารณาวา เหมาะสมกับตนเองแลว เหมาะสมกับคนสวนใหญ

แลว หรือเหมาะสมตามตํารา หรือจากคําแนะนําทางวิชาการแลว อาจเปนเหตุใหตัดสินใจ

ผิดพลาดได 
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                       กระบวนการและขัน้ตอนการแกปญหาอยางคนคิดเปน 

 

 การแกไขปญหาของคนคิดเปนน้ัน มีกระบวนการคิดเพื่อแกปญหาตามขั้นตอน 

ดังตอไปน้ี 

  1.  สํารวจปญหา 

  2.  หาสาเหตุของปญหา 

  3.  วิเคราะหหาวิธีแกไขปญหา 

  4.  ตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหา 

  5.  ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา 

  6.  การประเมินผลการแกปญหา 

  กระบวนการแกปญหาของคนคิดเปน 
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 จากแผนภูมิจะเห็นไดวา กระบวนการ และขั้นตอนการแกปญหาอยางคนคิดเปน  

จะเริ่มตนดวยการรูจักปญหาที่แทจริง  จากน้ัน จึงเนนการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา จาก

ขอมูลที่หลากหลายอยางนอย 3 ดาน คือ ตนเอง สังคมสิ่งแวดลอม และวิชาการ แลวจึง

วิเคราะหทางเลือก ในการแกปญหา กอนลงมือปฏิบัติ  เมื่อปฏิบัติแลวพอใจก็มีความสุข ถายัง

ไมพอใจก็ตองกลับไปเริ่มตน ตามขั้นตอนแรกกอน จนกวาจะพอใจกับการตัดสินใจแกปญหา

ของตนเอง 
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                       ฝกทกัษะการคดิเปน 

 

 “คิดเปน” เรื่องน้ี นอกจากจะตองทําความเขาใจกับหลักการและแนวคิดแลว การเปน

ผูที่มีทักษะการคิดเปนไดน้ัน ตองฝกฝนกระบวนการคิดและฝกปฏิบัติ โดยใชเหตุการณจริงใน

ชีวิตประจําวัน รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนความคิด วิธีการพูดคุย ถกเถียงกับเพื่อนฝูง ญาติมิตรดวย 

การมีประสบการณในการแกไขปญหาตาง ๆ แลวเกิดความพอใจและมีความสุข น่ันเทากับวา 

ไดเริ่มตนเปนคนคิดเปนแลว เพื่อใหเกิดผลดีแกตนเอง  ผูฝกปฏิบัติควรหมั่นฝกปฏิบัติตาม

กระบวนการอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหมากยิ่งข้ึน จึงจะแกไขปญหาตาง ๆ ไดดี ไมเกิด

ขอผิดพลาดบอย และสามารถคิดไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 โดยสรุปคือ การสอนแบบคิดเปน ไมมีการสอนแบบสําเร็จรูปวา อะไรถูก อะไรผิด 

ขึ้นอยูกับบริบทและสิ่งแวดลอม แตละคนจะมีบริบทไมเหมือนกัน แตเมื่อนํามาถกเถียงกัน 

นํามาอภิปรายกัน  จะเกิดความรูแตกฉานยิ่งข้ึน 

 คนที่คิดเปน จะเปนผูที่รูจักปรับตนเอง และสภาพแวดลอมใหเขากันไดอยางดี เปนคน

ที่อยู            ในสังคมไดอยางมีความสุข และมีสมรรถภาพของการเปนคนคิดเปน ดังน้ี 

  1. สามารถเผชิญปญหาและแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีระบบ 

  2. สามารถแสวงหาและใชขอมูลหลาย ๆ ดานในการคิดแกไขปญหา 

  3. รูจักช่ังนํ้าหนัก คุณคา และตัดสินใจหาทางเลือก ใหสอดคลองกับคานิยม 

ความสามารถและสถานการณ หรือเงื่อนไขสวนตัว และระดับความเปนไปไดของทางเลือก 

ตาง ๆ 
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1. ใหผูเรียนนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาของคนคิดเปน มาฝกแกปญหา 

ในกรณีดังตอไปน้ี   

   นายสมหวัง ประกอบอาชีพทํานาขาว มีรายไดหลักจากการขายขาวในแตละป เพียง

พอที่จะนํามาเปนคาใชจายในครอบครัว  แตในปน้ีเกิดปญหาน้ําแลง และมีแมลงมารบกวนมาก 

ซึ่งคาดการณแลววาจะทําใหรายไดตองลดลงจํานวนมาก  ถาผูเรียนเปนนายสมหวัง จะมีวิธีคิด

แกไขปญหาในเรื่องน้ีอยางไร โดยใหแสดงขอมูลทั้ง 3 ดาน และทางเลือกในการตัดสินใจ

แกปญหา พรอมระบุเหตุผลประกอบ  

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลดานสิ่งแวดลอม ขอมูลดานวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ทางเลือกในการตัดสินใจแกปญหาและเหตุผลประกอบ 

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

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

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

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

กิจกรรมทายบทที่ 4  

 



46 
 

 
 

2. ใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงอาชีพในทองถิ่น  ประโยชน และความสําคัญของอาชีพตาง ๆ 

