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      สารบัญ 
 

        หนา 

คํานํา             

สารบัญ            

คําแนะนําการใชเอกสารสรปุเนื้อหาทีต่องรู        

บทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง 1 

 เรื่องท่ี 1  ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 1 

 เรื่องท่ี 2 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหาและเทคนิค  

  การเรียนรูดวยตนเอง การวางแผนการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู 

  ดวยตนเอง 4 

 เรื่องท่ี 3 ทักษะที่จําเปนในการเรียนรูดวยตนเอง 7

กิจกรรมทายบทที่ 1 9 

บทที่ 2 การใชแหลงเรียนรู 11 

 เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญ  ประเภทแหลงเรียนรู 11 

 เรื่องท่ี 2 ขอควรคํานึงในการศึกษาเรียนรูกับแหลงเรียนรูตาง ๆ  

  รวมท้ังนวัตกรรมและเทคโนโลยี 15 

 กิจกรรมทายบทที่ 2 16 

บทที่ 3 การจัดการความรู 18 

 เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของการจัดการความรู 18 

 เรื่องท่ี 2 ทักษะการจัดการความรูดวยตนเอง และดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ 21 

 เรื่องท่ี 3 การสรุปองคความรูของกลุมจัดทําสารสนเทศองคความรูในการพัฒนาตนเอง23 

 กิจกรรมทายบทที่ 3  27 
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สารบัญ (ตอ) 
                   หนา 

 

บทที่ 4 การคิดเปน  30 

 เรื่องท่ี 1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบที่เช่ือมโยงมาสู 

  ปรัชญาคิดเปน 30 

 เรื่องท่ี 2 ความหมาย ความสําคัญของการคิดเปน 33 

 เรื่องท่ี 3  การรวบรวมและวิเคราะหสภาพปญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและคิด 

  วิเคราะห โดยใชขอมูลดานตนเอง วิชาการและสังคมสิ่งแวดลอม 35

เรื่องท่ี 4   กระบวนการและเทคนิคการเก็บขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

ทั้ง 3 ประการของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อประกอบการคิด  

การตัดสินใจ 41 

 เรื่องท่ี 5  การกําหนดแนวทางทางเลือกที่หลากหลายในการแกปญหาอยางมีเหตุผล 

    มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขอยางยั่งยืน การประยุกตใชอยางมีเหตุผล 

    เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน/สังคม 44 

 กิจกรรมทายบทที่ 4 46 

บทที่ 5 การวิจัยอยางงาย 50 

 เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญการวิจัยอยางงาย กระบวนการและขั้นตอน 

  ของการดําเนินงาน 50 

 เรื่องท่ี 2 สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย 52 

 เรื่องท่ี 3  การสรางเครื่องมือการวิจัย 53 

 เรื่องท่ี 4 การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 55 

 เรื่องท่ี 5 ทักษะการวิจัยในอาชีพ การเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย  

  และการเผยแพรผลงานการวิจัย 59 

 กิจกรรมทายบทที่ 5 66 

 

 

 

 



ฉ 

 

 
 

สารบัญ (ตอ) 
   หนา 

 

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรูและศกัยภาพหลักของพื้นที่ในการพฒันาอาชพี 67 

 เรื่องท่ี 1 ความสําคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 67 

 เรื่องท่ี 2 การวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 68 

 เรื่องท่ี 3 ตัวอยางอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่ 69 

 กิจกรรมทายบทที่ 6 78 

บรรณานกุรม   79 

คณะผูจัดทํา   80 
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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 
 

 

เอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูฉบับน้ี เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียน รายวิชาทักษะ 

การเรียนรู  ทร 31001  ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง 2554)  เพื่อใหผู เรียน กศน. ทําความเขาใจและเรียนรูในสาระสําคัญ 

ของเน้ือหารายวิชาทักษะการเรียนรู 

ในการศึกษาเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูฉบับน้ี ผูเรียนควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาทักษะการเรียนรู  ทร 31001 หลักสูตรการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2554) ใหเขาใจกอน 

 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาในเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองเรียนรู ใหเขาใจทีละบท 

หลังจากนั้นทํากิจกรรมทายบท ใหครบทุกกิจกรรม จํานวน 6 บทเรียน 

3. หากตองการศึกษารายละเอียดเนื้อหารายวิชาทักษะการเรียนรูเพิ่มเติม ผูเรียน 

กศน. สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํารา หรือหนังสือเรียนที่มีอยูในหองสมุด กศน.ตําบล 

หรือจากครูผูสอน 
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      ความหมาย  ความสําคัญ และกระบวนการของการเรียนรูดวยตนเอง 

 

  ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูเปนเรื่องของทุกคน ศักด์ิศรีของผูเรียนจะมีไดเมื่อมีโอกาสในการเลือกเรียนใน

เรื่องที่หลากหลายและมีความหมายแกตนเอง การเรียนรูที่เกิดขึ้น มิไดเกิดขึ้นจากการฟงคํา

บรรยายหรือทําตาม   ท่ีครูผูสอนบอก แตอาจเกิดขึ้นไดในสถานการณตาง ๆ ตอไปน้ี 

  1. การเรียนรูโดยบังเอิญ การเรียนรูแบบน้ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ มิไดเกิดจากความตั้งใจ 

  2. การเรียนรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูดวยความตั้งใจของผูเรียน ซึ่งมีความ

ปรารถนาจะรูในเรื่องน้ัน ผูเรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนดวยวิธีการตาง ๆ หลังจากน้ัน จะมีการ

ประเมินผลการเรียนรูดวย ตนเอง จะเปนรูปแบบการเรียนรูที่ทวีความสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน 

บุคคลซึ่งสามารถปรับตนเองใหตามทันความกาวหนาของโลก โดยใชสื่ออุปกรณยุคใหมได จะทําให

เปนคนที่มีคุณคาและประสบความสําเร็จไดอยางดี 

  3. การเรียนรูโดยกลุม การเรียนรูแบบน้ีเกิดจากการที่ผูเรียนรวมกลุมกัน แลวเชิญ 

ผูทรง คุณวุฒิมาบรรยายใหกับสมาชิก  ทําใหสมาชิกมีความรูเรื่องท่ีวิทยากรพูด 

  4. การเรียนรูจากสถาบันการศึกษา เปนการเรียนแบบเปนทางการ มีหลักสูตรการ

ประเมินผล มีระเบียบการเขาศึกษาที่ชัดเจน ผู เรียนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด  

เมื่อปฏิบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนด ก็จะไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง

ตามความสนใจ ความตองการและความถนัด มีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการ

เรียนรู เลือกวิธีการเรียนรู  จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง 

 การเรียนรูดวยตนเองมีอยู 2 ลักษณะ คือ 

  1. ลักษณะที่เปนการจัดการเรียนรูที่มีจุดเนน ใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียน  

โดยเปนผูรับผิดชอบและควบคุมการเรียนของตนเอง โดยการวางแผนปฏิบัติการเรียนรูและ

ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งไมจําเปนจะตองเรียนดวยตนเองเพียงคนเดียวตามลําพัง และ

ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะไดจากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณหนึ่งได 

เรื่องที ่ 1 
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  2. ในอีกลักษณะหน่ึง เปนลักษณะทางบุคลิกภาพที่มีอยูในตัวผูที่เรียนดวยตนเอง 

ทุกคน  ซึ่งมีอยูในระดับท่ีไมเทากันในแตละสถานการณการเรียน เปนลักษณะที่สามารถพัฒนาให

สูงขึ้นได และจะพัฒนาไดสูงสุดเมื่อมีการจัดสภาพการจัดการเรียนรูที่เอื้อกัน 

  ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญ ดังน้ี 

  1.  บุคคลที่เรียนรูดวยการริเริ่มของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวา มีความตั้งใจ               

มีจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจสูงกวา สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวา และยาวนาน

กวาคนที่เรียนโดยเปนเพียงผูรับ หรือรอการถายทอดจากครู 

  2. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการ

ทางธรรมชาติ ทําใหบุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะ จากลักษณะหน่ึงไปสูอีกลักษณะหน่ึง 

คือเมื่อตอนเด็ก ๆ เปนธรรมชาติที่จะตองพึ่งพิงผูอื่น ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดูและตัดสินใจ

แทนให เมื่อเติบโตมีพัฒนาการข้ึนเรื่อย ๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระไมตองพึ่งพิงผูปกครอง 

ครูและผูอื่น การพัฒนาเปนไปในสภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเอง 

  3.  การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเปนลักษณะที่สอดคลอง

กับพัฒนาการใหม ๆ ทางการศึกษา เชน หลักสูตรหองเรียนแบบเปด ศูนยบริการวิชาการ 

การศึกษาอยางอิสระมหาวิทยาลัยเปด ลวนเนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง 

  4.  การเรียนรูดวยตนเอง ทําใหมนุษยอยูรอด สามารถปรับตัวใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลงใหม ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึง

เปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 การเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะอยางไร 

 การเรียนรูดวยตนเองสามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะสําคัญ ดังน้ี 

  1.  ลักษณะที่เปนบุคลิก คุณลักษณะสวนบุคคลของผูเรียน 

  2.  ลักษณะที่เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง 

 องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเองมีอะไรบาง 

 ผูเรียนควรมีการวิเคราะหความตองการ วิเคราะหเน้ือหา กําหนดจุดมุงหมาย และการ

วางแผน  ในการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาแหลงวิทยาการ และมีวิธีการประเมินผลการ

เรียนรูดวยตนเอง  โดยมีเพื่อนเปนผูรวมเรียนรูไปพรอมกัน และมีครูเปนผูช้ีแนะ อํานวยความ
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สะดวกและใหคําปรึกษา ทั้งน้ีครูอาจตองมีการวิเคราะหความพรอม หรือทักษะที่จําเปนของ

ผูเรียนเพื่อกาวสูการเปนผูเรียนรูดวยตนเองได 

 ลักษณะสําคัญในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน มีดังน้ี 

  1. การมีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียนรู 

ไดแกผูเรียนมีสวนรวมวางแผนกิจกรรมการเรียนรูบนพื้นฐานความตองการของกลุมผูเรียน 

  2.  การเรียนรูที่คํานึงถึงความสําคัญของผูเรียนเปนรายบุคคล ไดแก ความแตกตางใน 

ความสามารถ ความรูพื้นฐาน ความสนใจเรียน วิธีการเรียนรู จัดเน้ือหาและสื่อใหเหมาะสม 

  3.  การพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ไดแก การสืบคนขอมูล ฝกเทคนิคที่จําเปน 

เชน การสังเกต การอานอยางมีจุดประสงค การบันทึก เปนตน 

  4.  การพัฒนาทักษะการเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดแก การกําหนดใหผูเรียนแบงความ

รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู การทํางานเด่ียว และทํางานเปนกลุมที่มีทักษะการเรียนรูตางกัน 

  5. การพัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการรวมมือในการประเมินกับผูอื่น 

 กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการที่ผูเรียนตองจัดกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเองโดยดําเนินการ ดังน้ี 

  1. การวินิจฉัยความตองการในการเรียน 

  2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

  3. การออกแบบแผนการเรียน โดยเขียนสัญญาการเรียน เขียนโครงการเรียนรู 

  4. การดําเนินการเรียนรูจากแหลงวิทยาการ 

  5. การประเมินผล 

  กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

 กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเองน้ัน ความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการ

เรียนรู ดวยตนเอง ทั้งกระบวนการวางแผน การเลือกแหลงทรัพยากรทางความรู การปฏิบัติงาน

ตามที่กําหนด ตลอดจนการประเมินความกาวหนาในการเรียนของตนเอง ประกอบดวย 5 เรื่อง คือ 

  1.  การวินิจฉัยความตองการในการเรียน 

  2.  การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 

  3.  การออกแบบแผนการเรียน 

  4.  การดําเนินการเรียนรูจากแหลงวิทยาการ 

  5.  การประเมินผลการเรียนรู 
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ทักษะพื้นฐานทางการศกึษาหาความรู ทักษะการแกปญหาและเทคนคิการ

เรียนรูดวยตนเอง  การวางแผนการเรียนรู และการประเมินผล การเรียนรู

ดวยตนเอง 

  ทักษะพื้นฐานทางการศกึษาหาความรู 

 ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง เปนเรื่องท่ีคอนขางมีความสําคัญอยางมากของบรรดา

ผูใฝเรียนรูทั้งหลาย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ซึ่งทักษะที่วา

น้ี หมายถึง ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนน่ันเอง 

 บุคคลจะเรียนรูไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ตองมีลักษณะความพรอมของการ

เรียนรูดวยตนเองอยางนอย 8 ประการ คือ 

  1.  การเปดโอกาสตอการเรียนรู  หมายถึง  เปนผูที่สนใจใฝรู กลาที่จะทดลอง ชอบ

ลองผิดลองถูก ฟงและคิดแตเรื่องที่เปนประโยชนตอตนเอง และชุมชน สนใจในเรื่องที่ตนอยากรู 

อดทน คนควาเพื่อหาคําตอบมาใหได 

  2. มีมโนทัศนของตัวเองในดานการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นใจ แนใจ 

และสามารถจัดการตัวเองในทุก ๆ ดานไดอยางเหมาะสม เชน ความมีวินัยในตนเอง การจัดสรร

เวลา และกลาที่จะลงทุนเพื่อตนเอง เปนตน 

  3. ความคิดริเร่ิมและเรียนรูดวยตนเอง ชอบทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย มีความคิดที่

เห็นความแตกตางในความเหมือน  และความเหมือนในความแตกตาง รักการอาน และ

วิพากษวิจารณ  รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น 

  4. มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง มีความมุงมั่นวา ตนเองสามารถกระทํา

ได  มีทัศนคติที่ดีตอการศึกษาทุกระดับ ชอบเรียนรูสิ่งแปลกใหม และไมอายที่จะขอความรูจาก

ผูอื่น 

  5.  รักการเรียนรู เห็นเรื่องราวรอบ ๆตัวเปนองคความรู คิดและดัดแปลงประสบการณ

ของผูอื่นมาเปนประสบการณของตนเอง 

  6.  ความคิดสรางสรรค  คือ คิดบวกตลอดเวลา กลาตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองเช่ือมั่นวา

กระทําไดดวยเทคนิคการเรียนรูของตนเอง 

  7.  การมองอนาคตในแงดี เขาใจและมั่นใจโอกาสการเรียนรูของตนเอง เช่ือวา

การศึกษา จะชวยเปลี่ยนชีวิตคนในสังคม รวมทั้งเช่ือวามนุษยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูตลอด

ชีวิต 

เรื่องที ่ 2 
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  8.  ความสามารถในการใชทักษะการศึกษาหาความรู และทักษะการแกปญหา 

สามารถใชทักษะพื้นฐาน คือ การฟง อาน และเขียน ที่จําเปนในการแกปญหาไดเปนอยางดี  และ

มองปญหา ในลักษณะปญหาคือการเรียนรู 

 

  ทักษะการแกปญหาและเทคนคิในการเรยีนรูดวยตนเอง 

 ทักษะในการแกปญหาน้ัน นักจิตวิทยาใหความเห็นวา เปนกระบวนการทางสมอง             

ที่ซับซอนและเกี่ยวของกับจินตนาการ การจัดกระบวนการคิดเพื่อนําไปสูการกระทํา รวมทั้งเปน

การรวบรวมความคิดและทางเลือก วิธีการเพื่ อแกปญหาน้ัน ๆ ทักษะการแก ไขปญหา 

ประกอบดวย 7 ข้ันตอนสําคัญ คือ 

  1.  การทําความเขาใจกับสถานการณที่เกิดข้ึน    

  2.  การกําหนดปญหาใหถูกตองและชัดเจน  

  3.  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา   

  4.  การหาวิธีแกไขปญหาที่เปนไปได   

  5.  การเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด     

  6.  การวางแผนการปฏิบัติและลงมือดําเนินการ   

  7.  การติดตามและประเมินผล     

 เทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง        

 เทคนิคท่ีนิยมใชในการเรียนรูดวยตนเอง เชน 

  1. การบันทึกการเรียนรู คือ บันทึกที่ผูเรียนจัดทําขึ้น เพื่อใชบันทึกขอมูล ความคิด

เรื่องราวตาง ๆ ที่ไดเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมใหกวางไกลออกไป หรือการนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  2. การทํารายงาน เปนการนําขอมูลความรูที่ ไดไปศึกษาคนความาวิ เคราะห 

สังเคราะหใหถูกตอง และเรียบเรียงอยางมีแบบแผน ความยาวของรายงานขึ้นอยูกับขอบเขตของ

หัวขอรายงาน 

  3. ทําสัญญาการเรียนรู เปนการทําขอตกลงที่ผูเรียนไดทําไวกับครู วาเขาตองปฏิบัติ

อยางไรบางในการเรียนรูของตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว  สําหรับครู 

สัญญาการเรียนรูมีไวเพื่อติดตาม ตรวจสอบความกาวหนาการเรียนของผูเรียน 
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  4. สรางหองสมุดของตนเอง เปนการรวบรวมรายช่ือ ขอมูลแหลงความรูตาง ๆ ที่คิด

วาจะเปนประโยชนตรงกับความสนใจ เพื่อใชศึกษาคนควาตอไป 

  5. หาแหลงความรูในชุมชน ไวเปนแหลงคนควาหาความรูที่ตองการ แหลงความรูใน

ชุมชน มีหลายประเภท อาจเปนผูรู ผูชํานาญในอาชีพตาง ๆ หองสมุดประชาชน หองสมุดโรงเรียน 

ศูนยการเรียนชุมชน เปนตน 

  6. หาเพื่อนรวมเรียน หรือคูหูเรียนรู ซึ่งควรเปนผูที่มีความสนใจ ที่จะเรียนรูในเรื่อง

เดียวกันหรือคลายกัน และตองสามารถติดตอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ประสานงานกันไดดวย

วิธีการตาง ๆ ได      อยางสะดวก รวดเร็ว 

  7. เรียนรูจากการฝกฝนและปฏิบัติจริง ซึ่งจะกอใหเกิดความรูและประสบการณ 

ทักษะ ความชํานาญที่เปนประโยชน โดยเฉพาะในรายวิชา หรือเรื่องที่ผูเรียนมีจุดมุงหมายให

ตนเองทําได ปฏิบัติได 

  การวางแผนการเรียนรูและการประเมนิผลการเรยีนดวยตนเอง 

 เพื่อใหการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูเรียนควรดําเนินการ

วางแผน การเรียนรูดวยตนเองตามขั้นตอน ตอไปน้ี 

  1.  การประเมินความตองการของตนเองเพื่อใหรูถึงความตองการในการเรียนรูวา              

มีเปาประสงคอยูจุดใด 

  2.  การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อเปนจุดหมายปลายทางของผูเรียนที่จะใชกระบวนการ

เรียนรูไปสูจุดหมายน้ัน 

  3. การกําหนดสิ่งที่ตองการเรียนรู โดยกําหนดระดับความยากงาย ชนิดของสิ่งที่

ตองการเรียนความตองการความชวยเหลือ แหลงทรัพยากร ประสบการณที่จําเปนในการเรียนรู 

  4.  การจัดการในการเรียน โดยกําหนดระยะเวลาที่ตองการใหมีการสอน กิจกรรมการ

เรียนตามประสบการณที่ผานมา  พรอมทั้งกําหนดวากิจกรรมควรสิ้นสุดเมื่อใด 

  5.  การเลือกวิธีการเรียน อุปกรณการเรียน เทคนิคการเรียนรูและทรัพยากรการเรียนรู

ที่ตองใช 

  6.  การกําหนดวิธีการควบคุมสิ่งแวดลอมในการเรียนรู ทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

และทางดานอารมณ 
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  7.  การกําหนดวิธีการตรวจสอบตนเอง โดยกําหนดวิธีการรายงาน/บันทึกการสะทอน

ตนเอง จะใชเทคนิคการสะทอนกลับแบบไหน การใหโอกาสไดฝกตัดสินใจ การแกไขปญหา  

การกําหนดหลักการเรียนรู การเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเสนอแนวคิดเพื่อใหการเรียนชัดเจนขึ้น 

  8.  การกําหนดขอบเขตและบทบาทของผูชวยเหลือในการเรียนรูดวยตนเอง  

 

 

            ทักษะที่จําเปนในการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 การฟง 
 การฟง เปนการรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยิน การไดยินเปนการเริ่มตนของการฟง 
กา รฟ ง เป นกระบวนการทํ า ง านของสมองอี กหลายขั้ นตอนต อ เ น่ืองจ ากการ ได ยิ น   
เปนความสามารถที่จะไดรับรูสิ่งที่    ไดยิน ตีความและจับความสิ่งที่รับรูน้ัน เขาใจและจดจําไวซึ่ง
เปนความสามารถทางสติปญญา 
 การพูด 
 การพูด เปนพฤติกรรมการสื่อสารที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วไป ผูพูดสามารถใชทั้งวจน
ภาษาและอวจนภาษา ในการสงสารติดตอไปยังผูฟงไดชัดเจนและรวดเร็ว การพูด หมายถึง การ
สื่อความหมายของมนุษยโดยการใชเสียงและกิริยาทาทางเปนเครื่องถายทอดความรู ความคิด 
และความรูสึกไปสูผูฟง 
 การอาน 
 การอาน คือ กระบวนการรับรูขาวสารซึ่งเปนความรู ความคิด ความรูสึก และความ
คิดเห็นที่ผูเขียนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร  ปจจุบันการอานเปนทักษะที่มีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต  เน่ืองจากการอานจะชวยสงเสริมการแสวงหาขอมูล 
เพื่อเพิ่มพูนความรู และพัฒนาสติปญญาอยางตอเน่ือง 
 การทําแผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ การเอาความรูมาสรุปรวมเปนหมวดหมู 
เพิ่มการใชสี และใชรูปภาพมาประกอบ เพื่อชวยใหเรามองเห็นภาพรวมไดชัดเจนขึ้น ซึ่งแผนผัง
ความคิดจะมีสวนชวยใหความคิดและความจําของผูเรียนรูดวยตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งน้ีเพราะแผนผังความคิด คือ การถายทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในสมองลงกระดาษ 
โดยการใชภาพ สี เสน และการโยงใย ใชแสดงการเช่ือมโยงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
ระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอย ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 
 กฎการทําแผนผังความคิด (Mind Mapping) 

