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สารบัญ 
           หนา 

คํานํา 

คําแนะนําการใชเอกสารสรปุเนื้อหาทีต่องรู 

บทที ่1  การพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม             1                                                        

ความหมายของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   

ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   

หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม 

ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  

บทที่ 2  ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล    6 
ความหมายของขอมูล 

ลักษณะขอมูลที่ดีและความสําคัญของขอมูล 

ประโยชนของขอมูล 

การนําขอมูลไปใชในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของขอมูล 

บทที่  3 วิธีการจดัเก็บ วิเคราะหขอมูลอยางงาย และการเผยแพรขอมูล  10 

 วิธีการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ตนเอง ชุมชน สังคม 

 การนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 วิธีการเผยแพรขอมูล  

บทที่ 4 การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   21 

 วิธีการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชนสังคม 

 กิจกรรมของการมีสวนรวมในการวางพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 เทคนิคในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
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สารบัญ (ตอ)  
           หนา 

 

บทที่ 5 การวางแผนไปประยกุตใชในชีวิตประจําวัน     26 

 แนวทางการพัฒนาชุมชน สังคมไปประยุกตใชกับตนเอง ชุมชนและสังคม 

 ประโยชนที่ไดจากการวางแผน 

 วิธีการนําผลที่ไดจากการวางแผนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

กิจกรรมทายเลม        29 

บรรณานกุรม            31 

คณะผูจัดทํา                                                                         33       
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คําแนะนําการใชเอกสารสรปุเนื้อหาทีต่องรู 

 

  หนังสือสรุปเน้ือหา รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับประถมศึกษา 

เปนการสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคมรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม     

สค 11003 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อใหผูเรียน กศน. ทําความเขาใจและเรียนรู          

ในสาระสําคัญ ของเน้ือหารายวิชาสําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหาไดดีขึ้น 

  ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เลมน้ี 

ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

  1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003              

ระดับประถมศึกษา  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ใหเขาใจกอน 

  2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชาการพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม  ใหเขาใจอยางชัดเจน ทีละบท  จนครบ 5 บท และทํากิจกรรมทายเลมตาม 

ที่กําหนด ถายังไมมั่นใจวาปฏิบัติตามกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ควรยอนกลับไปทําความเขาใจ

เน้ือหาน้ันอีกคร้ัง 

  3. หากตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหารายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

เพิ่มเติมผูเรียน  สามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากตํารา  หนังสือเรียนที่มีอยูตามหองสมุดหรือราน

จําหนายหนังสือเรียน หรือครูผูสอน 
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บทท่ี 1 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
 

เนื้อหาประกอบดวย  

1. ความหมายของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   

2. ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   

3. หลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม 

4. ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  

 

1. ความหมายของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   

1.1 ความหมายของการพฒันาตนเอง  

การพัฒนาตนเอง  หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนเองเปนอยู มีอยูใหดี

ขึ้นและกาวหนาไปกวาเดิม  

การพัฒนาตนเองตองคิดใหรอบดานวา เดิมตัวตนของเราเปนอยางไร ท้ังสุขภาพ

กายและสุขภาพใจ เมื่อปรับปรุงตนเองแลวจะสามารถมีชีวิตที่เปนไปตามความตั้งใจที่หวังไว

หรือไม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหตัวเรามีจิตใจเบิกบาน  มีอารมณแจมใสขึ้นกวาเดิม

หรือไมนอกจากน้ียังเปนความสามารถคิดหาเหตุผลมารองรับใหเกิดความกาวหนาทาง

สติปญญาของตนเองได เมื่อพึ่งพาสติปญญาตนเองได ก็ยอมมีโอกาสใหผูอื่นพึ่งพาสติปญญาตัว

เราไดเชนกัน 

1.2 ความหมายของการพฒันาชุมชน  

การพัฒนาชุมชน หมายถึง  การกระทําที่มุงปรับปรุง และสงเสริมใหกลุมคนที่อยู

รวมกันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีความเปนอยูที่ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง มีอาชีพที่มั่นคง                    

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลภายในชุมชน                  

และหนวยงานองคการตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

1.3 ความหมายของการพฒันาสงัคม 

  การพัฒนาสังคม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในดานเศรษฐกิจ  

การเมือง  สังคม  การปกครอง  และวัฒนธรรม  เพื่อใหประชาชนในสังคมมีความเปนอยูที่ดีขึ้น     

ทั้งดานที่อยูอาศัย  อาหาร  สุขภาพอนามัย  การศึกษา การมีงานทําและมีรายไดเพียงพอสําหรับ               
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การครองชีพประชาชนในสังคมไดรับความเสมอภาค  ความยุติธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี           

โดยประชาชนตองมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนอยางมีระบบ  

 

2. ความสําคัญของการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม   

ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เปนพื้นฐานในการเตรียมตนเองในดาน

ตาง ๆเชน  รางกาย สติปญญา จิตใจอารมณ และสังคม ใหมีความพรอมในการดํารงชีวิตใหอยู

ในชุมชน สังคมไดอยางมั่นใจมีความสุขและเปนกําลังสําคัญเพื่อชวยใหชุมชมแข็งแกรงและสราง

สังคมที่เปนสุข 

 

3. หลักการพฒันาตนเอง  ชุมชน  สังคม 

 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เปนการพัฒนาโดยยึดหลักการมีสวนรวม ประกอบดวย     

การรวมคิด การรวมตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ รวมติดตามและประเมินผล  และรวมรับ

ผลประโยชน รวมทั้งการประสานความรวมมือ  การประชาสัมพันธ การใหความรูทั้งทางตรง

และทางออม  

 

4. ประโยชนที่ไดรบัจากการพัฒนาตนเอง ชุมชน สงัคม  

1. ตนเองมีการเปลี่ยนแปลง มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน สังคม ประสบผลสําเร็จ    

ในการดําเนินชีวิต และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

2. ชุมชน สังคม ไดรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ประชาชนในชุมชน 

สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการเสียสละ และมีระเบียบวินัย ทําใหชุมชน สังคมเกิดความ

ปลอดภัย มีความเขมแข็ง และยั่งยืนตอไป 

โดยมีตัวอยางประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  ตอไปได 
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ตัวอยาง ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาตนเอง ไดแก 

 