รวมท้ังความสัมพันธของการประกอบอาชีพตอความเจริญของสังคมที่อาศัยอยู โดยใชกิจกรรม

การเรียนรู ตอไปน้ี 

 1) ถาผูเรียนเลือกประกอบอาชีพ จะเลือกอาชีพอะไร 

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

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

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

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

 2) ถาประชาชนทุกคนในชุมชน มีอาชีพ มีรายได จะมีผลตอประเทศชาติอยางไร 

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

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

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

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

 3) ถาใหเลือกประกอบอาชีพที่สุจริต รายไดนอย กับการคาของผิดกฎหมายซึ่งมีรายไดดี 

ผูเรียนจะเลือกอาชีพอะไร  พรอมใหเหตุผลประกอบ 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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 การวิจ ัยอยางงาย เปนเรื ่องที ่มุ งใหความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับความหมาย 

ความสําคัญของการว ิจ ัยอยางง าย การฝ กทักษะ กระบวนการและขั ้นตอนของการ

ดําเนินงาน ไดแก การระบุกําหนดปญหาที่ตองการหาความรู ความจริง หรือสิ่งที่ตองการ

พัฒนา การแสวงหาความรูจากการศึกษาเอกสาร ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น  แหลง

เรียนรู ทดลอง การนําขอมูลที่ไดมาหาคําตอบที่ตองการ การเขียนรายงานสรุปผล และการ

นําความรูไปปฏิบัติจริง 

 

                 ความหมายและประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

  

  ความหมายของการวิจัยอยางงาย 

 การวิจัยอยางงาย หมายถึง การศึกษา คนควา เพื่อหาคําตอบของคําถามที่สงสัย หรือ

หาคําตอบมาใชในการแกปญหา โดยใชวิธีการ และกระบวนการตาง ๆ อยางเปนระบบ เพื่อให

ไดคําตอบท่ีนาเช่ือถือ 

  ความสําคัญของการวิจัยอยางงาย 

 1. ทําใหผูวิจัยไดรับความรูใหม ๆ 

 2. การวิจัยชวยหาคําตอบท่ีผูวิจัยสงสัย หรือแกปญหาของผูวิจัย 

 3. การวิจัยชวยใหผูวิจัยทราบผลการดําเนินงาน และขอบกพรองระหวางการดําเนินงาน 

 4. การวิจัยชวยใหผูวิจัยไดแนวทางพัฒนาการทํางาน 

 5. การวิจัยชวยใหผูวิจัยทํางานอยางมีระบบ 

 6. การวิจัยชวยใหผูวิจัยเปนคนชางคิด ชางสังเกต  

 

 

 

บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย 
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  ประโยชนของการวิจัยอยางงาย 

 ประโยชนตอผูวิจัย 

  1. เปนการพัฒนาความคิดใหเปนระบบ คิดเปนขั้นตอน ใชกระบวนการที่เปนเหตุ

เปนผล 

  2. เปนการพัฒนากระบวนการสรางความรูอยางเปนระบบ 

  3. ฝกใหผูวิจัยเปนคนชางสังเกต มีทักษะการจดบันทึก และสรุปความ 

 

 ประโยชนตอชุมชน 

  1. สมาชิกในชุมชนมีความรู เขาใจสภาพปญหา และสามารถวิเคราะหหาวิธีการ

แกปญหาไดอยางเปนระบบ 

  2. สามารถใชกระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยมาเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในดานตาง ๆ 
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                 กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยอยางงาย 

 

  ขั้นตอนของการวิจัยอยางงาย 

 ขั้นตอนของการวิจัยอยางงาย ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1. ขั้นตอนการระบุปญหาการวิจัย  เปนขั้นตอนการเลือกเรื่องที่สนใจหรือเปน

ปญหาที่ตองการแกไข มากําหนดเปนคําถามการวิจัย 

  2. ขั้นตอนการเขียนโครงการวิจัย  เปนการเขียนแผนการวิจัย โดยจะตองเขียนให

ครอบคลุมในหัวขอ ดังน้ี 

   1) ช่ือโครงการวิจัย  เปนการเขียนบอกวา ศึกษาอะไร กบัใคร อยางไร และที่

ไหน 

   2) ช่ือผูวิจัย  บอกช่ือของผูทําวิจัย 

   3) ความเปนมาและความสําคัญ  เปนการเขียนใหเห็นถึงประเด็นปญหา และ

นําไปสูวัตถุประสงคของการวิจัย 

   4) วัตถุประสงคของการวิจัย เปนการเขียนในลักษณะที่บงบอกวา ผูวิจัย

ตองการรูอะไร หรือจะทําอะไร เพื่อใหไดคําตอบของการวิจัย โดยมีหลักการเขียนวัตถุประสงค

ของการวิจัย ดังน้ี 

     (1) ตองสอดคลองกับชื่อเรื่อง ความเปนมาและสภาพปญหา 

      (2) ครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา 

     (3) เขียนเปนประโยคบอกเลา สั้น กะทัดรัด ไดใจความ และชัดเจน  

   5) วิธีการดําเนินการวิจัย  เปนการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการเริ่ม

ตั้งแตการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมไปถึงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหได

คําตอบของปญหา 

   6) ปฏิทินปฏิบัติงาน และแผนการดําเนินงานเปนการเขียนระบุวาการ

ดําเนินการวิจัย  ครั้งน้ี จะใชเวลานานเทาใด เร่ิมตนและสิ้นสุดเมื่อใด โดยระบุกิจกรรมที่ทําและ

สถานท่ีที่ใชในการวิจัยใหชัดเจน 
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   7) ประโยชนของการวิจัย  เปนการบอกวา เมื่อไดคําตอบของการวิจัยมาแลว 