1. เริ่มดวยภาพสีตรงกึ่งกลางหนากระดาษ 
2. ใชภาพใหมากที่สุดในแผนผังความคิด ตรงไหนที่ใชภาพไดใหใชกอนคําหรือรหัส  
3. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญ ๆ ถาเปนคําภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญ 

เรื่องที ่ 3 
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  4. เขียนคําเหนือเสน แตละเสนตองเช่ือมตอกับเสนอื่น ๆ  
  5. คําควรมีลักษณะเปน “หนวย” เชน คําละเสน เพราะจะชวยใหแตละคําเช่ือมโยง
กับคําอื่น ๆ ไดอยางอิสระ 
  6. ใชสีใหทั่วแผนผังความคิด เพราะสีจะชวยยกระดับความจํา เพลินตา กระตุนสมอง
ซีกขวา 
  7. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ควรปลอยใหสมองคิดอยางอิสระ อยามัวแตคิด
วาจะเขียนลงตรงไหนดี หรือวาจะใสหรือไมใสอะไรลงไป 
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กิจกรรมที่  1 ใหผูเรียนอธิบายความหมายของคําวา “การเรียนรูดวยตนเอง”  

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่  2 ใหผูเรียนอธิบาย “ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง”  

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่  3 ใหผูเรียนสรุปสาระสําคัญของ “ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง”  

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่  4 ใหผูเรียนสรุปสาระสําคัญของ “องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง”  

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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    ความหมาย ความสําคัญ ประเภทแหลงเรียนรู 

 

  ความหมายของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณที่สนับสนุน 

สงเสริม ใหผูเรียน ใฝรู ใฝเรียน แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง

และตอเน่ือง   เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

  ความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรู เปรียบเหมือนหางสรรพสินคาที่เปนที่รวมสินคามากมายหลายชนิด 

เชนเดียวกันกับแหลงเรียนรูที่บรรจุความรูท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาหาความรูได

ตลอดเวลา ดังน้ันจึงพอสรุปถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูได ดังน้ี  

  1. เปนแหลงรวมความรูตาง ๆ มากมาย ผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาคนควาหาความรู

ไดตามความถนัดของตนเองไดตลอดชีวิต 

  2.  เปนศูนยรวมในการติดตอสื่อสารระหวางสถานศึกษาและชุมชน และชุมชนมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาใหกับคนในชุมชน 

  3. ผูเรียนสามารถเขาไปศึกษาคนควาหาความรูไดอยางมีความสุข 

  4. ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองและสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นได 

  5. เปนการปลูกฝงนิสัยการรักชุมชน รักทองถิ่น มีความพรอมในการมีสวนรวม

แกปญหา ในชุมชนและเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน 

  6. ผูเรียนรูมีการยอมรับในสิ่งใหม ๆ หรือแนวคิดใหม มีความคิดสรางสรรค 

  7. ชวยใหผูเรียนประหยัดคาใชจายในการหาซื้อหนังสือเรียนมาศึกษาหาความรู  

โดยการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

 

 

เรื่องที ่ 1 
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  ประเภทของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูสามารถแบงได 2 ลักษณะ  ไดแก 

 1.  แบงตามลักษณะทางกายภาพและวัตถุประสงค 5 กลุม คือ 

   1) กลุมบริการขอมูล เชน หองสมุด ศูนยการเรียน ศูนยวิทยาศาสตรฯ สถาน

ประกอบการ เปนตน       

   2) กลุมงานศิลปวัฒนธรรม เชน พิพิธภัณฑ หอศิลป ศาสนสถาน ศูนยวัฒนธรรม 

เปนตน 

   3) กลุมขอมูลทองถิ่น เชน ภูมิปญญาชาวบาน สื่อพื้นบาน แหลงทองเท่ียว เปนตน 

   4) กลุมสื่อ เชน วิทยุชุมชน หอกระจายขาว อินเทอรเน็ต เปนตน 

   5) กลุมสันทนาการ เชน ศูนยกีฬา สวนสาธารณะ  ศูนยนันทนาการในหมูบาน 

เปนตน 

 2.  แบงตามลักษณะแหลงเรียนรู  6 ประเภท คือ 

   1) แหลงเรียนรูประเภทบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความสามารถดานใด

ดานหน่ึง และสามารถถายทอดความรูดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ จนเปนแบบอยางที่ดีได เปน

แหลงเรียนรูที่มีชีวิต สามารถสื่อความหมายใหผูมารับบริการไดอยางดี จัดเปนแหลงเรียนรูที่ไดรับ

ความนิยมมากที่สุด 

   2) แหลงเรียนรูประเภทธรรมชาติ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและเปนประโยชนตอมนุษย  เชน ดิน อากาศ ปาไม แรธาตุ เปนตน 

   3) แหลงเรียนรูประเภทวัตถุ วัสดุและสถานที่ หมายถึง อาคาร สิ่งกอสราง ที่เรา

สามารถ  หาคําตอบไดจากการไดเห็น ไดยิน หรือการสัมผัส เชน อุทยานแหงชาติ หองสมุด ศูนย

การเรียน ศูนยศึกษาธรรมชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา เปนตน 

   4) แหลงเรียนรูประเภทสื่อ หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางใน

การถายทอดความรู ทั้งภาพและเสียง เชน วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร เปนตน 

   5) แหลงเรียนรูประเภทเทคนิค  หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีตาง ๆ เปนสื่อที่ทําใหผูเรียนเกิดการจินตนาการและเกิดแรง

บันดาลใจ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เชน  สิ่งประดิษฐใหม ๆ เปนตน 

   6) แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรม หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่เปน

ประโยชน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาสภาพของทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมในชุมชน สังคม เชน 

การรณรงคปองกันยาเสพติด กิจกรรมสงเสริมการเลือกตั้ง เปนตน 
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 วิธีการใชแหลงเรียนรู  การใชแหลงเรียนรูมีหลักการที่สําคัญ 3 ประการ ดังน้ี  

  1. การนําผู เรียนไปศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูจริง เพื่อใหเกิดความรูและ

ประสบการณจริง 

  2. ใชแหลงเรียนรู เปนสถานที่ฝกงานของผู เรียนโดยตรง เพื่อใหเกิดทักษะและ

ประสบการณตรง 

  3. การนําภูมิปญญามาสูการเรียนรู ซึ่งสามารถทําไดทั้งนําผูเรียนไปศึกษาจากภูมิ

ปญญา  การใหผูเรียนไปฝกงานกับภูมิปญญา และการเชิญภูมิปญญามาใหความรูในสถานศึกษา 

 การเขาถึงสารสนเทศจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ 

 การใหผูเรียนเขาไปใชบริการสารสนเทศในแหลงเรียนรู เปนวิธีการที่จะชวยใหผูเรียน

ไดรับขอมูล ขาวสารและความรูที่ตรงกับความตองการของผูเรียนโดยตรง นอกจากหองสมุดแลว 

แหลงเรียนรูอื่น ๆ ทุกแหลง ทุกประเภท ถือวาเปนสารสนเทศทั้งสิ้น เพราะองคประกอบของ

แหลงเรียนรูทุกอยางสามารถสื่อความหมายใหรูถึงเรื่องราวตามเจตนารมณของแหลงเรียนรูน้ัน ๆ 

ทั้งหมด 

 การเขาถึงสารสนเทศจากแหลงเรียนรู มีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้   

  1. ผูเรียนตองสืบหาขอมูลเบื้องตนใหไดวา สารสนเทศท่ีตองการจะรู อยูที่แหลงเรียนรู

ใด ซึ่งทําไดโดยการสอบถามจากผูรู เพื่อน บรรณารักษ  เอกสารที่เกี่ยวของ หรือคนหาจาก

อินเทอรเน็ต  

  2. ผูเรียนจะเขาถึงสารสนเทศไดอยางไร อาจเขาถึงโดยสอบถามโดยตรง คนหาจาก

หมวดหมูของเอกสาร หรือจากอินเทอรเน็ต  

  3. การคนหาสารสนเทศแตละประเภทควรใชเครื่องมืออะไร เน่ืองจากขอมูล

สารสนเทศแตละประเภทสามารถเขาถึงไดในวิธีท่ีแตกตางกัน 

  4. หากจําเปนตองเขาถึงสารสนเทศผานการสืบคนทางอินเทอรเน็ต ผูเรียนจําเปนตอง

รูจักวิธีการคนหาสารสนเทศอยางถูกวิธี เชน คนหาผานกูเกิ้ล (Google) เปนตน  

  5. หากจําเปนตองสืบคนสารสนเทศผานหองสมุดประชาชน ผูเรียนสามารถสืบคนได      

ดวยคอมพิวเตอร หรือการสืบคนตูบัตรรายการ ซึ่งสามารถสืบคนได ทั้งจากบัตรช่ือเรื่อง บัตรผู

แตงหรือบัตรเร่ือง หรือบัตรหัวเรื่อง โดยใชโปรแกรมบริการงานหองสมุด หรือ PLS  

(Public Library Service) 
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  6. การเขาถึงสารสนเทศจากแหลงเรียนรู โดยการสัมภาษณ พูดคุยกับผูเชี่ยวชาญหรือ

ผูรูในเรื่องที่ตองการโดยตรง  

 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูของตนเอง 

 ปจจุบันอินเทอรเน็ต เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนเราเปนอยางมาก ในการ

เรียนรูดวยตนเองน้ัน ผู เรียนสามารถใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาหาความรูและคนควาขอมูล

ขาวสารไดงาย ๆ ที่สําคัญทุกวันน้ีเราสามารถเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ตเขามาใชในบานเรือน 

ซึ่งถือเปนแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัว คนหาไดงาย สะดวก รวดเร็วและยอดเยี่ยมที่สุดในยุคปจจุบัน 

 เครือขายคอมพิวเตอรหรือเครือขายอินเทอรเน็ต เปนแหลงรวบรวมขอมูลมากมาย

มหาศาล  ไมสามารถเปรียบกับแหลงขอมูลประเภทอื่น ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตจะสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ใหเขาดวยกันได 

 

 วิธีการใชอินเทอรเน็ตกับการเรียนรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูดวยตนเองจากเครือขายอินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชนสูงสุดน้ัน  ผูเรียนตอง

หมั่นศึกษาหาความรูใหม ๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งสามารถทําไดหลายลักษณะ ดังน้ี 

  1. การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ตลักษณะน้ี ควรใชในกรณี

ตองการคนหาขอมูลที่ไมสามารถจะสอบถามใครได และไมสามารถคนหาดวยแหลงเรียนรูอื่น ๆ  

  2. อิเล็กทรอนิกสเมล (E-mail) เปนวิธีการสงขอมูล ขาวสาร ภาพ เสียงหรือเรื่องราว

ตาง ๆ ผานระบบ E-mail ที่สะดวก รวดเร็วและเปนท่ีนิยมมากที่สุดในปจจุบัน 

  3. การถายโอนขอมูล เปนการคัดลอกงาน ขอมูล โปรแกรมจากเครื่องหน่ึงไปยังอีก

เครื่องหน่ึงดวยระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่สะดวก รวดเร็ว ถูกตองตามตนฉบับทุกประการ 

  4. การพูดคุยกันที่เรียกวาหองสนทนา เปนวิธีการติดตอสื่อสารหรือโตตอบกันไดอยาง

เปนปจจุบัน และสามารถพูดคุยไดตลอดเวลาที่มีการเปดใชเครื่องมือ 

  5. กระดานขาว เปนการแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล เปนตัวอักษร ภาพหรือเสียง  

จากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

  6. การโฆษณาประชาสัมพันธ เปนการเผยแพรขอมูล ขาวสารหรือการดําเนินกิจกรรม        

ผานระบบอินเทอรเน็ต หรือเว็บไซตที่สรางขึ้นมา 
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  7. การติดตามขาวสารขอมูล  ทุกคนสามารถติดตามขาวสาร ขอมูลไดทุกพื้นที่                     

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศท่ัวโลก 

  8. การบริการอื่น ๆ ทั่วไป ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถใหบริการงานทุกงาน

ไดตลอดเวลา 

 

 โทษของการใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยางไมระมัดระวัง 

  1. โรคติดอินเทอรเน็ต  การใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานาน ๆ จนหยุดไมได หรือหยุดได  

ตอมากลับไปใชอินเทอรเน็ตอีก จนทําใหเสียเวลา เสียงาน  

  2. อินเทอรเน็ตในที่น้ี หมายความรวมถึง ระบบออนไลน หรือระบบเทคโนโลยีที่

สื่อสารกันระหวางคอมพิวเตอรผานสายโทรศัพท หากผูใชบริการใชอินเทอรเน็ตยาวนานตอเน่ือง

หลายช่ัวโมงตอวัน  มีความตองการใชอินเทอรเน็ตนาน ๆ ไมสามารถควบคุมการใชอินเทอรเน็ตได 

เกิดอาการหงุดหงิดหากตองใชอินเทอรเน็ตนอยลงในแตละวัน หมกมุนกับอินเทอรเน็ต หรือเหตุผล

อื่นหลาย ๆ เรื่อง อาจจัดเปนพวก  ที่ติดอินเทอรเน็ตได 

  3. การใชอินเทอรเน็ตไปในทางที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม เชน เผยแพรภาพลามก 

อนาจาร อาจไดรับโทษจากการกระทําซึ่งตามกฎหมายมีโทษถึงขั้นติดคุก 

 

 

 ขอควรคํานึงในการศกึษาเรียนรูกบัแหลงเรียนรูตาง ๆ  

รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 

 การเขาไปศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรู ผูเรียนควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญ ดังน้ี 

  1.  ผูเรียนตองแสวงหาแหลงขอมูลที่มีเน้ือหาสาระตรงกับองคความรูที่ผูเรียนตองการ

ใหมากที่สุด 

  2. ผูเรียนตองพิจารณาใหรอบคอบในการใชขอมูลจากแหลงเรียนรูที่คนหา 

  3. ผูเรียนตองศึกษากฎ กติกา หรือขอบังคับในการใชแหลงเรียนรูใหเขาใจกอน

ตัดสินใจใชความรูจากแหลงเรียนรูน้ัน ๆ 

  4. กอนเขาไปศึกษาแหลงเรียนรู ใหศึกษารายละเอียดของวิธีใชแหลงเรียนรูใหชัดเจน 

  5. การพัฒนาความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหผู เรียนตองพยายามติดตาม

ความกาวหนาของขอมูลและวิธีใชแหลงเรียนรูที่พัฒนาอยางสม่ําเสมอ  

เรื่องที ่ 2  
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 ดังน้ัน การรูจักและพิจารณาใชแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เหมาะสมกับ

กิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมาย จะชวยใหการจัดการศึกษาโดยใชแหลงเรียนรูที่มีอยูเกิด

ประโยชนอยางแทจริง 

 

 

 

 

1.  ใหผูเรียนสรุปความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู มาพอเขาใจ 

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

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

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

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

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

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

2.  แหลงเรียนรูที่แบงตามลักษณะแหลงการเรียนรู มีกี่ประเภท และสามารถเลือกใชแหลงเรียนรู

แตละประเภท  ใหเหมาะสมกับตนเองอยางไร 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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3.  จงบอกลักษณะการใชอินเทอรเน็ตกับการเรียนรูดวยตนเองวามีกี่วิธี แตละวิธีมีวิธีการใชอยางไร 

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

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

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

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

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

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

4. การใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสารอยางไมระมัดระวัง  มีโทษอยางไรบาง อธิบาย

และยกตัวอยางมาอยางนอย 3 ชนิด 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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 ความหมาย ความสําคัญ และหลกัการของการจัดการความรู 

 

  ความหมายของการจัดการความรู 

 การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการเขาถึงความรูและการ

ถายทอดความรูที่ตองดําเนินการรวมกันกับผูปฏิบัติงาน จึงเริ่มตนจากการบงชี้ความรูที่ตองใช การ

สรางและการแสวงหาความรู การประมวลเพื่อกลั่นกรองความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ 

การสรางชองทางเพื่อการสื่อสารกับผูเกี่ยวของ การแลกเปลี่ยนความรู การจัดการสมัยใหม  

ใชกระบวนการทางปญญาเปนสิ่งสําคัญในการคิด การตัดสินใจ และสงผลใหเกิดการกระทํา การ

จัดการจึงเนนไปท่ีการปฏิบัติ 

 ความรู  (Knowledge) หมายถึง ความรูที่ควบคูกับการปฏิบัติ  ซึ่ ง ในการปฏิบัติ

จําเปนตองใชความรูที่หลากหลายสาขาวิชามาเช่ือมโยง บูรณาการเพื่อการคิดและตัดสินใจ และลง

มือปฏิบัติ จุดกําเนิดของความรู คือ สมองของคน เปนความรูที่ฝงลึกอยูในสมอง เมื่อนําไปใชจะไม

หมดไป แตจะเกิดความรูเพิ่มพูนมากขึ้น 

 การจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง การจัดการกับความรูและ

ประสบการณที่มีอยูในตัวคน และความรูเดนชัด นํามาแบงปนหรือแลกเปลี่ยนใหเกิดประโยชนตอ

ตนเอง และองคกร  กอใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 

 ความรูแบงไดเปน 2 ประเภท  คือ 

  1. ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge)  คือ ความรูที่เขียนอธิบายเปนตัวอักษรได 

สามารถถายทอดได โดยผานวิธีการตาง ๆ เชน หนังสือ ตํารา คูมือปฏิบัติงาน เว็บไซต เปนตน  

จึงเรียกวา ความรูรูปธรรม 

  2. ความรูที่ฝงอยูในตัวคน/ความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) คือ ความรูและ

ประสบการณที่แฝงอยูในตัวคน พัฒนาเปนภูมิปญญา ฝงอยูในความคิด ความเช่ือ คานิยม ที่ไดมา

จากประสบการณ พรสวรรคที่เปนความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 

เรื่องที ่ 1  
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  ความสําคัญของการจัดการความรู 

 การจัดการความรู จะกอใหเกิดการยกระดับความรูที่สงผลตอเปาหมายของการทํางาน 

คือเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน คนเกิดการพัฒนา สงผลตอเน่ืองไปถึงองคกร เปนองคกร

แหงการเรียนรู ผลที่เกิดจากการจัดการความรู จึงเปนเรื่องที่สําคัญตอการพัฒนาบุคลากร         

ในองคกร ซึ่งประโยชนที่จะเกิดขึ้น มี 3 ประการ คือ 

  1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะเกิดผลสําเร็จที่รวดเร็วขึ้น เกิดนวัตกรรมใหมในการทํางาน 

และวัฒนธรรมการทํางานที่มีความเอื้ออาทรตอกันข้ึนในองคกร 

  2. บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง และสงผลรวมทั้งองคกร กระบวนการเรียนรูจาก

การแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน จะทําใหบุคลากรเกิดความมั่นใจในตนเอง เกิดความรวมมือกัน

ระหวางเพื่อนรวมงาน  สงผลใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  3. ยกระดับความรูของบุคลากรและองคกร ทําใหบุคลากรมีความรูรวมกัน                  

มีแนวทางในการพัฒนางานชัดเจนขึ้น มีองคความรูที่จําเปนตอการใชงาน และจัดระบบงานใหอยู

ในสภาพพรอมใช 

  หลักการของการจดัการความรู 

หลักการของการจัดการความรู  หมายถึง  การใหคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด 

ทํางานรวมกัน ชวยกันคิด รวมกันพัฒนาวิธีการในรูปแบบใหม เกิดนวัตกรรมใหม และเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางาน ตอบสนองความตองการของตนเอง ผูนําองคกร ผูรับบริการและสังคม  

โดยการเรียนรูจากการทดลอง และขยายการเรียนรูไปสูวิธีการปฏิบัติ สูความเปนเลิศ  โดยการเติม

ความรูจากภายนอก จนเกิดเปนความรูที่เหมาะสมตามสภาพที่ตองการใช 

  กระบวนการจดัการความรู 

 กระบวนการจัดการความรู  เปนกระบวนการที่จะชวยใหองคกรเขาถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิด

การจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นในองคกร มี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาเปาหมายการทํางานของเรา คืออะไร และถา

จะใหบรรลุเปาหมาย จําเปนตองใชอะไร และขณะน้ีองคกรมีความรูอะไร รูปแบบใด อยูกับใคร 

ทุกคนตองเขาใจและทุกเร่ืองตองชัดเจน 

  2. การสรางและแสวงหาความรู เปนการจัดบรรยากาศ และวัฒนธรรมการทํางาน

ของคน ในองคกรใหเอื้อตอการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความรูใหม  
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  3. การจัดการความรูใหเปนระบบ เปนการเตรียมความพรอมในการเก็บรวบรวม

ความรูประเภทตาง ๆ อยางเปนระบบ หรือการคนหา เพื่อนํามาใชงานไดงายและรวดเร็ว 

  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เปนการประมวลความรูในรูปแบบเอกสารหรือ

อื่น ๆ ใหเปนมาตรฐาน ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ ใชภาษาที่เขาใจงายและใชไดงาย 

  5. การเขาถึงความรู เปนการเผยแพรความรูใหผูอื่นไดใชประโยชน เขาถึงไดงายและ
สะดวก เชน เว็บบอรด บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ หากเปนความรูเดนชัด อาจ
จัดทําเปนเอกสาร ฐานความรูที่ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเปนความรูฝงลึกในตัวคน อาจ
จัดเปนระบบแลกเปลี่ยนความรู การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน ชุมชนแหงการเรียนรู เปนตน 
  7. การเรียนรู ตองใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของการทํางาน การนําความรูไปใชทําให
เกิดการเรียนรูและประสบการณใหมหมุนเวียนตอเน่ือง เรียกวาเปน “วงจรแหงการเรียนรู” 

  การรวมกลุมเพือ่การตอยอดความรู 

 หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อดึงความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคลออกมาเปนองคความรู                

เพื่อนํามาใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  โดยจะตองมีบุคคล หรือกลุมบุคคลที่สงเสริมใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน หรืออาจกลาวไดวา เปนการเรียนรูวิธีการทํางานของคนที่

ประสบผลสําเร็จมาเปนบทเรียน และนํามาประยุกตใชกับตนเอง จนเกิดวิธีการปฏิบัติงานใหมที่ดี

ขึ้นกวาเดิม 

  การพัฒนาขอบขายความรูของกลุม 

 การพัฒนากลุมใหมีความเขมแข็งยั่งยืนไดน้ัน  ตองมีขอบขายความรูที่จําเปนและสําคัญ
ตอการพัฒนากลุม ดังน้ี 

  1.ความรูเรื่องการบริหารจัดการกลุม มีความโปรงใส ระบบบัญชีเปนปจจุบัน 
ตรวจสอบได  มีความรวมมือ ไววางใจซึ่งกันและกัน 
  2. ความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ  เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพทันสมัย ไดรับความ
นิยมตรงตามความตองการของตลาด ทําใหมีลูกคา ผูใชบริการอยางตอเน่ือง 
  3. ความรูเรื่องการตลาด  ตองมีความรูเกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง ชองทางการจําหนายและ
ขยายตลาดใหมากขึ้น 
  4. การรักษามาตรฐานของสินคา  กลุมตองมีความรูในเรื่องการผลิตสินคาใหมี
มาตรฐาน สินคาจึงจะไดรับการยอมรับ เชน ถาเปนสินคาที่ผลิตในชุมชน จะตองมีมาตรฐานชุมชน
เปนเครื่องกํากับ  
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  การจัดทําสารสนเทศเผยแพรความรู 

 การจัดทําสารสนเทศ หมายถึง การจัดรวบรวมขอมูลความรู และประสบการณที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติใหเปนระบบ เพื่อสรางชองทางใหคนที่ตองการใชความรูเขาถึงองคความรูไดงาย 

และเกิดการแบงปนความรูรวมกันอยางเปนระบบ 

 การเผยแพรความรู เปนการนําความรูที่ไดรับมาถายทอดใหบุคลากรในองคกรไดรับรู               
โดยสามารถทําไดหลายทาง คือ การเขียนบันทึกรายงานการประชุม สัมมนา การฝกอบรม การ
จัดทําเปนบทเรียน รูปแบบหนังสือ บทความ วีดิทัศน การฝกสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
รูปแบบอื่น ๆ เชน การเลาเรื่อง การสอบถาม การสัมภาษณ เปนตน 

 

          ทักษะการจดัการความรูดวยตนเองและดวยการรวมกลุมปฏิบตักิาร 

 

  ทักษะการจัดการความรูดวยตนเอง 

 การเรียนรูเพื่อใหเกิดการจัดการความรูดวยตนเอง ตองเริ่มจากการคิด แลวลงมือปฏิบัติ       

การปฏิบัติจะทําใหจดจําไดแมนยํากวา และมีการบันทึกความรูระหวางปฏิบัติไวใชทบทวน หรือให

ผูอื่นนําไปปฏิบัติตามได ข้ันสุดทายใหยอนกลับไปทบทวนกระบวนเรียนรู เพื่อตรวจหาจุดบกพรอง 

และปรับปรุง พัฒนาจุดบกพรองน้ันใหได  ทักษะในการจัดการความรูดวยตนเอง สามารถฝกได 

ดังน้ี 

  ฝกสังเกต ใชสายตา หู ในการสังเกตจะชวยใหเขาใจเหตุการณนั้น ๆ ได 

  ฝกการนําเสนอ เพื่อนําความรูไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น จะทําใหการ

แลกเปลี่ยนความรูกันอยางกวางขวางขึ้น 

  ฝกตั้งคําถาม การตั้งคําถามใหตนเองหรือผูอื่นตอบ ทําใหไดขยายขอบขายความคิด 

ความรูกวางขึ้นไปอีก 

  ฝกแสวงหาคําตอบ ตองรูวาความรูหรือคําตอบมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง เชน จาก

เอกสาร อินเทอรเน็ต หรือสอบถามจากตัวบุคคล เปนตน 

  ฝกบูรณาการเชื่อมโยงความรู เน่ืองจากความรูที่มีอยูหลากหลาย และมีความสัมพันธ

เช่ือมโยงกัน  จึงจําเปนตองรูองครวมของเรื่องน้ัน ๆ ยกตัวอยาง เชน ปุยหมัก ไมเฉพาะมีความรู

เรื่องวิธีทํา แตตองรูเช่ือมโยงไปถึงวิธีการนําไปใชหรือแนะนําผูอื่น โยงไปถึงการกําหนดราคาเพื่อ

ขาย การบรรจุภัณฑทุกอยางตองบูรณาการกันทั้งหมด 

เรื่องที ่ 2 
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  ฝกบันทึก  การจดบันทึกความรูจากการปฏิบัติของตนเอง ใชเปนหลักฐานรองรอย

การคิด การปฏิบัติ เพื่อการทบทวนการเรียนรูของตนเอง การเขาถึงและการเรียนรูของบุคคลอื่น

ดวย 

  ฝกการเขียน  การเขียนงานของตนเองเปนประโยชนตอการเรียนรูของตนเองและ

ผูอื่นเปนการเผยแพรความรูผานการอาน การเขียน 

  ทักษะการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏบิัตกิาร 

 การจัดการความรูที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมเพื่อแกปญหา หรือพัฒนาในระดับกลุม 

องคกรหรือชุมชน มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. การบงชี้ความรู  โดยการสํารวจ วิเคราะหปญหาภายในกลุม เรียงลําดับ

ความสําคัญของปญหา กําหนดความรูที่ตองใชแกปญหา หรือพัฒนากลุม 

  2. การสรางและแสวงหาความรู  เมื่อกําหนดองคความรูที่จําเปนในการแกปญหา

หรือพัฒนาแลว จึงทําการสํารวจและแสวงหาความรูที่ตองการจากหลาย ๆ แหลง 

  3. การจัดการความรูใหเปนระบบ  นําขอมูลที่ไดจากการแสวงหาความรูมาจัดระบบ 

เพื่อใหงายตอการวิเคราะห และตัดสินใจในการนําไปใช 

  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  ความรูที่ไดมาจากแหลงตาง ๆ ตองมีการ

ประมวลและกลั่นกรองกอนนํามาใช ความรูที่ผานการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ เปนความรูที่

สามารถนํามาประยุกตใชในกลุมได 

  5. การเขาถึงความรู  ทุกคนในกลุมควรมีสวนรวมในการเขาถึงความรูในการ

แกปญหาและพัฒนากลุม การเขาถึงความรูไดงาย คือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในตัวคน การศึกษาดู

งานกลุมอื่น หรือการศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 

  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ความรูสวนใหญอยูในสมองคน ซึ่งเปนผูปฏิบัติ           

การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการตอยอดความรูใหแกกันและกัน ทําไดหลายวิธี เชน การประชุม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน การสอนงานโดยรวมกลุมปฏิบัติการเรื่องท่ีสนใจ เปนตน 

  7. การเรียนรู  สมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรูรวมกัน เกิดแนวคิดนําไปใชโดยการ

ปฏิบัติ  สงผลใหเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น จนเกิดผลสําเร็จ ถือวาเปนผลสําเร็จจากการปฏิบัติที่เปน

เลิศ (Best Practice) 
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  การสรปุองคความรูของกลุม จัดทําสารสนเทศองคความรูในการพฒันา 

     ตนเอง 

  การสรปุองคความรู 

 การสรุปองคความรูเปนการตอยอดความรูใหตนเองและผูอื่น โดยดําเนินการตามขั้นตอน 

ดังน้ี 

1. กําหนดความรูหลักที่จําเปน หรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุม หรือองคกร 

  2. เสาะแสวงหาความรูที่ตองการ 

  3. ปรับปรุง ดัดแปลงสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตนเองและกลุม 

  4. ประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตนเองและกลุม 

  5. นําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดขุมความรูออกมาบันทึกไว 

  6. จดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด

ความรูใหครบถวนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากขึ้น 

 การสรุปองคความรูที่ไดดําเนินการตามวิธีการดังกลาวขางตน ผูเรียนสามารถนํามาจัดทํา

เปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหคนเขาถึงความรูไดงายและนําไปสูการปฏิบัติได 

  วิธีการหาความรูดวยการจัดความรูโดยการรวมกลุมนักปฏิบตักิาร 

 ในการจัดการความรูวิธีรวมกลุมปฏิบัติการ มีวิธีหาความรูเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู  โดยดึงความรูที่มีอยูในตัวบุคคลออกมา เปนองคความรูเพื่อใชในการปฏิบัติงาน จะตองมี

บุคคลที่คอยสงเสริม และกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการหลายรูปแบบ ดังน้ี 

  1. การประชุมสัมมนา เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในกลุม 

  2. การไปศึกษาดูงาน มีการซักถามและจัดเวทีแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู      

จากคนไปสูคน 

  3. การเลาเรื่อง เปนการรวมกลุมของผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะคลายกัน แลกเปลี่ยน

ความรู  โดยการเลาเรื่องสูกันฟง มีการสกัดความรู  วิธีการทํางานที่ประสบความสําเร็จของแตละ

คน ซึ่งอาจแตกตางกันและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานของตนได 

 เรื่องที ่ 3 
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  4. ชุมชนนักปฏิบัต ิ เปนการรวมกลุมของคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน รวมตัวแลกเปลี่ยน

เรียนรู ผานการสื่อสารหลายชองทาง เชน การประชุมสัมมนา ตั้งชมรม หรือใชเทคโนโลยี

แลกเปลี่ยนความรูกัน ในลักษณะของเว็บบอรด  สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา  ทําใหเกิดความรู

และตอยอดความรู 

  5. การสอนงาน  เปนการถายทอดความรู บอกวิธีการทํางาน ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน 

เปลี่ยนความรูจากคนที่รูมากสูคนที่รูนอย 

  6. เพื่อนชวยเพื่อน  เปนการเชิญทีมอื่นมาแบงปนประสบการณดี ๆ  โดยการแนะนํา 

สอน บอกตอ หรือเลา เพื่อนํามาประยุกตใชในการยกระดับความรูและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 

  7. การทบทวนการปฏิบัติงาน  เปนการทบทวนทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  

ทั้งกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงาน  เพื่อทบทวนสิ่งที่ไดปฏิบัติรวมกัน และนําสิ่งที่ไดไป

พัฒนางานตอไปได 

  วิธีการจัดทําสารสนเทศเพือ่การเผยแพรความรู  

 วิธีการจัดทําสารสนเทศ  โดยการรวบรวมองคความรูที่เปนประโยชน และเผยแพรให

ผูสนใจไดเรียนรู  วิธีการเผยแพรสามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง ดังน้ี 

  1. จัดทําเปนแผนพับ แผนปลิว โดยสรุปองคความรูใหกระชับ เขาใจงาย 

  2. บันทึกเร่ืองเลา  โดยจัดทําเปนเอกสารรวมเลม จัดหมวดหมูใหสะดวกแกการคนหา

   3. บันทึกการถอดบทเรียน  โดยจัดทําเปนเอกสาร และมีรายละเอียดของการถอด

บทเรียนวา ทําไม อยางไร 

  4. วีซีดี  โดยสรุปยอกระบวนการคนพบ อาจถายทอดเปนสารคดี บอกถึงวิธีการตาง 

ๆ รวมท้ังแนะนําแหลงขอมูลเพื่อการติดตาม 

  5. คูมือการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเห็นรองรอยการทํางานที่ประสบความสําเร็จทุก

ขั้นตอน 

  6. ระบบอินเทอรเน็ตในรูปของเว็บบอรด ชวยใหเผยแพรสะดวก รวดเร็ว 

  7. เผยแพรผานภูมิปญญา  โดยการบรรยาย หรืออภิปรายสอดแทรกความรูที่คนพบ  

เพื่อใหมาศึกษาดูงาน หรือฟงการบรรยายไดเห็นภาพและมีความรูเพิ่มเติม 

  8. การประชาสัมพันธผานสื่อของชุมชน เชน วิทยุชุมชน เสียงตามสาย เปนตน 
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กรณีตัวอยาง 

ศูนยเรียนรูปราชญชาวบานจังหวัดลําปาง ของนายสมโภชน ปานถม(ลุงอวน) 

 นายสมโภชน ปานถม หรือที่คนทั่วไปรูจักในช่ือ ลุงอวน เกิดวันที่ 22 กันยายน 2494                

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีภูมิลําเนาอยูที่บานเลขที่ 253 บานหวยรากไม หมู 5 

ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนผูนําในการปลูกผักปลอดสารพิษและจัดทําศูนย

เรียนรูการเกษตรอินทรีย เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหเกษตรกรผูปลูกผัก และผูสนใจเกี่ยวกับการใช

สารอินทรีย เพื่อลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ ลุงอวนยังไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย เชน 

 ป 2558 ไดรับรางวัล สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร จากกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ   และรางวัลการปลูกพืชผักและสมุนไพรไลแมลง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ป 2550 ไดรับคัดเลือกจากจังหวัดลําปางเปนปราชญชาวบาน และเปนอนุกรรมการ

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด 

 ป 2549 ไดรับรางวัลหมอดินอาสาดีเดน สาขาการจัดทําชุดการเรียนรู จากสํานักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 6 

 ป 2548 ไดรับรางวัลการประกวดสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ผักปลอดสารพิษ) ประเภท

บุคคล ในเขตพื้นท่ีอําเภอแมเมาะ 

 จากผลงานท่ีลุงอวน ไดรับมากมายหลายรางวัลและหลากหลายสาขาน้ัน ลวนเกิดมาจาก

การ   ไมยอมหยุดน่ิงที่จะเรียนรู โดยครั้งแรกที่ลุงอวนมาตั้งถิ่นฐานอยูที่อําเภอแมเมาะ เห็นวา

ชาวบานปลูกผัก โดยใชปุยเคมีกันมาก จึงมีแนวคิดท่ีจะปลูกผักปลอดสารพิษขึ้น โดยปฏิบัติตนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทดลองทําไปพรอม ๆ กับการศึกษาหาความรู การดูงาน ถามผูรู 

เขาฝกอบรม สัมมนา ลองผิด ลองถูกเปนเวลาหลายป จนประสบความสําเร็จและไดรับการยกยอง

เปนผูที่มีความรูเรื่องเกษตรอินทรีย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงนํา

ประสบการณมาถายทอดใหแกคนในหมูบานได ถึงแมจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเปนตัวอยางของคนในหมูบานแลว ลุงอวนยังไมยอมหยุด

เรียนรู ไดเดินทางไปศึกษาเรียนรูยังแหลงเรียนรูตาง ๆ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองทาง

ขอมูลขาวสาร เขารับการฝกอบรม รับฟงขอเสนอแนะจากผูรูหรือเจาหนาที่ที่มาใหความรู   

เพื่อนํามาปรับปรุงในการทํางานตลอดเวลา เมื่อลุงอวนเกิดการตกผลึกความรู  จึงคิดที่จะถายทอด

ความรูใหผูสนใจทั่วไป จึงไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเกษตรอินทรียเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการ

สนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกเกษตรกรผูปลูกผักและผูสนใจทั่วไป 
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ในการเรียนรูถึงการใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิต โดยมีหลักสูตรการ

ฝกอบรมที่หลากหลาย เชน หลักสูตรการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเกษตร

อินทรีย หลักสูตรการผลิตปุยชีวภาพและสารอินทรียเพื่อใชในไรนา หลักสูตรการเลี้ยงปลา  

การเลี้ยงไก การทําบัญชีครัวเรือน เปนตน มีผูสนใจมาศึกษาเรียนรูในศูนย ฯ เปนจํานวนมาก 

นอกจากนี้ ลุงอวนยังเปนวิทยากรถายทอดความรูดานการใชเทคโนโลยีการจัดการดิน วิทยากรการ

ทําสารอินทรียเพื่อการเกษตร วิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อน

เกษตรอินทรียจังหวัดลําปาง ของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง และวิทยากรการ

ผลิตปุยชีวภาพและสารอินทรีย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม

เมาะ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชาวบาน เกษตรกร ทั้งแบบ

ไมเปนทางการในรูปแบบสภากาแฟ และแบบทางการ  โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของมาชวยใหความรู

ดวย  

 จะเห็นวาลุงอวน หรือนายสมโภชน ปานถม เปนผูที่มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาเรียน

รูอยูตลอดเวลา และนําความรูที่ตนเองมีอยูถายทอดใหกับบุคคลอื่น เปนการขยายความรูให

แพรหลายและขยายวงกวางออกไปตามลําดับ 
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1. ใหผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง  ศูนยเรียนรูปราชญชาวบานจังหวัดลําปาง ของนายสมโภชน  

ปานถม   แลวตอบคําถาม ดังตอไปน้ี 

 1.1 ใหบอกวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของนายสมโภชน ปานถม 

 1.2 ใหบอกวิธีการพัฒนาตนเอง เพื่อใหเกิดการแสวงหาความรูที่หลากหลาย ของนาย

สมโภชน ปานถม 

2.  ใหผูเรียนยกตัวอยางแผนผังความคิดเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนมา 1 ตัวอยาง 

แนวทางการเฉลย 

 1.1 วิธีการเรียนรูของนายสมโภชน  ปานถม (ลุงอวน) เริ่มตนจาก 

   1) การทดลองปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อแกปญหาการใชปุยเคมีในการปลูกผักของ

คนในชุมชน โดยทําการทดลองไปพรอมกับการศึกษาหาความรู จากการศึกษาดูงาน ถามผูรู  

การฝกอบรม สัมมนา และปฏิบัติแบบลองผิดลองถูก จนประสบความสําเร็จ ไดรับการยกยองให

เปนผูมีความรูเรื่องเกษตรอินทรีย และเปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   2) การถายทอดความรู ใหคนในหมูบาน เปนการแลกเปลี่ ยนความรูและ

ประสบการณใหบุคคลอื่น เปนการแบงปน แลกเปลี่ยนความรูโดยการปฏิบัติ สงผลใหเกิดการ

เรียนรูมากยิ่งขึ้น เปนการ ตอยอดความรูใหตนเองและผูอื่น 

   3) การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเน่ืองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่เปนความรู 

ขอมูลขาวสาร จากขอเสนอแนะของผูรูหรือเจาหนาที่ที่มาใหความรู จากการฝกอบรม และนําสิ่งที่

ไดเรียนรูเพิ่มเติมมาปรับปรุงการทํางานของตนเอง จนตกผลึกเปนความรูที่สามารถขยายผลให

ผูสนใจทั่วไปไดกวางขวางยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งศูนยเรียนรูการเกษตรอินทรีย 

 1.2  วิธีการพัฒนาตนเอง  เริ่มจากการวิเคราะหตนเองเพื่อรูจุดออน จุดแข็ง และความ

ตองการของตนเอง กําหนดเปาหมาย แนวทางในการแกปญหาและพัฒนาตนเอง ทําใหเกิดการ

แสวงหาความรู เพื่อเดินไปสูจุดหมายและประสบความสําเร็จ การพัฒนาตนเองของลุงอวนเพื่อให

เกิดการแสวงหาความรูที่หลากหลาย สรุปได ดังน้ี 

   1) การวิเคราะหตนเอง รูปญหาที่เกิดขึ้น คือ การใชสารเคมีในการปลูกผักของคนใน

ชุมชนและมีความตองการแกปญหา จึงกําหนดเปาหมายในการทํางาน  โดยการทดลองปลูกผัก
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ปลอดสารพิษและปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความตองการเรียนรูและ

แสวงหาความรูจากผูรู การฝกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทดลองปฏิบัติการปลูกผักปลอด

สารพิษจนบรรลุเปาหมายและกลายเปนบุคคลตัวอยางในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   2) การนําความรูและประสบการณที่เปนจุดแข็งของตนเองไปถายทอดใหบุคคลอื่น 

ทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง โดยลุงอวนไดไปแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ                   

การแลกเปลีย่นเรียนรู การรับฟงขอเสนอแนะจากผูรูและเจาหนาที่ผูใหความรู ในการอบรม สัมมนา  

ทําใหลุงอวนมีความรูเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

   3) การจัดตั้งศูนยเรียนรูการเกษตรอินทรีย เปนการรวบรวมองคความรูและ

ประสบการณทั้งหมด จัดไวอยางเปนระบบ ในรูปแบบหลักสูตรการฝกอบรมที่หลากหลาย เชน 

หลักสูตรการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรอินทรีย การผลิตปุยชีวภาพ การเลี้ยงปลา 

การเลี้ยงไก การทําบัญชีครัวเรือน เปนตน ซึ่งความรูที่เปนหลักสูตรตาง ๆ ดังกลาวเกิดจากการ

คนควา แสวงหาความรูเพิม่เติมจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และจากหนวยงานภาครัฐที่สนับสนุน

ทําใหเปนองคความรูที่สมบูรณแบบ สามารถเปนแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ที่เปนประโยชนในการพัฒนาตนเองและ บุคคลอื่น ๆ ไดเขาถึงความรูไดอยางเปนระบบ 
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 2. แผนผังความคิดเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน 
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ความเชื่อพืน้ฐานทางการศกึษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบทีเ่ชื่อมโยง 

มาสูปรัชญาคิดเปน 

 ในชีวิตประจําวันทุกคนตองเคยพบกับปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาการเรียน การงาน 
การเงิน หรือแมแตการเลนกีฬา หรือปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาขัดแยงของเด็ก ปญหาการแตงตัวไป
งานตาง ๆ เปนตน เมื่อเกิดปญหาก็เกิดทุกข แตละคนก็จะมีวิธีแกไขปญหา หรือแกทุกขดวยวิธีการ
ที่อาจจะแตกตางกันไป  และอาจใหผลลัพธที่เหมือนกันหรือตางกันก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับพื้นฐาน
ความเชื่อ ความรู ความสามารถและประสบการณของบุคคลน้ัน หรืออาจจะขึ้นอยูกับทฤษฎีและ
หลักการของความเช่ือที่ตางกันเหลานั้น 