าพการตูน ผูหญิง 25 ป แจงความรอยเวร 

ที่โรงพักวาเก็บกระเปาสตางคไดมีคําพูด    ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น  

ทั้งตอหนาและลับหลัง เปนตัวอยางที่ดี 

ในสังคม 

“ดิฉันพบกระเปาสตางคหลนอยูท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ความเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักการให  

การแบงปน ตามโอกาสอันควรโดยไม

หวังสิ่งตอบแทน 

 

 

 

 

ภาพการตูน ชาย 30 ป สงถุงขาวสารใหหญิงชรา  

จังหวัด ไดขาวสารมาฝากคุณยายครับ” 
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   รักของสวนรวม เมื่อพบความเสียหาย              

   ในที่สาธารณะ รีบแจงผูรับผิดชอบดวน  

   เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการตูนนักศึกษาสาว 22 ป  ทักทายเพการตรงตอเวลา เปนการสรางนิสัยที่ดี 

          ใหเกิดข้ึนในสังคม นับวาเปนแบบอยางที่ดี 

     ท่ีควรปฏิบัติตาม 
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ตัวอยาง ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาชุมชน สังคม 

 

 

 

การประสานความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การประชาสัมพันธ 
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บทท่ี 2 

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของขอมูล 
 

เนื้อหาประกอบดวย 

1. ความหมายของขอมูล 

2. ลักษณะขอมูลที่ดีและความสําคัญของขอมูล 

3. ประโยชนของขอมูล 

4. การนําขอมูลไปใชในชีวิตประจําวัน 

5. ความสัมพันธของขอมูล 

 

1. ความหมายของขอมูล 

 ขอมูล  คือ ขอเท็จจริงหรือสภาพเปนจริงที่ปรากฏในรูปตัวอักษร สัญลักษณ ตัวเลข  ภาพ 

เสียง คําบอกเลาจากผูรู สถานการณที่เกิดข้ึน รวมท้ังการบันทึกและการถายทอดผานสื่อตาง ๆ  

ทั้งเอกสาร บุคคล วิทยุ โทรทัศน และอินเทอรเน็ต เปนตน 

 

2. ลักษณะขอมูลที่ดแีละความสําคัญของขอมูล  

ลักษณะของขอมูลที่ดีตองเปนขอมูลที่มีความถูกตองและเชื่อถือได ตรงตามความ

ตองการของผูใชขอมูลและควรเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน และมีความทันสมัย 

2.1 ขอมูลที่ดีตองมีลักษณะตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2.1.1  ถูกตองและเชื่อถือได  กลาวคือตองมีความ

มั่นใจวาการรวบรวมขอมูลมีความถูกตองและเช่ือถือได  

โดยตองมีการตรวจสอบอยางละเอียด ซึ่งขอมูลอาจ

ตองแปลงใหอยูในรูปแบบที่ เครื่องคอมพิวเตอร

เขาใจไดอยางถูกตอง บางครั้งขอมูลผิดพลาดเพราะ

ใชโปรแกรมหรือสูตรคํานวณผิดพลาดจึงตองกําหนด

วิธีการรวบรวมผลดวยความละเอียดรอบคอบ 
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2.1.2 ตรงตามความตองการของผูใช กลาวคือ 

เมื่อจะเก็บขอมูลใหเลือกเก็บขอมูลเฉพาะที่ผูใช

ตองการเทาน้ัน ตองไมเก็บขอมูลอื่น ๆ ที่ไมตรง

กับการใชงาน แตใหมั่นใจวา ขอมูลที่ตองการ

เก็บน้ัน เก็บไดอยางครบถวนและสมบูรณ 

 

 

 

 

 

ภาพการตูน ภาพเดิม 2.1.3 มีความทันสมัย กลาวคือเปนขอมูลที่เปน

ปจจุบัน และมีความทันสมัย เพื่อใหผูใชขอมูล

นําไปใชไดทันเวลา  

 

จะใชตัวเลขนี้ต้ังแตเดือนที่แลว”  

 

 

 

 

2.2 ความสําคัญของขอมูล  

 ซึ่งขอมูลดานตาง ๆ  มีความสําคัญตอประชาชนมากมายมหาศาลทั้งการใชใน

ชีวิตประจําวันและดานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

- ดานภูมิศาสตร เชน บริบทของชุมชน ลักษณะของชุมชน และลักษณะภูมิอากาศ  

เปนตน 

- ดานประวัตศิาสตร เชน ความเปนมาของชุมชนนั้น ๆ  เปนตน 

- ดานการเมือง การปกครอง เชน การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของชุมชน           

และการใชสิทธิ์เลือกตั้งตาง ๆ  เปนตน 
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- ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  เชน ความเช่ือ ศาสนาของคนในชุมชน วันสําคัญ         

ทางศาสนา และพิธีกรรมของชุมชน (การบวช การขึ้นบานใหม)เปนตน 

- ดานหนาที่พลเมืองเชน ความจงรักภักดีตอสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย        

ความสามัคคี  การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบตอหนาที่ การเคารพกฎ               

และระเบียบชุมชน  เปนตน 

- ดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม  เชน ปาไม แหลงน้ํา  และการคมนาคม  เปนตน 

- ดานสาธารณสุข  เชน การดูแลสุขภาพเบื้องตน และการปองกันโรคตางๆ เปนตน 

- ดานการศึกษา  เชน ระดับการศึกษาของคนในชุมชน  สถานศึกษาในระบบและนอก

ระบบเปนตน 

 

3. ประโยชนของขอมูล  

ขอมูลตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา เราสามารถรับรูและนําขอมูลเหลานั้นมาใชประโยชนใน

ชีวิต ประจําวันไดมากมายทั้งทางตรงและทางออม ดังน้ี 

- ดานภูมิศาสตร  เปนการศึกษา เรียนรูเกี่ยวกับบริบทของชุมชน ลักษณะของชุมชน 

ลักษณะภูมิอากาศ เพื่อใหเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหรือประกอบอาชีพ 

- ดานประวัติศาสตร  เปนการศึกษาเรียนรูความเปนมาของชุมชนน้ัน ๆ เพื่ออนุรักษสืบ

สาน หรือนําไปปรับปรุงประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 

- ดานการเมือง การปกครอง  เปนการศึกษา เรียนรูการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

การเมืองของชุมชน ประเทศและศึกษาเรียนรูการใชสิทธิ์เลือกตั้งอยางถูกตอง  

- ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  เปนการศึกษาเรียนรูและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม 