จะสามารถนําไปแกปญหา หรือพัฒนางานไดอยางไร 

 

  3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  เปนการดําเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดไวใน

โครงการวิจัย    ซึ่งจะตองคํานึงถึงองคประกอบ ดังน้ี 

   1) กลุมตัวอยาง  เปนการกําหนดวา จะศึกษาใคร 

   2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนการสรางเครื่องมือ เพื่อไปเก็บขอมูลมา

วิเคราะห มี 3 ประเภท คือ  แบบสังเกต  แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ 

   3) การเก็บรวบรวมขอมูล  ในสวนนี้กลาวถึงขั้นตอนตาง ๆ ในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ตั้งแตการเก็บขอมูลดวยตนเอง หรือสงทางไปรษณีย ตลอดจนการกระทําตาง ๆ หลังจาก

เก็บขอมูลไดแลว เชน การตรวจนับใหคะแนน เปนตน 

   4) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  จะกลาวถึงสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล มีสถิติ

พื้นฐานใดบาง เชน คาเฉลี่ย รอยละ 

  4. ขั้นตอนการรายงานผลการวิเคราะหขอมูล  เปนการกลาวถึงผลของการวิจัย 

โดยการวิเคราะหตามจุดประสงค ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย อาจนําเสนอเปน

ขอความ ตัวเลข ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ เพื่อใหผูอานเขาใจมากขึ้น 

  5. ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ เปนการสรุปผลตามวัตถุประสงควา 

ไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม และมีขอเสนอแนะของการวิจัยอยางไร 
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                 การเขียนโครงการวิจัย 

 

  ความสําคัญของโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัย คือ แผนดําเนินการวิจัย ที่เขียนขึ้นกอนการทําวิจัยจริง เพื่อใชเปน

แนวทางดําเนินการวิจัยสําหรับผูวิจัย และผูเกี่ยวของ ใหเปนไปตามแผนการวิจัยที่กําหนด 

  องคประกอบของโครงการวิจัย 

 โดยท่ัวไป โครงการวิจัยประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปน้ี 

  1. ชื่อเรื่องการวิจัย  การเขียนช่ือเร่ือง ควรสื่อความหมายที่ชัดเจน อานแลวทราบ

ไดทันทีวา เปนการวิจัยเกี่ยวกับปญหาอะไร 

  2. ชื่อผูวิจัย  บอกช่ือของผูทําวิจัย 

  3. ความเปนมาและความสําคัญ  การเขียนความเปนมาและความสําคัญ เปนการ

เขียนระบุใหผูอานทราบวา ทําไมจึงตองทําการวิจัยเรื่องน้ี ควรกลาวถึงสภาพปญหาใหชัดเจน 

หากปญหาดังกลาว   ไดแกไขโดยวิธีการวิจัยแลว จะเกิดประโยชนอยางไร 

  4. วัตถุประสงคของการวิจัย  เปนการระบุใหผูอานทราบวา การวิจัยน้ีผูวิจัยตอง

การศึกษาอะไร กับใคร และจะเกิดผลอยางไร 

  5. วิธีดําเนินการวิจัย  เปนการอธิบาย วิธีการศึกษา หรือวิธีการดําเนินงาน อยาง

ละเอียด ควรครอบคลุมหัวขอ ดังตอไปน้ี 

    1) กลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา 

    2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

    3) การรวบรวมขอมูล 

    4) การวิเคราะหขอมูล 

  6. ปฏิทินปฏิบัติงาน  เปนการเขียนขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยละเอียด และ

ระยะเวลาการดําเนินการแตละขั้นตอน 

  7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  กลาวถึง ผลของการวิจัยวา จะเกิดผลที่เปน

ประโยชนในการนําไปใชแกปญหา หรือพัฒนางานอยางไร 
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คําชี้แจง ใหผูเรยีนตอบคําถามตอไปนี ้

1.  ประโยชนที่จะไดรับจากการทําวิจัยอยางงาย 

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

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

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

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

2. บอกสถิติท่ีใชในการวิจัยอยางงาย 

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

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

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

3. บอกขั้นตอนและกระบวนการของการวิจัยอยางงาย มาใหเขาใจ 

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

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

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

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

4. บอกเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยอยางงาย 

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

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

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

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

 

 

 

 

กิจกรรมทายบทที่ 5   
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5. ผูเรียนเขียนโครงการวิจัยอยางงาย ตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

 1)  ช่ือเรื่อง/ปญหาการวิจัย

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

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

2)  ช่ือผูวิจัย  

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

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

 

3)  ความเปนมาและความสําคัญ  

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

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

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

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

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

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

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

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

 4)  วัตถุประสงคของการวิจัย

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

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

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

 5)  วิธีดําเนินการวิจัย   

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 6)  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 7)  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

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

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

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

6. ยกตัวอยาง การทําวิจัยอยางงายในงานอาชีพที่สนใจ ตามกระบวนการ ขั้นตอนที่ศึกษามา 

 1. เรื่อง

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

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

 2. การดําเนินการวิจัย 

 1) กลุมตัวอยาง 

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

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

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

 2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

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

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

...................................................................................................................................................... 
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 3) การเก็บรวบรวมขอมูล   

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

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

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

 4) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   

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

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

 3. การรายงานผลการวิเคราะหขอมูล  

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

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

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

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

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

 4. การสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  

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

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

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

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

การประกอบอาชีพ ตองมีการศึกษา คนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และมีทักษะ

พื้นฐานที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ เชน ทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะกระบวนการ

แกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการบริหารและการ

จัดการ ตามที่ไดเรียนรูมาแลวในบทที่ 1 - 5 และในบทเรียนนี้ ผูเรียนจะไดเรียนรูเพิ่มเติม  

ในเรื่องการมีทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเปนอีกทักษะ

หน่ึงที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

                        

                       ความหมาย ความสําคัญของศกัยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชพี 

                           

 ศักยภาพหลักของพื้นที่ คือ การเรียนรูถึงขอมูลหลักที่สําคัญในการประกอบอาชีพ 

หรือพัฒนาอาชีพน้ัน ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม      

การประกอบอาชีพตองคํานึงถึงสภาพแตละพื้นที่ ท่ีมีความแตกตางกัน และมีความตองการของ

ทองถ่ินไมเหมือนกัน ความสําเร็จของการประกอบอาชีพในพื้นที่หน่ึง อาจไมใชความสําเร็จใน

อีกพื้นที่หน่ึง   

 ดังน้ัน หลักการพื้นฐานที่ตองคํานึงถึงศักยภาพ และบริบทของพื้นที่ที่แตกตางกัน  

จึงจําเปนตองเนนการเรียนรูการประกอบอาชีพ ใหสอดคลองกับหลักการพื้นที่ และการพัฒนา

ใน 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ และ 5 กลุมอาชีพใหม คือ กลุมอาชีพดานการเกษตร 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและการบริการ โดยเนน

ศักยภาพตามธรรมชาติของแตละพื้นที่ ไดแก 1) ศักยภาพหลักของทรัพยากรธรรมชาติในแตละ

พื้นที่  2) ศักยภาพของพื้นท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ 3) ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง

ของแตละพื้นที่ 4) ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี องคความรู ภูมิปญญา และวิถีชีวิต

ของแตละพื้นที่ และ 5) ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ 

 

 

บทท่ี 6  ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลัก 

ของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 
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                        การวิเคราะหศกัยภาพหลกัของพืน้ที่ในการพัฒนาอาชพี 

 

 1. ศักยภาพหลักของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่  หมายถึง สิ่งแวดลอมตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน นํ้า  

ปาไม ทุงหญา สัตวปา  แรธาตุ และพลังงาน เปนตน การแยกแยะเพื่อนําเอาศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ มาใชประโยชนในการประกอบอาชีพ ตองพิจารณาวา 

ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในพื้นที่น้ัน ๆ มีอะไรบาง เพียงพอหรือไม ถาไมมี ก็ตองพิจารณาใหม 

วาจะประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม เชน ตองการผลิตนํ้าแรธรรมชาติจําหนาย แตใน

พื้นที่ไมมีตานํ้าไหลผาน และไมสามารถขุดนํ้าบาดาลได ก็ตองพิจารณาตอไป ถาตองการอาชีพน้ี  

เพราะเห็นวามีคนนิยมดื่มนํ้าแรมาก ประกอบกับตลาดยังมีความตองการเชนกัน  ก็ตองพิจารณา

อีกวา การลงทุนหาทรัพยากรนํ้าและแรธาตุ มาใชในการผลิตนํ้าแร จะเสียคาใชจายคุมทุน

หรือไม  

 2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  หมายถึง ลักษณะของลม ฟา อากาศ 

ที่มีอยูประจําทองถิ่นใดทองถิ่นหน่ึง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของอุณหภูมิประจําเดือน และ

ปริมาณน้ําฝนในชวงระยะเวลาตาง ๆ ในรอบป เชน ภาคเหนือของประเทศไทย มีอากาศหนาว

เย็น หรือรอนชื้นสลับกับฤดูแลง อาชีพทางการเกษตร ที่ทํารายไดใหประชากร ไดแก การทํา

สวน ทําไร ทํานาและเลี้ยงสัตว หรือภาคใตมีฝนตกตลอดทั้งป เหมาะแกการเพาะปลูกพืชเมือง

รอน ที่ตองการความชุมช้ืนสูง เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน เปนตน เพราะฉะน้ันการประกอบ

อาชีพอะไรก็ตาม จําเปนตองพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศดวย 

 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ หมายถึง ลักษณะพื้นที่

และทําเลที่ตั้งในแตละจังหวัด ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา ที่ราบสูง ท่ีราบลุม ที่ราบ

ชายฝง สิ่งที่ควรศึกษา เชน ขนาดของพื้นท่ี ความลาดชัน และความสูงของพื้นท่ี เปนตน รวมถึง

การผลิต การจําหนาย  หรือการใหบริการ ตองคํานึงถึงทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม 

 4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ ประเทศ

ไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกันออกไปในแตละภาค 

จึงมีความแตกตางกัน ในการดํารงชีวิต ทั้งดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการประกอบ

เรื่องที ่ 2
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อาชีพ ถึงแมวาคนไทยสวนใหญ มีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตร ถึงรอยละ 80 แตก็ควรพิจารณา

เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ดวย 

 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  หมายถึง การนําศักยภาพของแตละ

บุคคลในแตละพื้นที่มาใชในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิด

ทัศนคติที่ดีตออาชีพ องคกร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และเพื่อน

รวมงาน ในประเทศไทยยังมีบุคคลอีกหลายกลุมที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ความเปนอยู 

ตลอดจนการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะอาชีพดานเกษตรกรรม ปจจุบันมี

การทําเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟนคืนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณแทนสภาพดินเดิม  

ที่เคยถูกทําลายไป ทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องท่ีสําคัญ ที่ตองพิจารณาดําเนินการประกอบอาชีพ

อยางเปนระบบ ใหสอดคลองกับความตองการของบุคคลในแตละพื้นที่ 

 จะเห็นไดวา การวิเคราะหศักยภาพตามหลักของพื้นที่ ท้ัง 5 ดาน ดังกลาวขางตน  

มีความสําคัญและจําเปนตอการประกอบอาชีพใหเขมแข็ง หากไดวิเคราะหศักยภาพของตนเอง

อยางรอบดาน รวมถึงปจจัยภายในตัวตน และภายนอกของผูประกอบอาชีพ ถาวิเคราะหขอมูล

ไดมากและถูกตอง ก็มีโอกาสเขาสูการประกอบอาชีพ ไดมากยิ่งข้ึน 
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                       ตัวอยางอาชพีที่สอดคลองกบัศกัยภาพของพื้นที ่

 

  กลุมอาชพีใหมดานเกษตรกรรม 

 1. กลุมการผลิต เชน การปลูกไมดอกเพื่อการคา การผลติปุยอินทรีย ปุยนํ้าหมัก

ชีวภาพ 

 2. กลุมแปรรูป เชน การแปรรูปปลานิลแดดเดียว การแปรรูปทําไสกรอกจากปลาดุก  

การตากแหงและหมักดองผัก และผลไม  

 3. กลุมเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตรแบบผสมผสานตาม

แนวเกษตรทฤษฎีใหม และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวอยาง อาชพีการปลกูพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 

 ปจจุบัน การเพาะปลูกของประเทศไทย ประสบปญหาที่สําคัญคือ ดินขาดความอุดม

สมบูรณ และปญหาแมลงศัตรูรบกวน เกษตรกรใชวิธีแกปญหาโดยใชยาฆาแมลง ซึ่งเปน

อันตรายตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค อีกท้ังยังเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รัฐบาลจึงสงเสริมให

เกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางการเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งเปน

แนวทางที่จะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ มีศักยภาพในการเพาะปลูก และใหผลผลิต 

ที่ปลอดภัยจากสารพิษตาง ๆ  

 ดังน้ัน ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการดําเนินตามแนว

พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยตองศึกษา และเรียนรูในเรื่องหลักเกษตร

ธรรมชาติ การปรับปรุงดิน  โดยใชปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ การปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การทําสมุนไพร เพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ฝกปฏิบัติทําปุยหมัก  

ปุยนํ้าชีวภาพและนํ้าสกัดชีวภาพ ฝกปฏิบัติการเพาะกลา การจัดดอกไม การแปรรูปผลผลิต

การเกษตร การวางแผนการปลูกพืชผัก โดยวิธีเกษตรธรรมชาติในอนาคต ฝกจนเกิดทักษะ  

จะไดอาชีพที่หลากหลาย จากแนวทางเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน 

 

 

 

เรื่องที ่ 3 
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ตัวอยาง การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีการปลกูพืชผักโดยวิธีเกษตร 

 ธรรมชาต ิ

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ    

ในแตละพื้นที่ 

 

-  ดินมีความอุดมสมบูรณ ไมมีแมลงศัตรูพืช

รบกวน 

-  มีแหลงนํ้า และลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุม อุดม

สมบูรณ เหมาะสมในการทําการเกษตร 

2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  ฤดูกาล ภูมิอากาศเหมาะสมตอการปลูกพืชผัก 

เชน   มีอากาศเย็น ไมรอนจัด 

3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

-  เปนฐานการผลิตทางการเกษตร มีแหลง

ชลประทาน 

-  ไมมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ที่มีผลตอความ  

เสียหายอยางรุนแรง 

-  มีพื้นที่พอเพียงเหมาะสม มีการคมนาคมสะดวก 

4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม 

-  ประชาชนสนใจในวิถีธรรมชาติ 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย   

ในแตละพื้นที่ 

-  มีภูมิปญญา/ผูรู เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ 

-  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานและชุมชน

อยางมาก 
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  กลุมอาชพีใหมดานอุตสาหกรรม 

 1. กลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน ชางไฟฟาอุตสาหกรรม ชางเชื่อมโลหะดวย

ไฟฟาและแกส ชางเช่ือมเหล็กดัดประตู หนาตาง ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ชางเดินสาย

และติดต้ังอุปกรณไฟฟา   ชางซอมแอร เปนตน 

 2. กลุมสิ่งทอและตกแตงผา เชน การทําซิลคสกรีน การทําผามัดยอม การทําผาบาติก 

การทอผาดวยกี่กระตุก เปนตน 

 3. กลุมเครื่องยนต เชน การซอมรถยนต และรถจักรยานยนต ชางเครื่องยนต  

ชางเคาะตัวถังและพนสีรถยนต เปนตน 

 4. กลุมศิลปประดิษฐ และอัญมณี เชน การแกะสลักวัสดุออนเบื้องตน การขึ้นรูป

กระถางตนไมดวยแปนหมุน การทําของชํารวยดวยเซรามิก ผาทอ การประดิษฐของที่ระลึก 

ที่เปนเอกลักษณของไทยจากผาหรือโลหะ เปนตน 

 5. กลุมอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร  

การคมนาคมขนสง เปนตน 

 ตัวอยาง อาชีพตัวแทนจําหนายที่พักและบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนโดยใชอินเทอรเน็ต 

 ปจจุบัน  ประชาคมโลกมีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้นอยางรวดเร็ว  คนในภูมิภาคกลุม

ประเทศอาเซียน จะติดตอไปมาหาสูกันมากขึ้น แตละประเทศตางมีความสนใจเกี่ยวกับ

ประเพณี วัฒนธรรมของชาติเพื่อนบาน มีความตองการเรียนรูและทองเที่ยวกันมากขึ้น จนเกิด

เปนธุรกิจการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทั่วโลก 

กอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศ เขาประเทศเปนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับรายไดจาก

สินคาอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดธุรกิจโรงแรม รานอาหาร  การคมนาคมและขนสง ขยายตัว

ตามไปดวย การทองเที่ยว จึงถือวาเปนกิจกรรมการกระจายรายได และความเจริญสูภูมิภาค

ตาง ๆ เกิดการสรางงาน สรางอาชีพ ใหแกชุมชนในทองถิ่น และยังเปนตัวกระตุน ใหเกิดการ

ผลิต และการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม  โดยอยูในรูป

ของสินคา และบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว ดังน้ัน การรวบรวมขอมูล นําเสนอ ใหบริการ

เกี่ยวกับการทองเท่ียว โดยเปนตัวกลางระหวางผูประกอบการ กับผูใชบริการ หรือเรียกงาย ๆ 

วาเปนตัวแทนใหเชาที่พัก และบริการทองเที่ยว ผูเรียนจึงควรมีความรู ความเขาใจ มีทักษะใน

การสื่อสาร การเจรจาตอรอง มีทักษะการใชอินเทอรเน็ต สําหรับการเปนตัวแทนจําหนาย และ
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เจตคติที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก และการใหบริการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกลุมประเทศ

อาเซียน  

 

ตัวอยาง  การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีตัวแทนจําหนายทีพ่กั                     

และบรกิารทองเที่ยวฯ 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแตละพื้นที่ 

-  ขอมูลของแหลงทองเที่ยว 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมเปนแหลงทองเที่ยว 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเล

ที่ต้ังของแตละพื้นที่    

-  มีทําเลที่ตั้งอยูในชุมชน ที่มีการเดินทางได

สะดวก         

  4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่  

-  มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การบริโภคของ

ตลาดโลกมีแนวโนมกระแสความนิยมสินคา

ตะวันออกมากขึ้น 

-  มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตแบบ

ดั้งเดิม และเปนเอกลักษณ 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแต

ละพื้นที่ 

-  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีทางการ

สื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศ 

และภาษาในกลุมประเทศเพื่อนบานอาเซียน 

-  มีระบบประกันสังคม และการคุมครองแรงงาน 
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  กลุมอาชพีใหมดานพาณิชยกรรม   

 1. กลุมพัฒนาผลิตภณัฑ เชน การออกแบบและการบรรจุภัณฑชุมชน การพัฒนา

ผลิตภัณฑเพือ่ชุมชน การพัฒนาและออกแบบผลิตภณัฑ 

 2. การขายสินคาทางอินเทอรเน็ต การสรางรานคาทางอินเทอรเน็ต 

 3. กลุมผูประกอบการ เชน การประกอบธุรกิจชุมชน รานคาปลีกกลุมแมบาน และ

วิสาหกิจชุมชน 

 

ตัวอยาง อาชพีการพฒันากลุมอาชพีทอผาพืน้เมือง 

 ผาทอพื้นเมืองมีอยูทั่วทุกภูมิภาคของไทย มีลักษณะแตกตางกัน ท้ังการออกแบบ สีสัน 

และวัสดุ  ที่ใช ขึ้นอยูกับทรัพยากรของพื้นที่น้ัน ๆ เปนที่นิยมของคนทั่วไป ทั้งคนไทยและ

ตางประเทศ สําหรับใชเปนเครื่องนุงหมและของใชในชีวิตประจําวัน  ปจจุบัน มีการผลิตผา

พื้นเมือง ในลักษณะอุตสาหกรรมโรงงาน  โดยมีบริษัทรับจางชางทอผา โดยกําหนดลวดลายให 

พรอมทั้งจัดเสนไหม เสนดายที่ยอมสีแลว มาใหทอ  เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพ และอีก

ลักษณะหน่ึง จะมีคนกลางมารับซื้อผา จากชางทออิสระ ซึ่งหาวัสดุทําเองตั้งแตการปนดาย 

ยอมสี ทอตามลวดลายที่ตองการ โดยทําที่บานของตนเอง แตคนกลางจะเปนผูกําหนดราคา

ตามคุณภาพ และลวดลายของผาที่ตลาดตองการ  ในบางพื้นที่มีการรวมตัวกันเปนกลุมทําเปน

อาชีพเสริม และจําหนายในลักษณะสหกรณ เชน กลุมทอผาของศูนยศิลปาชีพ หรือกลุมอื่น ๆ     

ในพื้นที่ การทอผาพื้นเมือง สวนใหญจะออกแบบลวดลายเปนสัญลักษณ  หรือเอกลักษณ

ดั้งเดิม โดยเฉพาะชุมชน ที่มีเช้ือสายชาติพันธุบางกลุม ที่กระจายตัวกันอยูในภาคตาง ๆ ของ