 “คิดเปน” มาจากความเช่ือพื้นฐานเบื้องตนที่วา คนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา  
แตทุกคนมีความตองการสูงสุดเหมือนกัน คือ ความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขไดก็ตอเมื่อมีการ
ปรับตัวเองและสังคม สิ่งแวดลอมใหเขาหากันอยางผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี นําไปสูความ
พอใจและมีความสุข อยางไรก็ตามสังคมสิ่งแวดลอมไมไดหยุดน่ิง แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วอยูตลอดเวลา กอใหเกิดปญหาเกิดความทุกข ความไมสบายกายไมสบายใจขึ้นไดเสมอ 
กระบวนการปรับตนเองกับสังคม สิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืน จึงตองดําเนินไปอยางตอเน่ืองและ
ทันการณ คนที่จะทําไดเชนน้ี ตองรูจักคิด รูจักใชสติปญญา รูจักตัวเองและธรรมชาติ สังคม 
สิ่งแวดลอมเปนอยางดี สามารถแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางหลากหลายและพอเพียง อยางนอย 
3 ประการ คือ  
 1. ขอมูลที่เกี่ยวของกับตนเอง  
 2. ขอมูลทางสังคมและสิ่งแวดลอม  
 3. ขอมูลทางวิชาการ 
ซึ่งเปนหลักในการวิเคราะหปญหา เพื่อเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุดในการแกปญหา หรือ
สภาพการณที่เผชิญอยูอยางรอบคอบ จนมีความพอใจแลวก็พรอมจะรับผิดชอบการตัดสินใจน้ัน
อยางสมเหตุสมผล เกิดความพอดี ความสมดุลในชีวิตอยางสันติสุข เรียกไดวา “คนคิดเปน”  
ซึ่งกระบวนการคิดเปน อาจสรุปได ดังน้ี 
 

 

 

เรื่องที ่ 1 
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 อาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน เคยกลาวไววา “คิดเปน” เปนคําเฉพาะที่หมายรวมทุก

อยางไวในตัวแลว เปนคําที่บูรณาการเอาการคิด การกระทํา การแกปญหา ความเหมาะสม ความ

พอดี ความเช่ือวัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวในคําวา “คิดเปน” หมดแลว  

น่ันคือ ตองคิดเปน คิดชอบทําเปน ทําชอบ แกปญหาไดอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ไมใช

เพียงแคคิดอยางเดียว เพราะเรื่องดังกลาวเปนขอมูลที่ตองนํามาประกอบการคิด การวิเคราะห

อยางพอเพียงอยูแลว 

 จากแผนภูมิดังกลาวน้ี จะเห็นวา คิดเปนหรือกระบวนการคิดเปน น้ัน จะตอง

ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  1.  เปนกระบวนการเรียนรูที่ประกอบดวยการคิด การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล

ประเภทตาง ๆ ไมใชการเรียนรูจากหนังสือหรือลอกเลียนจากตํารา หรือรับฟงการสอนการบอก

เลาของครูแตเพียงอยางเดียว 

  2. ขอมูลที่นํามาประกอบการคิด การวิเคราะหตาง ๆ ตองหลากหลาย เพียงพอ 

ครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูล

ทางวิชาการ 
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  3. ผูเรียนเปนคนสําคัญในการเรียนรู ครูเปนผูจัดโอกาสและอํานวยความสะดวกใน

การจัดการเรียนรู 

  4. เรียนรูจากวิถีชีวิต จากธรรมชาติและภูมิปญญา จากประสบการณและการปฏิบัติ

จริง  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการเรียนรูตลอดชีวิต 

  5.  กระบวนการเรียนรูเปนระบบเปดกวาง รับฟงความคิดของผูอื่นและยอมรับความ

เปนมนุษยที่ศรัทธาในความแตกตางระหวางบุคคล ดังน้ัน เทคนิคกระบวนการที่นํามาใชในการ

เรียนรู จึงมักจะเปนวิธีการสานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุมสัมพันธเพื่อกลุมสนทนา 

  6.  กระบวนการคิดเปนน้ัน เมื่อมีการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติแลวจะเกิดความพอใจ  

มีความสุข แตถาลงมือปฏิบัติแลวยังไมพอใจ ก็จะมีสติไมทุรนทุราย ไมเดือดเน้ือรอนใจ แตจะ

ยอนกลับไปหาสาเหตุแหงความไมสําเร็จ ไมพึงพอใจกับการตัดสินใจดังกลาว แลวแสวงหาขอมูล

เพิ่มเติม เพื่อหาทางเลือกในการแกปญหา แลวทบทวนการตัดสินใจใหมจนกวาจะพอใจกับการ

แกปญหานั้น 

  การเชือ่มโยงความเชื่อพืน้ฐานทางการศกึษาผูใหญ/การศึกษานอกระบบ กบัปรัชญาคิดเปน 

 พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหนิยามคําวา ปรัชญา ไววา วิชาวา

ดวยหลักแหงความรูและความจริง   

 คิดเปน คือ ลักษณะอันพึ งประสงคที่ชวยใหคนสามารถดํารงชีวิตอยู ในสั งคมที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางสันติสุข เพราะ 

 1. มีความเช่ือมั่นในหลักแหงความเปนจริงของมนุษยที่ยอมรับในความแตกตางของ

บุคคล  

 2. เปนหลักการและแนวคิดสําคัญในการดําเนินโครงการตาง ๆ ทางการศึกษาผูใหญ 

การศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแตในอดีตที่ผานมาถึงปจจุบัน  

 3. เปนหลักคิดและแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทํางานการศึกษานอก

โรงเรียนและบุคคลทั่วไป 

 จากการที่คิดเปน เปนทั้งความเช่ือในหลักความเปนจริงของมนุษย เปนทั้งหลักการ 

แนวคิด และ   ทิศทางการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของ กศน. และเปนพื้นฐานที่สําคัญ

ในวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป รวมทั้งเปนการสงเสริมใหมีทักษะการเรียนรูเพื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิตในอนาคต คิดเปนจึงเปนที่ยอมรับและกําหนดใหเปน “ปรัชญาคิดเปน”หรือปรัชญา

การศึกษานอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับความเปน กศน. เปนอยางยิ่ง 
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                      ความหมาย ความสําคัญของการคดิเปน 

 

  ความหมายของการคิดเปน 

 “คิดเปน” หมายถึง การวิเคราะหปญหา และการแสวงหาคําตอบหรือทางเลือก  

เพื่อแกปญหาหรือดับทุกข ในอีกความหมายหน่ึง “คิดเปน” หมายถึง การคิดอยางรอบคอบเพื่อ

แกปญหา โดยอาศัยขอมูลตนเอง ดานสังคมและสิ่ งแวดลอม และดานวิชาการ มาเปน

องคประกอบในการคิดตัดสินใจแกปญหา นอกจากนี้ “คิดเปน” ยังหมายถึง การคิดที่ดี มีหลักการ

ในการดํารงชีวิตท่ีถูกตองที่สุด หากบุคคลใดนําไปใชเปนแนวคิดในการแกปญหาที่เปนอุปสรรคใน

การดํารงชีวิต ดวยการใชขอมูลที่เปนจริงและเพียงพอ ก็จะชวยใหแกไขปญหาได 

 จากความหมายของ “คิดเปน” ทั้ง 3 ความหมาย จะเห็นไดวามีทิศทางไปในทางเดียวกัน คือ 

  1. ปรัชญานี้มีไวเพื่อแกปญหา 

   2. สิ่งสําคัญที่สุดในการตัดสินใจแกปญหาคือ ขอมูล 

   3. ขอมูลประกอบการตัดสินใจ ตองเปนขอมูลจริง และมีจํานวนมากพอตอการ

ตัดสินใจ     

   4. ในความหมายของขอมูล ปรัชญาน้ีใชขอมูลใกลตัวที่เกี่ยวของกับปญหาเหลาน้ัน 

ไดแก ขอมูลตนเอง ขอมูลสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลวิชาการ 

   5. การคิดเปนมีลักษณะเปนพลวัตร หมายถึงปรับเปลี่ ยนได เสมอ ในกรณีที่

เปลี่ยนแปลงขอมูลหรือเปาหมายชีวิต 

  ความสําคัญของการคดิเปน 

 การคิดที่ผานกระบวนการอยางเปนระบบ จะสงผลใหการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิด

ความสําเร็จไดงาย อาจกลาวไดวา กระบวนการแกปญหาดวยปรัชญาคิดเปน มีความสําคัญตอ

สังคม คือ ชวยสรางสันติสุขใหเกิดกับสังคม เพราะถาคนสวนใหญยึดหลักการคิดดวยกระบวนการ

คิดเปน การมองปญหาจึงมองอยางเปนเหตุเปนผลสมจริง ความขัดแยงจะลดลงหรือไมเกิดความ

ขัดแยงขึ้น เมื่อไมมีความขัดแยงเกิดขึ้น สังคมก็จะมีแตความสุข ดังน้ันอาจสรุปความสําคัญของ

การคิดเปน ไดดังน้ี 

 

 

เรื่องที ่ 2 
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  1. สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองไดและมักไมมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน 

   2. ชวยใหเปนคนใจเย็น ยึดถือเหตุผล และมักไมทําอะไรตามอารมณของตนเอง 

   3. ชวยใหเปนคนที่มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ทั้งน้ีเกิดจากความสําเร็จของงานที่มีผลมา

จากการคิดเปน 

   4. ชวยใหไมถูกหลอกดวยขอมูลที่ไดรับและไมเช่ือถือสิ่งตาง ๆ อยางงาย ๆ แตจะ

วินิจฉัยไตรตรองและพิสูจนความจริงอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเลือก 

   5. สามารถใชประโยชนจากขอมูลที่ไดรับ มาสรางสรรคใหเกิดสิ่งที่มีประโยชนได 

 การที่คนเราจะมีคุณสมบัติในการเปนคนคิดเปนได ตองมีการฝกฝนทักษะเรื่องการคิด

เปนอยูเสมอ จนกลายเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวันแลว การดําเนินชีวิตก็จะมีลักษณะของคนคดิ

เปน ดังน้ี 

1. มีความเชื่อวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดา สามารถแกไขได 

2. การคิดที่ดีตองใชขอมูลหลาย ๆ ดาน (ตนเอง สังคม วิชาการ) 

3. เช่ือวาขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

4. สนใจที่จะวิเคราะหขอมูลอยูเสมอ 

5. รูวาการกระทําของตนเองมีผลตอสังคม 

6. ทําแลว ตัดสินใจแลว เกิดความสบายใจและเต็มใจรับผิดชอบ 

7. แกไขปญหาในชีวิตประจําวันอยางเปนระบบ 

8. รูจักชั่งนํ้าหนักคุณคาของการกระทํากับสิ่งรอบ ๆ ดาน 
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  การรวบรวมและวิเคราะหสภาพปญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

  และคิดวิเคราะห โดยใชขอมูลดานตนเอง สังคมสิ่งแวดลอม และวิชาการ 

  หลักการรวบรวมขอมูลประกอบการคดิเปน 

 ขอมูลที่จะใชในการคิด ตัดสินใจในดานตาง ๆ ควรพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 

  1. ขอมูลตาง ๆ ท่ีจะนํามาวิเคราะห ตองเปนขอมูลจริงเทาน้ัน เพราะถาเปนขอมูลที่

ไมจริงจะทําใหการตัดสินใจเกิดความผิดพลาดและทําใหการแกปญหาประสบความลมเหลวได 

  2. ในกรณีที่ขอมูลน้ัน ยังมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ

ตรวจสอบ ท่ีชัดเจนที่สุด คือการตรวจสอบที่เขาถึงตนตอของขอมูลอยางแทจริง 

  3. เมื่อตรวจสอบในหลายแนวทางแลว ความชัดเจนของขอมูลก็ยังไมปรากฏ   

ผูวิเคราะหตองตัดสินใจทิ้งขอมูลดังกลาวไป เพราะขอมูลที่พิสูจนไมได มักจะทําใหการวิเคราะห

ปญหาผิดพลาดได 

  4. ขอมูลที่ผานการวิเคราะหและเปนขอมูลที่เช่ือถือได ในแตละดานควรมีมากพอตอ

การคิดและตัดสินใจ ซึ่งจะชวยใหการตัดสินใจเปนการตัดสินใจที่ถูกตองมากที่สุด   

  การวิเคราะหสภาพปญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและวิเคราะห โดยใชขอมูลดาน

ตนเอง  ดานสังคมสิ่งแวดลอม  และดานวิชาการ  

 ในแนวทางของปรัชญาคิดเปน มนุษยควรใชขอมูลอยางนอย 3 ดาน ดังน้ี 

  1. ขอมูลดานตนเอง เชน พื้นฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพ การปฏิบัติตน สุขภาพ

อนามัย เปนตน 

  2. ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ขอมูลเกี่ยวกับสังคม สภาพแวดลอม 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เปนตน 

  3. ขอมูลดานวิชาการ ไดแก องคความรูที่เกี่ยวของและผูกพันกับปญหานั้น ๆ 

 มนุษยจะใชขอมูลทั้ง 3 ดาน มาเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมเพื่อ

แกปญหาที่ตนเองเผชิญอยู ถาสําเร็จ หมายถึง แกไขปญหาได มนุษยก็จะเกิดความสุข ในทางตรง

ขามถาไมสําเร็จ ก็ยังคงเผชิญกับปญหาหรือยังเกิดความทุกขอยูตอไป ตองคิดคนหาขอมูล

ประกอบการตัดสินใจใหม 

 

เรื่องที ่ 3 



36 
 

 
 

  กระบวนการและขัน้ตอนการคิดแกปญหาแบบคนคิดเปน 

 กระบวนการและขั้นตอนการแกปญหาแบบคนคิดเปน มี  6 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นทําความเขาใจกับทุกขและปญหา  เกิดข้ึนได 2 ทาง คือ 

   1)  ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน เมื่อเศรษฐกิจทรงตัวหรือซบเซา ทําให

รายได ของเราลดนอยลง คนในสังคมมีการดิ้นรนแกงแยงกัน การเอาตัวรอด การลักขโมย จี้ปลน 

ฆาตกรรม สงผลกระทบตอความเปนอยูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาหลายเรื่อง

สืบเนื่องมาจากสุขภาพอนามัย ภัยจากสิ่งเสพติดหรือปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน 

   2) ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายใน คือ ปญหาจากตัวมนุษยเอง คือ ปญหาที่เกิด

จากกิเลส  ในจิตใจของมนุษย ซึ่งมี 3 เรื่อง คือ โลภะ ไดแก ความอยากได อยากมี อยากเปน มาก

ขึ้นกวาเดิม มีการดิ้นรนแสวงหาตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด ไมมีความพอเพียง เมื่อแสวงหาดวยวิธี

สุจริตไมได ก็ใชวิธีการทุจริต ทําใหเกิดความไมสงบ ไมสบายกาย ไมสบายใจ ไมมีที่สิ้นสุด โทสะ 

ไดแก ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทคนอื่น ความคิดประทุษรายคนอื่น โมหะ ไดแก ความไมรู 

หรือรูไมจริง หลงเช่ือคําโกหก หลอกลวง ชักชวนใหหลงกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง ทําเรื่องเสียหาย 

เห็นผิดเปนชอบ เห็นกงจักรเปนดอกบัว เปนตน  

  2. ขั้นหาสาเหตุของปญหา  

   เปนขั้นตอนที่จะวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่อาจเปนสาเหตุของปญหา เปนตัวตนตอ

ของปญหา ทั้งที่เปนตนเหตุโดยตรงและที่เปนสาเหตุทางออม ทั้งน้ี ตองวิเคราะหจากสาเหตุที่

หลากหลายและมีความเปนไปไดหลาย ๆ ทาง การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอาจทําไดงาย ๆ 

ใน 2 วิธี คือ 

   1) การวิเคราะหขอมูล  โดยการนําเอาขอมูลที่หลากหลายดาน มาแยกแยะและ

จัดกลุมของขอมูลสําคัญ ๆ เชน ขอมูลดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาวะแวดลอม วิทยาการใหม ๆ 

นโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการ ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งสาเหตุของปญหาอาจ

มาจากขอมูลอยางนอย 3 ประการ คือ 

    - สาเหตุสําคัญมาจากตนเอง จากพื้นฐานของชีวิตตนเองและครอบครัว ความ

ไมสมดุลของการงานอาชีพที่พึงปรารถนา ความขัดของที่เกิดจากโรคภัยของตนเอง ความโลภ 

โกรธ หลง ในใจของตนเอง ความคับของใจในการรักษาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง ฯลฯ 

    - สาเหตุสําคัญมาจากสังคม ชุมชนและสภาวะแวดลอม ความไมพึงพอใจ            

ตอพฤติกรรมไมพึงปรารถนาของเพื่อนบาน การขาดแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชุมชน

ทะเลาะเบาะแวง ขาดความสามัคคี ฯลฯ 
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    - สาเหตุสําคัญมาจากการขาดแหลงขอมูล แหลงความรู ความเคลื่อนไหวที่

เปนปจจุบันของวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ขาดภูมิปญญาที่จะชวยเติมขอมูลทางปญญาใน

การบริหารจัดการ ฯลฯ 

 

   2) การวิเคราะหสถานการณ โดยการนําเอาสภาพเหตุการณตาง ๆ มาพัฒนาหา

คําตอบโดยพยายามหาคําตอบในลักษณะตอไปน้ีใหมากที่สุด คือ อะไร ที่ไหน เมื่อไร เพียงใด 

ตัวอยาง เชน วิธีการอะไรที่กอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนนี้  สิ่งแวดลอมอะไรที่กอใหเกิดสภาพ

เหตุการณเชนน้ี บุคคลใด        ท่ีกอใหเกิดสภาพเหตุการณเชนน้ี  ผลเสียหายเกิดขึ้นมาไดอยางไร 

ทําไมจึงมีสาเหตุเชนนี้เกิดขึ้น ฯลฯจากน้ันจึงจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุตาง ๆ คือ หาพลัง

ของสาเหตุท่ีกอใหเกิดปญหา ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

    - ปญหาแตละปญหาอาจเปนผลเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ 

    - ทุกสาเหตุยอมมีอันดับความสําคัญ หรือพลังของสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาใน

อันดับแตกตางกัน 

    -  ทรัพยากรมีจํากัด ไมวาจะเปนบุคลากร เงิน เวลา วัสดุ ดังน้ันจึงตองพิจารณา

จัดสรรการใชทรัพยากรใหตรงกับพลังที่กอปญหาสูงสุด 

  3. ขั้นวิเคราะหเสนอทางเลือกของปญหา 

   เปนขั้นตอนที่ตองศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางหลากหลายและทั่วถึง เพียงพอ

ทั้งขอมูลดานบวกและดานลบอยางนอย 3 กลุมขอมูล คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลที่เกี่ยวของ

กับสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลทางวิชาการ แลวสังเคราะหขอมูลเหลาน้ันขึ้นมาเปนทางเลือกใน

การแกไขปญหาหลาย ๆ ทางที่มีความเปนไปได 

  4. ขั้นการตัดสินใจ 

   เลือกทางเลือกในการแกปญหาที่ดีที่สุดจากทางเลือกทั้งหมดท่ีมีอยู เปนทางเลือกที่

ไดวิเคราะหและสังเคราะหจากขอมูลทั้ง 3 ดาน พรอมสมบูรณแลว บางครั้งทางเลือกที่ดีที่สุด อาจ

เปนทางเลือกที่ไดจากการพิจารณาองคประกอบที่ดีที่สุดของแตละทางเลือก นํามาผสมผสานกันก็ได 

  5. ขั้นนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ 

   เมื่อไดตัดสินใจดวยเหตุผลและไตรตรองขอมูลอยางรอบคอบพอเพียงและครบถวน 

ทั้ง 3 ประการแลว นับวาทางเลือกที่ตัดสินใจนั้นเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุดแลว 
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  6. ขั้นติดตามประเมินผล 

   เมื่อตัดสินใจดําเนินการตามทางเลือกที่ดีที่สุดแลว พบวามีความพอใจก็จะมี

ความสุข  แตถานําไปปฏิบัติแลวยังไมพอใจ ไมสบายใจ ยังขัดของเปนทุกขอยู ก็ตองกลับไปศึกษา

คนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดานใดดานหน่ึง หรือทั้ง 3 ดาน ที่ยังขาดตกบกพรองอยู จนกวาจะมี

ขอมูลที่เพียงพอ ทําใหการตัดสินใจครั้งน้ันเกิดความพอใจ และมีความสุขกับการแกปญหานั้น 

 

 อยางไรก็ตามสังคมในยุคโลกาภิวัตนเปนสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง 

ปญหา ก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทุกขก็เกิดข้ึน ดํารงอยู และดับไป หรือเปลี่ยนโฉมหนาไปตาม

กาลสมัย กระบวนทัศนในการดับทุกขก็ตองพัฒนารูปแบบใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันอยู

ตลอดเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย กระบวนการดับทุกขหรือแกปญหาก็

จะหมุนเวียนมาจนกวาจะพอใจอีก เปนเชนน้ีอยูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อใหมองเห็นภาพและ

เกิดความเขาใจมากขึ้น จึงขอสรุปเปนแผนภูมิกระบวนการและขั้นตอนการแกปญหาแบบคนคิด

เปน เพื่อจะชวยใหเห็นขั้นตอน ของกระบวนการแกปญหาของคนคิดเปน ดังน้ี 
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ตัวอยางกระบวนการและขั้นตอนการแกปญหาแบบคนคิดเปน 

กรณีศึกษาเรื่อง การติดยาเสพติดของเยาวชน 

ปญหา 

 นายสมชาย เปนเยาวชนอาศัยอยูกับเพื่อน ชานเมืองกรุงเทพฯ มีอาชีพเปนชางกอสราง 

รับจางตอเติมซอมแซมเล็ก ๆ นอย ๆ ในหมูบาน บางครั้งก็รับเปนคนงานรับจางรายวันของบริษัท

รับเหมาทํางานไม งานปูน ทั่วไป ไมมีงานประจํา เปนหลักแหลง รายไดไมแนนอน เคลื่อนยายไป

ตามแหลงงานพรอมกับเพื่อนคนงานอื่น ๆ พื้นเพเดิม พอแมเปนเกษตรกรอยูตางจังหวัด ยากจนมี