ประเพณีใหถูกตองในชุมชนนั้น ๆ  

-  ดานหนาทีพ่ลเมือง  เปนการศึกษาเรียนรูและปฏิบัติดวยความจงรักภักดีตอสถาบัน

ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย  ความสามัคคี  การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ การเคารพกฎ ระเบียบชุมชน ที่จะสงใหชุมชน สังคม อยูอยางสงบสุข  

-  ดานทรพัยากร สิ่งแวดลอม  เปนการศึกษาเรียนรูทรัพยากรปาไม  แหลงน้ํา  

การคมนาคม เพื่อนําไปใชไดอยางเหมาะสม 

-  ดานสาธารณสุข  เปนการศึกษาเรียนรูการดูแลสุขภาพเบื้องตน  เรียนรูโรคภัยตาง ๆ 

เพื่อเปนการปองกันความสูญเสียของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สามารถดํารงตนอยูอยาง

ปลอดภัย 
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-  ดานการศกึษา  เปนการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง หรือเปนองคความรูที่ทันสมัย 

ถูกตอง และทันตอเหตุการณ เพื่อการพัฒนาตนเอง  ชุมชน สังคมใหมีความเจริญตอไป 

4. การนําขอมูลไปใชในชีวิตประจําวัน 

 4.1 รูขอดี ขอดอยของขอมูลของชุมชนในดานตาง ๆ  คือ ดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร  

การเมือง สิ่งแวดลอมสาธารณสุข  การศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี  หนาที่พลเมือง ทรัพยากร 

และศาสนา  

4.2 วางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ที่เกิดการศึกษาเรียนรูขอมูลดานตาง ๆ  

4.3 แนวทาง วิธีการในการปฏิบัติรวมกันโดยมีเปาหมายใหความสําเร็จ 

4.4 นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับตนเอง ชุมชม  สังคม   

5. ความสัมพันธของขอมูล 

 ความสัมพันธของขอมูลดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีหนาที่พลเมือง ทรัพยากร สิ่งแวดลอมสาธารณสุข  และการศึกษาในการนําไปใชน้ัน 

จึงตองเช่ือมโยงบูรณาการขอมูลดังกลาวใหสัมพันธกันเพื่อการนําไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  

ใหไดตามเปาหมาย และประสบความสําเร็จได  
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บทท่ี  3 

วิธีการจัดเก็บ วิเคราะหขอมูลอยางงาย และการเผยแพรขอมูล 
 

เนื้อหา ประกอบดวย  

 1.วิธีการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูล 

 2.การวิเคราะหขอมูล ตนเอง ชุมชน สังคม 

 3. การนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 4. วิธีการเผยแพรขอมูล  

 

1. วิธีการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูล 

 การจัดเก็บขอมูล  คือ  การเก็บรักษาขอมูลเพื่อการบริหารโดยการเก็บไวในรูปแบบ

ตางๆ  เชน การทําดวยมือ ซึ่งเปนแฟมเอกสาร หรือดวยคอมพิวเตอรในรูปของแฟมขอมูล  

เปนตน 

โดยมีวิธีการรวบรวมขอมูล ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ  การสํารวจ การสอบถาม 

และการรวบรวมขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลว 

ตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต 

       

 

ภาพการตูนผูชายอวนใสแวนกันแดด มองไปท่ี  

ดวงอาทิตยซึ่งเกือบจะลับขอบฟา    

 

 

 

 

 

ภาพชายคนเดิมไมใสแวน (คร่ึงตัว)   

กําลังจดขอมูลในสมุด     

      

ถาตองการรูวาพระอาทิตยตกโดยเฉลีย่แลว  

ตรงกับชวงเวลาใด  ก็สังเกตชวงเวลา         

พระอาทิตยตกในแตละวัน 

แลวจดเวลาที่พระอาทิตยตกไวทุกวัน

ตอเน่ืองกันไปเปนสัปดาหหรือเปนเดือนก็ได 
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จากนั้นนําขอมูลเวลาที่บันทึกไวแตละ

คร้ังมารวมกัน ไดตัวเลขเทาใดก็นํามา

หารดวยจํานวนครั้งที่จดบันทึกเวลา ก็จะ

ไดวาพระอาทิตยตกโดย“คาเฉลี่ย”เฉลี่ย

แลวตรงกับเวลาใด 

                    8.05 +18.07+18.09+18.10+18.13+1                                                                                         

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต แมวาจะดูเหมือนงายและสะดวก แตถาใหได

ขอมูลที่ชัดเจนและคลาดเคลื่อนนอยที่สุด ตองเฝาดูดวยความเอาใจใสโดยการสังเกตและรับรู

ดวยตา หู และการสัมผัส  

  วิธีการเก็บขอมูลโดยการสังเกต จึงจําเปนตองมีขอกําหนดตาง ๆ ดังน้ี 

  กําหนดจุดมุงหมายที่แนนอนและชัดเจนวาตองการรูเรื่องใด 

  วางแผนอยางเปนระบบ กําหนดกรอบการสังเกตและระยะเวลาใหชัดเจน 

  บันทึกเหตุการณและเรื่องราวที่ตรงตามความตองการ 

  สามารถทดสอบเพื่อความถูกตองและนาเช่ือถือได 

การเกบ็รวบรวมขอมูลโดยการสังเกต แบงออกเปนข้ันตาง ๆ ทีส่ําคญั 4 ขั้น  คือ 

1. ขั้นเตรียมการสังเกต :  

  เลือกพื้นที่ 

  เตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับเก็บขอมูลทั้งภาพและเสียง 

  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่และนัดหมายผูที่จะไปทําการสังเกต 

2. ขั้นการสังเกต : 

  แนะนําตนเองและทําความรูจักกับหัวหนากลุมผูที่จะไปศึกษา ซึ่งเรียกกันวา  

  กลุมประชากรศึกษา 

  สรางสัมพันธที่ดีภายในกลุม 

  สังเกตและเก็บขอมูลตามประเด็นหรือกรอบท่ีกําหนดไว 

3. ขั้นการบันทกึขอมูล : 

  เขียนบรรยายรายละเอียดใหไดมากที่สุด 
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4. ขั้นเสร็จสิ้นการสังเกต : 

  กลาวขอบคุณผูใหความรวมมือซึ่งใหขอมูลที่เปนประโยชน 

 

  ตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 

 กาพการตูน หญิงสาวหุนสวยนั่งอยูที่โตะฝงหนึ่ง  ถือดินสอ มือซายแตะ 

 กระดาษบนโตะ กําลังมองการสัมภาษณ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูสัมภาษณและ 

    ผูใหสัมภาษณไดเผชิญหนากัน โดยมีการพูดคุยซักถามกันตอหนา 

                              แตตองไมลืมวาการพูดคุยกันตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจ 

    ขณะพูดคุย 

    ผูเก็บขอมูลหรือผูสัมภาษณ จะใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลซึ่งก็ 

    คือ แบบสัมภาษณ 

 

 

ความหมายของแบบสัมภาษณ 

 แบบสัมภาษณ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งในแบบสัมภาษณจะ

มีขอคําถามที่ผูเก็บรวบรวมขอมูลหรือผูสัมภาษณใชเปนแนวทางในการซักถามและพูดคุยกับผูให

สัมภาษณ 

 ดังน้ัน การสัมภาษณตองมีคนถามและคนตอบ คนถามใชแบบสัมภาษณที่ เขียนคําถามไว

แลว ขณะสัมภาษณอาจถามและตอบกันแบบปากเปลา คนตอบเลาใหฟง สวนคนถามก็จดไว

เปนหลักฐานกันลืม หรืออาจใชการบันทึกเสียงดวยวิธีการตาง ๆ ที่ทําไดโดยมีการขออนุญาต

บันทึกเสียงแลวเขียนสรุปอีกครั้งหน่ึงหลังการซักถามพูดคุยจบลง 

 

การเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณจําแนกไดตามความเหมาะสมกับงานทีต่องการศกึษา ดังนี ้

กําลังจดขอความ     

      สัมภาษณเปนรายบุคคล ผูถูกเลือกถือวา 

งบนกระดาษ สวนหญิงสูงวัยใสแวนรูปรางอว เปนกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชาที่จะ 

      ศึกษาหรือเรียกใหงายวาเปนตัวแทน 

      ของเรื่องที่ตองการรู 
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สัมภาษณผูรูที่ใหขอมูลหลักหรือขอมูลสําคัญ 

50ป แตงกายภูมิฐานที่น่ังอยูในหองทํางานที่ ซึ่งคนอื่นไมรู เปนบุคคลที่แตกตางจากคนอื่น                                                                       

ช้ันหนังสมีความรอบรูขอมูลตาง  ๆ  ในตองการ เพราะเปน 

  สัมภาษณ ที่เจาะลึกไดแก  การเรื่องท่ีผู

สัมภาษณปราชญชาวบาน นักวิชาการ นักธุรกิจ                                            

ผูนําทองถิ่น ฯลฯ                                                                                 

        

  

 

 

      สัมภาษณเปนกลุม เพื่อหาขอมูลจากกลุม 

ทั้งหญิงและชาย 8 คน ชาวบานคนหน่ึงกําลัง บุคคลที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการ 

พูด  ชายคนเดิมกมหนาจดบันทึก  ศึกษา วิธีการแบบน้ีอาจเรียกวา ซักถาม  

      หรือสนทนากลุม ทุกคนออกความเห็น 

      และซักถามไดอยางเสรี 

 

 

 

ขั้นตอนเตรียมการเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณ 

      

     1. เตรียมตัวผูสัมภาษณ  นัดประชุมช้ีแจงให 

                เขาใจแบบสัมภาษณและที่สําคัญตองเขาใจ 

        ทั้งดานภาษา วัฒนธรรมและประเพณีของ 

        ทองถิ่น รวมถึงผูใหสัมภาษณและสถานที่ 

        ทําการสัมภาษณ 

 

 

 

 



14 

 

 

      2. ทําหนังสือขอความรวมมือ  กําหนดวัน 

                                                  เวลาและสถานที่ ซึ่งจัดเตรียมไวเพื่อการ 

         สัมภาษณและอยาลืมตรวจสอบใหแนชัดวา 

         ติดตอประสานงานครบถวนแลว  

 

 

 

 

 

 

      3. เตรียมวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการสัมภาษณ 

         พรอมใชงาน  เชน  ดินสอ  ปากกา กระดาษ   

         เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

      4. ขั้นสงแบบสัมภาษณใหผูใหขอมูล 

         ไดทําความเขาใจและเตรียมตัวใหพรอม 

         กอนการสัมภาษณ 
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 5. ขั้นการสัมภาษณ 

      ช้ีแจงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูล  

           บอกความสํ าคัญของตัวผู ใหสั มภาษณ       

           เพื่อกระตุนใหไดขอมูลที่เปนจริง 

     บอกประโยชนจากการเก็บขอมูลและ 

          ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เพื่อจะไดขอมูล 

          ที่ถูกตองและครบถวน                         

      พยายามใหผูใหสัมภาษณบอกขอมูล                             

           มากที่สุดโดยใชภาษาสุภาพ ไมถามนํา                           

           แตพยายามใหไดคําตอบตามประเด็น                     

           ท่ีตองการ 

  ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขณะสัมภาษณอาจบันทึกไดไมครบถวน จึงตองทบทวนผลการสัมภาษณอีกครั้ง      

หลักปฏิบัติในการทบทวนผลการสัมภาษณ มีดังน้ี 

    ควรบันทึกผลทันทีระหวางการสัมภาษณ หรือหลงัจากสัมภาษณ   

ผานไปไดไมนาน เพราะจะไดไมหลงลืม  หรือไดขอมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง 

    ควรบันทึกผลตามจริงเทานั้นและตองไมเพิ่มความคิดเห็นของ 

ผูสัมภาษณเขาไป 
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 ขั้นสิ้นสุดการสัมภาษณ 

 ดูความถูกตองของขอมูล 

 ขอบคุณผูใหสัมภาษณที่ชวยใหขอมูลที่เปนประโยชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ  

 

            

     การสํารวจเปนการออกไปเก็บขอมูลจาก 

     สถานที่จริง เชน ถาตองการรูขอมูลเกี่ยวกับ 

     แมลงที่ทําลายตนขาวในนา ก็ตองสํารวจทีละพื้นที่ แลว

นําขอมู     ไปทีละพื้นที่ แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง 

     วิธีการกําจัดแมลงที่ทําลายตนขาว                              

 

