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ค าน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2551 แทนหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียน      
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนตามหลกัปรัชญาและ   
ความเช่ือพื้นฐานในการจดัการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้หญ่มีการเรียนรู้และสั่งสม
ความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง 
 ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือน
นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้ประชาชนได้มีอาชีพ        
ท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัง่คัง่และมัน่คง เป็นบุคลากรท่ีมีวินยั เป่ียมไปดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม และ   
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส านักงาน กศน. จึงได้พิจารณาทบทวนหลกัการ จุดหมาย 
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และเน้ือหาสาระ ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลกัสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้มีความสอดคล้องตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงส่งผลให้ตอ้งปรับปรุงหนงัสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเน้ือหาสาระ
เก่ียวกบัอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพร้อม เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาท่ีมีความ
เก่ียวข้องสัมพนัธ์กนั แต่ยงัคงหลักการและวิธีการเดิมในการพฒันาหนังสือท่ีให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้
ความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ท าแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่ม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แหล่งการเรียนรู้และส่ืออ่ืน 
 การปรับปรุงหนังสือเรียนในคร้ังน้ี ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละ
สาขาวิชา   และผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนท่ีศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้จาก     
ส่ือต่าง ๆ มาเรียบเรียงเน้ือหาให้ครบถว้นสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดัและ
กรอบเน้ือหาสาระของรายวิชา ส านักงาน กศน. ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านไว ้ณ โอกาสน้ี     
และหวงัว่าหนงัสือเรียนชุดน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน ครู ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกระดบั หากมี
ขอ้เสนอแนะประการใด ส านกังาน กศน. ขอนอ้มรับดว้ยความขอบคุณยิง่ 
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ค าแนะน าการใช้หนังสือเรียน 
 

 หนงัสือเรียนสาระทกัษะการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นแบบเรียนท่ีจดัท าข้ึนส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีเป็นนกัศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนงัสือเรียนสาระทกัษะการเรียนรู้ ผูเ้รียนควรปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ศึกษาโครงสร้างรายวชิาใหเ้ขา้ใจในสาระส าคญั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และขอบข่ายเน้ือหา 
 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด              
แล้วตรวจสอบกบัแนวตอบกิจกรรมท่ีก าหนด ถ้าผูเ้รียนตอบผิดควรกลบัไปศึกษาและท าความเขา้ใจ     
ในเน้ือหาใหม่ใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะศึกษาเร่ืองต่อไป 
 3. ปฏิบติักิจกรรมท้ายเร่ืองของแต่ละเร่ือง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของเน้ือหา         
ในเร่ืองนั้น ๆ อีกคร้ัง และการปฏิบติักิจกรรมของเน้ือหาแต่ละเร่ือง ผูเ้รียนสามารถน าไปตรวจสอบกบัครู
และเพื่อน ๆ ท่ีร่วมเรียนในรายวชิาและระดบัเดียวกนัได ้
 4. แบบเรียนน้ีมี 6 บท คือ 
 บทท่ี 1    การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 บทท่ี 2    การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
 บทท่ี 3    การจดัการความรู้ 
 บทท่ี 4    การคิดเป็น 
 บทท่ี 5    การวจิยัอยา่งง่าย 
      บทท่ี 6    ทกัษะการเรียนรู้และศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีในการพฒันาอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระส าคัญ 
 รายวิชาทกัษะการเรียนรู้ มีเน้ือหาเก่ียวกับการพฒันาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในด้าน       
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจดัการความรู้ การคิดเป็นและการวิจยัอย่างง่าย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เขา้ถึงและเลือกใช้
แหล่งเรียนรู้จัดการความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ท่ีจะสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือช้ีน า ในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพให้สอดคลอ้งกบัหลกัการพื้นฐานและการพฒันา 5 
ศกัยภาพของพื้นท่ี ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค ์
การบริหารจดัการและการบริการ ตามยทุธศาสตร์ 2555กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 บทที ่1  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 1.  สามารถวเิคราะห์ความรู้จากการอ่าน การฟัง การสังเกต และสรุปไดถู้กตอ้ง 
  2.  สามารถจดัระบบการแสวงหาความรู้ใหก้บัตนเอง 
  3.  ปฏิบติัตามขั้นตอนในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัทกัษะการอ่าน ทกัษะการฟัง และ
ทกัษะการจดบนัทึก 
  4. สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง 5 ศกัยภาพของพื้นท่ี และหลกัการพื้นฐาน   
ตามยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไปเพิ่มขีดความสามารถการประกอบอาชีพโดยเน้นท่ี      
กลุ่มอาชีพใหม่ ใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัทอ้งถ่ิน 
 บทที ่2  การใช้แหล่งเรียนรู้ 
  1. จ าแนกความแตกต่างของแหล่งเรียนรู้ และตดัสินใจเลือกใชแ้หล่งเรียนรู้ 
  2. เรียงล าดบัความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ และจดัท าระบบการใชแ้หล่งเรียนรู้ของตนเอง 
  3. สามารถปฏิบติัการใชแ้หล่งเรียนรู้ตามขั้นตอนไดถู้กตอ้ง 
  4. สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิด
สร้างสรรค ์การบริหารจดัการและการบริการ เก่ียวกบัอาชีพของพื้นท่ีท่ีตนอาศยัอยูไ่ดต้ามความตอ้งการ 
 บทที ่3  การจัดการความรู้ 

1. วเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนของขอบข่ายความรู้ ตดัสินคุณค่า ก าหนดแนวทางพฒันา 
2. เห็นความสัมพนัธ์ของกระบวนการจดัการความรู้ กบัการน าไปใชก้ารพฒันาชุมชน

ปฏิบติัการ 
 



 

3. ปฏิบติัตามกระบวนการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
4. สามารถน ากระบวนการจดัการความรู้ของชุมชน จ าแนกอาชีพในด้านต่าง ๆ ของ

ชุมชน คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจดัการและการ
บริการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

บทที ่4  การคิดเป็น 
1. อธิบายหรือทบทวนปรัชญาคิดเป็นและลกัษณะของขอ้มูลดา้นวิชาการ ตนเอง สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะน ามาวเิคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประกอบการคิดและตดัสินใจแกปั้ญหา 
  2. จ าแนก เปรียบเทียบ ตรวจสอบขอ้มูลดา้นวชิาการ ตนเอง สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจดัเก็บ 
และทกัษะในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลทั้งสามดา้น เพื่อประกอบการตดัสินใจแกปั้ญหา 
  3. ปฏิบติัการตามเทคนิคกระบวนการคิดเป็น ประกอบการตดัสินใจไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
  4. สามารถน าความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง 5 ศกัยภาพของพื้นท่ี และหลกัการพื้นฐานตาม
ยทุธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ไปเพิ่มขีดความสามารถการประกอบอาชีพโดยเนน้ท่ีกลุ่มอาชีพ
ใหม่ใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัชาติ 

บทที ่5  การวจัิยอย่างง่าย 
 1. ระบุปัญหา ความจ าเป็น วตัถุประสงค์ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการวิจยั

และสืบคน้ขอ้มูล เพื่อท าความกระจ่างในปัญหาการวจิยั รวมทั้งก าหนดวธีิการหาความรู้ความจริง 
 2. เห็นความสัมพนัธ์ของกระบวนการวจิยักบัการน าไปใชใ้นชีวติ 
 3. ปฏิบติัการศึกษา ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปความรู้ความจริงตาม

ขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน เช่น การวเิคราะห์อาชีพ 
บทที ่6  ทกัษะการเรียนรู้และศักยภาพหลกัของพืน้ทีใ่นการพฒันาอาชีพ 

1. บอกความหมาย ตระหนกัและเห็นความส าคญัของทกัษะการเรียนรู้และ          

ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี 

2. สามารถบอกอาชีพในกลุ่มอาชีพใหม่ 5 ดา้น 

3. ยกตวัอยา่งอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 



 

ขอบข่ายเนือ้หา 
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บทที ่1 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
สาระส าคญั 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนริเร่ิมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจ 
ความตอ้งการ และความถนดั มีเป้าหมาย รู้จกัแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ 
จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือ
ช่วยเหลือกบัผูอ่ื้นหรือไม่ก็ได้ ทุกวนัน้ีคนส่วนใหญ่แสวงหาการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน จ าเป็นตอ้งรู้วิธี
วินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนของตนเอง สามารถก าหนดเป้ามายในการเรียนรู้ของตนเอง สามารถ
ระบุแหล่งความรู้ท่ีตอ้งการ และวางแผนการใชย้ทุธวธีิ ส่ือการเรียน และแหล่งความรู้เหล่านั้น หรือแมแ้ต่
ประเมินและตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการเรียนรู้ของตนเอง  มาตรฐานการเรียนรู้สามารถวิเคราะห์  
เห็นความส าคญั และปฏิบติัการแสวงหาความรู้จากการอ่าน ฟัง และสรุปไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1. สามารถวเิคราะห์ความรู้จากการอ่าน  การฟัง  การสังเกต และสรุปไดถู้กตอ้ง 
 2. สามารถจดัระบบการแสวงหาความรู้ใหก้บัตนเอง 
 3. ปฏิบติัตามขั้นตอนในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัทกัษะการอ่าน ทกัษะการฟัง และทกัษะการ 

    จดบนัทึก 
ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1  ความหมาย และความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
 เร่ืองท่ี 2  การก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 เร่ืองท่ี 3  ทกัษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้  ทกัษะการแกปั้ญหา และเทคนิคในการเรียนรู้ 

               ดว้ยตนเอง 
เร่ืองท่ี 4  ปัจจยัท่ีท าใหก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเองประสบความส าเร็จ 

   
เร่ืองที ่ 1  ความหมาย และความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในปัจจุบนัโลกมีความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ต่าง ๆ ไดเ้พิ่มข้ึน
เป็นอนัมาก การเรียนรู้จากสถาบนัการศึกษาไม่อาจท าให้บุคคลศึกษาความรู้ได้ครบทั้งหมด การ
ไขว่ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง จึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะสนองความตอ้งการของบุคคลได้ เพราะเม่ือใด     
ก็ตามท่ีบุคคลมีใจรักท่ีจะศึกษาคน้ควา้ส่ิงท่ีตนตอ้งการจะรู้  บุคคลนั้นก็จะด าเนินการศึกษาเรียนรู้  
อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่มีใครตอ้งบอก ประกอบกบัระบบการศึกษาและปรัชญาการศึกษาเพื่อเตรียมคน
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ให้สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ใฝ่หาความรู้ รู้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
วิธีการหาความรู้ มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น มีนิสัยในการท างานและการ
ด ารงชีวติ และมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็น
การจดัการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีอยูน่อกระบบ ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้มีประสบการณ์จากการท างานและการประกอบอาชีพ โดยการก าหนดสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการ
เรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ให้การพฒันากบักลุ่มเป้าหมายดา้นจิตใจ ให้มีคุณธรรม 
ควบคู่ไปกบัการพฒันาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุม้กนั สามารถจดัการกบัองคค์วามรู้ ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
เทคโนโลย ีเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุม้กนัตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค  านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผูท่ี้อยูน่อกระบบ และสอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีและการส่ือสาร ดงันั้น ใน
การศึกษาแต่ละรายวิชา ผูเ้รียนจะตอ้งตระหนักว่า การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 น้ี จะสัมฤทธิผลไดด้ว้ยดีหากผูเ้รียนไดศึ้กษาพร้อมทั้งการปฏิบติั
ตามค าแนะน าของครูแต่ละวิชาท่ีไดก้ าหนดเน้ือหาเป็นบทต่าง ๆ โดยแต่ละบทจะมีค าถาม รายละเอียด
กิจกรรมและแบบฝึกปฏิบติัต่าง ๆ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งท าความเขา้ใจในบทเรียน และท ากิจกรรม ตลอดจน
ท าตามแบบฝึกปฏิบติัท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงในหนงัสือแบบฝึกปฏิบติัของแต่ละวิชาไดจ้ดัให้มี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าว ตลอดจนแบบประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้วดัความรู้เดิมและ        
วดัความกา้วหนา้หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ รวมทั้งการท่ีผูเ้รียนจะไดมี้การทบทวนบทเรียน หรือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
อนัจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมสอบต่อไปไดอี้กดว้ 
 
 การเรียนรู้ในสาระทกัษะการเรียนรู้ เป็นสาระเก่ียวกบัรายวิชาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รายวิชาการ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ รายวิชาการจดัการความรู้ รายวิชาการคิดเป็น และรายวิชาการวิจยัอยา่งง่าย ในส่วนของ
รายวชิาการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นสาระการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้   ในดา้นการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา คน้ควา้ ฝึกทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อมุ่งเสริมสร้าง   

การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาและเพิ่มศกัยภาพ 
ของตนเองโดยการคน้พบความสามารถและส่ิงท่ีมีคุณค่าในตนเองท่ีเคยมองขา้มไป  
(“...it is possible to help learners expand their potential by discovered that which is yet 
untapped…”) (Brockett & Hiemstra, 1991) 
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ใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานของบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการช้ีน าตนเองในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นแนวทางการเรียนรู้หน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพปัจจุบนั และเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคม   
สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้บุคคลมีการริเร่ิมการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง มีเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีแน่นอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไม่พึ่งคนอ่ืน             
มีแรงจูงใจ ท าให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้วิธีเรียน สามารถเรียนรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ไดม้ากกวา่การเรียนท่ีมีครูป้อนความรู้ใหเ้พียงอยา่งเดียว   
 การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการทางการศึกษาซ่ึงได้รับความสนใจมากข้ึนโดยล าดับ             
ในทุกองคก์รการศึกษา เพราะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในอนัท่ีจะหล่อหลอม
ผูเ้รียนให้มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามท่ีมุ่งหวงัไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นหลกัการทางการศึกษาท่ีมีแนวคิด
พื้นฐานมาจากทฤษฎีของกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ซ่ึงเช่ือว่า มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติเป็นคนดี         
มีเสรีภาพและความเป็นตนเอง มีความเป็นปัจเจกชนและศกัยภาพ มีตนและการรับรู้ตนเอง มีการเป็นจริง
ในส่ิงท่ีตนสามารถเป็นได ้มีการรับรู้ มีความรับผดิชอบและความเป็นมนุษย ์ 

ดงันั้น การท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้นับว่าเป็นคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดซ่ึงมีอยู่ในตวั
บุคคลทุกคน ผูเ้รียนควรจะมีคุณลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเองจัดเป็น
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียนว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อท่ีตนเองสามารถท่ีด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ไดอ้ยา่งมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในบทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ ผู้เรียนจะต้องรวบรวม
ผลการปฏิบัติกิจกรรมซ่ึงเป็นหลักฐานของการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนบรรจุในแฟ้มสะสมผลงาน  
(Portfolio) ของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดังน้ัน เมื่อส้ินสุดการเรียนรู้ในบทที ่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเองนี ้ 
ผู้เรียนจะต้องมีแฟ้มสะสมผลงานส่งครู  
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ช่ือ........................................................นามสกุล................................................ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ค าช้ีแจง    แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีวดัความชอบและเจตคติเก่ียวกบัการเรียนรู้ของท่าน 
    ใหท้่านอ่านขอ้ความต่าง ๆ ต่อไปน้ี ซ่ึงมีดว้ยกนั 58 ขอ้ หลงัจากนั้น โปรดท าเคร่ืองหมาย   

   ลงในช่องท่ีตรงกบั ความเป็นจริง ของตวัท่านมากท่ีสุด  

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความน้ันส่วนใหญ่เป็นเช่นน้ีหรือมีนอ้ยคร้ังท่ีไม่ใช่ 
มาก หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความเกนิคร่ึงมกัเป็นเช่นน้ี 
ปานกลาง หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความจริงบา้งไม่จริงบา้งคร่ึงต่อคร่ึง  
นอ้ย หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความเป็นจริงบ้างไม่บ่อยนัก 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความไม่จริง  ไม่เคยเป็นเช่นนี ้  

รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้อยูเ่สมอตราบชัว่ชีวติ      

2. ขา้พเจา้ทราบดีวา่ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนอะไร      
3. เม่ือประสบกบับางส่ิงบางอยา่งท่ีไม่เขา้ใจ ขา้พเจา้จะหลีกเล่ียงไปจากส่ิงนั้น      
4. ถา้ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใด ขา้พเจา้จะหาทางเรียนรู้ใหไ้ด ้      

5. ขา้พเจา้รักท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ      

6. ขา้พเจา้ตอ้งการใชเ้วลาพอสมควรในการเร่ิมศึกษาเร่ืองใหม่ ๆ      

7. ในชั้นเรียนขา้พเจา้หวงัท่ีจะให้ผูส้อนบอกผูเ้รียนทั้งหมดอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งท า
อะไรบา้งอยูต่ลอดเวลา 

     

8. ขา้พเจา้เช่ือว่า การคิดเสมอวา่ตวัเราเป็นใครและอยูท่ี่ไหน และจะท าอะไร เป็น 
หลกัส าคญัของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขา้พเจา้ท างานดว้ยตนเองไดไ้ม่ดีนกั      

10. ถา้ตอ้งการขอ้มูลบางอยา่งท่ียงัไม่มี ขา้พเจา้ทราบดีวา่จะไปหาไดท่ี้ไหน      

11. ขา้พเจา้สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองไดดี้กวา่คนส่วนมาก      

12. แมข้า้พเจา้จะมีความคิดท่ีดี แต่ดูเหมือนไม่สามารถน ามาใชป้ฏิบติัได ้      

13. ขา้พเจา้ตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่ควรเรียนอะไร และจะเรียนอยา่งไร      

14. ขา้พเจา้ไม่เคยทอ้ถอยตอ่การเรียนส่ิงท่ียาก ถา้เป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้สนใจ      

15. ไม่มีใครอ่ืนนอกจากตวัขา้พเจา้ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในส่ิงท่ีขา้พเจา้เลือกเรียน      

16. ขา้พเจา้สามารถบอกไดว้า่ ขา้พเจา้เรียนส่ิงใดไดดี้หรือไม่      

แบบประเมนิตนเองก่อนเรียน 

แบบวดัระดบัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
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รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

17. ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ไดม้ากมาย จนขา้พเจา้อยากใหแ้ต่ละวนัมีมากกวา่  
24 ชัว่โมง 

     

18. ถา้ตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้อะไรก็ตาม ขา้พเจา้สามารถจะจดัเวลาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงนั้น
ได ้ไม่วา่จะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขา้พเจา้มีปัญหาในการท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน      