ประเทศไทย จนถึงปจจุบันน้ี มีเอกลักษณการออกแบบของตนเอง ถึงแมวาจะมีการพัฒนา

ปรับเปลี่ยนสีสัน ลวดลาย ตามรสนิยมของตลาด แตก็ยังมีบางสวนที่คงเอกลักษณของตนเองไว 

เพื่อแสดงความชัดเจน ถึงชาติพันธุในแตละภูมิภาค ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดอยาง

หลากหลาย การแขงขันในดานการตลาดก็ยอมจะสู งขึ้น ดังน้ัน ผู เรียนควรมีความรู 

ความสามารถ ทักษะและเจตคติตออาชีพ และคํานึงถึงการวิเคราะหสภาพกลุมอาชีพและธุรกิจ

อาชีพทอผาพื้นเมือง 
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ตัวอยาง  การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีทอผาพืน้เมือง 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่พอเพียง สามารถ

นํามาเปนวัตถุดิบได 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  มีภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 

-  มีขอมูลของภูมิอากาศอยูเสมอ 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเล

ที่ต้ังของแตละพื้นที่    

-  เปนศูนยกลางหัตถอุตสาหกรรม 

-  มีพื้นที่ ท่ีเอื้อตอการบริการดานการคา     

การลงทุนและการทองเที่ยว เช่ือมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบาน สามารถติดตอการคาได 

-  มีพื้นที่ชายแดน ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 

  4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่  

-  มีแหลงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทุนทางสังคม

และวัฒนธรรม 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแต

ละพื้นที่ 

-  มีภูมิปญญาและทักษะฝมือแรงงาน  

  กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค   

 1. คอมพิวเตอรและธุรการ  ไดแก  โปรแกรมตาง ๆ ท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 

 2. กลุมออกแบบ เชน โปรแกรม Auto Cad เพื่องานออกแบบกอสราง ออกแบบ

ช้ินสวนทางอุตสาหกรรม โปรแกรม Solid Work  เพื่อใชเขียนแบบเคร่ืองกล 

 3. กลุมงานในสํานักงาน เชน Office and Multimedia การจัดทําระบบขอมูลทาง

การเงินและบัญชีดวยโปรแกรม Excel และโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป เพื่อใชในการทํางานทาง

ธุรกิจ การใชคอมพิวเตอร  ในสํานักงานดวยโปรแกรม Microsoft Office  โปรแกรม Microsoft 
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Access เปนโปรแกรม สําหรับการบันทึกฐานขอมูล เชน งานบุคลากร รายการหนังสือใน

หองสมุด 

 4. กลุมชางคอมพิวเตอร เชน ชางซอม ชางประกอบ ชางติดต้ังระบบและบาํรุงรักษา

คอมพวิเตอร 

ตัวอยาง อาชพีการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพือ่ธุรกิจ 

 ในยุคปจจุบัน คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น ธุรกิจ

อุตสาหกรรม Animation เปนงานเกี่ยวกับการสรางภาพเคลื่อนไหว ที่ใหความบันเทิง และงาน

สรางสรรคการออกแบบโดยการใชคอมพิวเตอร เปนอาชีพหน่ึงที่สามารถทํารายไดดี ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต ผูเรียนที่สนใจ ควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับ

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของความคิดสรางสรรค เทคนิคการคิดแบบสรางสรรค 

การกําจัดสิ่งกีดกั้นความคิดเชิงสรางสรรค ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) เพื่อธุรกิจ การออกแบบช้ินงาน (Animation Workshop) ประโยชนและโทษ

ของการใชคอมพิวเตอร จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพ ซึ่งผูประกอบอาชีพทางดานความคิดสรางสรรค ควรหมั่นฝกฝนและพัฒนาความคิดอยาง

ตอเน่ือง เพื่อสรางสรรคผลงานที่ดี และมีศักยภาพดานทักษะสูงขึ้น จนสามารถสงผลงานเขา

ประกวดแขงขันได 

ตัวอยาง การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีการสรางภาพเคลือ่นไหว            

(Animation) เพื่อธรุกิจ 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาตใิน

แตละพื้นที่ 

- 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

- 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเล

ที่ต้ังของแตละพื้นที่    

-    
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ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  4 การวิเคราะหศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่  

-  มีขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

ที่ผสมผสานของหลากหลายพื้นที่ 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแต

ละพื้นที่ 

-  มีแรงงานที่มีทักษะฝมือ ความรู ความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี 

-  มีการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 

หมายเหตุ   บางอาชีพเมื่อวิเคราะหศักยภาพแลว อาจไมมีรายละเอียดการพิจารณาครบทั้ง            

5  ดาน   

  กลุมอาชพีใหมดานบริหารจัดการและการบรกิาร 

 1. กลุมการทองเท่ียว เชน มัคคุเทศก พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงาน

ผสมเครื่องด่ืม การทําอาหารวางนานาชาติ การบริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย เปนตน 

 2. กลุมสุขภาพ เชน การนวดแผนไทย นวดดวยลูกประคบ สปาเพื่อสุขภาพ การดูแล

เด็กและผูสูงอายุ เปนตน 

 3. กลุมการซอมแซมและบํารุงรักษา เชน การซอมเครื่องปรับอากาศ การซอม

เครื่องยนตดีเซล ซอมเครื่องยนตเบนซิน การซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร การซอมจักร