 

 

  

 

 ขณะสํารวจก็ตองบันทึกขอมูลไวใหชัดเจน เพราะขอมูลที่ไดมาจากนาขาวแตละแปลง   

ตองรวบรวมไวเพื่อวิเคราะหวิธีในการกําจัดและทําลายแมลงที่เปนศัตรูตนขาว 
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ตัวอยาง  การเก็บขอมูลโดยการสอบถาม 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม เปนการเก็บขอมูลจากประชากร หรือกลุม

ตัวอยางที่ศึกษาโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งหมายความวา เรามีแบบสอบถามใหคนที่เราตองการรู

ขอมูลตอบกลับมา การเก็บขอมูลอยางนี้ ทําได 4 วิธี ดังน้ี 

       

  

       สงแบบสอบถามทางไปรษณีย 

           และกําหนดระยะเวลาสงแบบสอบถาม 

                                    ท่ีตอบแลวกลับคืน  ใชวิธีน้ีถาผูตอบ                                                                                                          

                                                             อยูหางไกล คนหาหรือติดตามไมสะดวก 

          

        

   

       สงแบบสอบถามใหกับมือผูตอบ และ 

           กําหนดวิธีการรวบรวมเพื่อสงคืน หรือ 

           ใหเวลาผูตอบแลวสงคืนทางไปรษณีย 

 

 

 

 

 

       ฝากผูนําทองถิ่นไปแจกจายใหถึงมือ 

                   ผูตอบแบบสอบถามแลวรวบรวมสงคืน 

                                   หรือใหเวลาผูตอบแลวสงคืนทางไปรษณีย 
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 ขอความรวมมือเจาหนาที่ในพื้นที่                                               

                                                            แจกแบบสอบถามและรวบรวมสงกลับคืน  

                                               หรือหนวยงานเจาของแบบสอบถาม         

               ไปเก็บแบบสอบถามจากเจาหนาที่ในพื้นที่             

           ซึ่งรวบรวมไวแลว 

 

 

   

 ตัวอยาง  การรวบรวมขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลว 

 

 

 

 

 

 

 

  

 การเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลว เปนการรวบรวมขอมูลที่เสียคาใชจาย

นอย เพราะคนอื่นลงทุนทั้งสมอง เวลาและเงินแลว เชน อยากรูขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรก็หา

ขอมูล  โดยการอานหนังสือที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีผูเขียนไวหรือรวบรวมไวแลว นอกจากน้ียังหา

อานไดจากวารสาร นิตยสารและแหลงขอมูลที่มีผูนิยมใชคนหาขอมูลมากที่สุด คือ การคนหา                

จากอินเทอรเน็ต เพราะสะดวก รวดเร็ว มีขอมูลที่หลากหลายและเสียคาใชจายไมมาก 

 

 

ขอควรระวัง : ขอมูลจากอินเทอรเน็ต

อาจมีผิดพลาดบางควรตรวจสอบกับ

แหลงขอมูลอื่น ๆ ดวย 



19 

 

2. การวิเคราะหขอมูลตนเอง ชุมชน สังคม  

 ความหมายของการวิเคราะห 

 “การวิเคราะห” หมายถึง เปนการศึกษา คนควา แยกแยะเพื่อหาสวนยอยของ

เหตุการณเรื่องราวหรือเน้ือหาตางๆ ดวยความละเอียดและรอบคอบในเรื่องตาง ๆที่เกิดขึ้นอยาง

ละเอียดรอบครอบอยางมีเหตุผลหาจุดเดน จุดดอยใหตรงตามความตองการที่จะนําผลการ

วิเคราะหไปใช โดยขึ้นกับลักษณะของขอมูลและตองอาศัยสถิติตาง ๆ เพื่อการจัดหมวดหมู

ขอมูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห 

  “การวิเคราะหขอมูล” หมายถึง การจัดการขอมูลดวยวิธีตาง ๆ เชน การคํานวณ  

การนําเสนอขอมูล เปนตน เพื่อใหไดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่จะนําไปใชใหตรงตามความเปน

จริง ตรงตามความตองการ จากนั้นจึงจะนําไปใชได 

 หลักเกณฑในการเลือกหัวขอเพื่อการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. ความสําคัญของปญหา 

ปญหาบางเรื่องที่เกิดข้ึนอาจเปนขอมูลสวนนอยเทาน้ัน ไมไดมีความสําคัญมากพอที่จะ

นํามาวิเคราะห 

2. ความเปนไปได 

ขอมูลบางเรื่องท่ีเก็บรวบรวมมาไดอาจเปนแคความคิดท่ีเลื่อนลอย จะคิดหาหนทาง

อยางไรก็เปนไปไมได 

3. ความนาสนใจและทันตอเหตุการณ 

ขอมูลบางเรื่องไมไดเปนที่สนใจของผูคนทั่วไป อาจนาสนใจเฉพาะสําหรับคนบางกลุม 

นอกจากนี้ขอมูลบางเรื่องก็ไมควรเลือกมาวิเคราะห เพราะชาเกินไปและไมทันใชงานแลว 

4. ความนาสนใจของผูวิเคราะห 

ผูที่จะทําการวิเคราะหอาจไมสนใจขอมูลบางเรื่องที่เก็บรวบรวมมา เปนธรรมดาที่วาใคร 

ก็ตามไมสนใจเรื่องใด ยอมไมคอยมีความรูลึกซึ้งในเรื่องน้ัน จึงไมนาจะเลือกหัวขอ 

น้ัน ๆ  มาวิเคราะห 

5. ความสามารถที่จะทําใหบรรลุผล 

ขอมูลที่เก็บรวบรวมมา อาจเปนเรื่องที่วิเคราะหออกมาแลว มองไมเห็นความสําเร็จ 

ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้น อาจเปนปญหาหรือเปนเรื่องท่ียากเกินกวาจะแกไขใหสําเร็จได 
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3. การนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 การนําขอมูลไปใชซึ่งไดจากการวิเคราะหเพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  

โดยการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม จําเปนตองใชขอมูลจากการวิเคราะห มาชวยใน

การจัดลําดับความจําเปนวาเรื่องใดควรเลือกมาพัฒนากอนและเรื่องใดควรรอไวพัฒนาภายหลัง

ได รวมท้ังตองดูความเปนไปไดท่ีจะพัฒนา 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 ซึ่งผลจากการนําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ที่ประสบผลความสําเร็จและที่มีปญหา