20. ถา้ขา้พเจา้ไม่เรียนก็ไม่ใช่ความผิดของขา้พเจา้      

21. ขา้พเจา้ทราบดีวา่ เม่ือไรท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให ้
มากข้ึน 

     

22. ขา้พเจา้มีความเขา้ใจพอ ท่ีจะท าขอ้สอบใหไ้ดค้ะแนนสูง ๆ ก็พอใจแลว้ ถึงแมว้า่ 
ขา้พเจา้ยงัไม่เขา้ใจเร่ืองนั้นอยา่งถ่องแทก็้ตามที 

     

23. ขา้พเจา้คิดวา่ หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีท่ีน่าเบ่ือ      

24. ขา้พเจา้ช่ืนชอบผูท่ี้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ      

25. ขา้พเจา้สามารถคิดคน้วธีิการต่าง ๆ ไดห้ลายแบบส าหรับการเรียนรู้หวัขอ้ใหม่ ๆ      

26. ขา้พเจา้พยายามเช่ือมโยงส่ิงท่ีก าลงัเรียนกบัเป้าหมายระยะยาวท่ีตั้งไว ้      

27. ขา้พเจา้มีความสามารถเรียนรู้ ในเกือบทุกเร่ือง ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะรู้      

28. ขา้พเจา้สนุกสนานในการคน้หาค าตอบส าหรับค าถามต่าง ๆ      

29. ขา้พเจา้ไม่ชอบค าถามท่ีมีค าตอบถูกตอ้งมากกวา่หน่ึงค าตอบ      

30. ขา้พเจา้มีความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ มากมาย      

31. ขา้พเจา้จะดีใจมาก หากการเรียนรู้ของขา้พเจา้ไดส้ิ้นสุดลง      

32. ขา้พเจา้ไม่ไดส้นใจการเรียนรู้ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น      

33. ขา้พเจา้ไม่มีปัญหา เก่ียวกบัทกัษะเบ้ืองตน้ในการศึกษาคน้ควา้             
ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง อ่าน เขียน และจ า 

     

34. ขา้พเจา้ชอบทดลองส่ิงใหม่ๆ แมไ้ม่แน่ใจ วา่ ผลนั้นจะออกมา อยา่งไร      

35. ขา้พเจา้ไม่ชอบ เม่ือมีคนช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ผิดพลาด ในส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าลงัท าอยู ่      

36. ขา้พเจา้มีความสามารถในการคิดคน้ หาวธีิแปลก ๆ ท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ      

37. ขา้พเจา้ชอบคิดถึงอนาคต      

38. ขา้พเจา้มีความพยายามคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีตอ้งการรู้ไดดี้ เม่ือเทียบกบัผูอ่ื้น      

39. ขา้พเจา้เห็นวา่ปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ไม่ใช่สญัญาณใหห้ยดุท า      

40. ขา้พเจา้สามารถบงัคบัตนเองใหก้ระท าส่ิงท่ีคิดวา่ ควรกระท า      

41. ขา้พเจา้ชอบวธีิการของขา้พเจา้ ในการส ารวจตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ      

42. ขา้พเจา้มกัเป็นผูน้ ากลุ่มในการเรียนรู้      

43. ขา้พเจา้สนุกท่ีไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น      
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รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

44. ขา้พเจา้ไม่ชอบสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีทา้ทาย      

45. ขา้พเจา้มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ      

46. ยิง่ไดเ้รียนรู้มาก ขา้พเจา้ก็ยิง่รู้สึกวา่โลกน้ีน่าต่ืนเตน้      

47. การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก      

48. การยดึการเรียนรู้ท่ีใชไ้ดผ้ลมาแลว้ ดีกวา่ การลองใชว้ธีิใหม่ ๆ      

49. ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อจะได ้เป็นคนท่ีมีความเจริญกา้วหนา้      

50. ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ของขา้พเจา้เอง ไม่มีใครมารับผิดชอบ
แทนได ้

     

51. การเรียนรู้ถึงวธีิการเรียน เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับขา้พเจา้      

52. ขา้พเจา้ไม่มีวนัท่ีจะแก่เกินไป ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ      

53. การเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย      

54. การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวติ      

55. ในแต่ละปีขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หลาย ๆ อยา่งดว้ยตนเอง      

56. การเรียนรู้ไม่ไดท้ าใหชี้วติของขา้พเจา้ แตกต่างไปจากเดิม      

57. ขา้พเจา้เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียน และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง      

58 ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบัความคิดท่ีวา่ “ผูเ้รียนคือ ผูน้ า”      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียน ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในตวั

ผูเ้รียนตามเป้าหมายของการศึกษา ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อมในการเรียนดว้ยตนเองจะมีความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล ความรับผิดชอบต่อความคิดและการกระท าของตนเอง สามารถควบคุมและโตต้อบ
สถานการณ์ สามารถควบคุมตนเองให้เป็นไปในทิศทางท่ีตนเลือก โดยยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระท าท่ีมาจากความคิดตดัสินใจของตนเอง  
 

การเร่ิมต้นเรียนรู้ด้วยตนเองที่ดีที่สุดนั้น เรามาเร่ิมต้นที่ความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และท่านคงทราบในเบือ้งต้นแล้วว่า ระดับความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของท่าน อยู่ในระดับใด (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย     
น้อยทีสุ่ด) 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.greatbeginningschildcare.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/gbijustkids3.gif&imgrefurl=http://www.greatbeginningschildcare.com/&usg=__uk33PDiQhLJMraml6IsBtVQdo2A=&h=520&w=807&sz=13&hl=th&start=31&tbnid=BvS59bkZbmtpcM:&tbnh=92&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dlove%2Bof%2Blearning%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D20
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ความหมาย และความส าคญัของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้เป็นเร่ืองของทุกคน ศกัด์ิศรีของผูเ้รียนจะมีไดเ้ม่ือมีโอกาสในการเลือกเรียนในเร่ืองท่ี
หลากหลายและมีความหมายแก่ตนเอง การเรียนรู้มีองคป์ระกอบ 2 ดา้น คือ องคป์ระกอบภายนอก ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้ม โรงเรียน สถานศึกษา ส่ิงอ านวยความสะดวก และครู องคป์ระกอบภายใน ไดแ้ก่ การคิด
เป็น พึ่งตนเองได ้มีอิสรภาพ ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ มีความคิดเชิงเหตุผล มีจิตส านึกในการเรียนรู้ มีเจตคติ
เชิงบวกต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนมิไดเ้กิดข้ึนจากการฟังค าบรรยายหรือท าตามท่ีครูผูส้อนบอก   
แต่อาจเกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไปน้ี  

1. การเรียนรู้โดยบังเอญิ  การเรียนรู้แบบน้ีเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ มิไดเ้กิดจากความตั้งใจ           
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นการเรียนรู้ดว้ยความตั้งใจของผูเ้รียน ซ่ึงมีความปรารถนาจะรู้ใน 

เร่ืองนั้น ผูเ้รียนจึงคิดหาวิธีการเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ หลงัจากนั้นจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีทวีความส าคญัในโลกยุคโลกาภิวตัน์ บุคคลซ่ึงสามารถปรับตนเอง     
ให้ตามทนัความกา้วหน้าของโลกโดยใช้ส่ืออุปกรณ์ยุคใหม่ได้ จะท าให้เป็นคนท่ีมีคุณค่าและประสบ
ความส าเร็จไดอ้ยา่งดี                                                                                                                      

3. การเรียนรู้โดยกลุ่ม การเรียนรู้แบบน้ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียนรวมกลุ่มกนัแลว้เชิญผูท้รงคุณวุฒิ   
มาบรรยายใหก้บัสมาชิกท าใหส้มาชิกมีความรู้เร่ืองท่ีวทิยากรพดู                               

4. การเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา เป็นการเรียนแบบเป็นทางการ มีหลกัสูตร การประเมินผล    
มีระเบียบการเขา้ศึกษาท่ีชดัเจน ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนด เม่ือปฏิบติัครบถว้นตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดก็จะไดรั้บปริญญา หรือประกาศนียบตัร  

จากสถานการณ์การเรียนรู้ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การเรียนรู้อาจเกิดไดห้ลายวิธี และการเรียนรู้นั้น  
ไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนในสถาบนัการศึกษาเสมอไป การเรียนรู้อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือ
จากการเรียนโดยกลุ่มก็ได้ และการท่ีบุคคลมีความตระหนักเรียนรู้อยู่ภายในจิตส านึกของบุคคลนั้น     
การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นตวัอย่างของการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีเป็นการเรียนรู้ ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  ซ่ึงมีความส าคัญสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน และสนับสนุนสภาพ   
“สังคมแห่งการเรียนรู้” ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
 

“เด็กตามธรรมชาติตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้นและตอ้งการผูป้กครองปกป้องเล้ียงดูและตดัสินใจแทน เม่ือเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ มีความอิสระ พึ่งพิงจากภายนอกลดลงและเป็นตวัของตวัเอง จนมีคุณลกัษณะการช้ีน าตนเอง
ในการเรียนรู้” 
 

“การเรียนรู้เป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของมนุษย”์  
(LEARNING makes a man fit company for himself)  ... (Young)... 
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การเรียนรู้ด้วยตนเองคอือะไร 
เม่ือกล่าวถึง การเรียนด้วยตนเอง แล้วบุคคลโดยทัว่ไปมกัจะเข้าใจว่าเป็นการเรียนท่ีผูเ้รียน

ท าการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามล าพงัโดยไม่ตอ้งพึ่งพาผูส้อน แต่แทท่ี้จริงแลว้การเรียนดว้ยตนเองท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความ
สนใจ ความต้องการ และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการ
เรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือช่วยเหลอืกบัผู้อืน่หรือไม่ก็ได้ ซ่ึงผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมการเรียนของ
ตนเอง 

ทั้งน้ีการเรียนดว้ยตนเองนั้นมีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมท่ีมีความเช่ือ
ในเร่ืองความเป็นอิสระและความเป็นตวัของตวัเองของมนุษยว์่ามนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อมกบัความดี มี
ความเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศกัยภาพและสามารถพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองไดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงการเรียนดว้ยตนเอง
ก่อให้เกิดผลในทางบวกต่อการเรียน โดยจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีแรงจูงใจในการ
เรียนมากข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีการใชว้ิธีการเรียนท่ีหลากหลาย การเรียนดว้ยตนเอง
จึงเป็นมาตรฐานการศึกษาท่ีควรส่งเสริมให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนทุกคน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีผูเ้รียนมีใจรัก
ท่ีจะศึกษาคน้ควา้จากความตอ้งการของตนเอง ผูเ้รียนก็จะมีการศึกษาคน้ควา้อยา่งต่อเน่ืองต่อไปโดยไม่
ตอ้งมีใครบอกหรือบงัคบั เป็นแรงกระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงจะน าไปสู่
การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติตามเป้าหมายของการศึกษาต่อไป  

การเรียนดว้ยตนเองมีอยู ่ 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ีเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีจุดเนน้ให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางในการเรียนโดยเป็นผูรั้บผิดชอบและควบคุมการเรียนของตนเองโดยการวางแผน  ปฏิบติัการ
เรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งเรียนดว้ยตนเองเพียงคนเดียวตามล าพงั และ
ผูเ้รียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากสถานการณ์หน่ึงไปยงัอีกสถานการณ์หน่ึงไดใ้นอีก
ลกัษณะหน่ึงเป็นลกัษณะทางบุคลิกภาพท่ีมีอยู่ในตวัผูท่ี้เรียนด้วยตนเองทุกคนซ่ึงมีอยู่ในระดับท่ีไม่
เท่ากนัในแต่ละสถานการณ์การเรียน โดยเป็นลกัษณะท่ีสามารถพฒันาใหสู้งข้ึนไดแ้ละจะพฒันาไดสู้งสุด
เม่ือมีการจดัสภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ือกนั 

 
 
 

 
 
 
 

การเรียนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการ
เรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วย
ตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้ อ่ืนหรือไม่กไ็ด้ ซ่ึงผู้ เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมการ
เรียนของ ตนเอง 
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การเรียนรู้ด้วยตนเองมคีวามส าคญัอย่างไร 
 การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self - Directed Learning) เป็นแนวทางการเรียนรู้หน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพปัจจุบนั และเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคม   
สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีท าให้บุคคลมีการริเร่ิมการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง มีเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีแน่นอน มีความรับผดิชอบในชีวติของตนเอง ไม่พึ่งคนอ่ืน  มี
แรงจูงใจ ท าให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้วิธีเรี ยน สามารถเรียนรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ไดม้ากกวา่การเรียนท่ีมีครูป้อนความรู้ให้เพียงอยา่งเดียว การเรียนรู้ดว้ยตนเองไดน้บัว่า
เป็นคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดซ่ึงมีอยูใ่น ตวับุคคลทุกคน ผูเ้รียนควรจะมีคุณลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
การเรียนรู้ดว้ยตนเองจดัเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียนวา่ผูเ้รียนทุกคน
มีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อท่ีตนเองสามารถท่ีด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้น การเรียนรู้ดว้ยตนเองมีความส าคญัดงัน้ี 
 1. บุคคลท่ีเรียนรู้ดว้ยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดม้ากกว่า ดีกว่า มีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย
และมีแรงจูงใจสูงกว่า สามารถน าประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีกว่าและยาวนานกว่าคนท่ีเรียน   
โดยเป็นเพียงผูรั้บ หรือรอการถ่ายทอดจากครู 

2. การเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกบัพฒันาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติ    
ท าให้บุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลกัษณะหน่ึงไปสู่อีกลกัษณะหน่ึง คือ เม่ือตอนเด็ก ๆ  
เป็นธรรมชาติท่ีจะตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น ตอ้งการผูป้กครองปกป้องเล้ียงดู และตดัสินใจแทนให้ เม่ือเติบโต       
มีพฒันาการข้ึนเร่ือย ๆ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ ไม่ตอ้งพึ่งพิงผูป้กครอง ครู และผูอ่ื้น การพฒันา
เป็นไปในสภาพท่ีเพิ่มความเป็นตวัของตวัเอง 
 3. การเรียนรู้ดว้ยตนเองท าใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ใหม่ ๆ ทางการศึกษา เช่น หลักสูตร ห้องเรียนแบบเปิด ศูนย์บริการวิชาการ การศึกษาอย่างอิสระ 
มหาวทิยาลยัเปิด ลว้นเนน้ใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้เอง 
 4. การเรียนรู้ดว้ยตนเองท าใหม้นุษยอ์ยูร่อด การมีความเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ เกิดข้ึนเสมอ  ท าให้มี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ยตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญต่อการด าเนินชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ เรียน
มีความตั้งใจและมีแรงจูงใจสูง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นมากขึน้  มีการปรับพฤติกรรม
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ รู้จักเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ ปรับและประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาของตนเอง 
จัดการกับปัญหาได้ดีขึน้ และสามารถน าประโยชน์ของการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีและยาวนานขึน้ ท าให้ผู้ เรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน  
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การเรียนรู้ด้วยตนเองมลีกัษณะอย่างไร 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะส าคัญ ดังนี ้ 
1. ลักษณะท่ีเป็นบุคลิกคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียนในการเรียนด้วยตนเอง จดัเป็น 

องคป์ระกอบภายในท่ีจะท าให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจอยากเรียนต่อไป โดยผูเ้รียนท่ีมี คุณลกัษณะในการเรียน
ดว้ยตนเองจะมีความรับผิดชอบต่อความคิดและการกระท าเก่ียวกบัการเรียน รวมทั้ง รับผิดชอบในการ
บริหารจดัการตนเอง ซ่ึงมีโอกาสเกิดข้ึนไดสู้งสุดเม่ือมีการจดัสภาพการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมกนั  

2. ลกัษณะท่ีเป็นการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย ขั้นตอนการวางแผน 
การเรียน การปฏิบติัตามแผน และการประเมินผลการเรียน จดัเป็นองคป์ระกอบ ภายนอกท่ีส่ง ผลต่อการ
เรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบน้ีผูเ้รียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนมากท่ีสุด  
Knowles (1975) เสนอให้ใชส้ัญญาการเรียน (Learning contracts) เป็นการมอบหมายภาระงานให้แก่
ผูเ้รียนวา่จะตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ตามเป้าประสงคแ์ละผูเ้รียนจะปฏิบติัตามเง่ือนไขนั้น  

 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเองมอีะไรบ้าง 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีดังนี ้
1. การวิเคราะห์ความตอ้งการของตนเองจะเร่ิมจากให้ผูเ้รียนแต่ละคนบอกความตอ้งการ       

และความสนใจของตนในการเรียนกบัเพื่อนอีกคน ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา แนะน า และเพื่อนอีกคน      
ท าหนา้ท่ีจดบนัทึก และให้กระท าเช่นน้ีหมุนเวียน ทั้ง 3 คน แสดงบทบาทครบทั้ง 3 ดา้น คือ ผูเ้สนอ
ความตอ้งการ ผูใ้ห้ค  าปรึกษา และผูค้อยจดบนัทึก การสังเกตการณ์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนร่วมกนั
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทุก ๆ ดา้น 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยเร่ิมจากบทบาทของผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนควรศึกษา
จุดมุ่งหมายของวิชา แลว้เขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนให้ชดัเจน เนน้พฤติกรรมท่ีคาดหวงั วดัได ้ 
มีความแตกต่างของจุดมุ่งหมายในแต่ละระดบั 

3. การวางแผนการเรียน ให้ผูเ้รียนก าหนดแนวทางการเรียนตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวจ้ดัเน้ือหา
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและความสนใจของตน ระบุการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัตนเอง
มากท่ีสุด 

4. การแสวงหาแหล่งวทิยาการทั้งท่ีเป็นวสัดุและบุคคล 
    4.1 แหล่งวทิยาการท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ เช่น หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 
    4.2 ทกัษะต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการแสวงแหล่งวทิยาการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เช่น 