ลูกหลายคน  นายสมชายจึงตองมาเปนคนงานกอสรางเพื่อหาเงินสงไปใหพอแม แตปรากฏวา 

ลําพังการเลี้ยงตัวเองก็ไมคอยจะพออยูแลว คาครองชีพในกรุงเทพฯ ก็สูง คาใชจายก็มากกวาอยู

ตางจังหวัด ชีวิตก็โดดเดี่ยว  มีแตเพื่อน ๆ วัยเดียวกัน ไมมีผูใหญคอยดูแล สมชายเรียนจบแค

ประถมศึกษาจากตางจังหวัดแลวไมไดเรียนตอ ไมไดรับการแนะนําหรือไดรับความรูเพิ่มเติม

หลังจากออกจากโรงเรียนแลว เพื่อน ๆ รวมงานก็จะมีลักษณะเดียวกันแทบทุกคน ผูรับเหมาซึ่ง

เปนคนจางงานก็ไมเคยสนใจความเปนอยูของคนงาน แตก็จายคาจางตามแรงงาน ไมเอาเปรียบ

คนงาน เมื่องานมีนอยลง สมชายขาดงานบอยขึ้น คบเพื่อนเที่ยวเตรมากขึ้น เริ่มดื่มเหลา และติด

ยาเสพติดตามเพื่อน ๆ ในที่สุด 

 ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเขาใจกับทุกขและปญหา 

 ประการแรก คิดมีสติ เพื่อพิจารณาปญหาใหชัดเจน และสรางความมั่นใจวาจะแกปญหา

ไดจากนั้นจึงพิจารณาความล้ําลึกและซับซอนของปญหาการติดยาของนายสมชาย เพื่อแยกแยะ

ความหนักเบาของการติดยา และมองชองทางในการเขาถึงปญหา รวมท้ังเขาถึงความเช่ือมโยงของ

สภาวะแวดลอมของการติดยาของสมชายวาเกี่ยวของกับเร่ืองอะไรบาง อยางไรในเบื้องตน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นหาสาเหตุของปญหา 

 ขั้นน้ี เปนการศึกษาสาเหตุของการติดยาของสมชาย ซึ่งจะตองศึกษาจากขอมูล 

ที่หลากหลาย  ทั้งจากเรื่องสวนตัวของสมชาย (ขอมูลดานตนเอง) ในเรื่องประวัติครอบครัว 

ความเปนมา สถานะความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคม การทํามาหากิน นิสัย ความประพฤติ การคบ

เพื่อน ความอดทน ฯลฯ เพื่อดูวาเรื่องสวนตัวของสมชายเรื่องใดจะเปนตัวนําไปสูปญหาการติดยา

ของสมชายบาง ตองศึกษาขอมูลจากสภาวะแวดลอม (ขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม) ที่จะทําให

สมชายประสบปญหาติดยา เชน การคบเพื่อน การเสพสุรา ลักษณะของการทํางานที่ตองเรรอนไป

ตลอดเวลา แหลงความรูหรือภูมิปญญาที่จะเปนประโยชนในการเรียนรู แหลงมั่วสุรา ทั้งการซื้อ 
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การขาย การเสพยาในชุมชน ฯลฯ รวมท้ังขอมูลที่เกี่ยวกับความรู (ขอมูลดานวิชาการ) เรื่องยา

เสพติดและอันตรายจากการเสพยา ความใสใจของชุมชนในเรื่องการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับภัย

จากยาเสพติด  การเขาถึงเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ  และประสิทธิภาพของสื่อ ปองกันสิ่งเสพ

ติดของประชาชนในชุมชน ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ตองนํามาวิเคราะหอยางหลากหลาย เพื่อสังเคราะห

หาสาเหตุของปญหาติดยาของสมชาย 

 ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะหเสนอทางเลือกของปญหา 

 เปนขั้นตอนที่จะตองนําเอาสาเหตุตาง ๆ ท่ีทําใหสมชายติดยาที่วิเคราะหไดจากขอมูลทั้ง 

3 ดานมาสังเคราะห สรุปเปนทางเลือกในการแกไขปญหาหลาย ๆ ทางเลือกที่มีความเปนไปได 

เชนไปบวชเพื่อหนีใหพนจากสังคมติดยาเสพติดในชุมชน เลิกคบเพื่อนที่ติดยาโดยสิ้นเชิง เปลี่ยน

อาชีพไปทํางาน  ที่เปนหลักแหลง ไมเรรอน ศึกษาหาความรูการประกอบอาชีพใหมที่หางไกลจาก

ยาเสพติด ปรึกษาผูรูและหนวยงานที่ชวยเหลือผูติดยาเพื่อเลิกเสพยาและฝกอาชีพใหม เพื่อใหมี

รายได กลับบานตางจังหวัดเพื่อไปบําบัดการติดยาและอยูกับครอบครัว ฯลฯ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นการตัดสินใจ 

 เปนขั้นตอนที่สมชายเองจะตองตัดสินใจเลือกทางแกปญหาการติดยาของตนเอง ที่คิดวา

ดีท่ีสุดเหมาะสมกับตนเอง สามารถปฏิบัติไดดวยความพอใจ เชน เลิกเที่ยวเตรกับเพื่อนที่เสพยา 

แลวไปปรึกษากับผูรู ขอเขาโครงการบําบัดการติดยาของหนวยงานในชุมชน และเขารับการฟนฟู

สุขภาพควบคูกับการฝกอาชีพที่มีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น เปนตน 

 ขั้นที่ 5 ขั้นนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ 

 ขั้นตอนนี้ สมชายจะตองเขารับการบําบัดการติดยา ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการโดยเฉพาะ 

สมชายตองอดทนรับการบําบัดใหครบถวนตามวิธีการ และตองมีความตั้งใจแนวแนที่จะเลิกติดยา 

สัญญากับตนเองวาจะไมหวนกลับมาเสพยาอีก ตองเขารับการดูแลรักษาฟนฟูสุขภาพทั้งรางกาย

และจิตใจ รวมทั้งเขาศึกษาอาชีพใหมจากศูนยฝกอาชีพ เพื่อจะไดมีชองทางในการทํามาหากิน

หลังจากบําบัดการติดยาแลว 

 ขั้นที่ 6 ขั้นติดตามประเมินผล 

 ขั้นนี้เปนการประเมินตนเองของสมชายวาการตัดสินใจของตนเองที่จะเลิกเสพยา และ

ตั้งใจ  จะเปนคนดี มีอาชีพที่จะเปนชองทางในการทํามาหากิน มีรายได ไมตองเปนทุกข แลวหัน

ไปเสพยาอีกนั้น ทําไดหรือไมในทางปฏิบัติ พอใจและสบายใจที่จะเขารับการบําบัดและฟนฟู

สุขภาพหรือไม ตั้งใจฝกอาชีพเพียงใด ถาพอใจและสบายใจก็จัดวาแกปญหาได  แตถาลงมือ
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ปฏิบัติแลวยังไมสบายใจ  ยังทุรนทุรายยังไมสงบสุข ก็ตองยอนกลับไปดูขอมูลทั้ง 3 ดานอีกครั้งวา

ยังไมไดศึกษาขอมูลดานใดอยางพอเพียงหรือไม  จากน้ันจึงศึกษาหาขอมูลน้ัน ๆ จากแหลงขอมูล

เพิ่มเติม แลวนํามาคิดวิเคราะห สังเคราะห หาทางเลือกใหมเพื่อการตัดสินใจแกปญหาตอไป 

จนกวาจะพบทางเลือกแกปญหาไดอยางพอใจ 

 

       กระบวนการและเทคนคิการเกบ็ขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

         ทั้ง 3 ประการของบคุคล ครอบครัว และชุมชน เพือ่ประกอบการคดิการตดัสนิใจ 

 ขอมูล คือ ขาวสาร รายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เปนขอเท็จจริงของสิ่งตาง ๆ เหตุการณ

ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เปนขอเท็จจริงที่เปนสัญลักษณ ตัวเลข จํานวน รูปภาพ เสียง 

วีดิทัศน คําอธิบาย เชน ตัวเลขแสดงจํานวนลูกคา จํานวนคนปวย คะแนนสอบ ภาพแผนดินไหว  

พายุหมุน เปนตน 

 สารสนเทศ  คือ ขอมูลที่ผานกระบวนการประมวลผล วิเคราะหจนสามารถนําไปใชใน

การตัดสินใจตอไปไดทันที 

 ขอแตกตางระหวางขอมูลและสารสนเทศ 

 ตัวอยาง  

 ขอมูล : ผูเรียน กศน.อําเภอเวียง มีจํานวน 30,000 คน มีครูผูสอนจํานวน 30 คน 

 สารสนเทศ : อัตราสวนครูผูสอนตอผูเรียน กศน.อําเภอเวียง เทากับ 30,000/30 = 

1,000 

  ลักษณะของขอมูล 

 ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เปนขอมูลที่แสดงความแตกตางในเรื่อง

ปริมาณหรือขนาด ในลักษณะของตัวเลขโดยตรง เชน อายุ สวนสูง นํ้าหนัก ปริมาณตาง ๆ 

 ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เปนขอมูลที่แสดงลักษณะที่แตกตางกัน เชน 

เพศชาย เพศหญิง จะเปนขอมูลที่ไมไดอยูในรูปของตัวเลขโดยตรง 

  ประเภทของขอมูล 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการที่ผูใชเปนผูเก็บขอมูล

โดยตรง ซึ่งอาจจะเก็บดวยการสัมภาษณหรือสังเกตการณ เปนขอมูลที่มีความนาเช่ือถือมากที่สุด 

เน่ืองจากยังไมมีการเปลี่ยนรูป และมีรายละเอียดตามที่ผูใชตองการ แตจะตองเสียเวลาและ

เรื่องที ่ 4 
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คาใชจายมาก เชน ขอมูลที่ไดจากการนับจํานวนรถที่เขา - ออก หางสรรพสินคา ในชวงเวลา 

01.00-12.00 น . ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับการใชหองสมุด 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดมาจากแหลงขอมูล ที่มีผูเก็บ

รวบรวมไวแลว เปนขอมูลในอดีต และมักจะเปนขอมูลที่ไดผานการวิเคราะหเบื้องตนมาแลว ผูใช

นํามาใชไดเลย จึงประหยัด ทั้งเวลาและคาใชจาย บางครั้งขอมูลทุติยภูมิจะไมตรงกับความ

ตองการหรือมีรายละเอียดไมเพียงพอ นอกจากนั้นผูใชจะไมทราบถึงขอผิดพลาดของขอมูล  

ซึ่งอาจจะทําใหผูที่นํามาใชสรุปผิดพลาดไปดวย 

 

  คณุสมบตัิที่เหมาะสมของขอมูล 

 1. ความถูกตอง ความผิดพลาดของขอมูลมาจากคน หรือเครื่องจักร ตองออกแบบ

โครงสรางวิธีการเก็บขอมูลใหผิดพลาดนอยที่สุด 

 2.  ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน การไดมาของขอมูลตองรวดเร็ว ใหทันตอเหตุการณ 

เพราะขอมูลเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 3.  ความสมบูรณ ตองสํารวจและสอบถามความตองการของผูใชขอมูล 

 4.  ความชัดเจนและกะทัดรัด ตองออกแบบโครงสรางของขอมูลใหกะทัดรัดสื่อความหมายได 

 5.  ความสอดคลอง ตองมีการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย 

 การทําขอมูลใหเปนสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการใชงาน จําเปนตองใชเทคโนโลยีเขา

มาชวย ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล  การประมวลผล และการดูแลรักษา

สารสนเทศเพื่อการใชงาน 

 เทคนิคการรวบรวมขอมูล ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม  การ

ทดสอบ ทดลอง การสํารวจ และการศึกษาเอกสาร หรือแหลงขอมูลออนไลน ขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ตาง ๆ  

 การบันทึกขอมูล เปนการนําเอาขอมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อวิเคราะหและสังเคราะห และ

นําไปใชประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการบันทึกขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

  1. อานขอความที่จะยอใหเขาใจ หาใจความสําคัญของแตละยอหนาและใจความรองที่

สําคัญ ๆ 

  2. นําใจความสําคัญและใจความรอง มาเรียบเรียงดวยสํานวนของตนเอง 

  3. ถาขอความที่อานไมมีช่ือเรื่อง ตองตั้งช่ือเรื่องเอง กรณีตัวเลขหรือจํานวนตองระบุ

หนวยชัดเจน 
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  การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสนิใจ 

 1. การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูล เปนการแยกแยะขอมูล หรือสวนประกอบของขอมูลออกเปน

สวนยอย ๆ ศึกษารายละเอียดของขอมูลในการคิดเปนทั้ง 3 ประการ วาแตละดานมีขอมูล

อะไรบาง เพื่อใหรูวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร วิเคราะหและตรวจสอบขอมูลรอบดาน ทั้งดาน

บวกและดานลบ ดูความหลากหลายและพอเพียงเพื่อใหไดขอมูลที่แมนยํา เที่ยงตรง เช่ือถือได 

สมเหตุสมผล การวิเคราะหขอมูล มีประโยชนชวยใหเราสามารถเขาใจเรื่องราวหรือเรื่องตาง ๆ  

ที่แทจริง ไมเช่ือตามคําบอกเลาหรือคํากลาวอางของใครงาย ๆ 

 2.  การสังเคราะหขอมูล 

  การสังเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่เกี่ยวของ ถูกตอง ใกลเคียงกันมารวบรวม  

จัดกลุม จัดระบบเปนกลุมใหญ นําขอมูลการคิดเปนทั้ง 3 ประการ ที่วิเคราะหแมนยํา เที่ยงตรง 

หลากหลายและพอเพียง ทั้งดานบวกและดานลบไว แลวมาจัดกลุมทางเลือกในการแกปญหา  

ใชในการประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม เปนที่ยอมรับและพอใจที่สุดนํามา

แกปญหาตอไป 

  การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลทั้ง  3 ดาน เปนเรื่องของทักษะที่จะตองมีการ

ฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการคิด 
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           การกําหนดแนวทางทางเลอืกที่หลากหลายในการแกปญหาอยางม ี

เหตผุล มคีณุธรรม จริยธรรมและมีความสุขอยางยัง่ยืน การประยกุต    

ใชอยางมีเหตผุล เหมาะสมกบัตนเอง ครอบครัวและชุมชน/สังคม 

 สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และสังคมอยางรวดเร็ว 

พรอมทั้งความเจริญทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่สามารถสื่อสารถึงกันไดภายในเวลาอันสั้น 

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต โดยขาดการวิเคราะหถึงความเปนมา

และเหตุผลที่แทจริงอยางถูกตอง เกิดปญหาตาง ๆ ตั้งแตการฉอฉลของนักการเมือง การทุจริต 

ฯลฯ ซึ่งปญหาสังคมตาง ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงการหยอนยานทางดานคุณธรรม จริยธรรมของ

คนในชาติเปนอยางมาก และควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน คุณธรรมเปนรากฐานของความ

เจริญรุงเรืองของสังคม ดังน้ัน คนไทยควรพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

 1. คุณธรรม จริยธรรมเพื่อการคิดแกปญหา มี 4 ประการ ตามพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

  ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตนเองที่ประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่

เปนประโยชนและเปนธรรม 

  ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกฝนตนเองใหประพฤติปฏิบัติในความสัจ 

ความดีน้ัน 

  ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม 

  ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอย

ของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

 2. คุณธรรมที่ใชในการแกปญหาชีวิต 

  ทุกข คือ ความไมสบายกาย ไมสบายใจที่เกิดขึ้นเน่ืองจากปญหาตาง ๆ 

  สมุทัย คือ เหตุที่ทําใหเกิดทุกข ซึ่งเกิดจากปญหาทั้งหลาย 

  นิโรธ คือ ความดับทุกข 

  มรรค คือ แนวทางปฏิบัติในเชิงพฤติกรรมที่เปนไปไดท่ีจะไมใหเกิดปญหาอีก 

 3. ธรรมเพื่อการบริหาร 

  “คนที่รูตัวเองวาเปนคนโง ยังพอเปนคนฉลาดไดบาง แตคนโงที่สําคัญผิดคิดวาตัวเอง

เปนคนฉลาด จัดเปนคนโงแท” 

“หัดน่ิงเปนบาง หัดโงเปนบาง หัดแพเปนบาง น่ันแหละทานกําลังชนะและกําลังฉลาด

ขึ้น” 

เรื่องที ่ 5 
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“คนสรางงาน งานสรางคน วาวขึ้นสูงเพราะมีลมตาน คนจะขึ้นสูง เพราะเผชิญกับ

ปญหา อุปสรรค” 

  “มารไมมี บารมีไมเกิด” 

 4. ธรรมสุภาษิตสําหรับชาวบาน 

  “ถาแคบนักมักคับขยับยาก ถากวางมากไมมีอะไรจะใสสม ถาสูงนักมักจะลอยไปตาม

ลม ถาต่ําตมมักจมธรณี” 

  “ไมสูงกวาแม มักจะแพลมบน คนสูงเกินคน มักจะโคนกลางคัน” 

 คนเราเมื่อเกิดมามีชีวิต มีพื้นฐานที่แตกตางกันอยางหลากหลายทั้งอาชีพ ฐานะ 

การศึกษา อารมณ ความรูความสามารถ บทบาททางสังคม ฯลฯ การเผชิญกับปญหาก็เปน

ธรรมชาติที่หนีไมพน ทุกคนจึงตองมีสติ  มีสมาธิ  เพื่อใหเกิดปญญา หาทางแกปญหาตาง ๆ โดย

การแสวงหาขอมูลที่หลากหลายและเพียงพอประกอบการคิด มีทางเลือกที่หลากหลาย คุณธรรม

จริยธรรมของประชาชนหลายเรื่องที่จําเปนตองนํามาฝกเพื่อพัฒนาประชาชน หรือพูดงาย ๆ                   

วาคุณธรรมหลายประการที่ประชาชนชาวไทยตองมี อยางไรก็ตามคุณธรรม จริยธรรม เปนเรื่อง

ของแตละบริบทของชุมชนที่ไมเหมือนกัน การนําคุณธรรมจริยธรรมมีความจําเปนตองนําไป

ประกอบในการคิดแกปญหาใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชนดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

 

 

 ใหผูเรียนอานกรณีตัวอยางตอไปน้ี จากนั้นใหพิจารณาวา มีขอมูลใดบางที่เปนขอมูลของ

ตนเอง ขอมูลสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลวิชาการ แลวบันทึกลงในแบบฟอรมจําแนกขอมูล  

เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว ใหผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และกําหนดทางเลือกเพื่อการ

ตัดสินใจ  2 - 3 ทางเลือกที่เหมาะสม และเปนไปไดในการแกปญหา เพื่อไมใหเกิดเหตุการณดัง

กรณีตัวอยาง จากนั้นนําทางเลือกมาพิจารณาวาทางเลือกใดเปนทางเลือกในการตัดสินใจที่ดีที่สุด 

โดยใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงในแบบฟอรมที่กําหนด 

 

แบบบันทึกขอมูล 

1. ชื่อกรณีตัวอยาง : ผัวหึงโหดใชมีดฟนเมีย นิ้วขาด 3 นิ้ว 

2. เนื้อหาสาระของกรณีตัวอยาง 

จากกรณี นางสาววานุช อายุ 30 ป ถูก นายอภิรัก อายุ 32 ป อดีตสามี ที่เลิกรากันไปได

ประมาณ 1 เดือน ทํารายรางกายดวยการใชมีดฟนเขาที่ใบหนา และมือซายจนนิ้วโปง น้ิวช้ี และ

น้ิวกลางหายไป 3 น้ิว ขณะที่ นางสาววานุช อุมลูกวัย 2 เดือน อยูในออมกอด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 

25 ธ.ค. 2558 ยังจับคนรายไมได 

วันที่ 11 ม.ค. 2559 ผูสื่อขาวไดรับการรองเรียนจาก นางสาววานุช อายุ 30 ป วา ถูก

นายอภิรัก อายุ 32 ป สามี ทํารายรางกายดวยการใชมีดฟนเขาที่ใบหนาและมือซายจนนิ้วโปง 

น้ิวช้ี และนิ้วกลางหายไป 3 นิ้ว เหตุการณผานไปหลายวันแลว แตเจาหนาที่ตํารวจยังไมสามารถ

จับกุมตัวได ตนเองเกิดความกลัววาอดีตสามีจะยอนกลับมาทํารายอีก เพราะหลังจากเกิดเหตุ  

ตนไดไปแจงความไวแลว แตอดีตสามีก็ยังโทรมากอกวน 

นางสาววานุช เลาวา เหตุการณเรื่องน้ีเกิดเมื่อเวลาประมาณกอนเที่ยงของวันที่ 25 

ธันวาคม 2558 ขณะที่ตนเองน่ังเลี้ยงลูกนอยวัย 2 เดือน ที่เกิดกับนายอภิรัก หางจากปอมตํารวจ 

ประมาณ 600 เมตร ขณะนั้น นายอภิรัก อดีตสามี ที่ไดเลิกรากันไปประมาณ 1 เดือน ไดยอนกลับ

มาที่บาน พรอมกับ มีอาการเมามายอยางหนัก 

จากน้ันก็เปดฉากตอวาพรอมกับหาเรื่องทะเลาะเหมือนเดิม ตนจึงอุมลูกมากอดและ

พยายามจะเดินหนีแตไมทัน นายอภิรัก ไดความีดเพื่อทํารายตน โดยมีลูกอยูในออมกอด ตนจึงใช

มือรับเพราะกลัวจะถูกลูกนอย ทําใหน้ิวมือขาดไป 3 น้ิว ตนจึงรองขอความชวยเหลือ ชาวบานที่ได

http://news.sanook.com/
http://home.sanook.com/
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ยินเหตุการณจึงไดเขามาหามปราม พรอมกับแจงเจาหนาที่ตํารวจ โดยมีหนวยกูภัยศีลธรรม

สมาคม และรอยตํารวจโทมงคล เงินสะพรั่ง หัวหนาสายตรวจบานทาจาม เขามาชวยเหลือนําสง

โรงพยาบาล สวนนายอภิรัก ผูกอเหตุอาศัยชวงชุลมุนหลบหนีไป 

ดาน พ.ต.ท.ณัฐวรรฐฏ ศรีทองเพชร สารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรหนองใหญ อําเภอ

หนองใหญ จังหวัดชลบุรี กลาววา หลังจากเกิดเหตุก็ไปตรวจสอบและดูอาการของผูบาดเจ็บและ

ไดลงบันทึกประจําวัน รวมท้ังไดออกหมายจับผูกอเหตุ พรอมไดไปประสานไปยังสถานีตํารวจตาง 

ๆ เพื่อติดตามตัวมาดําเนินคดีตอไป 

ลาสุด ผูสื่อขาวรายงานวา เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผานมา นายอภิรัก หรือ เปล ผูตองหาตาม

หมายจับ ศาลจังหวัดชลบุรี ที่ จ.6/2558 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559 ขอหาพยายามฆาผูอื่น บุกรุก

เขาไปกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของเขาโดยปกติ โดยมี

อาวุธและใชกําลังประทุษรายและพาอาวุธมีดไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ โดยไมมีเหตุ

อันสมควร ไดเดินทางเขามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.หนองใหญ จ.ชลบุรี หลังใชอาวุธมีดฟน

ใบหนาและมือขางซาย ขาดไป 3 น้ิว ของ นางสาววานุช ขณะอยูในบาน หมูที่ 4 ต.หนองเสือ

ชาง อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี จนไดรับบาดเจ็บสาหัส กอนขับขี่รถจักรยานยนตหลบหนี โดย พ.ต.อ. 