อุปสรรคจะตองนําไปสูการเผยแพรทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  และสังคม ใหไดรับการ

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป  

 

4. วิธีการเผยแพรขอมูล  

 การเผยแพรขอมูลดานตาง ๆ แบงออกเปน 2 ประเภท 

1. การเผยแพรขอมูลภายในชุมชน 

เผยแพรขอมูลเรื่องราวจากการพัฒนาตนเอง ไปสูครอบครัว   ชุมชน  และสังคม             

โดยพบปะพูดคุย  การนําเสนองาน การประชุม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการศึกษาดูงานรวมกัน      

เปนตน 

2. การเผยแพรขอมูลภายนอกชุมชน 

เผยแพรขอมูลผานสื่อตาง ๆ เชน  เอกสารสิ่งพิมพ    วิทยุ   โทรทัศน   อินเตอรเน็ต 

และสื่อมวลชนตาง ๆ   เปนตน 

  

แผนพัฒนาตนเองกําหนดไดจากเหตุและผล 

ในการพัฒนา มีการกําหนดเปาหมายที่จะพัฒนา

และมองภาพในอนาคตวาจะไดรับความสําเร็จได

อยางไร หลังจากนั้นจึงคิดหาวิธีการพัฒนารวมไป

ถึ งป จ จั ยหรื อสิ่ ง ต า ง  ๆที่ ช ว ย ให ปร ะส บ

ความสําเร็จ 
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บทท่ี 4 

การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 
 

เนื้อหาประกอบดวย  

 1.วิธีการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม 

 2. กิจกรรมของการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม 

 3.เทคนิคในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

 

1. วิธีการมีสวนรวมในการวางแผนพฒันาตนเอง  ชุมชน สังคม 

 การมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมเขามามีสวนรวมเกี่ยวของ รวมมือ  

รวมรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่เปนประโยชนตอ ชุมชน สังคม ดังน้ี 

 1.1  การรวมคิด หมายถึง การมีสวนรวมในการประชุม ปรึกษาหารือ ในการ

วางโครงการ การดําเนินงาน การติดตามผล การตรวจสอบ การดูแลรักษา เพื่อใหกิจกรรม

โครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 1.2 การรวมตัดสินใจ หมายถึง เมื่อการประชุมแลว ตอมาจะตองเลือกตัดสินใจกิจกรรม

หรือแนวทางที่เห็นวาดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด  

 1.3 การรวมปฏิบัติ หมายถึง การเขารวมการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ  เชน  

รวมออกแรง รวมบริจาคทรัพย รวมปฏิบัติ รวมพัฒนาชุมชน  เปนตน 

 1.4 รวมติดตามและประเมินผล หมายถึง การมีสวนรวมในการตรวจเยี่ยมดูแลรักษา

ผลประโยชนที่เกิดขึ้น จากแผนงานโครงการ 

1.5 รวมรับผลประโยชน หมายถึง  การช่ืนชมยินดีและใหกําลังใจกับผลสาํเร็จของการ

ดําเนินงานรวมกัน 
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2. กิจกรรมของการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน สังคม 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการวางแผนพฒันาตนเองสูชมุชน และสังคม  

  ลองนึกดูวา ทานเคยคิดวางแผนพัฒนาตนเองอยางไรแลวเลาใหเพื่อนสนิทฟง  

หลังจากเลาไปแลวยอนกลับมาตอบตัวทานเองวา เริ่มทําตามแผนหรือยังและดําเนินการตาม

แผนไปเพียงใด 

  กิจกรรมน้ีชวยกระตุนใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ไมลาหลัง สามารถกาวไป

ขางหนาอยางมั่นคงและตอเน่ืองตลอดเวลา 

  ควรมองภาพอนาคตไดวา การวางแผนพัฒนาตนเอง จะเปนรากฐานที่ดีที่จะ

นําไปสูการวางแผนพัฒนาชุมชนและการวางแผนพัฒนาสังคมในที่สุด 

 

 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการมีสวนรวมวิเคราะหและวางแผนพฒันาตนเอง ชุมชน 

สังคม  

  ชวนเพื่อน 2 คน มารวมพูดคุยและทบทวนเรื่องการใชขอมูลจากการวิเคราะห            

เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม วาตองทําอยางไรบาง ไดขอสรุปรวมกันแลว           

เลือกผูแทน 1 คน พูดสรุปใหฟงอีกครั้ง สวนอีก 2 คน ถามีแนวคิดเพิ่มเติมขอใหพูดไดอยาง

อิสระ 

  กิจกรรมน้ีชวยใหทุกคนในกลุมไดฝกคิด ฝกการมีสวนรวม รูจักการแสดงออก

และใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 

 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแบงปนประสบการณ 

  รวมกลุมเพื่อน 6 คน เลือกเพื่อนคนหน่ึงเปนตัวแทนกลุมที่จะเปนผูกําหนดแผน     

พัฒนาตนเอง ตัดสินใจวาจะเลือกพัฒนาเรื่องใดกอน คาดวาจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง               

และควรทําอยางไรใหประสบผลสําเร็จ เมื่อชวยกันคิดจนไดผลสรุป ใหเลือกผูที่จะสรุปเรื่องราว      

เลาใหสมาชิกในกลุมฟงหากขาดตกบกพรองตรงไหนใหเพื่อนในกลุมชวยเพิ่มเติม 

  กิจกรรมน้ี ชวยใหสมาชิกกลุมไดฝกคิดอยางเปนระบบ รูจักแบงปน

ประสบการณใหแกกัน ฝกความกลาคิด กลาแสดงออก และการยอมรับเหตุและผลของสมาชิก

ในกลุม 
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 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาตนเอง ชมุชน สังคม   

  ใชเวลาเพื่อคิดดูวา ตัวทานเองมีสวนรวมผลักดันแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและ

สังคมใหเปนที่ยอมรับภายในชุมชนและสังคมของทานเพียงใด จากน้ันรวมกลุมเพื่อน 6 คน           

ชวยกันคิดทบทวนวา ในชุมชนที่ทานอาศัยอยูน้ัน ผูคนใหความรวมมือในการผลักดันใหเกิด       

การพัฒนาเรื่องใดในชุมชนบาง ขออาสาสมัครภายในกลุม 1 คน  เลาเรื่องราวที่สรุปไดภายในกลุม      