ทกัษะการตั้งค าถาม ทกัษะการอ่าน เป็นตน้ 
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 5. การประเมินผล ควรประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองตามท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไว ้
และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม 
มีขั้นตอนในการประเมิน คือ 
     5.1 ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 
     5.2 ด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นส่ิงส าคญั 
     5.3 รวบรวมหลกัฐานจากผลการประเมินเพื่อตดัสินใจซ่ึงตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ 
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และเช่ือถือได ้
     5.4 เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนเรียนกบัหลงัเรียนเพื่อดูวา่ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้เพียงใด 
     5.5 ใชแ้หล่งขอ้มูลจากครูและผูเ้รียนเป็นหลกัในการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รายละเอยีดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมที ่ 1  ใหอ้ธิบายความหมายของค าวา่  “การเรียนรู้ดว้ยตนเอง”   โดยสังเขป 
กจิกรรมที ่ 2  ใหอ้ธิบาย “ความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง”   โดยสังเขป 
กจิกรรมที ่ 3 ใหส้รุปสาระส าคญัของ “ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง” มาพอสังเขป 
กจิกรรมที ่4  ใหส้รุปสาระส าคญัของ “องคป์ระกอบของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง” มาพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนควรมีการวเิคราะห์ความตอ้งการ วเิคราะห์
เน้ือหา ก าหนดจุดมุ่งหมายและการวางแผนในการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาแหล่ง
วทิยาการ และมีวธีิในการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีเพื่อนเป็นผูร่้วมเรียนรู้ไปพร้อมกนั 

และมีครูเป็นผูช้ี้แนะ อ านวยความสะดวก และใหค้ าปรึกษา ทั้งน้ี ครูอาจตอ้งมีการวเิคราะห์ความ
พร้อมหรือทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียนในการกา้วสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองได ้
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เร่ืองที่ 2  การก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

กระบวนการในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน เป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะน าผูเ้รียนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น 
หมายถึง การท่ีผูเ้รียนควบคุมเน้ือหา กระบวนการ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ของ
ตนเอง ไดแ้ก่ การวางแผนการเรียนของตนเอง โดยอาศยัแหล่งทรัพยากรทางความรู้ต่าง ๆ ท่ีจะช่วย  น า
แผนสู่การปฏิบติั แต่ภายใตค้วามรับผิดชอบของผูเ้รียน ผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตอ้งเตรียมการวางแผน การ
เรียนรู้ของตน และเลือกส่ิงท่ีจะเรียนจากทางเลือกท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งวางโครงสร้างของแผนการเรียนรู้
ของตนอีกดว้ย ในการวางแผนการเรียนรู้ ผูเ้รียนตอ้งสามารถปฏิบติังานท่ีก าหนด วินิจฉยัความช่วยเหลือ
ท่ีตอ้งการ และท าให้ไดค้วามช่วยเหลือนั้น สามารถเลือกแหล่งความรู้ วิเคราะห์ และวางแผนการเรียน
ทั้งหมด รวมทั้งประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนของตน 

 
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนและครูควรมีบทบาทอย่างไร 

 

บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. การวเิคราะห์ความต้องการในการเรียน 
  วนิิจฉยัการเรียนรู้ 
  วนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ของตน 
  รับรู้และยอมรับความสามารถของตน 
  มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ 
  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีพอใจดว้ยตนเอง 
  มีส่วนร่วมในการระบุความตอ้งการในการเรียน 
  เลือกส่ิงท่ีจะเรียนจากทางเลือกต่างๆ ท่ี 
     ก าหนด 
  วางโครงสร้างของโครงการเรียนของตน 
 
  

1. การวเิคราะห์ความต้องการในการเรียน 
   สร้างความคุน้เคยใหผู้เ้รียนไวว้างใจ เขา้ใจ 
บทบาทครู บทบาทของตนเอง 
  วเิคราะห์ความตอ้งการการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
และพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 
  ก าหนดโครงสร้างคร่าว ๆ ของหลกัสูตร  
ขอบเขตเน้ือหากวา้ง ๆ สร้างทางเลือกท่ี
หลากหลาย 
  สร้างบรรยากาศใหเ้กิดความตอ้งการการเรียน 
  วเิคราะห์ความพร้อมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยการตรวจสอบความพร้อมของผูเ้รียน 
  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในทางเลือกนั้น 
  แนะน าขอ้มูลใหผู้เ้รียนคิด วเิคราะห์เอง 

 
 

การเปรียบเทยีบบทบาทของครูและผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
  ฝึกการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 รู้จุดมุ่งหมายในการเรียน และเรียนใหบ้รรลุ 
     จุดมุ่งหมาย 
 ร่วมกนัพฒันาเป้าหมายการเรียนรู้ 
 ก าหนดจุดมุ่งหมายจากความตอ้งการของตน 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 ก าหนดโครงสร้างคร่าว ๆ วตัถุประสงคก์าร 
เรียนของวชิา 
 ช่วยใหผู้เ้รียนเปล่ียนความตอ้งการท่ีมีอยูใ่ห ้
เป็นจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ท่ีวดัไดเ้ป็นไดจ้ริง 
  เปิดโอกาสใหมี้การระดมสมอง ร่วมแสดง 
ความคิดเห็นและการน าเสนอ 
 แนะน าขอ้มูลใหผู้เ้รียนคิด วเิคราะห์เอง 

3. การออกแบบแผนการเรียน 
  ฝึกการท างานอยา่งมีขั้นตอนจากง่ายไปยาก 
 การใชย้ทุธวธีิท่ีเหมาะสมในการเรียน 
 มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานตามแผน 
 ร่วมมือ ร่วมใจรับผดิชอบการท างานกลุ่ม 
 รับผดิชอบควบคุมกิจกรรมการเรียนรู้ของ 
ตนเองตามแผนการเรียนท่ีก าหนดไว ้

3. การออกแบบแผนการเรียน 
 เตรียมความพร้อมโดยจดัประสบการณ์การ 
เรียนรู้ เสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ 
 มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วธีิการท างาน ตอ้ง 
ทราบวา่ เร่ืองใดใชว้ธีิใด สอนอยา่งไร มีส่วนร่วม 
ตดัสินใจเพียงใด 
 ย ัว่ยใุหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ผูป้ระสานส่ิงท่ีตนเองรู้กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 
 แนะน าขอ้มูลให้ผูเ้รียนคิด วิเคราะห์เองจนได้
แนวทางท่ีแจ่มแจง้ สร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย 
ใหผู้เ้รียนเลือกปฏิบติัตามแนวทางของตน 

4. การแสวงหาแหล่งวทิยาการ 
  ฝึกคน้หาความรู้ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 
      แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 ก าหนดบุคคล และส่ือการเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 มีส่วนร่วมในการสืบคน้ขอ้มูลร่วมกบัเพื่อนๆ 
     ดว้ยความรับผดิชอบ 
 เลือกใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมและยทุธวธีิท่ีมี 
ประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

4. การแสวงหาแหล่งวทิยาการ 
  สอนกลยทุธ์การสืบคน้ขอ้มูล ถ่ายทอดความรู้ 
     ถา้ผูเ้รียนตอ้งการ 
  กระตุน้ความสนใจ ช้ีแหล่งความรู้ แนะน าการใชส่ื้อ 
 จดัรูปแบบเน้ือหา ส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม 
     บางส่วน 
 สังเกต ติดตาม ใหค้  าแนะน าเม่ือผูเ้รียนเกิด 
ปัญหาและตอ้งการค าปรึกษา 

 
 

การเปรียบเทยีบบทบาทของครูและผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ต่อ) 
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บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง บทบาทของครูในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ฝึกการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ผูเ้รียนประเมินผลสัมฤทธ์ิดว้ยตนเอง 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ใหค้วามรู้และฝึกผูเ้รียนในการประเมินผล 
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนน าเสนอวธีิการ เกณฑ ์
ประเมินผล และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
  จดัท าตารางการประเมินผลท่ีจะใชร่้วมกนั 
  แนะน าวธีิการประเมินเม่ือผูเ้รียนมีขอ้สงสัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทยีบบทบาทของครูและผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ต่อ) 
 

จะเห็นได้ว่า ทั้ งผูเ้รียนและครูต้องมีการวินิจฉัยความต้องการส่ิงท่ีจะเรียน ความพร้อม           
ของผูเ้รียนเก่ียวกบัทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียน การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนการเรียนรู้ การแสวงหา
แหล่งวิทยาการ การประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงครูเป็นผูฝึ้กฝน ให้แรงจูงใจ แนะน า อ านวยความสะดวก
โดยเตรียมการเบ้ืองหลงั และให้ค  าปรึกษา ส่วนผูเ้รียนตอ้งเป็นผูเ้ร่ิมตน้ปฏิบติั ดว้ยความกระตือรือร้น 
เอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ กระท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยตนเอง เรียนแบบมีส่วนร่วม จึงท าให้ผูเ้รียน
เป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองได้ ดงัหลกัการท่ีวา่ “การเรียนรู้ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตนเอง” และ ศกัยภาพอนัพร้อมท่ี  
จะเจริญเติบโตดว้ยตนเองนั้น ผูเ้รียนควรน าหวัใจนกัปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หรือ ฟัง คิด ถาม เขียน มาใช้
ในการสังเคราะห์ความรู้ นอกจากน้ี กระบวนการเรียนรู้ในบริบททางสังคม จะเป็นพลงัอนัหน่ึงใน    
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ในสภาพชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ ท าให้เกิดบรรยากาศการแลกเปล่ียน พึ่งพากนั แต่ภายใตค้วามเป็นอิสระในทางเลือก    
ของผูเ้รียนดว้ยวิจารณญาณท่ีอาศยั เหตุผล ประสบการณ์ หรือค าช้ีแนะจากผูรู้้ ครู และผูเ้รียนจึงเป็น
ความรับผดิชอบร่วมกนัต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ลกัษณะส าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน มีดงัน้ี  
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบติัตามแผน และการประเมินผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียน 
 2. การเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความส าคญัของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ไดแ้ก่ ความแตกต่างในความ 
สามารถ ความรู้พื้นฐาน ความสนใจเรียน วธีิการเรียนรู้ จดัเน้ือหาและส่ือใหเ้หมาะสม 
 3. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูล ฝึกเทคนิคท่ีจ าเป็น เช่น การสังเกต 
การอ่านอยา่งมีจุดประสงค ์การบนัทึก เป็นตน้ 
 4. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ การก าหนดให้ผูเ้รียนแบ่งความรับผิดชอบ  
ในกระบวนการเรียนรู้ การท างานเด่ียว และเป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะการเรียนรู้ต่างกนั 
 5. การพฒันาทกัษะการประเมินตนเองและการร่วมมือในการประเมินกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การให้
ผูเ้รียนเขา้ใจความตอ้งการในการประเมิน ยอมรับการประเมินจากผูอ่ื้น เปิดโอกาสให้ประเมินหลาย
รูปแบบ 

 
กระบวนการในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

โดยด าเนินการ ดงัน้ี  
 1. การวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรียน 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 3. การออกแบบแผนการเรียน 
 4. การด าเนินการเรียนรู้จากแหล่งวทิยาการ 
 5. การประเมินผล 
 การตอบสนองของผูเ้รียนและครูตามกระบวนการในเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีดงัน้ี 

ขั้นตอน 
การตอบสนองของ

ผู้เรียน 
การตอบสนองของครู 

1. วิ นิ จฉัยความ
ต้อง  การในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  

1. ศึกษา ท าความเขา้ใจ 
ค าอธิบายรายวชิา  
2. วินิจฉยัความตอ้งการ
ในการเรียนของตนเอง 
ทั้งรายวชิาและรายหวัขอ้
การเรียน  
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย
เก่ียวกบัความตอ้งการใน
การเรียนเพื่อให้ผู ้เรียน

1. กระตุ้นให้ผูเ้รียนตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  
2. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ เน้ือหา 
กิจกรรมและการประเมินการเรียนรายวชิา  
3. อธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจค าอธิบายรายวชิา  
4. ให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้รียนในการวินิจฉัย ความตอ้งการ
ในการเรียน  
5. อ านวยความสะดวกในการเรียนแบบร่วมมือในกลุ่ม  
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ขั้นตอน 
การตอบสนองของ

ผู้เรียน 
การตอบสนองของครู 

แต่ละคนมั่นใจในการ
วินิจฉัยความตอ้งการใน
การเรียนของตนเอง  

2. ก าหนด
จุดมุ่งหมาย        
ในการเรียน  

1. ผูเ้รียนแต่ละคนเขียน
จุดมุ่งหมาย การเรียนใน
แต่ละหวัขอ้การเรียน ท่ี
วดัได ้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในการ
เรียนของผูเ้รียนและ
อธิบายรายวชิา  

1. ให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้รียนในการเขียนจุดมุ่งหมายการ
เรียนท่ีถูกตอ้ง  

3. วางแผนการ
เ รี ย นโด ย เ ขี ย น
สัญญาการเรียน  

1. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและวธีิการ
วางแผนการเรียน  
2. เขียนสัญญาการเรียน
ท่ีสอดคลอ้งกบั
ค าอธิบาย รายวชิา 
รวมทั้งความตอ้งการ
และความสนใจของ
ตนเอง ในการเรียนแต่ละ
คร้ัง  

1. ให้ค  าแนะน าผูเ้รียนเก่ียวกบัความจ าเป็นและวิธีการ
วางแผนการเรียน  
2. ใหค้  าแนะน าผูเ้รียนในการเขียนสัญญาการเรียน  
 

4. เขียนโครงการ
เรียนรู้  
 

1. ร่วมกบัผูส้อนและ
เพื่อนเขียนโครงการ
เรียนรู้ของทั้งชั้น โดย
พิจารณาจากโครงการ 
 
เรียนรู้ท่ีผูส้อนร่างมา
และสัญญาการเรียนของ
ทุกคน  
 

1. ใหค้  าแนะน าในการเขียนโครงการเรียนรู้รายวชิา  
2. พิจารณาโครงการเรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียนโดยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง  
3. ร่วมกบัผูเ้รียนสรุปโครงการเรียนรู้ให้เหมาะสม  
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ขั้นตอน 
การตอบสนองของ

ผู้เรียน 
การตอบสนองของครู 

5. ด าเนินการ
เรียนรู้ 

1. ทบทวนความรู้เดิม
ของตนเองท่ีจ าเป็น
ส าหรับการสร้างความรู้
ใหม่ โดยการตอบค าถาม
หรือท าแบบทดสอบ  
2. ผูเ้รียนแต่ละคน 
ด าเนินการเรียนตาม
สัญญาการเรียนอยา่ง
กระตือรือร้น โดยการ
สืบคน้และแสวงหา
ความรู้เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการในการ
เรียนดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย และใช้
แหล่งทรัพยากรการเรียน
ท่ีเหมาะสมตามความ
ตอ้งการของตนเอง โดย
น าความรู้และ
ประสบการณ์เดิมท่ี
เก่ียวขอ้งกนัมาใชใ้นการ
คน้หาค าตอบ  
3. แบ่งกลุ่มเรียนแบบ
ร่วมมือ เพื่อศึกษาใน
ประเด็นท่ีตอ้งตอบ
ค าถาม โดยการปรับ
จุดมุ่งหมายในการเรียน
ของ ผูเ้รียนแต่ละคนเป็น
ของกลุ่ม แลว้แบ่ง
บทบาทหนา้ท่ีเพื่อ
แสวงหาความรู้ โดยใช้

1. ทดสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน โดยใชเ้ทคนิคการตั้ง
ค าถามหรือทดสอบ  

2. ให้ความรู้เสริม เพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้รียนจะสามารถ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกบั ความรู้ใหม่ได ้ 
3. ตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนคน้หา ค าตอบและ
ประมวลค าตอบดว้ยตนเอง  
4. สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียน  
5. ให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้มูลช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในกิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนตามความจ าเป็น
และความตอ้งการของผูเ้รียน  
6. กระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมท่ี
เก่ียวข้องกันมาใช้ในการค้นหาค าตอบ  โดยให้
ยกตวัอย่างหรือเปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
เร่ืองท่ีเรียน  
7. ติดตามในการเรียนของผูเ้รียนตามสัญญาการเรียน
และใหค้ าแนะน า  
8. ติดตามเป็นระยะๆ และใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน  
9. บนัทึกปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนเพื่อเสนอแนะการปรับปรุงให้ดีข้ึน  
10. ใหอิ้สระแก่ผูเ้รียนในการท ากิจกรรม  
และกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
อยา่งเต็มท่ี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน และไม่
ตดัสินวา่ความคิดเห็นของผูเ้รียนไม่ถูกตอ้ง  
11. กระตุน้ให้ผูเ้รียนส่ือสารความรู้ความ  เขา้ใจและ
แนวคิดของตนเองใหผู้อ่ื้น เขา้ใจอยา่งชดัเจน  
12. กระตุ้นให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวางทั้งในกลุ่มและ
ชั้นเรียน  
13. สังเกตการเรียนของผูเ้รียน บนัทึก พฤติกรรมและ
กระบวนการเรียนของ ผูเ้รียน รวมทั้งเหตุการณ์ท่ีส่งผล
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ขั้นตอน 
การตอบสนองของ

ผู้เรียน 
การตอบสนองของครู 

เทคนิคการตั้งค  าถามเพื่อ
น าไปสู่การหาค าตอบ 
ทั้งน้ีกลุ่มผูเ้รียนแต่ละ
กลุ่มอาจมีรูปแบบในการ
ท ากลุ่มท่ีแตกต่างกนั  
4. ใชค้วามคิดอยา่งเตม็ท่ี 
มีปฏิสัมพนัธ์ โตต้อบ 
คดัคา้น สนบัสนุน และ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และความรู้สึกท่ีเปิด
กวา้งในกลุ่ม และรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
เพื่อหาแนวทางการไดม้า
ซ่ึงค าตอบท่ีตอ้งการของ
ตนเอง และของกลุ่ม 
5. แสดงความสามารถ
ของตนเอง และยอมรับ
ความสามารถของผูอ่ื้น 
6. ตดัสินใจ และช่วย
แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในกิจกรรมการเรียน  
7. ฝึกปฏิบติัทกัษะท่ีตอ้ง
ศึกษาตาม จุดมุ่งหมาย
การเรียน  
8. ขอความช่วยเหลือจาก
ผูส้อนตามความ
เหมาะสม  
9. ปรึกษาผูส้อนเป็น
ระยะ ๆ ตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญาการเรียนเพื่อขอ

ต่อการเรียน  
14. กระตุน้ให้ผูเ้รียนสรุปความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน
ดว้ยตนเอง  
15. กลัน่กรอง แกไ้ข และเสริมสาระส าคญัของบทเรียน
ใหช้ดัเจนและครอบคลุมจุดมุ่งหมายการเรียน  
16. ร่วมกับผูเ้รียนอภิปรายเก่ียวกับวิธีการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีสนบัสนุนและส่ิงท่ีขดัขวางการเรียน  
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ขั้นตอน 
การตอบสนองของ