สุรพงษ ไทยประเสริฐ ผกก.สภ.หนองใหญ เปดเผยวา ไดสั่งการใหฝายสืบสวนเรงทําการสืบสวน

จนทราบวาคนราย คือ นายอภิรัก และทราบวาไดหลบหนีไปกบดานอยูที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

จึงเขาตรวจสอบกดดัน และพูดคุยกับปาของนายอภิรัก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผานมา   

ปาของนายอภิรัก ไดพาเขามอบตัวกับเจาหนาที่ สวนมูลเหตุน้ันจากการสอบสวน พบวานายอภิรัก 

เกิดความหึงหวงภรรยาที่มีผูชายมาพัวพัน และระแวงวาจะไปมีชายอื่น ประกอบกับภรรยาไมยอม

ใหอุมลูกวัย 2 เดือน จึงเกิดความโมโหและลงมือกอเหตุดังกลาว อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ตํารวจได

แสดงหมายจับ และทําการจับกุมนายอภิรัก และใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป                  

 (ที่มา : http://news.sanook.com/1935574/) 

 

 

 

 

 

 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://home.sanook.com/
http://guru.sanook.com/6443/
http://campus.sanook.com/1380493/
http://news.sanook.com/1935574/
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3. ขอมูลที่จําแนกทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย ดานตนเอง ดานสังคมสิ่งแวดลอม และดาน

วิชาการ 

ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม ขอมูลดานวิชาการ 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

4. ทางเลือกที่เสนอเพื่อพิจารณาตัดสินใจ 

1) .................................................................................................................................................

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

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

2) ............................................................................................................................................... 

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

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

3) ................................................................................................................................................. 

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

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

 4)..................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................... 
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5. ทางเลือกที่ตดัสนิใจเลือกและเหตผุลประกอบการตดัสินใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………..………………………………………………………………………………………...... 
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                      ความหมาย  ความสําคัญการวิจัยอยางงาย กระบวนการและขั้นตอนของ

การดําเนนิงาน 

  ความหมาย  และความสําคัญการวิจัยอยางงาย 

  1. ความหมายของการวิจัย การวิจัยเปนกระบวนการแกปญหาโดยผานการวางแผน             

การรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ การวิเคราะหขอมูล และการตีความหมายขอมูล หรืออาจกลาว

สรุปไดวา การวิจัยเปนการแสวงหาคําตอบของปญหา หรือขอสงสัยตาง ๆ โดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  ซึ่งวิธีการดังกลาว มีระบบ มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่จะไดคําตอบที่ถูกตองและ

เช่ือถือได 

 2. การวิจัยอยางงาย เปนกระบวนการคนหาองคความรูหรือขอคนพบในการแกปญหา

หรือแนวทางการพัฒนางานที่มีกระบวนการไมซับซอน ใช เวลาไมมาก ไมจําเปนตองมี

เอกสารอางอิงมากมาย แตเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงและสะทอนความเปนเหตุเปนผล  

การเขียนรายงานวิจัยอาจเขียนในลักษณะสั้น ๆ ไมตองมีบทคัดยอ 

 3. ความสําคัญการวิจัยอยางงาย การวิจัยอยางงายมีความสําคัญ ทั้งในสวนของครูผูสอน

และผูเรียน ดังน้ี 

  3.1 ความสําคัญของการวิจัยอยางงายที่มีตอครู 

   1. ชวยใหครูเกิดการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีมาตรฐาน

มากยิ่งขึ้น 

   2. ชวยใหครูเนนวิธีการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนดวยคําตอบที่พบ

จากการวิจัย 

  3.2 ความสําคัญของการวิจัยอยางงายที่มีตอผูเรียน 

   1. ชวยใหเกิดแรงจูงใจใหผู เรียนเกิดความอยากรู อยากเห็น อยากเรียน และ

พัฒนาพฤติกรรม 

   2. ผูเรียนไดรับการชวยเหลือและพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
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   3. เปนการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสรางบรรยากาศการเรียนรูของ

ผูเรียน 

   4. กอใหเกิดกระบวนการทํางานเปนทีมของผูเรียนและครูผูสอน 

 

  กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 การวิจัย คือ กระบวนการแกปญหาที่มีขั้นตอนอยางเปนระบบ นาเช่ือถือและสามารถ

สรางความรูใหมใหเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอน  

ขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย  มีขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนแรก  มักจะเริ่มตนจากผูวิจัยอยากรูอะไร มีปญหาขอสงสัยอะไร เปนขั้นตอนการ

กําหนด คําถามวิจัย / ปญหาวิจัย 

 ขั้นตอนที่สอง คือ การเขียนโครงการวิจัย ซึ่งตองเขียนกอนการทําวิจัยจริง โดยเขียน                  

ใหครอบคลุมวา จะทําวิจัยเรื่องอะไร (ช่ือโครงการวิจัย) ทําไมจึงทําเรื่องน้ี (ความเปนมาและ

ความสําคัญ) อยากรูอะไรบางจากการวิจัย (วัตถุประสงคของการวิจัย) มีแนวทางขั้นตอนการ

ดําเนินงานวิจัยอยางไร (วิธีดําเนินการวิจัย) ระยะเวลาการวิจัย และแผนการดําเนินงาน (ปฏิทิน

ปฏิบัติงาน) การวิจัยน้ีจะเปนประโยชนอยางไร (ประโยชนของการวิจัยหรือผลที่คาดวาจะไดรับ) 

 ขั้นตอนที่สาม คือ การดําเนินงานวิจัยตามแผนท่ีกําหนดไวในโครงการวิจัย 

 ขั้นตอนที่สี่ คือ การเขียนรายงานการวิจัย สวนใหญประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ 

1.  ช่ือเรื่อง 

2.  ช่ือผูวิจัย 

3.  ความเปนมาของการวิจัย 

4.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

5.  วิธีดําเนินการวิจัย 

6.  ผลการวิจัย 

7.  ขอเสนอแนะ 

8.  เอกสารอางอิง (ถามี) 

 ขั้นตอนสุดทาย คือ การเผยแพรผลงานวิจัย  เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ                

นําผลงานวิจัยนั้นไปใชประโยชนตอไป 
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 ผลที่ไดจากการทําวิจัย นอกจากจะไดรับคําตอบที่ตองการรูแลว ผูวิจัยเองก็ไดประโยชน

จากการทําวิจัย คือ การเปนคนชางคิด ชางสังเกต ศึกษา คนควาหาความรู และเขียนเรียบเรียง

อยางเปนระบบ นอกจากนั้นการวิจัยจะเกิดประโยชนในภาพรวม  ดังน้ี 

  1. การวิจัยทําใหเกิดความรูทางวิชาการใหม ๆ 

  2. การวิจัยชวยใหเกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ แนวคิดใหม ๆ 

  3. การวิจัยชวยตอบคําถามที่อยากรูใหเขาใจปญหา และชวยในการแกไขปญหา 

  4. การวิจัยชวยใหทราบผลและขอบกพรองจากการดําเนินงาน 

 

 

            สถิติงาย ๆ เพื่อการวิจัย 

  

 ความหมายของสถิติ หมายถึง ขอเท็จจริงที่เปนตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณ มาจาก

ขอมูล             ที่จัดเก็บจากสุมตัวอยาง ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

 1.  คาความถ่ี (Frequency) 

  ความถี่ (Frequency) คือ การแจงนับจํานวนของสิ่งที่เราตองการศึกษาวามีจํานวน

เทาใด เชน จํานวนผูเรียนในหองเรียน จํานวนสิ่งของ จํานวนคนที่ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ตัวอยาง เชน 

นักศึกษาในหองมีทั้งหมด 30 คน ตองการทราบวานักศึกษามีอาชีพ รับราชการ  คาขาย 

เกษตรกรรม รับจาง และอื่น ๆ     กี่คน เปนตน 

 2.  คารอยละ (Percentage) 

  รอยละ  (Percentage) เปนสถิติที่ใชกันมากในงานวิจัย เพราะคํานวณและทําความ

เขาใจ ไดงาย นิยมเรียกวา เปอรเซ็น ใชสัญลักษณ %  การใชสูตรในการคํานวณหาคารอยละ  

มีดังน้ี 

   รอยละ = ตัวเลขที่ตองการเปรียบเทียบ x 100 

                                              จํานวนเต็ม 
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 3.  คาเฉลี่ย (Mean) 

  คาเฉลี่ย (Mean)  เปนการนําคาของขอมูลทั้งหมดมารวมกัน แลวหารดวยจํานวน

ขอมูลที่มีอยู การใชสูตรในการคํานวณหาคาเฉลี่ยไดดวยสูตร ดังน้ี 

 

คาเฉลี่ย =		
ผลรวมของขอมูลทั้งหมด

จํานวนขอมูลที่มีอยู
 

 

 

 

                      การสรางเครื่องมอืการวิจัย 

 

 ในการดําเนินงานวิจัยมีความจําเปนตองรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหหาคําตอบ             

ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนด การสรางเครื่องมือการวิจัยเปนสิ่งที่สําคัญ ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสิ่งที่ตองการศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีหลายประเภท แตไมวาจะเปน

เครื่องมือการวิจัยแบบใด ลวนมีจุดมุงหมายเดียวกัน  คือ ตองการไดขอมูลที่ตรงตามขอเท็จจริง  

เพื่อทําใหผลงานวิจัยเช่ือถือไดและเกิดประโยชนมากที่สุด 

 ประเภทของเครื่องมือการวิจัยที่นิยมใชกันมาก ไดแก  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  

และแบบสังเกต 

 แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัยที่นิยมนํามาใชรวบรวมขอมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ เชน 

การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงอธิบาย เปนตน แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปด และ

แบบสอบถามปลายเปด 

  แบบสอบถามปลายปด เปนแบบสอบถามที่ระบุคําตอบไวแลวใหผูตอบเลือกตอบ 

หรืออาจใหเติมคําหรือขอความสั้น ๆ เทาน้ัน การสรางแบบสอบถาม มีข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะวิจัย และประชากรกลุมตัวอยางที่ศึกษา          

แลวยกรางแบบสอบถาม 

  2.  นําไปใหผูมีความรูชวยตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะ 

  3.  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
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  4.  นําไปทดลองใชกอนเพื่อความเช่ือมั่นวากลุมตัวอยาง (กลุมเล็ก ๆ ไมตองทุกคน) 

เขาใจคําถามและวิธีการตอบคําถาม แลวนําผลการทดลองมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งกอนนําไปใช

จริง 

  5.  นําไปใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางทั้งหมด 

  แบบสอบถามปลายเปด เปนแบบสอบถามที่ไมไดกําหนดคําตอบไว โดยผูตอบเขียน

คําตอบไดอยางอิสระตามความเปนจริง หรือตามความรูความเขาใจของผูตอบ 

 

 แบบสัมภาษณ 

 การสัมภาษณ  เปนการรวบรวมขอมูลในลักษณะเผชิญหนากันระหวางผูสัมภาษณและ

ผูใหสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณเปนผูซักถามและผูใหสัมภาษณเปนผูใหขอมูล  หรือตอบคําถาม 

แบบสัมภาษณ แบงเปน 2 แบบ คือ 

  1. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง คือ ผูสัมภาษณใชคําถามปลายเปด  เปนคําถาม

กวาง  ๆปรับเปลี่ยนได และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

  2. การสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยที่ผูสัมภาษณกําหนดประเด็นคําถาม หรือ

รายการคําถามเรียงลําดับไวแลว กอนท่ีจะสัมภาษณ 

 แบบสังเกต 

 แบบสังเกตแบงเปน 2 แบบ คือ 

  1. แบบสังเกตที่ไมมีโครงรางการสังเกต ซึ่งเปนแบบที่ไมไดกําหนดเหตุการณ 

พฤติกรรม หรือสถานการณที่จะสังเกตไวชัดเจน 

  2. แบบสังเกตที่มีโครงรางการสังเกต เปนแบบที่กําหนดไวลวงหนาแลววา จะสังเกต

อะไร สังเกตอยางไร เมื่อใด และจะบันทึกผลการสังเกตอยางไร 

 ตัวอยาง แบบสังเกต แบบมีโครงรางการสังเกต เชน แบบสังเกตพฤติกรรมในการพบกลุม

ของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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คําชี้แจง ใหผูสังเกตทําเครื่องหมาย  / ใหตรงกับพฤติกรรมนักศึกษาที่พบ 

 

พฤติกรรม พบ ไมพบ 

1. นอนหลับ   

2. กินขนม   

3. คุยกัน   

4. ตั้งใจฟงครูสอน   

5. ซักถามปญหา   

 

 

                      การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 

 

  ความสําคัญของโครงการวิจัย 

โครงการวิจัย คือ แผนการดําเนินการวิจัยที่เขียนขึ้นกอนการทําวิจัยจริง  มีความสําคัญ 

คือ  เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยสําหรับผูวิจัยเอง และผูเกี่ยวของ เชน ครู  อาจารย หรือ

ผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อใหคําปรึกษาและติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานวิจัย            

ถาจะเปรียบกับการสรางบานที่ตองมีแปลนหรือพิมพเขียว  ที่ระบุรายละเอียดของการสรางบาน

ทุกข้ันตอน สําหรับเปนเครื่องมือในการควบคุม กํากับดูแลของเจาของบาน หรือผูรับเหมา เพื่อให

การสรางบานเปนไปตามแบบที่กําหนด โครงการวิจัยก็เปรียบเสมือนแปลนหรือพิมพเขียวเชนกัน 

คือ เปนแนวทางการดําเนินงานวิจัย   ใหเปนไปตามแผนการวิจัยที่กําหนด 

  องคประกอบของโครงการวิจัย 

 โดยทั่วไป โครงการวิจัย ประกอบดวยหัวขอ 14 หัวขอ ขึ้นอยูกับขอกําหนดของ

สถานศึกษา แหลงทุน หรือความตองการของผูใหทําโครงการวิจัย และอาจมีจํานวนหัวขอมากกวา 

หรือนอยกวาก็ได ดังน้ี 

 1. ช่ือโครงการวิจัย 

 2. ความเปนมาและความสําคัญ 

 3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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 5. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 

 6. สมมุติฐานการวิจัย (ถามี) 

 7. ขอบเขตการวิจัย 

 8. วิธีดําเนินการวิจัย 

 9. นิยามศัพท 

 10. ระยะเวลาดําเนินการ 

 11. แผนการดําเนินการ 

 12. สถานที่ทําการวิจัย 

 13. ทรัพยากรและงบประมาณ 

 14. ประวัติผูวิจัย/คณะวิจัย 

 

  การเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 

สําหรับผูที่เริ่มเขียนโครงการวิจัย  อาจจะทดลองเขียนโครงการวิจัยอยางงาย ๆ                     

ไมจําเปนตองมีหัวขอครบท้ัง 14 หัวขอ  แตตองเขียนใหครอบคลุมองคประกอบ 7 ขอ ตอไปน้ี    

 1. ช่ือโครงการวิจัย ช่ือโครงการวิจัยควรกะทัดรัด สื่อความหมายไดชัดเจน มีความ

เฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ศึกษา 

 2. ช่ือผูวิจัย  บอกช่ือของผูทําวิจัย 

 3.  ความเปนมาและความสําคัญ เขียนอธิบายใหเห็นความสําคัญของสิ่งที่ศึกษา เขียน

ใหตรงประเด็น กระชับ เปนเหตุเปนผล มีอางอิงเอกสารที่ศึกษา (ถามี) 

 4.  วัตถุประสงคของการวิจัย เขียนใหสอดคลองกับช่ือโครงการวิจัย ครอบคลุมเรื่องที่

ศึกษา เขียนใหชัดเจน อาจมีขอเดียว หรือหลายขอก็ได 

 5.  วิธีดําเนินการวิจัย ระบุถึงวิธีการดําเนินการวิจัย 

  - ประชากรกลุมตัวอยาง สิ่งที่ศึกษาคืออะไร  มีจํานวนเทาไร 

- วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ระบุวิธีการเก็บการบันทึกขอมูล  ระยะเวลา หรือ

ชวงเวลา สถานท่ี 

- เครื่ อ งมือวิ จั ย  ระบุชนิด เครื่ อ งมือที่ ใช ในการรวบรวมขอมูล  เช น 

แบบสอบถาม 

   แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ 

  - การวิเคราะหขอมูล  ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช 
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 6.  ปฏิทินปฏิบัติงาน เขียนขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยละเอียด และระยะเวลาการ

ดําเนินการแตละขั้นตอน 

 7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  เขียนเปนขอ ๆ ถึงประโยชน ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก

การทําวิจัย 

 

ตัวอยางการเขียนโครงการวิจัยอยางงาย 

 

1. ชื่อโครงการวิจัย  “การศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการเรียนชุมชนวัดแจง” 

2. ชื่อผูวิจัย  นางสาวกนกนุช  ใจดี 

3.  ความเปนมาและความสําคัญ 

เน่ืองจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.วัดแจง  

สวนใหญเปนผูใหญ มีอาชีพและภารกิจตาง ๆ มากมาย จึงมีขอจํากัดเรื่องเวลา  ไมสามารถมาพบ

กลุมหรือเขาเรียนทุกวันได สถานศึกษาจึงจัดใหนักศึกษามาพบกลุมเฉพาะวันเสารและวันอาทิตย 

เพื่อครูจะไดสอนเสริม และใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สอบถามปญหาการเรียน ตลอดจน

มอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาในหัวขอวิชาที่เรียน ทํารายงานหรือนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการพบกลุมครั้งตอไป 

การที่ครูมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองเปนสวนใหญเชนนี้  

จึงนาสนใจศึกษาวานักศึกษามีวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางไร และพบปญหาอุปสรรค 

อะไรบาง มีขอเสนอแนะอยางไร ขอคนพบจากการวิจัย คาดวาจะทําใหครูและสถานศึกษา 

สามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองของ

นักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

4.  วัตถุประสงคของการวิจัย  เพื่อการศึกษา 

4.1  ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช. 