อีกครั้งหน่ึง 

 กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมการมีสวนรวม  รวมคดิ  สูการพึ่งพาตนเอง  

  ชวนเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องความคิดริเริ่ม             

เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนและเรื่องการพึ่งพาตนเอง  พยายามพูดขยายความใหได

รายละเอียดตามที่เขาใจมากที่สุด 

  เรื่องบางเรื่องถาเขาใจสภาพที่เปนอยูอยางถองแท อาจอธิบายรายละเอียดตาง ๆ 

ไดเองตามความเขาใจและถาตองการรูเพิ่มเติมก็อาจพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูสูงอายุ

ในทองถ่ินที่มีประสบการณการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและชุมชนในดานตาง ๆ หรืออาจ

พูดคุยกับเจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่พัฒนาชุมชนก็จะไดรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติมเปนอยางดี 

 

 กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมทบทวนหลกัการสรางการมสีวนรวม  นําสูคนที่มีคณุภาพ 

  ชวนเพื่อน 3 คน มารวมกลุมเพื่อทบทวนเรื่องหลักการสรางการมีสวนรวม        

ของประชาชนในพื้นที่ เมื่อชวยกันสรุปแลว หาอาสาสมัครเปนผูแทนเพื่อเลาเรื่องราวใหเพื่อน       

กลุมอื่นฟง 

  กิจกรรมน้ีเปนการฝกการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม รวมกันทบทวน รวมกันทํา

ความเขาใจ  รวมกันอธิบายใหแกกัน  และรวมกันสรุปยอ 

  เมื่อทุกคนไดฝกการทํางานรวมกัน แตละคนจะไดรับโอกาสในการพัฒนา

ความคิด ความมีเหตุมีผล พรอมที่จะรับรูขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง ชุมชน และสังคม 

ไดรับการพัฒนาใหคิดดีและมีจิตใจดี เปนคนที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้เปนรากฐานของ

สังคมประชาธิปไตยและเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
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3.เทคนิคในการวางแผนพฒันาตนเอง  ชุมชน สังคม โดยการมีสวนรวมของประชาชน 

 แผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมจะเปนท่ียอมรับไดถาทุกคนมีสวนรวมผลักดันใหเกิดขึ้น

ซึ่งคําวา “การมีสวนรวม” เปนคําที่ยิ่งใหญที่จะชวยใหเรื่องยากกลายเปนเรื่องงาย ประโยชนของ

แผนพัฒนาตนเอง มีดังนี้ 

  1. รูขอดีและขอบกพรองของตนเองหรือรูจุดเดน จุดดอยของตนเอง 

  2. แผนพัฒนาตนเองเกิดขึ้นจากความตองการและความพรอมของตนเอง 

  3. มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

  4. มีเปาหมายในการพัฒนาตนเอง 

  5. มีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ 

เมื่อผูคนยอมรับและเขาใจถึงประโยชนของแผนพัฒนาตนเองก็จะนําไปสูการผลักดันให

มีการใชแผนเหลานี้  และนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนซึ่งแผนพัฒนาชุมชนมักเนนที่การ

สรางรายไดใหกับชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคน หากมีแนวทางการพัฒนาและแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยผานกระบวนการคิด การตัดสินใจโดยชุมชนเอง ตางคนตางรวมกัน

คนหา และรวมกันเรียนรู โดยมีการสํารวจและวิเคราะหขอมูลภายในชุมชน จัดทําแนวทาง

พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับความพรอมของชุมชนอยางชัดเจนก็จะเกิดประโยชนตอชุมชนและ

สังคมไดในที่สุด ซึ่งประโยชนดังกลาวนั้นสวนหน่ึงเปนผลมาจากการใชเทคนิคการมีสวนรวม

น่ันเอง 

 เทคนิคการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมโดยการมีสวนรวม แบงเปน 5 ระดับ คือ 

  1. การใหขอมูลขาวสาร เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

  2. การรับฟงความคิดเห็น โดยการสํารวจความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็น   

จากการจัดเวทีสาธารณะ และการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน 

  3. ความเกี่ยวของ โดยเปดโอกาสใหประชาชนร วมปฏิบัติงานชุมชน                 

รวมเสนอแนะแนวทางเพื่อการตัดสินใจ 

  4. ความรวมมือ โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดมีความรวมมือเปนผูแทนหรือ   

เปนกรรมการในคณะกรรมการของชุมชน 



25 

 

  5. การเสริมอํานาจใหประชาชน โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ  เชน  ใหมีการ

ลงประชามติเร่ืองที่เปนประเด็นสาธารณะตาง ๆ ในชุมชน รวมทั้งเรื่องโครงการกองทุนหมูบาน     

ที่ใหอํานาจประชาชนในพื้นที่เปนผูตัดสินใจทั้งหมด 

 

  

 

 

 

  



26 

 

บทท่ี 5 

การวางแผนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

เนื้อหาประกอบดวย 

 1. แนวทางการพัฒนาชุมชน สังคมไปประยุกตใชกับตนเอง ชุมชน และสังคม 

 2. ประโยชนที่ไดจากการวางแผน 

 3. วิธีการนําผลที่ไดจากการวางแผนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

1.   แนวทางการพัฒนาชุมชน  สังคมไปประยุกตใชกับตนเอง ชุมชน  และสังคม 

 โดยใชแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน  สังคม  เปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปใช   มีดังน้ี 

1.1 การมีสวนรวมของประชาชนเปนหัวใจของการพัฒนาชุมชน สังคม  โดยยึดหลักของ

การมีสวนรวมใหประชาชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ วางแผน การปฏิบัติการ รวมบํารุงรักษา 

ติดตามประเมินผลและรวมรับผลประโยชน 

1.2 การชวยเหลือตนเอง  เปนแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเปนหลักการสําคัญประการหนึ่ง  

คือ ตองพัฒนาใหประชาชนพึ่งตนเองไดมากขึ้น โดยมีชุมชน สังคม ใหการชวยเหลือสนับสนุน         

ในสวนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสที่เหมาะสม 

1.3 ความคิดริเริ่มของประชาชน สงเสริมใหประชาชนยึดหลักการความคิดริเริ่มใชวิถี

แหงประชาธิปไตย  กระตุนใหประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม  