ผู้เรียน 
การตอบสนองของครู 

ค าแนะน า ช่วยเหลือ  
10. ปรับเปล่ียนการ
ด าเนินการเรียน ตาม
ความเหมาะสม และ
บนัทึกส่ิงท่ี ปรับเปล่ียน
ลงในสัญญาการเรียนให้
ชดัเจน และน าไปเป็น
ขอ้มูลในการวนิิจฉยั
ตนเองเพื่อตั้งจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนคร้ังต่อไป 
11. อภิปรายและสรุป
ความรู้ท่ีไดใ้นกลุ่ม  
12. น าเสนอวธีิการเรียน
และความรู้ท่ีไดต่้อทั้ง
ชั้น โดยใชรู้ปแบบใน
การแสดงออกในส่ิงท่ีตน
ไดเ้รียนรู้ท่ีหลากหลาย  
13. อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น สะทอ้น
ความรู้สึกและให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั 
วธีิการเรียนดว้ยตนเองท่ี
มีประสิทธิภาพ ส่ิง
สนบัสนุนและส่ิง
ขดัขวางการ เรียน  
14. ร่วมกนัสรุปประเด็น
ความรู้ท่ีไดใ้น ชั้นเรียน  
15. เขียนรายงานผลการ
เรียน ทั้งในดา้นเน้ือหา
และวธีิการเรียน รวมทั้ง
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ขั้นตอน 
การตอบสนองของ

ผู้เรียน 
การตอบสนองของครู 

ความรู้สึกเก่ียวกบั
ความส าเร็จหรือไม่
ส าเร็จในการเรียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

6. ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1. ประเมินผลการเรียน
ของตนเอง โดย
เปรียบเทียบกบั
จุดมุ่งหมายในการเรียน
ของตนเอง 
2. ให้เพื่อนและครูช่วย
สะทอ้นผลการเรียน 
3. ให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่
เพื่อนในกลุ่ม 

1. กระตุน้ให้ผูเ้รียนตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของ
ตนเองตลอดเวลา  
2. ประเมินการเรียนของผูเ้รียนจากการสังเกตพฤติกรรม
ในการเรียน ความสามารถในการเรียนตามสัญญาการ
เรียน และผลงานในแฟ้มสะสมงาน  
3. ให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนรายบุคคลและรายกลุ่ม
เก่ียวกบักระบวนการเรียนดว้ยตนเองและพฤติกรรมใน
การเรียนรวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ ตามความ เหมาะสม  
 

 

 กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ประกอบด้วยขั้นตอน วินิจฉัยความตอ้งการในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน วางแผนการเรียนโดยใช้สัญญาการเรียน  เขียนโครงการเรียนรู้  
ด าเนินการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้นั้ น  ผู ้เ รียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนมากท่ีสุด         
“สัญญาการเรียน ( Learning Contract)”  เป็นการมอบหมายภาระงานให้กบัผูเ้รียนวา่จะตอ้งท าอะไรบา้ง  
เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ตามเป้าประสงค ์ และผูเ้รียนจะปฏิบติัตามเง่ือนไขนั้น 
 

สัญญาการเรียน (Learning Contract) 
 ค าว่า สัญญา โดยทัว่ไปหมายถึง ขอ้ตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย หรือหลายฝ่ายวา่จะท าการหรือ
งดเวน้กระท าการอยา่งใดอย่างหน่ึง ความจริงนั้นในระบบการจดัการเรียนรู้ก็มีการท าสัญญากนัระหวา่ง
ครูกบัผูเ้รียน แต่ส่วนมากไม่ไดเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า ถ้าผูเ้รียนท าได้อย่างนั้นแล้ว ผูเ้รียนจะได้รับ
อะไรบา้งตามข้อตกลง สัญญาการเรียนจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถก าหนดแนวการเรียน   
ของตวัเองไดดี้ยิง่ข้ึน ท าใหป้ระสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและเป็นเคร่ืองยนืยนัท่ีเป็นรูปธรรม 
 ท่านคงแปลกใจท่ีไดย้ินค าว่า “สัญญา” เพราะค าน้ีเป็นค าท่ีคุน้หูกนัดีอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าท่านเคย
ไดย้ินค าวา่ “สัญญาการเรียน” หรือยงั ค  าวา่สัญญาการเรียนมีผูเ้ร่ิมใชเ้ป็นคนแรกคือ Dr. M.S. Knowles 
ศาสตราจารย ์สอนวชิาการศึกษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยั North Carolina State ในสหรัฐอเมริกา 
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 ค าวา่ สัญญา แปลตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน แปลวา่ “ขอ้ตกลงกนั” ดงันั้น สัญญา
การเรียน ก็คือขอ้ตกลงท่ีผูเ้รียนไดท้  าไวก้บัครูว่าเขาจะปฏิบติัอย่างไรบา้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนัน่เอง 
 สัญญาการเรียนเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ท่ีแสดงหลกัฐานของการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงานหรือ Portfolio  
 1. แนวคิด 
 การจดัการเรียนรู้ในระะบบ เป็นการเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูก้  าหนดรูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ ผู ้เรียนเป็นแต่เพียงผู ้ปฏิบัติตาม ไม่ได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน              
นกัการศึกษาทั้งในตะวนัตกและแอฟริกา มองเห็นวา่ระบบการศึกษาแบบน้ีเป็นระบบการศึกษาของพวก
จกัรพรรดินิยมหรือเป็นการศึกษาของพวกชนชั้นสูงบา้ง เป็นระบบการศึกษาของผูถู้กกดข่ีบา้ง สรุปแลว้ 
ก็คือระบบการศึกษาแบบน้ีไม่ไดฝึ้กคนให้เป็นตวัของตวัเอง ไม่ไดฝึ้กให้คนรู้จกัพึ่งตนเอง จึงมีผูพ้ยายาม
ท่ีจะเปล่ียนแนวคิดทางการศึกษาใหม่ อย่างเช่นระบบการศึกษาท่ีเน้นการฝึกให้คนได้รู้จกัพึ่งตนเอง         
ในประเทศแทนซาเนีย การศึกษาท่ีใหค้นคิดเป็นในประเทศไทยเราเหล่าน้ีเป็นตน้ รูปแบบของการศึกษา 
 
ในอนาคต ควรจะมุ่งไปสู่ตัวผู ้เรียนมากกว่าตัวผู ้สอน เพราะว่าในโลกปัจจุบันวิทยาการใหม่ ๆ               
ไดเ้จริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็วมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเรียนรู้ ถา้จะให้แต่มาคอยบอกกนั 
คงท าไม่ได ้ดงันั้นในการเรียนจะตอ้งมีการฝึกฝนให้คิดให้รู้จกัการหาวิธีการท่ีไดศึ้กษาส่ิงท่ีคนตอ้งการ 
กล่าวง่าย ๆ ก็คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการศึกษาแบบท่ีเรียกวา่เรียนรู้เพื่อการเรียนในอนาคต 

2. ท าไมจะต้องมีการท าสัญญาการเรียน 
 ผลจากการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ พบว่าผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ท่ีสุดก็ต่อเม่ือการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ไม่ใช่การบอกหรือการสอนแบบท่ีเป็นโรงเรียน และผลจากการวิจยัทางดา้นจิตวิทยายงัพบ 
อีกว่า ผูใ้หญ่มีลกัษณะท่ีเด่นชดัในเร่ืองความตอ้งการท่ีจะท าอะไรดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีการสอนหรือ
การช้ีแนะมากนกั  

อย่างไรก็ดีเม่ือพูดถึงระบบการศึกษาก็ย่อมจะตอ้งมีการกล่าวถึงคุณภาพของบุคคลท่ีเขา้มาอยู ่ 
ในระบบการศึกษา จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดกฎเกณฑ์ข้ึนมาเพื่อเป็นมาตรฐาน ดงันั้นถึงแมจ้ะ   
ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองก็ตามก็จ  าเป็นจะตอ้งสร้างมาตรการข้ึนมาเพื่อการควบคุมคุณภาพของผูเ้รียน
เพื่อให้มีมาตรฐานตามท่ีสังคมยอมรับ  เหตุน้ีสัญญาการเรียนจึงเขา้มามีบทบาทในการเรียนการสอน    
เป็นการวางแผนการเรียนท่ีเป็นระบบ 
 ขอ้ดีของสัญญาการเรียน คือเป็นการประสานความคิดท่ีวา่การเรียนรู้ ควรให้ผูเ้รียนก าหนดและ
การศึกษาจะตอ้งมีเกณฑ์มาตรฐานเขา้ดว้ยกนัเพราะในสัญญาการเรียนจะบ่งระบุว่าผูเ้รียนตอ้งการเรียน
เร่ืองอะไรและจะวดัวา่ไดบ้รรลุตามความมุ่งหมายแลว้นั้นหรือไม่อยา่งไร มีหลกัฐานการเรียนรู้อะไรบา้ง
ท่ีบ่งบอกวา่ผูเ้รียนมีผลการเรียนรู้อยา่งไร 
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 3. การเขียนสัญญาการเรียน 
      การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเร่ิมจากการจดัท าสัญญาการเรียนจะมีล าดบัการด าเนินการ ดงัน้ี 
      ขั้นที ่1  แจกหลกัสูตรใหก้บัผูเ้รียนในหลกัสูตรจะตอ้งระบุ 
   จุดประสงคข์องรายวชิาน้ี 

 รายช่ือหนงัสืออา้งอิงหรือหนงัสือส าหรับท่ีจะศึกษาคน้ควา้ 
 หน่วยการเรียนยอ่ย พร้อมรายช่ือหนงัสืออา้งอิง 
 ครูอธิบาย  และท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนในเร่ืองหลกัสูตร จุดมุ่งหมายและหน่วยการ   
      เรียนยอ่ย 

 
     ขั้นที ่2  แจกแบบฟอร์มของสัญญาการเรียน 

จุดมุ่งหมาย แหล่งวิทยาการ/วธีิการ หลกัฐาน การประเมินผล 
เป็นส่วนท่ีระบุวา่ผูเ้รียน 
ตอ้งการบรรลุผลส าเร็จ 
ในเร่ืองอะไร อยา่งไร 

เป็นส่วนท่ีระบุวา่ผูเ้รียน
จะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 
จากแหล่งความรู้ใด 

เป็นส่วนท่ีมีส่ิงอา้งอิง 
หรือยืนยนัท่ีเป็น
รูปธรรม 
ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียน 
ไดเ้กิดการเรียนรู้แลว้ 
โดยเก็บรวบรวมเป็น 
แฟ้มสะสมงาน 

เป็นส่วนท่ีระบุวา่ผูเ้รียน 
สามารถเกิดการเรียนรู้ 
ในระดบัใด 

 
ขั้นที ่3  อธิบายวธีิการเขียนขอ้ตกลงในแบบฟอร์มแต่ละช่องโดยเร่ิมจาก 

  จุดมุ่งหมาย 
  วธีิการเรียนรู้หรือแหล่งวทิยาการ 
  หลกัฐาน 
  การประเมินผล 

ขั้นที ่4  ถามปัญหาและขอ้สงสัย 
ขั้นที ่5  แจกตวัอยา่งสัญญาการเรียนใหผู้เ้รียนคนละ 1 ชุด 
ขั้นที ่6  อธิบายถึงการเขียนสัญญาการเรียน 
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ผูเ้รียนลงมือเขียนขอ้ตกลงโดยผูเ้รียนเอง โดยเขียนรายละเอียดทั้ง 4 ช่องในแบบฟอร์ม 
สัญญาการเรียน นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัสามารถระบุระดบัการเรียนทั้งในระดบัดี ดีเยี่ยม หรือปานกลาง     
ซ่ึงผูเ้รียนมีความตั้งใจท่ีจะบรรลุการเรียนในระดบัดีเยี่ยมหรือมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ในระดบัดี หรือ
พอใจ ผูเ้รียนก็ตอ้งแสดงรายละเอียด ผูเ้รียนตอ้งการแต่ระดบัดี คือ ผูเ้รียนตอ้งแสดงความสามารถตาม
วตัถุประสงค์ท่ีกล่าวไวใ้นหลักสูตรให้ครบถ้วน การท าสัญญาระดบัดีเยี่ยม นอกจากผูเ้รียนจะบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามหลกัสูตรแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งแสดงความสามารถพิเศษเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ อนัมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 
 ขั้นที่ 7  ให้ผูเ้รียนและเพื่อนพิจารณาสัญญาการเรียนให้เรียบร้อย ต่อไปให้ผูเ้รียนเลือกเพื่อน    
ในกลุ่ม 1 คน เพื่อจะไดช่้วยกนัพิจารณาสัญญาการเรียนรู้ของทั้ง 2 คน 
 ในการพิจารณาสัญญาการเรียนใหพ้ิจารณาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1. จุดมุ่งหมายมีความแจ่มชดัหรือไม่ เขา้ใจหรือไม่ เป็นไปไดจ้ริงหรือไม่บอกพฤติกรรมท่ีจะให้
เกิดจริง ๆ หรือไม ่
 2. มีจุดประสงคอ่ื์นท่ีพอจะน ามากล่าวเพิ่มเติมไดอี้กหรือไม่ 
 3. แหล่งวชิาการและวธีิการหาขอ้มูลเหมาะสมเพียงใด มีประสิทธิภาพเพียงใด 
 4. มีวธีิการอ่ืนอีกหรือไม่ ท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อการเรียนรู้ 
 5. หลกัฐานการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายเพียงใด 
 6. มีหลกัฐานอ่ืนท่ีพอจะน ามาแสดงไดอี้กหรือไม่ 
 7. วธีิการประเมินผลหรือมาตรการท่ีใชว้ดัมีความเช่ือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 8. มีวธีิการประเมินผลหรือมาตรการอ่ืนอีกบา้งหรือไม่ ในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

ขั้นที ่8  ใหผู้เ้รียนน าสัญญาการเรียนไปปรับปรุงให้เหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง 
 ขั้นที ่9  ใหผู้เ้รียนท าสัญญาการเรียนท่ีปรับปรุงแลว้ใหค้รูและท่ีปรึกษาตรวจดูอีกคร้ังหน่ึง 
ฉบบัท่ีเรียบร้อยใหด้ าเนินการไดต้ามท่ีเขียนไวใ้นสัญญาการเรียน 
 ขั้นที่ 10  การเรียนก่อนท่ีจะจบเทอม 2 อาทิตย ์ให้ผูเ้รียนน าแฟ้มสะสมงาน (แฟ้มเก็บขอ้มูล 
Portfolio) ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาการเรียนมาแสดง 
 ขั้นที ่11  ครูและผูเ้รียนจะตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาแฟ้มสะสมงานท่ีผูเ้รียนน ามาส่งและ
ส่งคืนผูเ้รียนก่อนส้ินภาคเรียน 
(ตัวอย่าง) 
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การวางแผนการเรียนโดยใช้สัญญาการเรียน 

จุดมุ่งหมาย 
วธีิการเรียนรู้ 
แหล่งวิทยาการ 

หลกัฐาน การประเมินผล 

1. สามารถอธิบาย 
ความตอ้งการ ความ 
สนใจ แรงจูงใจ 
ความสามารถและ 
ความสนใจของ 
ผูใ้หญ่ได ้

1. อ่านเอกสารอา้งอิง 
ท่ีเสนอแนะในหลกัสูตร 
2. อ่านเอกสารท่ี 
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
3. รวมกลุ่มรายงานและ 
อภิปรายกบัผูเ้รียนอ่ืน 
หรือกลุ่มการเรียนอ่ืน 

1. ท ารายงานยอ่ 
ขอ้คิดเห็นจากหนงัสือ 
ท่ีอ่าน 
2. บนัทึกการอภิปราย 
3. ท ารายงานและ 
เ ส น อ แ น ะ เ ก่ี ย ว กั บ
ทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อ
น าไป 
ใชก้บันกัศึกษาผูใ้หญ่ 
(โดยจดัท าในรูปแบบ 
แฟ้มสะสมงาน) 

ให้ผูเ้รียน 2 - 5 คน ประเมิน
รายงานและบันทึกการ
อภิปรายการประเมินให้
ประเมินตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1. รายงานครอบคลุม 
เน้ือหาตามความมุ่งหมาย 
เพียงใด 
       5   4   3   2   1 
2. รายงานมีความชัดเจน
เพียงใด 
       5   4   3   2   1 
3. รายงานมีประโยชน์ 
ในการเรียนของนกัศึกษา 
ผูใ้หญ่เพียงใด 
        5   4   3   2   1 

โดยขา้พเจา้จะเร่ิมปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี.....เดือน.................พ.ศ. .........ถึง วนัท่ี.......เดือน................พ.ศ. ....... 
 