อุตสาหกรรม การซอมเคร่ืองใช ไฟฟา เปนตน 

 4. กลุมคมนาคมและการขนสง ไดแก อาชีพดาน Logistics หรือการขนสงสินคา 

ทางบก  ทางอากาศและทางเรือ 

 5. กลุมชางกอสราง เชน ชางปูกระเบื้อง ชางไม ชางปูน ชางทาสี ชางเชื่อมโลหะ 

 6. กลุมผลิตวัสดุกอสราง เชน การทําบล็อกคอนกรีต เสาคอนกรีต เปนตน 
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ตัวอยาง อาชพีการบริการทีพ่กัในรูปแบบโฮมสเตย 

 การบริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย  เปนการประกอบอาชีพธุรกิจในชุมชน โดยนําเอา

ตนทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มาบริหารจัดการ ไดแก ทุน

ทรัพยากรบุคคล ทุนภูมิปญญาและแหลงเรียนรู ทุนทางวัฒนธรรม  ทุนงบประมาณของรัฐ และ

ทุนทางความรู มาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู   โดยมีเครือขายเขามามีสวนรวม และใชชุมชนเปน

ฐาน ควบคูกับการสรางองคความรู เพื่อเพิ่มมูลคา จูงใจใหนักทองเที่ยว มาสัมผัสกับการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ ในรูปแบบโฮมสเตย ดังน้ัน ผูเรียนจึงตองเรียนรูในหลักการจัดโฮมสเตยใหเขาใจ 

ศึกษาหาความรู ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสถานการณการทองเที่ยว นโยบายการทองเที่ยวของ

ประเทศไทย ความรูพื้นฐานและมาตรฐานการจัดโฮมสเตย การจัดกิจกรรมนําเที่ยว การตอนรับ

นักทองเที่ยว การบริการและการเปนมัคคุ เทศก  วิธีการสรางเครือขายการทองเที่ยว              

การประกอบอาหาร การปฐมพยาบาลเบื้องตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การทองเที่ยวและ

การบริหารจัดการ องคความรูที่หลากหลายน้ี จะสามารถพัฒนาตนเอง และกลุมไปสูการ

บริหารจัดการที่มีมาตรฐานเปนไปตามหลักการ ของอาชีพการบริการที่พักสําหรับนักทองเที่ยว 

ในรูปแบบโฮมสเตย 

 

ตัวอยาง  การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีการบริการทีพ่ัก 

   ในรูปแบบโฮมสเตย 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีแหลงทองเท่ียวที่เปนจุดสนใจ มีความแปลก 

ชวนใหผูคนมาเที่ยวพักผอน และพักคางคืน 

-  มีเสนทางศึกษาธรรมชาติท่ีนาสนใจ 

-  ใกลแหลงน้ํา นํ้าตก ทะเล มีทิวทัศนท่ีสวยงาม 

-  ไมถูกรบกวนจากแมลง และสัตวอื่น ๆ 
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  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  ภูมิอากาศไมแปรปรวนบอยมากนัก 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเล

ที่ต้ังของแตละพื้นที่    

 

-  มีทําเลที่ตั้งอยูไมไกลเกินไป เดินทางไดสะดวก 

-  ขอมูลแตละพื้นที่ท่ีเลือก อยูใกลจุดทองเท่ียว

หรือไม มีความปลอดภัยเพียงใด และมีคูแขงท่ี

สําคัญหรือไม 

  4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่  

-  เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ที่เปน

ธรรมชาติ อยูในพื้นที่ 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแต

ละพื้นที่ 

-  มีผูประกอบการ และแรงงานที่มีความรู

ความสามารถ 

-  มีความรวมมือจากชุมชนในดานการเปนมิตร

กับนักทองเที่ยวที่มาใชบริการที่พัก 



69 
 

 
 

 

 

ใหผูเรียนรวมกลุมและอภิปรายรวมกัน  สรุป แลวนําเสนอในประเด็น 2 ขอ ดังตอไปน้ี 

1. ศักยภาพหลักของพื้นที่ ในการพัฒนาอาชีพในชุมชนของตนเอง ควรจะเนนกลุมอาชีพใด 

เปนพิเศษ พรอมทั้งยกตัวอยางอาชีพที่สอดคลองกับพื้นที่ ประกอบดวย 

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

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

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

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

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

2. กลุมอาชีพ ดานความคิดสรางสรรคในชุมชนของตนเอง ควรจะเนนศักยภาพใดเปนพิเศษ 

เพราะเหตุใด 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทายบทที่ 6  
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ที่ปรึกษา 

นายสุรพงษ  จําจด  เลขาธิการ กศน. 

นายประเสริฐ  หอมดี  รองเลขาธิการ กศน. 

นางตรีนุช  สุขสุเดช  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นายจําเริญ  มูลฟอง  ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นายสมชาย  เด็ดขาด  รองผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

ผูสรปุเนื้อหา 

นางดวงทิพย  แกวประเสริฐ  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นายพีระชัย  มาลินีกุล  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางแกวตา  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางกรรณิการ  ยศตื้อ  ครูชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางสาวนัชรี  อุมบางตลาด  ครูชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางอริสา  ประกอบดี  ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นายธนากร  หนอแกว  ครูผูชวย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

ผูบรรณาธิการ 

นางสาวพิมพาพร  อินทจักร ขาราชการบํานาญ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางสาวอนงค  ชูชัยมงคล  ครูเช่ียวชาญ กศน.อําเภอเมืองอุทัยธานี  

จังหวัดอุทัยธานี 

ผูพิสูจนอักษร 

นางดวงทิพย  แกวประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางสาวกมลธรรม  ช่ืนพันธุ  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางณิชากร  เมตาภรณ  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางแกวตา  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะผูจัดทํา 
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