วัดแจง 

4.2  วิธีการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ศรช.วัดแจง 

4.3  ปญหาอุปสรรคในการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.วัดแจง 
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4.4  ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรช.วัดแจง 

5.  วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1  ประชากร ไดแก นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ปการศึกษา 2552 สังกัด  ศรช.วัดแจง  จํานวน 200 คน 

5.2  กลุมตัวอยาง  สุมตัวอยางจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายปการศึกษา 2552 สังกัด ศรช.วัดแจง  จํานวน  50 คน 

5.3  เครื่องมือวิจัย ใชแบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ ขอมูลพื้นฐานนักศึกษา วิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเองของนักศึกษา ปญหาอุปสรรคที่พบ และขอเสนอแนะ 

5.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง ในเดือนธันวาคม 2552 

5.5  การวิเคราะหขอมูล ใชความถี่ คารอยละ  คาเฉลี่ย 

6.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอนการวิจัย ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 

1. เขียนโครงการวิจัย /    

2. ศึกษาเอกสารและกลุมตัวอยาง /    

3. สรางแบบสอบถาม   /   

4. เก็บรวบรวมขอมูล  / /  

5. วิ เคราะหขอมูล/สรุป/เขียน

รายงาน 

  / / 

 

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

7.1  ครูผูสอนใชเปนแนวทางปรับการเรียนการสอน เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษาคนควา 

เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

7.2  สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการศึกษา

คนควาเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
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                      ทกัษะการวิจัยในอาชพี การเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย และการ

เผยแพรผลงานการวิจัย 

   ทักษะการวิจัยในอาชีพ 

 อาชีพในความหมายน้ี ไมจําเปนตองเปนอาชีพที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ เชน ครู                    

นักวิทยาศาสตรเทานั้น ที่จะตองทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน ทุกอาชีพสามารถนําการวิจัยไปชวยในการ

พัฒนางานได แมกระทั่งคนงานกวาดถนนของเทศบาล พนักงานขับรถเมล หรือแมแตพนักงาน

เสิรฟของภัตตาคาร เปนตน 

กอนการตัดสินใจทําวิจัยในอาชีพ  ผูวิจัยตองรูกอนวาการทํางานอาชีพของตนเอง                

มีปญหาอะไร ที่เปนประเด็นขอสงสัย และตองการคนหาคําตอบ โดยมักเขียนอยูในรูปประโยคที่

เปนคําถาม ที่มีความเฉพาะเจาะจง สามารถสังเกต สํารวจ และศึกษาวิจัยได 

วิธีการทําใหไดคําถามวิจัยงานอาชีพที่ด ีการตั้งคําถามวิจัยที่ดีได ตองอาศัย สิ่งตอไปน้ี 

 1.  ฝกเปนคนชางสังเกต 

 2.  สรางนิสัยรักการอาน โดยเฉพาะการอานเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับปญหางานอาชีพ

และวิธีการแกไขปญหา 

 3.  ฝกตั้งขอสังเกตและตั้งคําถามวิจัย ลองทดลองตั้งคําถามและคาดเดาคําตอบ 

 4. หาเวลาสะทอนความคิดกับเพื่อนอยางสม่ําเสมอ เพื่อตรวจสอบความคิดของ

ตนเอง โดยเฉพาะความสมเหตุสมผลของคําถามวิจัย 

 5. การตั้งคําถามที่ดี ไมควรใชคําถาม ใช/ไมใช แตควรใชคําถาม “ทําไม อยางไร 

อะไร” 

 6.  มีความนาสนใจ เหมาะสมกับเหตุผลที่ตองการทําวิจัย เพื่อชวยในการแกปญหา

หรือพัฒนางาน 

 7.  คําถามวิจัยน้ันสามารถจัดการใหอยูภายใตการควบคุมของผูวิจัยได และสามารถ

ตัดสินใจทําอะไรก็ไดตามขอคนพบ 

 8.  คําถามวิจัยน้ันมีความเปนไปไดในการทํา เหมาะสมกับเวลา ทรัพยากร ในชวงแรก

ควรคิดถึงการทําวิจัยในประเด็นเล็ก ๆ (small scale) ซึ่งอยูในวิสัยที่สามารถดําเนินการจนสําเร็จ 

 9. หลีกเลี่ยงปญหาวิจัยที่ผูวิจัยและผูเกี่ยวของไมสามารถทําอะไรได  แมวาจะทราบ

คําตอบ 

 

เรื่องที ่ 5 
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ตัวอยางของประเด็นวิจัยอาชีพ 

 1.  ฉันตองการรูปญหาอุปสรรคที่แทจริงในการทําอาชีพคาขายของตนเอง จะรูได

อยางไร 

 2.  ฉันตองการลดรายจายจากการคาขายของฉัน จะสามารถทําไดอยางไร 

 3. ฉันจะนําคอมพิวเตอรมาชวยในการทําการคาของฉันไดอยางไร และจะรูไดอยางไร

วาวิธีดังกลาวไดผลหรือไม 

 4.  สาเหตุอะไรท่ีมีผูมาใชบริการรานอาหารของเราลดนอยลง 

การวิจัยในงานอาชีพมิใชเปนเพียงการคนหาปญหา และคําตอบเพียงอยางเดียว หากแต

เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาไดดวย ผูวิจัยควรรูวา มีความจําเปนตองพัฒนางานอยางไร ทําไมตอง

พัฒนา แตถาไมรูก็ควรวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนา หรือรูแลวก็พัฒนาตามที่รู แลววิจัยเพื่อ

ประเมินผลการพัฒนาดวย 

การทําวิจัยในอาชีพของตนเอง ไมควรดําเนินการดวยตนเองเพียงคนเดียว ยกเวนถา

อาชีพนั้น     มีผูทําวิจัยเพียงคนเดียว ควรอยางยิ่งท่ีจะตองทํางานเปนทีม และทีมวิจัยตองรับรูถึง

สภาพปญหาหรือความตองการของงาน ในลักษณะของวัตถุประสงคของการวิจัยอยางชัดเจน เพื่อ

ขับเคลื่อนการวิจัยไดงาย 

   องคประกอบในการเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย  

 สวนใหญเปนการนําเสนอในหัวขอ ตอไปน้ี 

 1. ช่ือเรื่อง 

 2. ช่ือผูวิจัย 

 3. ความเปนมาของการวิจัย 

 4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 6. ผลการวิจัย 

 7. ขอเสนอแนะ 

 8. เอกสารอางอิง (ถามี) 
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  การเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย   

1.  ชื่อเรื่อง 

การเขียนช่ือเรื่องควรเขียนใหกะทัดรัด ตอบคําถามใหไดวา ใคร ทําอะไร  กับใคร การ

เขียนช่ือเรื่องท่ีสื่อความหมายชัดเจน จะทําใหเห็นประเด็นที่จะศึกษาอยูในช่ือเรื่อง 

2.  ชื่อผูวิจัย 

 ระบุช่ือผูเรียนซึ่งเปนผูทําการวิจัย พรอมทั้งสถานศึกษาที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยู 

3.  ความเปนมาของการวิจัย 

การเขียนความเปนมาของการวิจัย คือ  การระบุใหผูอานไดทราบวาทําไมจึงตอง

ทํางานวิจัยชิ้นน้ี มีที่มาที่ไปอยางไร  ดังน้ัน ผูวิจัยควรจะกลาวถึงสภาพปญหาหรือสภาพที่เปนอยู

ในปจจุบัน ซึ่งสภาพดังกลาวกอใหเกิดปญหาอะไรบาง หรือสภาพดังกลาวถาไดรับการปรับปรุง

หรือพัฒนาใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู จะกอใหเกิดประโยชนอะไรบาง และใครคือผูไดรับประโยชน

ดังกลาว มีแนวคิดอยางไรในการแกปญหาหรือแนวทางพัฒนาปรับปรุง และแนวคิดดังกลาวไดมา

อยางไร (แนวคิดดังกลาวอาจไดมาจากการศึกษาเอกสาร หรือจากประสบการณตรงที่ไดจากการ

สังเกต การสัมภาษณ เปนตน) พรอมระบุแหลงอางอิง 

 4.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย เปนการระบุใหผูอานไดทราบวา งานวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยตองการทําอะไรกับใคร และจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธสุดทายที่ผูวิจัยตองการคืออะไร 

5.  วิธีดําเนินการวิจัย 

การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย ควรครอบคลุมหัวขอ ดังตอไปน้ี 

5.1  กลุมเปาหมายที่ตองการทําการวิจัย ควรระบุใหชัดเจนวา คือใคร 

5.2  เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ควรระบุให ชัดเจนวาการวิจัยครั้งน้ี ใชเครื่องมือ

อะไรบาง ในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือแกไขปญหา เชน แบบสํารวจ การสัมภาษณ การสังเกต 

การจดบันทึก เปนตน 

5.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ควรระบุใหชัดเจนวาผูวิจัยดําเนินการวิจัยและรวบรวม

ขอมูลอยางไร 

5.4  การวิเคราะหขอมูล ควรระบุใหชัดเจนวาผูวิจัยวิเคราะหขอมูลอยางไร ซึ่งอาจเปน

การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได 
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6.  ผลการวิจัย 

การเขียนผลการวิจัย  ผูวิจัยตองสะทอนใหเห็นวากวาที่จะบรรลุเปาหมายของการวิจัย

น้ัน ผูวิจัยตองดําเนินการทั้งหมดกี่รอบ ในแตละรอบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบาง และผล

ที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 

7. ขอเสนอแนะ 

การเขียนขอเสนอแนะตองเปนขอเสนอแนะที่เปนผลสืบเน่ืองจากขอคนพบของการวิจัย

ในครั้งน้ี 

8. เอกสารอางอิง 

เน้ือหาที่มีการนํามากลาวอางในรายงานการวิจัย ตองนํามาเขียนใหปรากฏอยูใน

เอกสารอางอิง 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย 

1.  ชื่อเรื่อง 

 การศึกษาผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของครอบครัว นายสมหมาย ขยันเรียน 

2.  ชื่อผูวิจัย 

 นายสมหมาย ขยันเรียน นักศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

3.  ความเปนมาของการวิจัย 

ประชาชนในตําบลไมงาม สวนใหญมีหน้ีสิน หลายครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายจายที่

มากกวารายได ทําใหมีการกูยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ ไมมีเงินเก็บออมไวใชเมื่อยามจําเปน 

ประกอบกับชวงน้ีเศรษฐกิจฝดเคือง ตนทุนทางการเกษตรสูง ผลผลิตไดราคาต่ํา คนในหมูบานมี

การดื่มเหลากันมากทั้งหญิงและชาย ใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ซื้อหวย เลนการ

พนัน ด่ืมเหลา สูบบุหรี่ หรือซื้อโทรศัพทมือถือรุนใหม ๆ ใหกับลูกหลาน ผูวิจัยก็เปนบุคคลหน่ึงที่

อยูในตําบลไมงามและครอบครัวมีหน้ีสิน ไมรูรายรับรายจายของตนเอง ไมรูวาการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรกําลังขาดทุน ไมรูวาเงินที่หามาไดถูกนําไปใชแลกเปลี่ยนกับอะไร ของที่ซื้อมา

บางครั้งแยกไมออกวาอะไรจําเปนมาก อะไรจําเปนนอย หรืออะไรบางที่ไมจําเปนเลย แตซื้อมา

เพราะความอยากของคนในครอบครัว 
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ธนาคารชุมชน (www.cb.ktb.co.th/prod/commbank.nsf) กลาววา การบริหาร

การเงิน ในครอบครัวใหมีระเบียบ จะทําใหทุกคนไดรับรูถึงที่มาที่ไปของรายรับ-รายจายใน

ครอบครัว และชวยกันบริหารเงินในครอบครัวใหมีความพอดี เหลือไวพอใชและมีการเก็บออม  

มีการนําขอมูลมาพิจารณาเพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายที่ไมจําเปนลง เปนการวางแผนเพื่อ

อนาคตที่ดีของครอบครัว ดังพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตรัสไวเรื่อง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” 

การรับรูที่มาที่ไปของรายรับ-รายจายในครอบครัว ทําใหผูวิจัยเห็นวาการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนสามารถควบคุมการรับรู รายรับ-รายจายในครอบครัวที่ใชไปในชีวิตประจําวันได โดย

ผูวิจัยคิดวา เมื่อครอบครัวผูวิจัยไดจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเน่ืองทุกเดือนแลว จะทําให

สามารถบริหารการเงินในครอบครัวไดอยางพอดี ทําใหผูวิจัยเห็นขอมูลที่เปนความจริง และ

คาดหวังตอไปขางหนาวาจะลดหน้ีในครอบครัวลงได 

4.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

4.1  เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนและวิเคราะหสภาพปญหารายรับ-รายจายของครอบครัว  

4.2  เพื่อลดรายจาย-เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวได 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1 กลุมเปาหมายในการวิจัย กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคคลในครอบครัว

ของผูวิจัย จํานวน 5 คน 

5.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

1)  สมุดบัญชีครัวเรือน 

2)  สมุดแยกประเภทรายไดและคาใชจาย 

3)  บันทึกขอตกลงของครอบครัว 

4)  บันทึกรายงานผลความกาวหนาการลดรายจายในแตละเดือน 

5.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการบันทึกในสมุด

บัญชีครัวเรือนอยางตอเน่ืองทุกวัน ที่มีการรับ-จาย สรุปผลการรับ-จายเงินแยกเปนหมวดในแตละ

เดือน ตั้งแตเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 5 และบันทึกรายงานผลความกาวหนาการลดรายจายในแตละ

เดือน 
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5.4  การวิเคราะหขอมูล 

 1) นําผลที่ไดจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนมาพิจารณา โดยแยกเปนหมวด รายจาย

ตาง ๆ ไดแก การเกษตร การศึกษา การรักษาพยาบาล อาหาร เครื่องใชที่จําเปนและไมจําเปนอื่น ๆ 

 2)  นําผลที่ไดจากการสรุปรายจายเปนหมวดตาง ๆ มาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ

รายรับ-รายจาย ในหมวดตาง ๆ  เขียนที่มาของรายรับที่ได และรายจายที่ไมจําเปน ซึ่งจะใชเปน

ขอมูลในการจัดทําแผนการลดรายจาย และขอตกลงในการปฏิบัติตนรวมกันของคนในครอบครัว 

 3)  นําผลที่ไดจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนมาประมวลผล เพื่อพิจารณาถึง

พัฒนาการหรือความกาวหนาในการลดรายจาย เพิ่มรายไดในแตละเดือน และสรุปภาพรวมจากผล

ที่ไดครั้งสุดทาย ในเดือนที่ 5 วาไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งจะไดสรุปใน

ผลการวิจัยตอไป 

6.  ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดทําบัญชีครัวเรือน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําบัญชี

ครัวเรือนและวิเคราะหสภาพปญหารายรับ-รายจายของครอบครัว และเพื่อลดรายจาย-เพิ่มรายได

ใหกับครอบครัวของนายสมหมาย ขยันเรียน ผลการวิจัยพบวา 

การจัดทําบัญชีในครัวเรือน ผูวิจัยไดจัดทําแบบบันทึกบัญชีครัวเรือนตามรูปแบบของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีการสรางความเขาใจใหกับครอบครัว  เพื่อเห็น

ความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน ใหทุกคนมีสวนรวม โดยการบันทึกสมุดรายรับ-รายจายใน

บัญชีครัวเรือน ซึ่งบางคร้ังเมื่อหาสมุดบัญชีครัวเรือนไมพบ ก็มีการบันทึกลงในปฏิทินที่ติดไวขางฝา

บาน และเมื่อหาสมุดบัญชีครัวเรือนพบ ก็นําขอมูลมาใสไวใหครบถวน และเพื่อใหการบันทึกบัญชี

เปนไปอยางตอเน่ืองไมตกหลน ไดมีการพูดคุยกับครอบครัวทุกสัปดาห เพื่อคอยกระตุนใหทุกคน

เห็นความสําคัญและเกิดความเคยชินกับการบันทึกบัญชี   เมื่อสิ้นเดือนไดนําขอมูลจากการบันทึก

บัญชีมาวิเคราะห ทําใหเห็นขอมูลรายรับ-รายจายของครอบครัวที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะหมวด

รายจายที่ไมจําเปน เชน การซื้อเหลา บุหรี่ หวย และสิ่งที่ตองจายเพื่อการลงทุนทางการเกษตร 

 ซึ่งเปนคาใชจายที่สูง เมื่อวิเคราะหรายรับกับรายจายแลว รายจายสูงกวารายรับ ขอมูลที่ปรากฏ

ในบัญชีครัวเรือนครั้งน้ี ทําใหบุคคลในครอบครัวเริ่มมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นจากรายจายที่ไม

จําเปน และรายจายที่กอใหเกิดปญหาหน้ีสินจากการเปนลูกหน้ีเงินผอน ผูวิจัยกับครอบครัวจึง

รวมกันหาทางแกไขปญหา  โดยพิจารณาถึงการลดรายจายที่ไมจําเปนในเดือนตอไป จากน้ันไดทํา

ขอตกลงรวมกันกับคนในครอบครัวใหรวมมือกันประหยัด โดยพิจารณารายจายในแตละเรื่องที่ไม

จําเปน เชน ซื้อเหลา บุหรี่ หวย ใหมีการจายนอยลง และบางอยางสามารถเพาะปลูกเพื่อบริโภค
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ในครอบครัว โดยยึดหลักวา “ปลูกทุกอยางที่กิน และกินทุกอยางที่ปลูก” สวนเงินที่จายไปกับ

ตนทุนทางการเกษตรเพื่อเปนคาปุย ยาฆาแมลง ที่มีราคาแพง มีแผนคิดจะรวมกลุมกับชุมชนเพื่อ

ผลิตปุยอินทรียทดลองใชในการเกษตร 

จากขอมูลการบันทึกบัญชีในเดือนที่ 2 ครอบครัวผูวิจัยมีรายจายลดลงแตไมมากนัก 

เน่ืองจากบุคคลในครอบครับยังลดคาเหลา บุหรี่ และอดไมไดกับการซื้อหวย คนในชุมชนยังมีการ

ดื่มเหลากันมาก ตางคนตางเลี้ยงเหลาซึ่งกันและกัน ผูวิจัยเองบางครั้งปฏิเสธไมไดเพราะเปน

กรรมการกลุมตาง ๆ ในชุมชนจึงคอย ๆ ปรับตัวในการลดเหลา ลดบุหรี่ และลดตนทุนในการทํา

การเกษตร ซึ่งขอมูลจากการทําบัญชีครัวเรือนในเดือนที่ 3 เดือนที่ 4 และเดือนที่ 5 ทําใหเห็น

ความกาวหนา พัฒนาการของครอบครัววามีการลดรายจายไดจริง 

7.  ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยครั้งน้ีทําใหเห็นวา การทําบัญชีครัวเรือนโดยความรวมมือ รวมใจของคนใน

ครอบครัว ทําใหรูสาเหตุจากปญหาซึ่งเกิดจากรายจายทั้งที่จําเปนและไมจําเปน จากความรวมมือ

ของบุคคลในครอบครัว ความมุงมั่นจากขอตกลงรวมกัน ทําใหครอบครัวผูวิจัยสามารถลดรายจาย

ที่ไมจําเปนในแตละเดือนลงได ครอบครัวมีรายไดเพิ่มขึ้นเพียงพอกับคาใชจายในแตละเดือน  

แตการวิจัยในระยะสั้นเพียง 5 เดือน ยังไมสงผลใหปญหาหน้ีสินที่มีอยูลดลงได ควรมีการทําวิจัย

อยางตอเน่ือง เพราะการที่จะแกไขเรื่องปญหาหน้ีสินตองใชระยะเวลา ซึ่งถาทําการวิจัยอยาง

ตอเน่ืองและจริงจัง ผูวิจัยเช่ือวาจะทําใหแกไขปญหาหน้ีสินใหลดลงได สามารถดําเนินชีวิตตาม

ครรลองของความพอเพียงไดอยางแทจริง  

8.  เอกสารอางอิง 

ธนาคารชุมชน. บมจ.ธนาคารกรุงไทย บัญชีครัวเรือน (ออนไลน) 

www.cb.ktb.co.th/prod/commbank.nsf (วันที่ 3 กรกฎาคม 2558) 

การเผยแพรผลงานวิจัย 

เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผลการวิจัยที่เกิดขึ้น ควรมีการเผยแพร

เพื่อใหผูเกี่ยวของนําไปใชประโยชนได การเผยแพรผลงานการวิจัยทําไดหลายวิธี เชน 

1. นําเสนอในเวลาการพบกลุม หรือในที่ประชุมตาง ๆ 

2. เขียนลงวารสารตาง ๆ 

3. ติดบอรดของสถานศึกษา บอรดนิทรรศการ 

4. สงรายงานการวิจัยใหหนวยงานตาง ๆ 

5. นํารายงานการวิจัยขึ้น Website 

http://www.cb.ktb.co.th/prod/commbank.nsf (�ѹ��� 3 �á�Ҥ� 2558
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กิจกรรมที่ 1 

 ใหผูเรียนแบงกลุม ศึกษาคนควาและจัดทํารายงาน และนําเสนอในการพบกลุม  

ในประเด็นดังตอไปน้ี ความหมายการวิจัย ประโยชนของการวิจัย ขั้นตอนการทําวิจัยอยางงาย 

ประเภทเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และวิธีการวิเคราะหขอมูลการวิจัย  

กิจกรรมที่ 2 

  ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละไมเกิน 5 คน แตละกลุมปรึกษากันในเรื่องท่ีสนใจจะทําวิจัยงาน

อาชีพที่ใชเวลาการวิจัย ไมเกิน 1 เดือน เสร็จแลวเขียนโครงการวิจัย ตามหัวขอ ตอไปน้ี 

 1. ช่ือโครงการวิจัย 

 2. ช่ือคณะผูวิจัย 

 3. ความเปนมาและความสําคัญ 

 4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 5. วิธีดําเนินงานวิจัย 

 6. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เมื่อผูเรียนเขียนโครงการวิจัยไดเสร็จแลวใหแตละกลุม นําเสนอผลการเขียนโครงการวิจัย

ในการพบกลุม เพื่อใหครูและเพื่อนผูเรียนวิเคราะหความถูกตองใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุง

โครงการวิจัยที่เสนอ จากน้ันครูใหผู เรียนแตละกลุมนําขอแกไขไปปรับปรุงใหถูกตอง แลว

ดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยที่เสนอ เสร็จแลวเขียนรายงานการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย

ในการพบกลุม ตามหัวขอตอไปน้ี 

1. ช่ือเรื่อง 

2. ช่ือคณะผูวิจัย 

3. ความเปนมาของการวิจัย 

4. วัตถุประสงคของการวิจัย 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

6. ผลการวิจัย 

7. ขอเสนอแนะ 

8. เอกสารอางอิง (ถามี) 
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 ปจจุบันโลกมีการแขงขันในการประกอบอาชีพกันมากขึ้น ผูที่จะประสบความสําเร็จใน

การประกอบอาชีพ ตองมีการศึกษาคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ และมีทักษะพื้นฐานที่

จําเปนตอการประกอบอาชีพ เชน ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะ

การทํางานรวมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการบริหารและการจัดการ  ตามที่ไดเรียนรู

มาแลวในบทที่ 1 - 5  และในบทเรียนน้ี ผูเรียนจะไดเรียนรูเพิ่มเติม ในเรื่องการมีทักษะการเรียนรู

และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนา ซึ่งเปนอีกทักษะหน่ึงที่สําคัญในการตัดสินใจเลือก

ประกอบอาชีพ 

 

ความสําคัญของศกัยภาพหลกัของพืน้ที่ในการพฒันาอาชีพ 

การศึกษา เปนกลไกสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรของชาติใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถยืนหยัดไดอยางสงางามในประชาคมโลก การจัดการศึกษาจึงตองใหความสําคัญและเห็น
คุณคาของภูมิสังคม ภูมิรัฐศาสตร ศักยภาพทุกดานที่จะเปนตนทุนทางการศึกษา รวมทั้งตอยอด
การศึกษาสูการพัฒนาประเทศในดานอื่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันบนเวทีโลก  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม มีการคนหาศักยภาพหลักของพื้นที่ในทุกภาคสวนของสังคม 
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน เพื่อเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาอาชีพจึงตอง
เนนพื้นที่เปนฐานในการพัฒนา ภายใตศักยภาพ   ที่มีอยูในดานตาง ๆ ของพื้นที่น้ันเปนสําคัญ จึง
จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดี สรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางสังคม ประเทศไทยจึงตองเรงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากร
มนุษยใหมีขีดความสามารถสูงขึ้น พรอมที่จะเขาสูสังคมการแขงขันในระดับโลกได 
 การจัดการศึกษาดานอาชีพ มีความสําคัญมาก เปนการพัฒนาประชากรของประเทศใหมี
ความรูความสามารถและมีทักษะในการประกอบอาชีพ เปนการแกปญหาการวางงานและสงเสริม
ความเขมแข็ง ใหแกเศรษฐกิจชุมชน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 5 
ศักยภาพของพื้นที่  ใน 5 กลุมอาชีพใหม ใหสามารถแขงขันไดใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก โดย
กําหนดภารกิจการพัฒนา ยกระดับและจัดการศึกษาอาชีพในกลุม 5 อาชีพใหม ไดแก กลุมอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค และการบริหารจัดการและการ
บริการ โดยคํานึงถึงหลักการพื้นฐาน  ของศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพทั้ง 5 ดาน 
ประกอบดวย 1) ศักยภาพของธรรมชาติในแตละพื้นที่ 2) ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ 3) ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ 4) ศักยภาพของศิลปะ 
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วัฒนธรรม ประเพณี องคความรู ภูมิปญญาและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ และ 5) ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ 
 