          ลงช่ือ.................................ผูท้  าสัญญา 

                                                (                                 ) 
             ลงช่ือ.................................พยาน 

                       (                                 ) 
           ลงช่ือ.................................พยาน 

                       (                                 ) 
            ลงช่ือ.................................ครูผูส้อน 

                                    (                                 ) 
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การประเมนิผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
 การจดัท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นวิธีการส าคญัท่ีน ามาใช้ในการวดัผลและประเมินผล
การเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการจดัท าแฟ้มสะสมงานท่ีมีความเช่ือพื้นฐานท่ีส าคญัมาจาก
การใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากสภาพจริง (Authentic Learning) ซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีพอสรุปไดด้งัน้ี 
1.  ความเช่ือพืน้ฐานของการเรียนรู้ตามสภาพจริง  (Authentic Learning)   
 1.1 ความเช่ือเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
    มนุษยมี์สัญชาตญาณท่ีจะเรียนรู้ มีความสามารถและมีความกระหายท่ีจะเรียนรู้ 
    ภายใตบ้รรยากาศของสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยและการสนบัสนุนจะท าใหม้นุษย ์
สามารถท่ีจะริเร่ิมและเกิดการเรียนรู้ของตนเองได ้
    มนุษยส์ามารถท่ีจะสร้างองคค์วามรู้จากการปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนและจากส่ือท่ีมี 
ความหมายต่อชีวติ 
    มนุษยมี์พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญาแตกต่าง
กนั 
 1.2 ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
    การเรียนรู้จะเร่ิมจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรมโดยผ่านกระบวนการการ
ส ารวจตนเอง การเสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการสร้างบริบทของสังคมให้ผูเ้รียนได้
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนอ่ืน 
    การเรียนรู้มีองค์ประกอบทางดา้นปัญญาหลายดา้นทั้งในดา้นภาษา ค านวณ พื้นท่ี 
ดนตรี การเคล่ือนไหว ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและอ่ืน ๆ  
    การแสวงหาความรู้จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนถ้าอยู่ในบริบทท่ีมีความหมาย      
ต่อชีวติ 
    การแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต 
 1.3 ความเช่ือเก่ียวกบัการสอน 
    การสอนจะตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
    การสอนจะเป็นทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
    การสอนจะยอมรับวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัและวธีิการเรียนรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ 
ผูเ้รียนแต่ละคน 
    การสอนกบัการประเมินเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั 
    การสอนจะตอ้งตอบสนองต่อการขยายความรู้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของหลกัสูตรสาขาต่าง ๆ  
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1.4 ความเช่ือเก่ียวกบัการประเมิน 
    การประเมินแบบน าคะแนนของผูเ้รียนจ านวนมากมาเปรียบเทียบกนั มีคุณค่านอ้ย
ต่อการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
    การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ไม่ใช่ส่ิงสะทอ้นความสามารถ
ท่ีมีอยู่ในตวัผูเ้รียน แต่จะสะทอ้นถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มและความสามารถท่ี
แสดงออกมา 

  การประเมินตามสภาพจริงจะใหข้อ้มูลและข่าวสารท่ีเท่ียงตรงเก่ียวกบัผูเ้รียนและ 
กระบวนการทางการศึกษา 

2.  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)    
 การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการของการสังเกตการณ์บนัทึก การจดัท าเอกสารท่ี 
เก่ียวกบังานหรือภารกิจท่ีผูเ้รียนได้ท า รวมทั้งแสดงวิธีการว่าได้ท าอย่างไร เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัการตดัสินใจทางการศึกษาของผูเ้รียนนั้น การประเมินตามสภาพจริงมีความแตกต่างจากการ
ประเมินโครงการตรงท่ีการประเมินแบบน้ีไดใ้ห้ความส าคญักบัผูเ้รียนมากกวา่การให้ความส าคญักบัผล
อนัท่ีจะเกิดข้ึนจากการดูคะแนนของกลุ่มผูเ้รียนและแตกต่างจากการทดสอบเน่ืองจากเป็นการวดัผลการ
ปฏิบติัจริง (Authentic Assessment) การประเมินตามสภาพจริงจะไดข้อ้มูลสารสนเทศเชิงคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองท่ีสามารถน ามาใชใ้นการแนะแนวการเรียนส าหรับผูเ้รียนแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.  ลกัษณะทีส่ าคัญของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   
    ใหค้วามส าคญัขอบการพฒันาและการเรียนรู้ 
    เนน้การคน้หาศกัยภาพน าเอามาเปิดเผย 
    ใหค้วามส าคญักบัจุดเด่นของผูเ้รียน 
    ยดืถือเหตุการณ์ในชีวติจริง 
    เนน้การปฏิบติัจริง 
    จะตอ้งเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอน 
    มุ่งเนน้การเรียนรู้อยา่งมีเป้าหมาย 
    เป็นกระบวนการเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกบริบท 
    ช่วยใหมี้ความเขา้ใจในความสามารถของผูเ้รียนและวธีิการเรียนรู้ 
    ช่วยใหเ้กิดความร่วมมือทั้งผูป้กครอง พอ่แม่ ครู ผูเ้รียนและบุคคลอ่ืน ๆ  
4.  การประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
 แฟ้มสะสมงาน เป็นวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีครูไดน้ าวธีิการ 
มาจากศิลปิน (artist) มาใช้ในทางการศึกษาเพื่อการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผูเ้รียน     
โดยแฟ้มสะสมงานมีประโยชน์ท่ีส าคญัคือ 
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    ผูเ้รียนสามารถแสดงความสามารถในการท างานโดยท่ีการสอบท าไม่ได ้
    เป็นการวดัความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
    ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแสดงให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ (Process) และผลงาน (Product) 
    ช่วยใหส้ามารถแสดงใหเ้ห็นการเรียนรู้ท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
 แฟ้มสะสมงานไม่ใช่แนวคิดใหม่ เป็นเร่ืองท่ีมีมานานแลว้ใชโ้ดยกลุ่มเขียนภาพ ศิลปิน สถาปนิก 
นักแสดง และนักออกแบบ โดยแฟ้มสะสมงานได้ถูกน ามาใช้ในทางการศึกษาในการเรียนการสอน
ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืน ๆ ทั้งน้ีแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการท่ีสะทอ้นถึง
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซ่ึงเป็นกระบวนการของการรวบรวม
หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนสามารถท าอะไรได้บา้งและเป็นกระบวนการของการแปลความจาก
หลกัฐานท่ีไดแ้ละมีการตดัสินใจหรือให้คุณค่าการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นกระบวนการท่ีใช้เพื่อ
อธิบายถึงภาระงานท่ีแทจ้ริงหรือ real  task ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัหรือสร้างความรู้ ไม่ใช่สร้างแต่เพียง
ขอ้มูลสารสนเทศ 
 การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงานเป็นวธีิการของการประเมินท่ีมีองคป์ระกอบส าคญัคือ 
    ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงการกระท า - ลงมือปฏิบติั 
    สาธิตหรือแสดงทกัษะออกมาใหเ้ห็น 
    แสดงกระบวนการเรียนรู้ 
    ผลิตช้ินงานหรือหลกัฐานวา่เขาไดรู้้และเขาท าได ้
 ซ่ึงการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานหรือการประเมินตามสภาพจริง โดยวิธีการดังกล่าวน้ี       
จะมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ 

  ช้ินงานท่ีมีความหมาย (meaningful  tasks) 
  มีมาตรฐานท่ีชดัเจน (clear standard) 
  มีการใหส้ะทอ้นความคิด ความรู้สึก (reflections) 
  มีการเช่ือมโยงกบัชีวติจริง (transfer) 
  เป็นการปรับปรุงและบูรณาการ (formative integrative) 
  เก่ียวขอ้งกบัการคิดในล าดบัท่ีสูงข้ึนไป (high – order thinking) 
  เนน้การปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ (quality performance) 
  ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ (quality product) 

5.  ลกัษณะของแฟ้มสะสมงาน 
 นกัการศึกษาบางท่านไดก้ล่าววา่แฟ้มสะสมงานมีลกัษณะเหมือนกบัจานผสมสี ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 
จานผสมสีเป็นส่วนท่ีรวมเร่ืองสีต่าง ๆ ทั้งน้ีแฟ้มสะสมงานเป็นส่ิงท่ีรวมการประเมินแบบต่าง ๆ เพื่อการ
วาดภาพให้เห็นวา่ผูเ้รียนเป็นอยา่งไร แฟ้มสะสมงานไม่ใช่ถงับรรจุส่ิงของ (Container) ท่ีเป็นท่ีรวมของ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเอาอะไรมากองรวมไวห้รือเอามาใส่ไวใ้นท่ีเดียวกนั แต่แฟ้มสะสมงานเป็นการรวบรวม 
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หลกัฐานท่ีมีระบบและมีการจดัการโดยครูและผูเ้รียนเพื่อการตรวจสอบความกา้วหนา้หรือการเรียนรู้ 
ดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติในเร่ืองเฉพาะวชิาใดวชิาหน่ึง 
 
 
 

 

6.  จุดมุ่งหมายของการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
  ช่วยให้ครูได้รวบรวมงานท่ีสะทอ้นถึงความส าคญัของผูเ้รียนในวตัถุประสงค์ใหญ่ของการ
เรียนรู้ 
  ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถจดัการเรียนรู้ของตนเอง 
  ช่วยใหค้รูไดเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ในความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
   ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจตนเองมากยิง่ข้ึน 
  ช่วยใหท้ราบการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ ตลอดช่วงระหวา่งการเรียนรู้ 
  ช่วยใหผู้เ้รียนไดต้ระหนกัถึงประวติัการเรียนรู้ของตนเอง 
  ช่วยท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งการสอนกบัการประเมิน 

7.  กระบวนการของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 
 การจดัท าแฟ้มสะสมงาน มีกระบวนการหรือขั้นตอนอยูห่ลายขั้นตอน แต่ทั้งน้ีก็สามารถปรับปรุง 
ไดอ้ย่างเหมาะสม Kay Burke (1994)  และคณะ ไดก้ าหนดขั้นตอนของการท าแฟ้มสะสมงานไว ้9 ขั้นตอน  
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1   การรวบรวมและจดัระบบของผลงาน 
ขั้นท่ี 2   การเลือกผลงานหลกัตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ขั้นท่ี 3   การสร้างสรรคแ์ฟ้มสะสมผลงาน 
ขั้นท่ี 4   การสะทอ้นความคิด หรือความรู้สึกต่อผลงาน 
ขั้นท่ี 5   การตรวจสอบเพื่อประเมินตนเอง 
ขั้นท่ี 6   การประเมินผล ประเมินค่าของผลงาน 
ขั้นท่ี 7   การแลกเปล่ียนประสบการณ์กบับุคคลอ่ืน 
ขั้นท่ี 8   การคดัสรรและปรับเปล่ียนผลงานเพื่อใหท้นัสมยั 
ขั้นท่ี 9   การประชาสัมพนัธ์ หรือจดันิทรรศการแฟ้มสะสมงาน 
 

       กล่าวโดยทัว่ไป แฟ้มสะสมงานจะมีลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการคือ 
     - เป็นเหมือนส่ิงท่ีรวบรวมหลกัฐานท่ีแสดงความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 

     - เป็นภาพท่ีแสดงพฒันาการของผูเ้รียนในการเรียนรู้ ตลอดช่วงเวลาของการเรียน 
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8.  รูปแบบ (Model)  ของการท าแฟ้มสะสมงาน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  ส าหรับผูเ้ร่ิมท าไม่มีประสบการณ์มาก่อนควรใช ้3 ขั้นตอน 
  ขั้นท่ี 1  การรวบรวมผลงาน 
  ขั้นท่ี 2  การคดัเลือกผลงาน 
  ขั้นท่ี 3  การสะทอ้นความคิด ความรู้สึกในผลงาน 
  ส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ควรใช ้6 ขั้นตอน 
  ขั้นท่ี 1  ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
  ขั้นท่ี 2  การรวบรวม 
  ขั้นท่ี 3  การคดัเลือกผลงาน 
  ขั้นท่ี 4  การสะทอ้นความคิดในผลงาน 
  ขั้นท่ี 5  การประเมินผลงาน 
  ขั้นท่ี 6  การแลกเปล่ียนกบัผูเ้รียน 
  ส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์พอสมควร ควรใช ้9 ขั้นตอนดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

9.  การวางแผนท าแฟ้มสะสมงาน 
  การวางแผนและการก าหนดจุดมุ่งหมาย ค าถามหลกัท่ีจะตอ้งท าใหช้ดัเจน 
    ท าไมจะตอ้งใหผู้เ้รียนรวบรวมผลงาน 
    ท าแฟ้มสะสมงานเพื่ออะไร 
    จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของการท าแฟ้มสะสมงาน คืออะไร 
    การใช ้แฟ้มสะสมงานในการประเมินมีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร 
  แฟ้มสะสมงานไม่ใช่เป็นเพียงการเรียนการสอนหรือการประเมินผล แต่เป็นทั้งกระบวนการ
เรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล 
   แฟ้มสะสมงาน เป็นกระบวนการท่ีท าใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้ลงมือปฏิบติัเองและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  การใชแ้ฟ้มสะสมงานในการประเมินจะมีหลกัส าคญั 2 ประการ 
    เน้ือหา ตอ้งเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีส าคญัในหลกัสูตร 
    การเรียนรู้ ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัเอง โดยมีการบูรณาการท่ีจะตอ้งสะทอ้น  
    กระบวนการเรียนรู้ ทั้งในเร่ืองการอ่าน การเขียน การฟัง การแกปั้ญหา 

และการคิดระดบัท่ีสูงกวา่ปกติ 
10.  การเกบ็รวบรวมช้ินงานและการจัดแฟ้มสะสมงาน 
  ความหมายของแฟ้มสะสมงานคือ การรวบรวมผลงานของผูเ้รียนอยา่งมีวตัถุประสงค ์
เพื่อการแสดงใหเ้ห็นความพยายาม ความกา้วหนา้และความส าเร็จของผูเ้รียนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
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  วธีิการเก็บรวบรวม สามารถจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบของส่ิงต่อไปน้ี 
    แฟ้มงาน สมุดบนัทึก ตูเ้ก็บเอกสาร กล่อง อลับั้ม แผน่ดิสก ์
  วธีิการด าเนินการเพื่อการรวบรวม จดัท าไดโ้ดยวธีิการ ดงัน้ี 
    รวบรวมผลงานทุกช้ินท่ีจดัท าเป็นแฟ้มสะสมงาน 
    คดัเร่ืองผลงานเพื่อใชใ้นแฟ้มสะสมงาน 
   สะทอ้นความคิดในผลงานท่ีคดัเร่ืองไว ้
  รูปแบบของแฟ้มสะสมงาน อาจมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
   สารบญัและแสดงประวติัผูท้  าแฟ้มสะสมงาน 
    ส่วนท่ีแสดงวตัถุประสงค/์จุดมุ่งหมาย 
    ส่วนท่ีแสดงช้ินงานหรือผลงาน 
    ส่วนท่ีสะทอ้นความคิดเห็นหรือความรู้สึก 
    ส่วนท่ีแสดงการประเมินผลงานดว้ยตนเอง 
    ส่วนท่ีแสดงการประเมินผล 
    ส่วนท่ีเป็นภาคผนวก ขอ้มูลประกอบอ่ืน ๆ  
 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมที ่1 ใหส้รุปบทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มาพอสังเขป 
กจิกรรมที ่2 ใหส้รุปบทบาทของครูในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มาพอสังเขป 
กจิกรรมที ่3 ใหเ้ปรียบเทียบบทบาทของผูเ้รียนและครู  มาพอสังเขป  
กจิกรรมที ่4 ใหส้รุปสาระส าคญัของ “กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง” มาพอสังเขป 
กจิกรรมที ่5  ใหผู้เ้รียนศึกษาสัญญาการเรียนรู้ (รายบุคคล)  และปรึกษาครู แลว้จดัท าร่างกรอบ 

         แนวคิดสัญญาการเรียนรู้รายวชิาทกัษะการเรียนรู้ 
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เร่ืองที่ 3  ทักษะพืน้ฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา 
               และเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 ค าถามธรรมดา ๆ ท่ีเราเคยไดย้ินไดฟั้งกนัอยูบ่่อย ๆ ก็คือ ท าอยา่งไรเราจึงจะสามารถฟังอยา่งรู้เร่ือง 
และคิดไดอ้ยา่งปราดเปร่ือง อ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตลอดจนเขียนไดอ้ยา่งมืออาชีพ ทั้งน้ี  ก็เพราะเราเขา้ใจ
กนัดีว่า ทั้งหมดน้ีเป็นทกัษะพื้นฐาน (basic skills) ท่ีส าคญั และเป็นความสามารถ (competencies) ท่ี
จ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวติทั้งในโลกแห่งการท างาน และในโลกแห่งการเรียนรู้ 
     การฟัง เป็นการรับรู้ความหมายจากเสียงท่ีไดย้นิ เป็นการรับสารทางหู  การไดย้ินเป็นการเร่ิมตน้
ของการฟังและเป็นเพียงการกระทบกนัของเสียงกบัประสาทตามปกติ จึงเป็นการใช้ความสามารถทาง
ร่างกายโดยตรง  ส่วนการฟังเป็นกระบวนการท างานของสมองอีกหลายขั้นตอนต่อเน่ืองจากการไดย้ิน
เป็นความสามารถท่ีจะไดรั้บรู้ส่ิงท่ีไดย้ิน ตีความและจบัความส่ิงท่ีรับรู้นั้นเขา้ใจและจดจ าไว ้ซ่ึงเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา 

 การพูด เป็นพฤติกรรมการส่ือสารท่ีใชก้นัแพร่หลายทัว่ไป ผูพู้ดสามารถใช้ทั้งวจนะภาษาและ 
อวจันะภาษาในการส่งสารติดต่อไปยงัผูฟั้งไดช้ดัเจนและรวดเร็วการพูด หมายถึง การส่ือความหมายของ
มนุษยโ์ดยการใชเ้สียง และกิริยาท่าทางเป็นเคร่ืองถ่ายทอดความรู้ความคิด และความรู้สึกจากผูพู้ดไปสู่
ผูฟั้ง 

 การอ่าน เป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีส าคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่การฟัง ปัจจุบนัมีผูรู้้นกัวิชาการ
และนกัเขียนน าเสนอความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารและงานสร้างสรรค ์ตีพิมพ ์ในหนงัสือและส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ มาก 
นอกจากน้ีแลว้ข่าวสารส าคญั ๆ หลงัจากน าเสนอดว้ยการพูด หรืออ่านให้ฟังผา่นส่ือต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะ
ตีพิมพรั์กษาไวเ้ป็นหลกัฐานแก่ผูอ่้านในชั้นหลงั ๆ ความสามารถในการอ่านจึงส าคญัและจ าเป็นยิ่งต่อการ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในสังคมปัจจุบนั  
 การเขียน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของบุคคลออกมาเป็นสัญลกัษณ์ 
คือ ตวัอกัษร เพื่อส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจจากความขา้งตน้ ท าให้มองเห็นความหมายของการเขียน  
ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น นักเรียนใช้การเขียนบนัทึกความรู้ ท า
แบบฝึกหดั และตอบขอ้สอบบุคคลทัว่ไป ใชก้ารเขียนจดหมาย ท าสัญญา พินยักรรมและค ้าประกนั เป็น
ตน้ พ่อคา้ใชก้ารเขียนเพื่อโฆษณาสินคา้ ท าบญัชี ใบสั่งของ ท าใบเสร็จรับเงิน แพทยใ์ช้บนัทึก ประวติั
คนไข ้เขียนใบสั่งยาและอ่ืน ๆ เป็นตน้  
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รายละเอยีดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมที ่ 1   คุณเป็นผูฟั้งท่ีดีหรือเปล่า 
 ให้ตอบแบบทดสอบต่อไปน้ี ด้วยการท าเคร่ืองหมาย  ในช่องค าตอบทางด้านขวา เพื่อ
ประเมินวา่คุณเป็นผูฟั้งไดดี้แค่ไหน 

ลกัษณะของการฟัง 
 

ความบ่อยคร้ัง 
เสมอ ส่วน

ใหญ่ 
บางคร้ัง นาน ๆ 

คร้ัง 
ไม่เคย 

1 ปล่อยใหผู้พ้ดูแสดงความคิดของเขาจนจบ                 
โดยไม่ขดัจงัหวะ 

     

2 ในการประชุม หรือระหว่างโทรศัพท์ มีการจดโน้ต
สาระส าคญัของส่ิงท่ีไดย้นิ 

     