1.4 ความตองการของชุมชน  สงเสริมใหประชาชน  ชุมชน  สังคม รวมคิด และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานความตองการของชุมชน สังคม  เพื่อใหเกิดความคิดจะชวยกันทํางานและดูแล

รักษาตอไป 

1.5 การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต  เปนกระบวนการใหการศึกษาและเรียนรูแก

ประชาชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคนในการดํารงชีวิตในชุมชน สังคม อยางตอเน่ือง 

โดยสรุปจากแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน  สังคม สามารถนําไปประยุกต            

ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ใหมีประสิทธิภาพได 
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2. ประโยชนที่ไดจากการวางแผน 

 ประโยชนหรือขอดีของการวางแผน  มีดังน้ี 

            2.1 สามารถบอกใหทราบถึงขอดี  จุดเดน จุดดอย  ปญหาและโอกาสที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง ชุมชน สังคม 

            2.2 สามารถปรับปรุง แกไขกระบวนการตัดสินใจภายในครอบครัว ชุมชน สังคม ให

ดีข้ึน 

           2.3 สามารถช้ีใหเห็นทิศทางในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ในอนาคตได 

              2.4 สามารถชวยใหแตละบุคคลหรือสังคม ชุมชน ปรับเขาไดกับสิ่งแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลง 

           2.5 สามารถชวยผูนําใหมีความมั่นใจในการพัฒนาประชาชนในชุมชนตนเองให

อยูอยางปลอดภัยและมีความสุข 

 

 กลาวโดยสรุป การวางแผนมีประโยชนอยางยิ่งตอตนเอง ชุมชน สังคม เพราะเปนสิ่งที่

บอกใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมในอนาคต  เพื่อใหทุกฝายทราบรวมกัน 

และเปนเครื่องมือที่ใชเปนแนวทางในการประสานงานในชุมชนและระหวางชุมชน  ชวยให

ประชาชนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคมที่เปลี่ยนไปได  ตลอดจน

ชวยใหผูนํา มีแนวคิดกวางและไกล  การวางแผนที่ดีเปนสิ่งสําคัญที่จะช้ีถึงการบรรลุเปาหมาย

อยางคุมคาตอ   การลงทุน และมีประสิทธิภาพ นําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให 

ดีข้ึน 

 

3.วิธีการนําผลที่ไดจากการวางแผนไปประยกุตใชในชีวิตประจําวัน 

 แผนพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม  เปนแผนที่คนใดคนหนึ่งหรือกลุมคนหลายคนกําหนด

ขึ้นมา เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางและเพิ่มพูนลักษณะที่จําเปนใหเกิด

ประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพ  จนไปสูจุดหมายที่ตองการสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี 

 3.1  การนําผลจากการวิเคราะหขอมูลชุมชนไปใชในชีวิตประจําวันไดในดานตาง ๆ 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก 

  -  การมีฐานขอมูลชุมชน 

  -  การรูจักวิเคราะหตนเอง 

   -  มีการจัดทําแผนชุมชน 
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 3.2  การนําผลจากการมสีวนรวมของชุมชนไปใชในชีวิตประจําวันไดในดานตาง ๆ 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก  

  -  การมีสวนรวมในชุมชน สังคมมากขึ้น 

  -  มีทักษะการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  -  มีการพัฒนาอาชีพและรูจักการตลาดเบื้องตน 

  -  รูจัก   รูใช   รูรักษา ทรัพยากรหมูบานท่ีถูกวิธี   

 3.3 การนําผลจากการวางแผนการบริหารจัดการไปใชในชีวิตประจําวันไดในดานตาง ๆ 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดแก  

  -  มีการบริหารจัดการในตนเอง ชุมชน สังคมท่ีเหมาะสม 

  -  ลดปญหาการขัดแยงในครอบครัว ชุมชน สังคม 

  -  สามารถตรวจสอบการทํางานของตนเอง ชุมชน สังคมได  

   

 โดยสรุป วิธีการนําผลที่ไดจากการวางแผนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สงผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงตอตนเอง  ชุมชน  สังคม ในทางที่ดีและเหมาะสม 
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กิจกรรมทายเลม 

 

คําชี้แจง  จงตอบคําถาม ตอไปน้ี 

1.  ใหนักศึกษายกตัวอยางประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาตนเอง  ชุมชน และสังคม 

ประโยชนจากการพัฒนาตนเอง

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

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

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

ประโยชนจากการพัฒนาชุมชน และสังคม 

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

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

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

        2.  ใหนักศึกษาอธิบายประโยชนของขอมูลการพัฒนาตนเอง  ชุมชน สังคมในดานตาง ๆ   

ดานภูมิศาสตร

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

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

ดานประวัติศาสตร

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

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

ดานศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี

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

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

ดานหนาที่พลเมือง

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

......................................................................................................................................... 
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ดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม  

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

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

 

3.  ใหนักศึกษาเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม 

      ( อยางนอย 3 วิธี ) 

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

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

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

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

5) ..................................................................................................................................... 

 

4.  ใหนักศึกษายกตัวอยางการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของชุมชนตนเอง  

(อยางนอย 3 วิธี ) 

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

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

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

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

5) ..................................................................................................................................... 

 

  5. ใหนักศึกษาอธิบายถึงวิธีการพัฒนาตนเองที่นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................... 
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คณะผูจัดทํา 

 

 ที่ปรกึษา 

   นายสุรพงษ   จําจด  เลขาธิการ กศน. 

   นายประเสริฐ   หอมดี  รองเลขาธิการ กศน. 

   นางตรีนุช   สุขสุเดช  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

       และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   นายวิเชียรโชติ  โสอุบล  ผูอํานวยการ   สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 ผูสรปุเนื้อหา 

  นางคมขํา  แกวนวม  ขาราชการบํานาญ   สถาบัน กศน. 

      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   นางสาวสุภาพร  ลาภจิตร  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  สํานักงาน  กศน.จังหวัดสุรินทร 

   นางจารุวรรณ   โยธะบุรี ครู กศน.ตําบล   อําเภอกูแกว จังหวัดอุดรธานี 

 

 ผูตรวจและบรรณาธกิาร 

   นางลัดดา   คัมภีระ  ครูชํานาญการพิเศษ   สถาบัน กศน. 

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    นางสาวฉันทลักษณ  ศรีผา ครูชํานาญการพิเศษ   สถาบัน กศน. 

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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