 

                     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 วา

จะประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม เชน ตองการผลิตนํ้าแรธรรมชาติจําหนาย แตในพื้นที่ไม

มีตานํ้าไหลผาน และไมสามารถขุดนํ้าบาดาลได ก็ตองพิจารณาตอไป ถาตองการอาชีพน้ี  เพราะ

เห็นวามีคนนิยมดื่มนํ้าแรมาก ประกอบกับตลาดยังมีความตองการเชนกัน  ก็ตองพิจารณาอีกวา 

การลงทุนหาทรัพยากรนํ้าและแรธาตุ มาใชในการผลิตน้ําแร จะเสียคาใชจายคุมทุนหรือไม  

 2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  หมายถึง ลักษณะของลม ฟา อากาศที่มี

อยูประจําทองถ่ินใดทองถิ่นหน่ึง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของอุณหภูมิประจําเดือน และปริมาณ

นํ้าฝนในชวงระยะเวลาตาง ๆ ในรอบป เชน ภาคเหนือของประเทศไทย มีอากาศหนาวเย็น หรือ

รอนชื้นสลับกับฤดูแลง อาชีพทางการเกษตร ที่ทํารายไดใหประชากร ไดแก การทําสวน ทําไร  

ทํานาและเลี้ยงสัตว หรือภาคใตมีฝนตกตลอดทั้งป เหมาะแกการเพาะปลูกพืชเมืองรอน ที่ตองการ

ความชุมช้ืนสูง เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน เปนตน เพราะฉะน้ันการประกอบอาชีพอะไรก็ตาม 

จําเปนตองพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศดวย 

 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ หมายถึง ลักษณะพื้นที่และ

ทําเลที่ตั้งในแตละจังหวัด ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา ท่ีราบสูง ที่ราบลุม ที่ราบชายฝง 

สิ่งที่ควรศึกษา เชน ขนาดของพื้นที่ ความลาดชัน และความสูงของพื้นที่ เปนตน รวมถึงการผลิต 

การจําหนาย  หรือการใหบริการ ตองคํานึงถึงทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะสม 

 4. ศักยภาพของศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่ประเทศไทยมี

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกันออกไปในแตละภาค จึงมีความ

แตกตางกัน ในการดํารงชีวิต ทั้งดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการประกอบอาชีพ ถึงแมวา
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คนไทยสวนใหญ มีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตร ถึงรอยละ 80 แตก็ควรพิจารณาเลือกอาชีพที่

เหมาะสมกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ดวย 

 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  หมายถึง การนําศักยภาพของแตละ

บุคคล  ในแตละพื้นที่มาใชในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิด

ทัศนคติที่ดีตออาชีพ องคกร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และเพื่อนรวมงาน 

ในประเทศไทยยังมีบุคคลอีกหลายกลุมที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ความเปนอยู ตลอดจนการ

พัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับยุคสมัย โดยเฉพาะอาชีพดานเกษตรกรรม ปจจุบันมีการทําเกษตร

แบบผสมผสาน สามารถพลิกฟนคืนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณแทนสภาพดินเดิม ที่เคยถูกทําลายไป 

ทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องที่สําคัญ ที่ตองพิจารณาดําเนินการประกอบอาชีพอยางเปนระบบ ให

สอดคลองกับความตองการของบุคคลในแตละพื้นที่ 

 จะเห็นไดวา การวิเคราะหศักยภาพตามหลักของพื้นที่ ทั้ง 5 ดาน ดังกลาวขางตน  

มีความสําคัญและจําเปนตอการประกอบอาชีพใหเขมแข็ง หากไดวิเคราะหศักยภาพของตนเอง

อยางรอบดาน รวมถึงปจจัยภายในตัวตน และภายนอกของผูประกอบอาชีพ ถาวิเคราะหขอมูลได

มากและถูกตอง ก็มีโอกาสเขาสูการประกอบอาชีพ ไดมากยิ่งข้ึน 

 

 

             ตัวอยางอาชีพที่สอดคลองกับศกัยภาพหลักของพืน้ที ่

 

  กลุมอาชพีใหมดานเกษตรกรรม 

 1. กลุมการผลิต เชน การปลูกไมดอกเพื่อการคา การผลติปุยอินทรีย ปุยนํ้าหมักชีวภาพ 

 2. กลุมแปรรูป เชน การแปรรูปปลานิลแดดเดียว การแปรรูปทําไสกรอกจากปลาดุก   

การตากแหงและหมักดองผัก และผลไม  

 3. กลุมเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตรแบบผสมผสานตาม

แนวเกษตรทฤษฎีใหม และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวอยาง อาชพีการปลกูพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 

 ปจจุบัน การเพาะปลูกของประเทศไทย ประสบปญหาที่สําคัญคือ ดินขาดความอุดม

สมบูรณ และปญหาแมลงศัตรูรบกวน เกษตรกรใชวิธีแกปญหาโดยใชยาฆาแมลง ซึ่งเปนอันตราย

เรื่องที ่ 3 



70 
 

 
 

ตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค อีกทั้งยังเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รัฐบาลจึงสงเสริมใหเกษตรกร

ปฏิบัติตามแนวทางการเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งเปนแนวทางที่จะทํา

ใหดินมีความอุดมสมบูรณ     มีศักยภาพในการเพาะปลูก และใหผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ

ตาง ๆ  

 ดังน้ัน ผู เรียนตองมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการดําเนินตามแนว

พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยตองศึกษา และเรียนรูในเรื่องหลักเกษตร

ธรรมชาติ การปรับปรุงดิน  โดยใชปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ การปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การทําสมุนไพร เพื่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ฝกปฏิบัติทําปุยหมัก ปุยนํ้า

ชีวภาพและน้ําสกัดชีวภาพ ฝกปฏิบัติการเพาะกลา การจัดดอกไม การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

การวางแผนการปลูกพืชผัก โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ในอนาคต ฝกจนเกิดทักษะ  

จะไดอาชีพที่หลากหลาย จากแนวทางเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน 

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 
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ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม 

-  ประชาชนสนใจในวิถีธรรมชาติ 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีภูมิปญญา/ผูรู เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ 

-  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานและชุมชน

อยางมาก 

 

  กลุมอาชพีใหมดานอุตสาหกรรม 

 1. กลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน ชางไฟฟาอุตสาหกรรม ชางเชื่อมโลหะดวยไฟฟา

และแกส ชางเชื่อมเหล็กดัดประตู หนาตาง ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ชางเดินสายและติดต้ัง

อุปกรณไฟฟา   ชางซอมแอร เปนตน 

 2. กลุมสิ่งทอและตกแตงผา เชน การทําซิลคสกรีน การทําผามัดยอม การทําผาบาติก การ

ทอผาดวยกี่กระตุก เปนตน 

 3. กลุมเครื่องยนต เชน การซอมรถยนต และรถจักรยานยนต ชางเครื่องยนต ชางเคาะ

ตัวถังและพนสีรถยนต เปนตน 

 4. กลุมศิลปประดิษฐ และอัญมณี เชน การแกะสลักวัสดุออนเบื้องตน การขึ้นรูป

กระถางตนไมดวยแปนหมุน การทําของชํารวยดวยเซรามิก ผาทอ การประดิษฐของที่ระลึกที่เปน

เอกลักษณของไทยจากผาหรือโลหะ เปนตน 

 5. กลุมอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร  

การคมนาคมขนสง เปนตน 

 ตัวอยาง อาชีพตัวแทนจําหนายที่พักและบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม  ในกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนโดยใชอินเทอรเน็ต 

 ปจจุบัน  ประชาคมโลกมีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้นอยางรวดเร็ว  คนในภูมิภาคกลุม

ประเทศอาเซียน จะติดตอไปมาหาสูกันมากขึ้น แตละประเทศตางมีความสนใจเกี่ยวกับประเพณี 

วัฒนธรรมของชาติเพื่อนบาน มีความตองการเรียนรูและทองเท่ียวกันมากขึ้น จนเกิดเปนธุรกิจการ

ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทั่วโลก กอใหเกิดรายไดเปน

เงินตราตางประเทศ เขาประเทศเปนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับรายไดจากสินคาอื่น ๆ นอกจากน้ี 
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ยังทําใหเกิดธุรกิจโรงแรม รานอาหาร การคมนาคมและขนสง ขยายตัวตามไปดวย การทองเที่ยว 

จึงถือวาเปนกิจกรรมการกระจายรายได และความเจริญสูภูมิภาคตาง ๆ เกิดการสรางงาน สราง

อา ชีพ ใหแก ชุมชนในทองถิ่น และยั ง เปนตัวกระตุน ให เกิ ดการผลิต และการนําเอา

ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม  โดยอยูในรูปของสินคา และบริการ

เกี่ยวกับการทองเที่ยว ดังน้ัน การรวบรวมขอมูล นําเสนอ ใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดย

เปนตัวกลางระหวางผูประกอบการ กับผูใชบริการ หรือเรียกงาย ๆ วาเปนตัวแทนใหเชาที่พัก และ

บริการทองเที่ยว ผูเรียนจึงควรมีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาตอรอง  

มีทักษะการใชอินเทอรเน็ต สําหรับการเปนตัวแทนจําหนาย และเจตคติที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 

และการใหบริการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกลุมประเทศอาเซียน  

 

ตัวอยาง  การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีตัวแทนจําหนายทีพ่กั                     

และบรกิารทองเที่ยวฯ 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ  

ในแตละพื้นที่ 

-  ขอมูลของแหลงทองเที่ยว 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมเปนแหลงทองเที่ยว 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

-  มีทําเลที่ตั้งอยูในชุมชน ที่มีการเดินทางได

สะดวก         

  4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การบริโภคของ

ตลาดโลกมีแนวโนมกระแสความนิยมสินคา

ตะวันออกมากขึ้น 

-  มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตแบบ

ดั้งเดิม และเปนเอกลักษณ 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  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 ทั้งการออกแบบ สีสัน 

และวัสดุ  ที่ใช ขึ้นอยูกับทรัพยากรของพื้นที่ น้ัน ๆ เปนที่นิยมของคนทั่วไป ทั้งคนไทยและ

ตางประเทศ สําหรับใชเปนเครื่องนุงหมและของใชในชีวิตประจําวัน  ปจจุบัน มีการผลิตผา

พื้นเมือง ในลักษณะอุตสาหกรรมโรงงาน  โดยมีบริษัทรับจางชางทอผา โดยกําหนดลวดลายให 

พรอมทั้งจัดเสนไหม เสนดายที่ยอมสีแลว มาใหทอ  เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพ และอีกลักษณะ

หน่ึง จะมีคนกลางมารับซื้อผา จากชางทออิสระ ซึ่งหาวัสดุทําเองต้ังแตการปนดาย ยอมสี ทอตาม

ลวดลายที่ตองการ โดยทําที่บานของตนเอง แตคนกลางจะเปนผูกําหนดราคาตามคุณภาพ และ

ลวดลายของผาที่ตลาดตองการ  ในบางพื้นที่มีการรวมตัวกันเปนกลุมทําเปนอาชีพเสริม  และ

จําหนายในลักษณะสหกรณ เชน กลุมทอผาของศูนยศิลปาชีพ หรือกลุมอื่น ๆ ในพื้นที่ การทอผา

พื้นเมือง สวนใหญจะออกแบบลวดลายเปนสัญลักษณ  หรือเอกลักษณดั้งเดิม โดยเฉพาะชุมชน  

ที่มีเช้ือสายชาติพันธุบางกลุม ที่กระจายตัวกันอยูในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย จนถึงปจจุบันนี้     

มีเอกลักษณการออกแบบของตนเอง ถึงแมวาจะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนสีสัน ลวดลาย 

ตามรสนิยม ของตลาด แตก็ยังมีบางสวนที่คงเอกลักษณของตนเองไว เพื่อแสดงความชัดเจน  

ถึงชาติพันธุในแตละภูมิภาค ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดอยางหลากหลาย การแขงขันในดาน

การตลาดก็ยอมจะสูงขึ้น ดังน้ัน ผูเรียนควรมีความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติตออาชีพ 

และคํานึงถึงการวิเคราะหสภาพกลุมอาชีพและธุรกิจอาชีพทอผาพื้นเมือง 
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ตัวอยาง  การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีทอผาพืน้เมือง 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ  

ในแตละพื้นที่ 

-  มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่พอเพียง สามารถนํามา

เปนวัตถุดิบได 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  มีภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 

-  มีขอมูลของภูมิอากาศอยูเสมอ 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

-  เปนศูนยกลางหัตถอุตสาหกรรม 

-  มีพื้นที่ ท่ีเอื้อตอการบริการดานการคา การ

ลงทุน  และการทองเที่ยว เช่ือมโยงกับประเทศ

เพื่อนบาน สามารถติดตอการคาได 

-  มีพื้นที่ชายแดน ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 

  4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  มีแหลงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทุนทางสังคม

และวัฒนธรรม 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีภูมิปญญาและทักษะฝมือแรงงาน  

 

  กลุมอาชพีใหมดานความคดิสรางสรรค 

 1. คอมพิวเตอรและธุรการ  ไดแก  โปรแกรมตาง ๆ ท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 

 2. กลุมออกแบบ เชน โปรแกรม Auto Cad เพื่องานออกแบบกอสราง ออกแบบ

ช้ินสวน ทางอุตสาหกรรม โปรแกรม Solid Work  เพื่อใชเขียนแบบเคร่ืองกล 

 3. กลุมงานในสํานักงาน เชน Office and Multimedia การจัดทําระบบขอมูลทาง

การเงินและบัญชีดวยโปรแกรม Excel และโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป เพื่อใชในการทํางานทางธุรกิจ 

การใชคอมพิวเตอร ในสํานักงานดวยโปรแกรม Microsoft Office  โปรแกรม Microsoft Access 

เปนโปรแกรม สําหรับการบันทึกฐานขอมูล เชน งานบุคลากร รายการหนังสือในหองสมุด 

 4. กลุมชางคอมพิวเตอร เชน ชางซอม ชางประกอบชางติดต้ังระบบและบาํรุงรักษา

คอมพวิเตอร 
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ตัวอยาง อาชพีการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพือ่ธุรกิจ 

 ในยุคปจจุบัน คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น ธุรกิจ

อุตสาหกรรม Animation เปนงานเกี่ยวกับการสรางภาพเคลื่อนไหว ที่ใหความบันเทิง และงาน

สรางสรรคการออกแบบโดยการใชคอมพิวเตอร เปนอาชีพหนึ่งท่ีสามารถทํารายไดดี ทั้งในปจจุบัน

และอนาคต ผูเรียนที่สนใจ ควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับความหมาย 

ความสําคัญ และประโยชนของความคิดสรางสรรค เทคนิคการคิดแบบสรางสรรค การกําจัดสิ่งกีด

กั้นความคิดเชิงสรางสรรค ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อ

ธุรกิจ การออกแบบช้ินงาน (Animation Workshop) ประโยชนและโทษของการใชคอมพิวเตอร 

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ซึ่งผูประกอบอาชีพ

ทางดานความคิดสรางสรรค ควรหมั่นฝกฝนและพัฒนาความคิดอยางตอเน่ือง เพื่อสรางสรรค

ผลงานท่ีดี และมีศักยภาพดานทักษะสูงขึ้น จนสามารถสงผลงานเขาประกวดแขงขันได 

 

ตัวอยาง การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีการสรางภาพเคลือ่นไหว            

(Animation) เพื่อธรุกิจ 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ  

ในแตละพื้นที่ 

- 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

- 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

-    

  4 การวิเคราะหศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  มีขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่

ผสม ผสานของหลากหลายพื้นที่ 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีแรงงานที่มีทักษะฝมือ ความรู ความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี 

-  มีการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 
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หมายเหตุ   บางอาชีพเมื่อวิเคราะหศักยภาพแลว อาจไมมีรายละเอียดการพิจารณาครบทั้ง  5  

ดาน   

  กลุมอาชพีใหมดานบริหารจัดการและการบรกิาร 

 1. กลุมการทองเที่ยว 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 หรือการขนสงสินคาทางบก       

ทางอากาศและทางเรือ 

 5. กลุมชางกอสราง เชน ชางปูกระเบื้อง ชางไม ชางปูน ชางทาสี ชางเชื่อมโลหะ 

 6. กลุมผลิตวัสดุกอสราง เชน การทําบล็อกคอนกรีต เสาคอนกรีต เปนตน 

 

ตัวอยาง อาชพีการบริการทีพ่กัในรูปแบบโฮมสเตย 

 การบริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย  เปนการประกอบอาชีพธุรกิจในชุมชน โดยนําเอา

ตนทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มาบริหารจัดการ ไดแก ทุนทรัพยากร

บุคคล ทุนภูมิปญญาและแหลงเรียนรู ทุนทางวัฒนธรรม  ทุนงบประมาณของรัฐ และทุนทาง

ความรู มาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู    โดยมีเครือขายเขามามีสวนรวม และใชชุมชนเปนฐาน ควบคู

กับการสรางองคความรู เพื่อเพิ่มมูลคา จูงใจใหนักทองเท่ียว มาสัมผัสกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ในรูปแบบโฮมสเตย ดังน้ัน ผูเรียนจึงตองเรียนรู ในหลักการจัดโฮมสเตยใหเขาใจ ศึกษาหาความรู 

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสถานการณการทองเที่ยว นโยบายการทองเที่ยวของประเทศไทย ความรู

พื้นฐานและมาตรฐานการจัดโฮมสเตย การจัดกิจกรรมนําเที่ยว  การตอนรับนักทองเที่ยว การบริการ

และการเปนมัคคุเทศก วิธีการสรางเครือขายการทองเที่ยว  การประกอบอาหาร การปฐมพยาบาล

เบื้องตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การทองเที่ยวและการบริหารจัดการ องคความรู              
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ที่หลากหลายนี้ จะสามารถพัฒนาตนเอง และกลุมไปสูการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเปนไปตาม

หลักการ ของอาชีพการบริการที่พักสําหรับนักทองเที่ยว ในรูปแบบโฮมสเตย 

ตัวอยาง  การวิเคราะหศกัยภาพของพื้นทีท่ี่สอดคลองกบัอาชพีการบริการทีพ่ักในรปูแบบ

โฮมสเตย 

ที ่ ศักยภาพ 5 ดาน รายละเอียดที่ควรพิจารณา 

  1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ  

ในแตละพื้นที่ 

-  มีแหลงทองเท่ียวที่เปนจุดสนใจ มีความแปลก 

ชวนใหผูคนมาเที่ยวพักผอน และพักคางคืน 

-  มีเสนทางศึกษาธรรมชาติท่ีนาสนใจ 

-  ใกลแหลงน้ํา นํ้าตก ทะเล มีทิวทัศนท่ีสวยงาม 

-  ไมถูกรบกวนจากแมลง และสัตวอื่น ๆ 

  2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

-  ภูมิอากาศไมแปรปรวนบอยมากนัก 

  3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และ

ทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่    

 

-  มีทําเลที่ตั้งอยูไมไกลเกินไป เดินทางไดสะดวก 

-  ขอมูลแตละพื้นที่ท่ีเลือก อยูใกลจุดทองเท่ียว

หรือไม     มีความปลอดภัยเพียงใด และมีคูแขงที่

สําคัญหรือไม 

  4 การวิเคราะห ศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละ

พื้นที่   

-  เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ที่เปน

ธรรมชาติ   อยูในพื้นที่ 

  5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย 

ในแตละพื้นที่ 

-  มีผูประกอบการ และแรงงานที่มีความรู

ความสามารถ 

-  มีความรวมมือจากชุมชนในดานการเปนมิตรกับ

นักทองเที่ยวที่มาใชบริการที่พัก 
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กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนรวมกลุมและรวมกันสํารวจศักยภาพของพื้นที่ในชุมชน แลวนําขอมูลที่ได          

มาวิเคราะห แยกแยะตามศักยภาพหลักของพื้นที่ และใหสรุปวาควรจะประกอบอาชีพใดจึงจะ

เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะ หรือศักยภาพของพื้นที่ในชุมชนและมีความเปนไปไดในการพัฒนา

อาชีพในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 2 จากกิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนยกตัวอยางกลุมอาชีพที่ตัดสินใจเลือกอาชีพในกลุมใด

กลุมหนึ่งที่สามารถเขาแขงขันมา 1 อาชีพ โดยเขียนรายละเอียดของอาชีพนั้น ๆ ประกอบดวย 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คณะผูจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

นายสุรพงษ  จําจด  เลขาธิการ กศน. 

นายประเสริฐ  หอมดี  รองเลขาธิการ กศน. 

 นางตรีนุช  สุขสุเดช  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นายจําเริญ  มูลฟอง  ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นายสมชาย  เด็ดขาด  รองผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

ผูสรุปเนื้อหา   

นางดวงทิพย  แกวประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางพิมพรรณ  ยอดคํา  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นายนิพนธ  ณ จันตา  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นายสมโภช  จันทรคําภู  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางบุษบา  มาลินีกุล  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางอรวรรณ  ฟงเพราะ  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางรสาพร  หมอศรีใจ  ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางวราพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

ผูบรรณาธิการ 

นายจรณชัย  วรรณทอง  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

นางอมรา  เหลาวิชยา  ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.  

  จังหวัดพิจิตร 

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  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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