3 กล่าวทวนรายละเอียดท่ีส าคญัของการสนทนากบัผูพู้ด 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่เราเขา้ใจถูกตอ้ง 

     

4 พยายามตั้งใจฟัง ไม่วอกแวกไปคิดเร่ืองอ่ืน      
5 พยายามแสดงท่าทีวา่สนใจในค าพดูของผูอ่ื้น      
6 รู้ ดีว่าตนเองไม่ใช่นักส่ือสารท่ีดี  ถ้าผูกขาดการพูด           

แต่ผูเ้ดียว 
     

7 แมว้่าก าลงัฟังก็แสดงอาการต่าง ๆ เช่น ถาม จดสรุปส่ิง 
ท่ีไดฟั้ง กล่าวทวนประเด็นส าคญั ฯลฯ 

     

8 ท าท่าต่าง ๆ เหมือนก าลงัฟังอยูใ่นท่ีประชุม เช่น  
ผงกศีรษะเห็นดว้ย  มองตาผูพ้ดู ฯลฯ 

     

9 จดโน้ตเก่ียวกับรูปแบบของการส่ือสารท่ีไม่ใช่ค าพูด
ของคู่สนทนา เช่น ภาษากาย น ้าเสียง เป็นตน้ 

     

10 พยายามท่ีจะไม่แสดงอาการกา้วร้าว หรือต่ืนเตน้เกินไป 
ถา้มีความคิดเห็นไม่ตรงกบัผูพ้ดู 
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 ค าตอบทั้ง 5 ค  าตอบ (ในแต่ละช่อง) มีคะแนนดงัน้ี 
 เสมอ  = 5 คะแนน   
 ส่วนใหญ่  = 4 คะแนน  
 บางคร้ัง  = 3 คะแนน  

นาน ๆ คร้ัง = 2 คะแนน  
    ไม่เคย  = 1 คะแนน 
 น าคะแนนจากทั้ ง  10 ข้อ มารวมกัน เ พ่ือดูว่า      
คุณจดัอยูใ่นกลุ่มนกัฟังประเภทไหนใน 3 กลุ่ม ต่อไปน้ี 
40 คะแนนขึน้ไป คุณเป็นนักฟังช้ันยอด 
 25 - 39  คะแนน คุณเป็นนักฟังทีด่กีว่าผู้ฟังทัว่ ๆ ไป 
ต า่ว่า 25 คะแนน คุณเป็นผู้ฟังทีต้่องพฒันาทกัษะการฟัง 
เป็นพเิศษ 
 แต่ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตาม คุณก็ควรจะ
พฒันาทักษะในการฟังของคุณอยู่เสมอ เพราะว่าผูส่้งสาร 
(ทั้ ง คนและ อุปกร ณ์ เทคโนโลยีต่ า ง  ๆ  )  นั้ น มีก า ร
เปล่ียนแปลงและมีความซบัซอ้นมากข้ึนอยูต่ลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพูดเป็นวิธีการส่ือสารท่ีมนุษยใ์ช้กันมานาน  นับพนัปี 

และในโลกน้ีคงไม่มีเคร่ืองมือส่ือสารใดท่ีสามารถถ่ายทอดความคิด 

ความรู้สึกและ ส่ิงต่าง ๆ ในใจเราได้ดีกว่าค าพูด ถึงแมว้่าปัจจุบันน้ี

เทคโนโลยีในการส่ือสารจะไดรั้บการพฒันาไปถึงไหน ๆ แลว้ก็ตาม 

สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี ก็เพราะวา่การพูดไม่ใช่แต่เพียงเสียงท่ีเปล่งออกไป

เป็นค า ๆ แต่การพูดยงัประกอบไปดว้ย น ้ าเสียงสูง - ต ่า  จงัหวะชา้ - เร็ว  

และท่าทางของผู ้พูด  ท่ีท าให้การพูดมีความซับซ้อน และมี

ประสิทธิภาพยิง่กวา่เคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ 

การพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถให้ทั้ งคุณและ
โทษแก่ตวัผูพู้ดได้ นอกจากน้ีการพูดยงัเป็นอาวุธในการส่ือสารท่ีคน
ส่วนใหญ่ชอบใชม้ากกว่าการฟังและการเขียน เพราะคิดว่าการพูดได้
มากกวา่คนอ่ืนนั้นจะท าใหต้นเองไดเ้ปรียบ ไดป้ระโยชน์ แต่ทั้ง ๆท่ีคิด
อยา่งน้ีหลายคนก็ยงัพาตวัเองไปสู่ความหายนะไดด้ว้ยปากเขา้ท านอง
ปากพาจน ซ่ึงเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะรู้กนัแต่เพียงว่าฉันอยากจะพูด 
โดยไม่ คิดก่อนพูด ไม่รู้วา่การพูดท่ีจะให้คุณแก่ตนเองไดน้ั้นควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

  ถูกจงัหวะเวลา   ภาษาเหมาะสม 

  เน้ือหาชวนติดตาม   น ้าเสียงชวนฟัง 
  กิริยาท่าทางดี   มีอารมณ์ขนั 

  ใหผู้ฟั้งมีส่วนร่วม   เป็นธรรมชาติและเป็น   
       ตวัของตวัเอง 

แว 
คร้ัง 

 

 

“การพูดเป็นทกัษะหนึ่ง 
ทีม่ีความส าคญัทีสุ่ดของคนเรา 
ก่อนทีเ่ราจะพูดอะไรออกไปนั้น 

เราจะเป็นนายของค าพูด 

แต่เมื่อเราได้พูดออกไปแล้ว 
ค าพูดเหล่านัน้กจ็ะกลบัมาเป็นนายเรา” 

เขียนค าอธิบายของท่าน 
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กจิกรรมที ่2 
ท่านคิดอย่างไร         
กบัค ากล่าวข้างล่างนี้ 
โปรดอธิบาย 

แนวการตอบ    

การพูดทุกคร้ัง จ าเป็นต้องคิดและเป็นการคิด
ก่อนพูด เราจึงจะเป็นนายของค าพูดได้ทุกคร้ัง 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://wiki.asura.in.th/images/c/c0/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.gif&imgrefurl=http://wiki.asura.in.th/index.php/%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1&usg=__XAJYjBiFiqEYEhs91EBflcZcDpQ=&h=74&w=74&sz=27&hl=en&start=26&um=1&tbnid=NWVakqDWM9T99M:&tbnh=71&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GGLJ_en-GBTH290TH290%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/671/3671/blog_entry1/blog/2007-10-23/comment/140370_images/61.gif&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/panakom/2007/10/23/entry-1&usg=__K01BPBYw6GYIlkBaagxoYzp3ZD4=&h=1046&w=572&sz=21&hl=en&start=5&um=1&tbnid=B0Ta2P_dreCOoM:&tbnh=150&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2594%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GGLJ_en-GBTH290TH290%26sa%3DN%26um%3D1
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กจิกรรมที ่3  ใหอ่้านเร่ือง “การมองโลกในแง่ดี” และสรุปเร่ืองท่ีอ่าน ใหไ้ดป้ระมาณ 15 บรรทดั 
 
 
เร่ือง “การมองโลกในแง่ดี” 
ความหมายและความส าคัญของการมองโลกในแง่ดี 
การด าเนินชีวติของมนุษยเ์รานั้นไดใ้ชค้วามคิดมาช่วยในการตดัสินใจเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเราได้
อยา่งเหมาะสม ซ่ึงในบางคร้ังการมองโลกโดยใชค้วามคิดน้ี ก็อาจจะมีมุมมองได ้
หลายดา้น เช่น ทางดา้นบวกและทางดา้นลบ การมองโลกใน 
หลกัการมองโลกในแง่ดี 

ค าวา่ การมองโลกในแง่ดี โดยในแง่ของภาษาสามารถแยกออกเป็น 3 ค าแตกต่างจากกนั ค าท่ี
หน่ึงคือ การมอง ค าท่ีสองคือ โลก ค าท่ีสาม คือ ในแง่ดี 

เป้าหมายของการมอง คือ เพื่อใหเ้ห็น  การจะเห็นส่ิงใดเรามีวธีิเห็น 2 วธีิ 
1. ใชต้ามอง เรียกวา่มองเห็น เราเห็นหอ้งน ้า กาแฟ เห็นสรรพส่ิงในโลกเราใชต้ามอง 
2. คิดเห็น เรากบัคุณแม่อยูห่่างกนัแต่พอเราหลบัตาเรายงันึกถึงคุณแม่ได ้ เราไม่ไดไ้ปเมืองนอก

มานานหลบัตายงันึกถึงสมยัเราเรียน ๆ ท่ีตรงนั้น อยา่งน้ีเรียกวา่คิดเห็น เพราะฉะนั้นการท่ีจะเห็นส่ิงใด
สามารถท าไดท้ั้งตากบัคิด 

การมองโลกบางคร้ังอาจมองดูเห็นป้ับคิดเลย หรือบางทีไม่ตอ้งเห็นแต่จินตนาการ ท่านคิด    
และเห็น 

ค าวา่โลก เราสามารถแยกเป็น 2 อยา่ง คือ โลกท่ีเป็นธรรมชาติ ป่าไม ้แม่น ้ า ภูเขา อยา่งน้ีเรียกวา่
เป็นธรรมชาติโลกอีกความหมายหน่ึง คือ โลกของมนุษย์  พวกท่ีมนุษย์อยู่เรียกว่าสังคมมนุษย ์
เพราะฉะนั้นเวลามองโลกอาจมองธรรมชาติ บางคนบอกวา่มอง ภูเขาสวย เห็นทิวไมแ้ลว้ชอบ เรียกว่า
มองธรรมชาติ แต่บางคร้ังมองมนุษยด์ว้ยกนั มองเห็นบุคคลอ่ืนแลว้สบายใจ เรียกวา่การมองเหมือนกนั 
เพราะฉะนั้นโลกจึงแยกออกเป็น 2 ส่วน คือธรรมชาติกบัมนุษย ์

ค าว่าดี เป็นค าท่ีมีความหมายกว้างมาก ในทางปรัชญาถือว่าดี หมายถึงส่ิงท่ีจะน าไปสู่ 
ตวัอยา่งเช่น ยาดี หมายถึงยาท่ีน าไปสู่ คือยารักษาโรคนัน่เอง มีดดี คือมีดท่ีน าไปสู่ คือสามารถตดัอะไรได ้
หรืออาหารดี หมายความวา่อาหารน าไปสู่ให้เรามีสุขภาพดีข้ึน เพราะฉะนั้นอะไรท่ีน าไปสู่สักอยา่งหน่ึง
เราเรียกว่าดี ดีในท่ีน้ีดูได้ 2 ทางคือ น าไปท าให้เราเกิดความสุข หรือน าไปเพื่อให้เราท างานประสบ
ความส าเร็จ ชีวติเราหนีการท างานไม่ได ้หนีชีวิตส่วนตวัไม่ได ้เพราะฉะนั้นดูวา่มองคนแลว้ท าให้เราเกิด
ความสุข ท าใหท้  างานประสบความส าเร็จ 

ถา้รวม 3 ตวั คือ เราเห็น หรือเราคิดเก่ียวกบัคน แลว้ท าให้เรามีความสุข เรามอง เราคิดกบัคนท า
ใหเ้ราประสบความส าเร็จ น่ีคือความหมาย 
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สรุปความส าคญัของค าว่า การมองโลกในแง่ดี คือ 3 อย่างน้ีตอ้งผูกพนักนัเสมอคือ การคิด      
การท า และผลการกระท า ถา้เราคิดดีเราก็ท าดี ผลจะไดดี้ดว้ย ตวัอยา่งเช่น เราคิดถึงเร่ืองอาหาร ถา้เราคิด
วา่อาหารน้ีดี เราซ้ืออาหารน้ี และผลจะมีต่อร่างกายเรา ถา้เราคิดถึงสุขภาพ เร่ืองการออกก าลงั เราก็ไป
ออกก าลงักาย ผลท่ีตามมาคือ ร่างกายเราแข็งแรง เพราะฉะนั้นถา้เราคิดอยา่งหน่ึง ท าอยา่งหน่ึง และผล
การกระท าออกมาอยา่งหน่ึงเสมอ 

 ถา้การมองโลกจะมีความส าคญัคือ จะช่วยท าให้ชีวิตเรามีความสุข เพราะเราคิดคนๆ น้ีในแง่ดี 
เราจะพูดดีกบัเขา ผลตามมาก็คือเขาจะมีปฏิกิริยาในทางดีกบัเรา ถา้เราคิดในทางร้ายต่อเขา  เช่น  สมมติ
คุณก าลงัยืนอยู่ มีคนๆ หน่ึงมาเหยียบเทา้คุณ ถ้าคิดว่าคนท่ีมาเหยียบเทา้คุณ   เขาไม่สบายจะเป็นลม   
แสดงว่าคุณคิดว่าเขาสุขภาพไม่ดี คุณจะช่วยพยุงเขา  แต่ถา้คุณคิดวา่คนน้ีแกลง้คุณ  แสดงวา่คุณมอง      
ในแง่ไม่ดี คุณจะมีปฏิกิริยาคือผลักเขา เม่ือคุณผลักเขา ๆ อาจจะผลักคุณและเกิดการต่อสู้กันได้
เพราะฉะนั้นคิดดีจะช่วยท าใหชี้วติเรามีความสุข ถา้คิดร้ายหรือคิดทางลบชีวติเราเป็นทุกข ์ถา้คิด 
ในทางท่ีดีเราท างานประสบความส าเร็จ ถา้คิดในแง่ลบงานของเราก็มีทุกขต์ามไปดว้ย                                 
(ท่ีมา: http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html) 
สุขหรือทุกข์ขึน้อยู่กบัอะไร 

ข่าวท่ีมีผูถู้กหวยรัฐบาลไดร้างวลัเป็นจ านวนหลายลา้นบาท เรียกวา่เป็นเศรษฐีภายในชัว่ขา้มคืน 
คงเป็นข่าวท่ีทุกท่านผา่นตามาแลว้ และก็ดูเหมือนจะเป็นทุกขลาภอยูไ่ม่นอ้ยท่ีตอ้งหลบเล่ียงผูท่ี้มาหยิบ
ยมืเงินทอง รวมทั้ง โจร - ขโมย จอ้งจะแบ่งปันเงินเอาไปใช ้ 

ในต่างประเทศ ก็เคยมีการศึกษาถึงชีวิตคนท่ีถูกหวยในลักษณะของกรณีศึกษา ก็ค้นพบว่า    
หลายต่อหลายคน ประสบความทุกขย์ากแสนสาหสักวา่เดิม หลายรายตอ้งสูญเสียเงินทองจ านวนมากมี
อยูร่ายหน่ึงท่ีสุดทา้ยกลบัไปท างานเป็นพนกังานท าความสะอาด ความเป็นจริงแลว้ พบวา่ วธีิคิด หรือ 
โลกทศัน์ของเราต่างหากท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการมีความสุขหรือความทุกข ์
วธีิคิดอย่างไร น ามาซ่ึงความสุข 

คงไม่ใช่วธีิคิดแบบเดียวอยา่งแน่นอน แต่วิธีคิดซ่ึงมีอยูห่ลายแบบและน ามาซ่ึงความสุขนั้น มกัมี
พื้นฐานคลา้ยๆกนั คือ การมองดา้นบวกหรือคาดหวงัดา้นบวกรวมทั้งมองเห็นประโยชน์จากส่ิงต่าง ๆ 
(แมว้า่จะเป็นเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายก็ตาม) 

แต่กวา่ท่ีคนเราจะ "บรรลุ" ความเขา้ใจได ้ก็อาจใชเ้วลาเป็นสิบๆ ปี เลยทีเดียว คริสโตเฟอร์ รีฟ 
อดีตดาราในบทบาทของซุปเปอร์แมน ไดป้ระสบอุบติัเหตุตกจากหลงัมา้  เขาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ
หน่ึงว่า เขาตอ้งปรับตวัอย่างมากในช่วงแรก ๆ แล้วในท่ีสุด เขาก็สามารถมีความสุขได้ แมว้่าจะไม่
สามารถขยบัแขนขยบัขาไดด้งัใจนึกก็ตาม 

ผูบ้ริหารคนหน่ึงของบริษทัในเครือเยื่อกระดาษสยาม เล่าวา่ เขาโชคดีท่ีถูกลูกคา้ด่าเม่ือสิบกวา่ปี
ท่ีแลว้ในเวลานั้น ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการบริษทัแถวถนนสาธุประดิษฐ์ ไม่พอใจเซลล์ขายกระดาษคนก่อน

http://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-46/page6-4-46.html
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เป็นอย่างยิ่งท่ีปรับราคากระดาษโดยกะทนัหัน จนท าให้บริษทัของเขาตอ้งสูญเสียเงินจ านวนมาก          
เขา (เซลลข์ายกระดาษ) ท่านน้ีไดใ้ชค้วามพยายามเอาชนะใจลูกคา้คนน้ีอยู ่6 เดือนเตม็ๆ อนัเป็นเวลาท่ี 
ออเดอร์ล๊อตปรากฎข้ึน “ผมขอบคุณวิกฤติการณ์ในคร้ังนั้นมาก มนัท าให้ผมเขา้ใจในอาชีพนกัขาย  และ
สอนบทเรียนท่ีส าคญัมาจนถึงปัจจุบนั” 

จากตัวอย่างดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า 
1. ผูป้ระสบความส าเร็จมกัผา่นวกิฤติการณ์และไดบ้ทเรียนมาแลว้ทั้งส้ิน 
2. ผูท่ี้จะมีความสุขในการท างานและใชชี้วิตได้ ย่อมตอ้งใชว้ิธีคิดท่ีเป็นดา้นบวกซ่ึงไดรั้บการ

พิสูจน์มาแลว้ 
หากอยากมีความสุขต้องเร่ิมจากการสร้างความคิดด้านบวก มองเหตุการณ์อย่างได้ประโยชน์  
(ท่ีมา: http://drterd.com/news/view.asp?id=4) 
 

เร่ืองที ่4  ปัจจัยทีท่ าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ 
 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning Readiness : SDLR) เป็นส่ิงส าคญั 
และจ าเป็นอย่างมากส าหรับผูท่ี้มีความสนใจ มีความรักจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง วดัได้จากความรู้สึก และ
ความคิดเห็นท่ีผูเ้รียนมีต่อการแสวงหาความรู้ การท่ีบุคคลจะเรียนรู้ดว้ยตนเองไดน้ั้นตอ้งมีลกัษณะความ
พร้อมของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  8 ประการ ดงัน้ี   
 1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การมีความสนใจในการเรียนรู้มากกว่าผูอ่ื้น มีความ        
พึงพอใจกบัความคิดริเร่ิมของบุคคล มีความรักในการเรียนรู้และความคาดหวงัวา่จะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
แหล่งความรู้มีความดึงดูดใจ มีความอดทนต่อการคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีสงสัย มีความสามารถในการ
ยอมรับและใชป้ระโยชน์จากค าวจิารณ์ได ้การน าความสามารถดา้นสติปัญญามาใชไ้ด ้มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
 2. มีอัตมโนทัศน์ในด้านของการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมีความมัน่ใจในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ความสามารถจดัเวลาในการเรียนรู้ได ้มีระเบียบวินยัต่อตนเองมีความรู้ในดา้นความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มีความคิดเห็นต่อตนเองว่าเป็นผูท่ี้มีความอยากรู้ 
อยากเห็น 
 3. การมีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้ด้วยตนเอง ไดแ้ก่ ความสามารถติดตามปัญหายาก ๆ ไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว ความปรารถนาต่อการเรียนรู้อยูเ่สมอ ช่ืนชอบต่อการมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีความเช่ือมัน่ในความสามารถท่ีจะท างานดว้ยตนเองไดดี้ ช่ืนชอบในการเรียนรู้ มีความพอใจกบั
ทกัษะการอ่าน การท าความเขา้ใจ มีความรู้เก่ียวกบัแหล่งความรู้ต่าง ๆ มีความสามารถในการวางแผนการ
ท างานของตนเองได ้และมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองการเร่ิมตน้โครงการใหม่ ๆ  
 

http://drterd.com/news/view.asp?id=4
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 4. การมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ไดแ้ก่ การมีทศันะต่อตนเองในดา้นสติปัญญาอยู่
ในระดบัปานกลางหรือสูงกวา่ ยนิดีต่อการศึกษาในเร่ืองท่ียาก ๆ ในขอบเขตท่ีตนสนใจ มีความเช่ือมัน่ต่อ
หนา้ท่ีในการส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการศึกษา ช่ืนชอบท่ีจะมีบทบาทในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง มีความเช่ือมัน่ต่อหน้าท่ีในการส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการศึกษา ช่ืนชอบท่ีจะมีบทบาท    
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และ                  
มีความสามารถในการตดัสินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของตนเองได ้
 5. รักการเรียนรู้ ได้แก่ มีความช่ืนชมในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนา          
อยา่งแรงกลา้ในการเรียนรู้ มีความสนุกสนานกบัการสืบสวนหาความจริง 
 6. ความคิดสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ มีความคิดท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ สามารถคิดคน้วิธีการ แปลก ๆ 
ใหม่ ๆ และความสามารถท่ีจะคิดวธีิต่าง ๆ ไดม้ากมายหลายวธีิส าหรับเร่ืองนั้น ๆ 

7. การมองอนาคตในแง่ดี ไดแ้ก่ การมีความเขา้ใจตนเองวา่เป็นผูท่ี้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
สนุกสนานในการคิดถึงเร่ืองในอนาคต มีแนวโนม้ในการมองปัญหาวา่เป็นส่ิงทา้ทายไม่ใช่สัญญาณให้
หยดุกระท า 
 8. ความสามารถในการใช้ทักษะทางการศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา คือ มีความ 
สามารถใชท้กัษะพื้นฐานในการศึกษา ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง อ่าน เขียน จ า และมีทกัษะในการแกปั้ญหา 
 
 
 
 
กจิกรรมที ่1   ใหอ้ธิบายลกัษณะของ  “ความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง”  มาพอสังเขป 
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.................................................................................................................................................................. 

รายละเอยีดกจิกรรมการเรียนรู้ 
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กจิกรรมที ่2 “รู้เขา รู้เรา” 
วตัถุประสงค์  เพื่อใหผู้เ้รียนแสดงความคิด และความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง และผูอ่ื้น                     
แนวคิด  ส่ิงแวดลอ้มของการมีเพื่อนใหม่ คือ การท าความรู้จกัคุน้เคยกนั บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองมารยาท
ทางสังคมจะเป็นแนวทางการน าไปสู่สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกในกลุ่มซ่ึงจะน าไปสู่การแสดงความ
คิดเห็น การอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์  และความร่วมมือในการท างาน 
ค าช้ีแจง  

1. ให้ท่านคิดสัญลกัษณ์แทนตวัเองซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณะนิสัยใจคอ จ านวน 1 ขอ้ วาด/เขียน     
ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ขา้งล่าง หลงัจากนั้นให้ท่านเขียนอุดมการณ์ แนวคิด หรือค าขวญั ประจ าตวั    
ลงใตภ้าพ  

2. ให้ท่านไปสัมภาษณ์ พูด คุยกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิด โดยการให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิด            
คิดสัญลกัษณ์แทนตวัเองซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณะนิสัยใจคอ จ านวน 1 ขอ้ วาด/เขียนลงในช่องว่างท่ี
ก าหนดใหข้า้งล่าง หลงัจากนั้น ใหเ้ขียนอุดมการณ์ แนวคิด หรือค าขวญั ประจ าตวัลงใตภ้าพ  
 3. ท่านไดข้อ้คิดอะไรบา้งจากกิจกรรมน้ี 
 
กจิกรรมที ่3  “คุณค่าแห่งตน” 

วตัถุประสงค์   1.  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของตนเอง และสร้างความภูมิใจในตนเอง 

           2.  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถระบุปัจจยัท่ีมีผลท าใหต้นไดรั้บความส าเร็จ และความตอ้งการ  
                               ความส าเร็จ รวมทั้งความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความส าเร็จอีกในอนาคต      
แนวคิด  ทุกคนยอ่มมีความสามารถอยูใ่นตนเอง การมองเห็นถึงความส าคญัของตน จะน าไปสู่การรู้จกั
คุณค่าแห่งตน และถ้ามีโอกาสน าเสนอถึงความสามารถและผลส าเร็จในชีวิตให้ผูอ่ื้นได้รับทราบ            
ในโอกาสท่ีเหมาะสม จะท าให้คนเราเกิดความภาคภูมิใจยิ่งข้ึน การทบทวนความส าเร็จในอดีตจะช่วย
สร้างเสริมความภูมิใจ ก าลงัใจ เจตคติท่ีดี เกิดความเช่ือมัน่วา่ตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ได ้และความตอ้งการประสบความส าเร็จต่อไปอีกในอนาคตความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองอยา่งแทจ้ริง
เป็นการเห็นคุณค่า คุณประโยชน์ในตนเอง เขา้ใจ ตนเอง รับผิดชอบต่อทุกส่ิงท่ีตนเป็นเจา้ของ ยอมรับ
ความแตกต่างของบุคคล เห็นคุณค่าการยอมรับของผูอ่ื้น สามารถพฒันาตนเองทั้งในดา้นส่วนตวั ยอมรับ      
ยกย่อง ศรัทธาในตัวเองและผูอ่ื้น ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองเป็นความรู้สึกไวว้างใจตนเอง    
สามารถยอมรับในจุดบกพร่อง จุดอ่อนแอของตนและพยายามแกไ้ข รวมทั้งยอมรับความสามารถของ
ตนเองในบางคร้ัง และพฒันาให้ดีข้ึนเร่ือยไป เม่ือท าอะไรผิดแล้วก็สามารถยอมรับได้อย่างแท้จริง       
และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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ค าช้ีแจง 
 1. ให้ผูเ้รียนเขียนความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจในชีวิตในช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา จ านวน 1 เร่ือง   และ    
ตอบค าถามในประเด็น  1) ความรู้สึกเม่ือประสบความส าเร็จ 
         2) ปัจจยัท่ีมีผลท าใหต้นไดรั้บความส าเร็จ 
 2.  ใหผู้เ้รียนเขียนเร่ืองท่ีมีความมุ่งหวงั ท่ีจะใหส้ าเร็จในอนาคตและซ่ึงคาดวา่ท าไดจ้ริง  
จ านวน 1 เร่ือง และตอบค าถามในประเด็น ปัจจยัอะไรบา้งท่ีจะท าให้ความคาดหวงัไดรั้บความส าเร็จใน
อนาคต 
 
กจิกรรมที ่4  “แปรงสีฟันมหัศจรรย์” 
วตัถุประสงค์   

เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัของการมองโลกในแง่ดี ความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันาทั้ง
ความคิดในดา้นบวก และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีในตนเอง 
 ค าช้ีแจง  
 1. ใหผู้เ้รียนเขียนประโยชน์ของแปรงสีฟัน ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ในเวลา  5 นาที 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
กจิกรรมที ่ 5    “บัณฑิตสูงวยั” 
วตัถุประสงค์   

 1.  เพื่อให้ผูเ้รียนทราบและเขา้ใจในแนวคิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และความพร้อมในการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

 2.  เพื่อน าไปสู่ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ ความสามารถ
ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเองความรับผิดชอบในการเรียนรู้ การมองอนาคตในแง่ดีของสมาชิก รวมทั้งสมาชิก
เห็นความส าคญั และตระหนกัในความพร้อมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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แนวคิด 

 คุณลกัษณะพิเศษในการท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองโดยมิจ าเป็นตอ้งรอคอยจาก
การศึกษาหรือการเรียนรู้อยา่งเป็นทางการเพียงอยา่งเดียว คุณลกัษณะพิเศษ ดงักล่าวคือ “ความพร้อมใน
การเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง” ซ่ึงเป็นความคิดเห็นวา่ ตนเองมีเจตคติ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเรียนรู้
โดยมิตอ้งใหค้นอ่ืนก าหนดหรือสั่งการ พร้อมท่ีจะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ ทั้งอาจดว้ย
ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นหรือไม่ก็ตาม การท่ีบุคคลสามารถช้ีน าตนเองท่ีจะเรียนรู้ ยอ่มเป็นโอกาสท่ีบุคคล
จะเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและเรียนรู้ตลอดชีวิต การพฒันาการเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง 
ยอ่มเป็นหนทางท่ีท าใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งไม่ส้ินสุด   

ค าช้ีแจง  ให้ผูเ้รียนศึกษาภาพข่าว การส าเร็จการศึกษาจากภาพ ของ บณัฑิตสูงวยั พร้อมอธิบาย         

ในประเด็น  

 
   
  (1) “ความรู้สึกของท่านต่อภาพท่ีไดเ้ห็น” 
  (2) “ท าไมบุคคลในภาพ ถึงประสบความส าเร็จในการเรียนรู้” 
 
กจิกรรมที ่6  “บทสะท้อนจากการเรียนรู้” 
วตัถุประสงค์ 
 เพือ่ใหผู้เ้รียนส ารวจตนเอง และตระหนกัถึงความส าคญัของความขยนั 
แนวคิด 
 ความขยนัเป็นส่ิงท่ีดี และสามารถน าบุคคลใหป้ระสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตนเองหวงัได ้
ค าช้ีแจง  
 ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบความขยนัสู่ความส าเร็จพร้อมแปลผลแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบความขยนัสู่ความส าเร็จ 

ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบเก่ียวกบัความขยนัของตนเองโดยขีดเคร่ืองหมายว่ามีลกัษณะเช่นใด  
โดยตอบใหต้รงกบัความคิดหรือความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุด  ดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ ขอ้ความ ใช่ 

(3) 
ไม่ใช่ 
(2) 

บางคร้ัง 
(1) 

1 ขา้พเจา้อยากเรียนหนงัสือมากกวา่ท าอยา่งอ่ืน    
2 ขา้พเจา้ท าการบา้นทุกวชิาท่ีครูใหโ้ดยสม ่าเสมอ    
3 ขา้พเจา้ตั้งเป้าหมายชีวติไวแ้ลว้ และจะด าเนินการตามนั้น    
4 ขา้พเจา้ชอบคน้ควา้บทเรียนในเร่ืองท่ีสนใจเป็นพิเศษ    
5 ขา้พเจา้ชอบอธิบายบทเรียนยาก ๆ ใหเ้พื่อนฟังเสมอ    
6 ขา้พเจา้มกัจะดูหนงัสือโดยพยายามท าความเขา้ใจบทเรียนอยูเ่สมอ    
7 ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้ชอบเรียนหนงัสือมากกวา่บริการผูอ่ื้น    
8 ขา้พเจา้ชอบมาโรงเรียนทุกวนั    
9 ขา้พเจา้เห็นวา่การนัง่เรียนในหอ้งเรียนเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือหน่าย    
10 ขา้พเจา้มีความสุขทุกคร้ังท่ีใหบ้ริการเพื่อนหรือครู    
11 เม่ือครูสั่งให้เขียนรายงานส่งขา้พเจา้มกัจะส่งทนัตามก าหนดเวลา

เสมอ 
   

12 ถ้าข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกบทเรียน   
ขา้พเจา้จะมีความรู้สึกต่ืนเตน้และสนใจ 

   

13 เม่ือขา้พเจา้ได้รับมอบหมายให้ท างานใด ๆ ข้าพเจ้าจะท างานนั้น    
ไดส้ าเร็จ 

   

14 ถ้ามีใครมาขอความร่วมมือจากข้าพเจ้าในเร่ืองท่ีไม่ใช่การเรียน 
ขา้พเจา้มกัจะใหค้วามร่วมมือ 

   

15 เม่ือมีวนัเวลาวา่ง ขา้พเจา้ชอบท างานอดิเรกมากกวา่นัง่ท่องหนงัสือ    
 
แหล่งท่ีมา : http//203.146.122.12/gmidance/homeroom 2550/indexeq50.htm 
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การแปลผลคะแนน 
 31 - 45 คะแนน หมายถึง ผูเ้รียนเป็นคนขยนัในการเล่าเรียน มีความมานะพยายาม สนใจ ศึกษา
หาความรู้ในเร่ืองบริการ  หรือช่วยเหลือผูอ่ื้น  ผูเ้รียนคิดว่าเป็นส่ิงท่ีน่าภูมิใจฉะนั้นผูเ้รียนควรจะฝึกให ้   
มีนิสัยรักการท างาน แลว้จะเป็นคนท่ีน่าคบมาก 
 16 - 30 คะแนน หมายถึง ผูเ้รียนเป็นคนท าตามอารมณ์ของตนเอง  ผูเ้รียนพอใจจะท าส่ิงใดก็ท า
ส่ิงนั้น  ถา้ไม่ชอบก็ไม่อยากท า ควรปรับปรุงตนเองใหมี้นิสัยรักความขยนั แลว้ผูเ้รียนจะประสบผลส าเร็จ
ในทุกดา้น 
 1 - 15 คะแนน หมายถึง ผูเ้รียนเป็นคนค่อนขา้งจะไม่ขยนัในการเล่าเรียน แต่มีความสุขในการ
ท างานบริการผูอ่ื้น  มีจิตใจโอบออ้มอารี เป็นคนท่ีน่ารักมาก ๆ สามารถด าเนินชีวติอยา่งมีความสุข 
 
ผู้เรียนวเิคราะห์ตนเองเกีย่วกบัหัวข้อต่อไปนี ้ตามความคิดเห็นของตนเอง 

1. ความเห็นของผูเ้รียนในเร่ืองความหมายของความขยนั คือ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

2. บุคคลท่ีประสบความส าเร็จในชีวติเพราะความขยนัหมัน่เพียรท่ีผูเ้รียนประทบัใจมากท่ีสุด คือ 
........................................................................................................................................................ 
ทั้งน้ีเพราะ......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

3. ความขยนัหมัน่เพียรมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน คือ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

4. ความขยนัหมัน่เพียรมีคุณค่าและประโยชน์ต่ออาชีพการงาน คือ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

5. ความขยนัหมัน่เพียรมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ คือ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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6. ผลเสียท่ีเกิดจากความเกียจคร้าน คือ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
กจิกรรมที ่7  “การเรียนรู้ด้วยตนเองของฉัน” 

ค าช้ีแจง   
1. ใหผู้เ้รียน เขียนค าถามท่ีเป็นความคิดเห็นของตน จ านวน 2 ประเด็น 

ประเด็นแรกเก่ียวกบั ส่ิงท่ีคิดวา่ส าคญัส าหรับตนเอง 
ประเด็นท่ีสอง เป็นส่ิงส าคญัรอบตวั 

2. ใหผู้เ้รียนระบุหวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา ตามความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน จ านวน 
1 เร่ือง เพื่อก าหนดแหล่งการเรียนรู้  

3. ใหผู้เ้รียนก าหนดตารางการเรียน ไดแ้ก่ จดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ท่ีเรียน 
4. ใหผู้เ้รียนสร้างค าถามเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีสนใจเพื่อช้ีแนวทางท่ีจะศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
5. ใหผู้เ้รียนวางแผนก าหนดกระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเลือกแหล่งการเรียนรู้ วิธีการน าเสนอ

ผลการเรียนรู้ การสร้างเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
6. ใหผู้เ้รียนด าเนินการเรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนด และจดัท าบนัทึกประจ าวนัเพื่อแสดงผลการปฏิบติั

วา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีมีการก าหนดตามแผนดว้ยตนเอง นอกจากน้ี ใหผู้เ้รียนไปสัมภาษณ์ผูรู้้ 
 
กจิกรรมที ่8  “ทางแห่งความส าเร็จ” 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงการมีลกัษณะชีวิตท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จและสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตได้           
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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ช่ือ........................................................นามสกุล................................................ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ค าช้ีแจง    แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีวดัความพึงพอใจและเจตคติเก่ียวกบัการเรียนรู้      

    ของท่าน ใหท้่านอ่านขอ้ความต่าง ๆ ต่อไปน้ี ซ่ึงมีดว้ยกนั 58 ขอ้ หลงัจากนั้น โปรดท า   
    เคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบั ความเป็นจริง ของตวัท่านมากท่ีสุด  

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความน้ันส่วนใหญ่เป็นเช่นน้ีหรือมีนอ้ยคร้ังท่ีไม่ใช่ 
มาก หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความเกนิคร่ึงมกัเป็นเช่นน้ี 
ปานกลาง หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความจริงบา้งไม่จริงบา้งคร่ึงต่อคร่ึง  
นอ้ย หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความเป็นจริงบ้างไม่บ่อยนัก 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง  ท่านรู้สึกว่า  ข้อความไม่จริง  ไม่เคยเป็นเช่นนี ้  

รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้อยูเ่สมอตราบชัว่ชีวติ      

2. ขา้พเจา้ทราบดีวา่ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนอะไร      
3. เม่ือประสบกบับางส่ิงบางอยา่งท่ีไม่เขา้ใจ ขา้พเจา้จะหลีกเล่ียงไปจากส่ิงนั้น      
4. ถา้ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใด ขา้พเจา้จะหาทางเรียนรู้ใหไ้ด ้      

5. ขา้พเจา้รักท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ      

6. ขา้พเจา้ตอ้งการใชเ้วลาพอสมควรในการเร่ิมศึกษาเร่ืองใหม่ ๆ      

7. ในชั้นเรียนขา้พเจา้หวงัท่ีจะให้ผูส้อนบอกผูเ้รียนทั้งหมดอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งท า
อะไรบา้งอยูต่ลอดเวลา 

     

8. ขา้พเจา้เช่ือว่า การคิดเสมอวา่ตวัเราเป็นใครและอยูท่ี่ไหน และจะท าอะไร เป็น 
หลกัส าคญัของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขา้พเจา้ท างานดว้ยตนเองไดไ้ม่ดีนกั      

10. ถา้ตอ้งการขอ้มูลบางอยา่งท่ียงัไม่มี ขา้พเจา้ทราบดีวา่จะไปหาไดท่ี้ไหน      

11. ขา้พเจา้สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองไดดี้กวา่คนส่วนมาก      

12. แมข้า้พเจา้จะมีความคิดท่ีดี แต่ดูเหมือนไม่สามารถน ามาใชป้ฏิบติัได ้      

13. ขา้พเจา้ตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่ควรเรียนอะไร และจะเรียนอยา่งไร      

14. ขา้พเจา้ไม่เคยทอ้ถอยต่อการเรียนส่ิงท่ียาก ถา้เป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้สนใจ      

15. ไม่มีใครอ่ืนนอกจากตวัขา้พเจา้ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในส่ิงท่ีขา้พเจา้เลือกเรียน      

16. ขา้พเจา้สามารถบอกไดว้า่ ขา้พเจา้เรียนส่ิงใดไดดี้หรือไม่      

แบบสอบถาม  เร่ือง ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
 

แบบประเมนิตนเองหลงัเรียน 
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รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

17. ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ไดม้ากมาย จนขา้พเจา้อยากใหแ้ต่ละวนัมีมากกวา่  
24 ชัว่โมง 

     

18. ถา้ตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้อะไรก็ตามขา้พเจา้สามารถจะจดัเวลาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงนั้นได ้
ไม่วา่จะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขา้พเจา้มีปัญหาในการท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน      

20. ถา้ขา้พเจา้ไม่เรียนก็ไม่ใช่ความผิดของขา้พเจา้      

21. ขา้พเจ้าทราบดีว่า เม่ือไรท่ีขา้พเจ้าตอ้งการจะเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ีง            
ใหม้ากข้ึน 

     

22. ขอมีความเขา้ใจพอท่ีจะท าขอ้สอบใหไ้ดค้ะแนนสูง ๆ ก็พอใจแลว้ ถึงแมว้า่ 
ขา้พเจา้ยงัไม่เขา้ใจเร่ืองนั้นอยา่งถ่องแทก็้ตามที 

     

23. ขา้พเจา้คิดวา่ หอ้งสมุดเป็นสถานท่ีท่ีน่าเบ่ือ      

24. ขา้พเจา้ช่ืนชอบผูท่ี้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยูเ่สมอ      

25. ขา้พเจา้สามารถคิดคน้วธีิการต่าง ๆ ไดห้ลายแบบส าหรับการเรียนรู้หวัขอ้ใหม่ ๆ      

26. ขา้พเจา้พยายามเช่ือมโยงส่ิงท่ีก าลงัเรียนกบัเป้าหมายระยะยาวท่ีตั้งไว ้      

27. ขา้พเจา้มีความสามารถเรียนรู้ ในเกือบทุกเร่ือง ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการจะรู้      

28. ขา้พเจา้สนุกสนานในการคน้หาค าตอบส าหรับค าถามต่าง ๆ      

29. ขา้พเจา้ไม่ชอบค าถามท่ีมีค าตอบถูกตอ้งมากกวา่หน่ึงค าตอบ      

30. ขา้พเจา้มีความอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ มากมาย      

31. ขา้พเจา้จะดีใจมาก หากการเรียนรู้ของขา้พเจา้ไดส้ิ้นสุดลง      

32. ขา้พเจา้ไม่ไดส้นใจการเรียนรู้ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น      

33. ข้าพเจ้าไม่มีปัญหา เก่ียวกับทักษะเบ้ืองต้นในการศึกษาค้นควา้ ได้แก่                     
ทกัษะการฟัง อ่าน เขียน และจ า 

     

34. ขา้พเจา้ชอบทดลองส่ิงใหม่ ๆ แมไ้ม่แน่ใจวา่ ผลนั้นจะออกมาอยา่งไร      

35. ขา้พเจา้ไม่ชอบ เม่ือมีคนช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ผิดพลาดในส่ิงท่ีขา้พเจา้ก าลงัท าอยู ่      

36. ขา้พเจา้มีความสามารถในการคิดคน้ หาวธีิแปลก ๆ ท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ      

37. ขา้พเจา้ชอบคิดถึงอนาคต      

38. ขา้พเจา้มีความพยายามคน้หาค าตอบในส่ิงท่ีตอ้งการรู้ไดดี้เม่ือเทียบกบัผูอ่ื้น      

39. ขา้พเจา้เห็นวา่ปัญหาเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย ไม่ใช่สญัญาณใหห้ยดุท า      

40. ขา้พเจา้สามารถบงัคบัตนเอง ใหก้ระท าส่ิงท่ี คิดวา่ควรกระท า      

41. ขา้พเจา้ชอบวธีิการของขา้พเจา้ ในการส ารวจตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ      

42. ขา้พเจา้มกัเป็นผูน้ ากลุ่มในการเรียนรู้      

43. ขา้พเจา้สนุกท่ีไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น      
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รายการค าถาม 

ความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

44. ขา้พเจา้ไม่ชอบสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีทา้ทาย      

45. ขา้พเจา้มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ      

46. ยิง่ไดเ้รียนรู้มาก ขา้พเจา้ก็ยิง่รู้สึกวา่โลกน้ีน่าต่ืนเตน้      

47. การเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุก      

48. การยดึการเรียนรู้ท่ีใชไ้ดผ้ลมาแลว้ ดีกวา่การลองใชว้ธีิใหม่ ๆ      

49. ขา้พเจา้ตอ้งการเรียนรู้ใหม้ากยิง่ข้ึน เพ่ือจะไดเ้ป็นคนท่ีมีความเจริญกา้วหนา้      

50. ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ของขา้พเจา้เอง ไม่มีใครมารับผิดชอบ
แทนได ้

     

51. การเรียนรู้ถึงวธีิการเรียน เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับขา้พเจา้      

52. ขา้พเจา้ไม่มีวนัท่ีจะแก่เกินไป ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ      

53. การเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย      

54. การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวติ      

55. ในแต่ละปี ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หลายๆ อยา่งดว้ยตนเอง      

56. การเรียนรู้ ไม่ไดท้ าใหชี้วติของขา้พเจา้แตกต่างไปจากเดิม      

57. ขา้พเจา้เป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในชั้นเรียน และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง      

58 ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบัความคิดท่ีวา่ “ผูเ้รียนคือ ผูน้ า”      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 
 
 
 

1. ส่ิงท่ีท่านประทบัใจในการเรียนรู้รายวชิาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
2. ปัญหา / อุปสรรค ท่ีพบในการเรียนรู้รายวชิาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเองหลงัเรียนเรียน 

บทสะท้อนทีไ่ด้จากการเรียนรู้ 
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ค าช้ีแจง  แบบวดัน้ีเป็นแบบวดัระดบัการเรียนดว้ยตนเองของผูเ้รียน มีจ านวน 7  ขอ้   
โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความสามารถในการเรียนดว้ยตนเองตามความเป็นจริงของท่าน  
1. การวนิิจฉยัความตอ้งการเน้ือหาในการเรียน  
 นกัศึกษาไดเ้รียนเน้ือหา ตามค าอธิบายรายวชิาเท่านั้น  
 ครู น าเสนอเน้ือหาอ่ืน นอกเหนือจากค าอธิบาย
รายวชิา แลว้ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนเพ่ิมเติม  
 นักศึกษาได้เสนอเ น้ือหา อ่ืน เ พ่ือ เ รียนเ พ่ิมเ ติม 
นอกเหนือจากค าอธิบายรายวชิาดว้ย   
 นกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดเน้ือหาในการเรียนเอง 
  
2. การวนิิจฉยัความตอ้งการวธีิการเรียน  
 ครูเป็นผูก้  าหนดวา่จะจดัการเรียนการสอนวธีิใด  
 ครูน าเสนอวธีิการเรียนการสอน แลว้ใหน้กัศึกษาเลือก  
 นกัศึกษาร่วมกบัครูก าหนดวธีิการเรียนรู้ 
 นกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดวธีิการเรียนรู้เอง  
 
3. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  
 ครูเป็นผูก้  าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  
 ครูน าเสนอจุดมุ่งหมายในการเรียน แลว้ใหน้กัศึกษาเลือก  
 นกัศึกษาร่วมกบัครูก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  
 นกัศึกษาเป็นผูก้  าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนเอง  
 
4. การวางแผนการเรียน  
 นกัศึกษาไม่ไดเ้ขียนแผนการเรียน  
 ครูน าเสนอแผนการเรียนแลว้ใหน้กัศึกษาน าไปปรับแก ้ 
 นกัศึกษาร่วมกบัครูวางแผนการเรียน  
 นักศึกษาวางแผนการเรียนเอง โดยการเขียนสัญญา
การเรียนท่ีระบุจุดมุ่งหมายการเรียน  วิธีการเรียน แหล่ง
ทรัพยากรการเรียน วิธีการประเมินการเรียน และวนัท่ี   
จะท างานเสร็จ  

5. การด าเนินการเรียน  
 นกัศึกษาด าเนินการเรียน ตามแนวทางท่ีครูก าหนด  
 นกัศึกษาด าเนินการเรียน ตามแนวทางท่ีครูน าเสนอ 
แลว้ใหน้กัศึกษาปรับ  
 นักศึกษาด าเนินการเรียน ตามแนวทางท่ีนักศึกษา
ร่วมกนัก าหนดกบัครู 
 นกัศึกษาด าเนินการเรียน ตามการก าหนดของตนเอง 
 
6. การแสวงหาแหล่งทรัพยากรการเรียน  
 ครูเป็นผูจ้ดัหาแหล่งทรัพยากรการเรียนใหน้กัศึกษา  
 ครูเป็นผูจ้ ัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียน แล้วให้
นกัศึกษาเลือก  
 นักศึกษาร่วมกับครูหาแหล่งทรัพยากรการเรียน 
ร่วมกนั  
 นกัศึกษาเป็นผูจ้ดัหาแหล่งทรัพยากรการเรียนเอง  
 
7. การประเมินการเรียน  
 ครู เป็นผูป้ระเมินการเรียนของนกัศึกษา  
 ครู เป็นผูป้ระเมินการเรียนของนักศึกษาเป็นส่วน
ใหญ่ และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดป้ระเมินการเรียนของ
ตนเองดว้ย  
 มีการประเมินการเรียนโดยครู ตวันกัศึกษาเอง และ
เพื่อนนกัศึกษา  
 นกัศึกษาเป็นผูป้ระเมินการเรียนของตนเอง  
 

 

แบบวดัระดบัการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน  
 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง          
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัทกัษะและความรู้
บางอยา่ง  ผูเ้รียนควรไดมี้การตรวจสอบพฤติกรรม        
ท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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บทที ่ 2 
การใช้แหล่งเรียนรู้ 

 

สาระส าคญั 
 แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัในการพฒันาความรู้ของมนุษยใ์ห้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน นอกเหนือจาก
การเรียนในชั้นเรียน และเป็นแหล่งท่ีอยูใ่ห้สังคมชุมชนลอ้มรอบตวัผูเ้รียน สามารถเขา้ไปศึกษาคน้ควา้
เพื่อการเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ 
 

ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ และหอ้งสมุดประชาชน 
2. ผูเ้รียนสามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ หอ้งสมุดประชาชนได ้

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1  ความหมาย และความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
 เร่ืองท่ี 2  หอ้งสมุด : แหล่งเรียนรู้ 
 เร่ืองท่ี 3  แหล่งเรียนรู้ส าคญัในชุมชน  
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เร่ืองที ่1  ความหมาย และความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
 ความรู้ในยุคปัจจุบนัมีการเกิดข้ึนใหม่ และมีการพฒันาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งในประเทศ
และทัว่โลก ประกอบกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเผยแพร่ส่ือสารถึงกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว ต่อเน่ือง 
และตลอดเวลา ท าให้มนุษยจ์  าเป็นตอ้งเรียนรู้กบัส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกลมกลืนกับสังคมท่ีไม่หยุดน่ิง และสามารถด ารงชีวิตได ้           
อยา่งมีความสุข อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ในห้องเรียนยอ่มไม่ทนัเหตุการณ์และเพียงพอ ตอ้งมีการเรียนรู้
ทุกรูปแบบใหด้ าเนินไปพร้อม ๆ กนั โดยเฉพาะการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีมีสาระเน้ือหาท่ีเป็น
ขอ้มูลความรู้ หรือองค์ความรู้เป็นแหล่งให้ความรู้ ประสบการณ์  ส่ิงแปลกใหม่ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประสาทสัมผสัทั้ง ตา จมูก หู ล้ิน กาย และใจ จึงจะท าให้เรียนรู้ได้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
แหล่งสถานท่ี บริเวณ หรือท่ีอยูท่ี่มีองคค์วามรู้ท่ีมนุษยส์ามารถเรียนรู้ไดเ้รียกวา่ “แหล่งเรียนรู้” 

ความหมาย 
 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ถ่ิน ท่ีอยู ่บริเวณ ศูนยร์วม บ่อเกิด แห่ง ท่ีมีสาระเน้ือหาท่ีเป็นขอ้มูลความรู้ 
หรือองคค์วามรู้ท่ีปรากฏอยูร่อบตวัของมนุษย ์เม่ือไดป้ฏิสัมพนัธ์ดว้ย ไม่วา่ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ 
แล้วท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเท่าทนัความเปล่ียนแปลงไปของส่ิงต่าง ๆ ช่วยให้สามารถ
ด ารงชีวติอยูใ่นโลกของการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุขตามสมควรแก่อตัภาพ 

ความส าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการช่วยพฒันาคุณภาพของมนุษยใ์นยุคความรู้ท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ๆ และเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นแหล่งท่ีมีสาระเน้ือหา ท่ีเป็นขอ้มูลความรู้ใหม้นุษยเ์กิดโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
2. เป็นส่ือการเรียนรู้สมยัใหม่ท่ีเรียนรู้ไดเ้ร็วและมากยิง่ข้ึน 
3. เป็นแหล่งช่วยเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาทุกประเภท 
4. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ ท่ีบุคคลสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
5.  เป็นแหล่งท่ีมนุษยไ์ดรั้บประสบการณ์ตรงจากการเขา้ไปหาความรู้จากแหล่งก าเนิด   
6. เป็นแหล่งท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์ใหเ้กิดความรู้เก่ียวกบัวทิยาการใหม่ ๆ  
7. เป็นแหล่งส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคนในทอ้งถ่ินกบัผูเ้ขา้ศึกษา  
8. เป็นส่ิงท่ีช่วยเปล่ียนทศันคติ ค่านิยมใหเ้กิดการยอมรับส่ิงใหม่ เกิดจินตนาการและ 

ความคิดสร้างสรรค ์
9. เป็นการประหยดัเงินของผูเ้รียนในการใชแ้หล่งเรียนรู้ของชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
                                                                                                                     ภาพจาก http://www.google.co.th/imglanding  
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กจิกรรม ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของแหล่งเรียนรู้  
                             จากหนงัสือเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 
 
 
เร่ืองที ่2  ห้องสมุด : แหล่งเรียนรู้ 
 

หอ้งสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัในชุมชน เพราะเป็นแหล่งจดัหา รวบรวมสรรพความรู้ต่าง ๆ 
ท่ีมีและเกิดข้ึนในโลกมาจดัระบบในการอ านวยความสะดวกให้ผูรั้บบริการไดเ้ขา้ถึงสารสนเทศท่ีตนเอง
ตอ้งการ และสนใจไดส้ะดวกรวดเร็ว ตลอดจนจดักิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการอ่าน การศึกษาคน้ควา้
หาความรู้ เพื่อใหเ้กิดการใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด 

ความหมายของห้องสมุดประชาชน 
 หอ้งสมุดประชาชน หมายถึง สถานท่ีจดัหารวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ่านการศึกษา
คน้ควา้ทุกชนิด มีการจดัระบบหมวดหมู่ตามหลกัสากลเพื่อการบริการ และจดับริการอย่างกวา้งขวาง    
แก่ประชาชนในชุมชน สังคม ในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จ  ากัดเพศ วยั ความรู้ เช้ือชาติ       
ศาสนา รวมทั้งการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยรัฐเป็นผูส้นบัสนุนทางการเงิน และมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ทางบรรณารักษศ์าสตร์เป็นผูด้  าเนินการ 

 

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญในชุมชนท่ีใกล้ชิดกับผู ้เ รียนมากท่ีสุด แทบทุกอ าเภอ                
จะมีห้องสมุดประชาชน สังกดั กศน. ให้บริการไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชนจงัหวดั ห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดประชาชนอ าเภอ นอกจากน้ียงัมีห้องสมุดประเภทอ่ืนอีก ทั้งท่ีรัฐเป็น
ผูส้นบัสนุนและเอกชนด าเนินการเอง ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งแตกต่างกนั อาจจะบริการประชาชน
ทัว่ไปหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถสอบถามไดเ้ป็นแห่งๆไป เช่น หอ้งสมุดประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดโรงเรียน  เป็นตน้ 
ในท่ีน้ีจะแนะน าหอ้งสมุดต่างๆ ดงัน้ี 

1. หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
       2.    หอ้งสมุดโรงเรียน  
       3.    หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
       4.    หอสมุดแห่งชาติ 
       5.   หอ้งสมุดเฉพาะ 
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1.ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมารี” 
 ในวโรกาสม่ิงมงคลสมัยท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 36 พรรษา เม่ือปีพุทธศกัราช 2534 กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บพระราชทานพระราชานุญาต
ให้ด าเนินโครงการจดัตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองแนว
พระราชด าริในการส่งเสริมการศึกษาส าหรับประชาชน  

 
 
บทบาทหน้าที ่

         1.  ศูนยข์่าวสารขอ้มูลของชุมชน   
         2.  ศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน   
                      3.  ศูนยก์ลางจดักิจกรรมของชุมชน   
         4.  ศูนยก์ลางสนบัสนุนเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน   

 
 
 
บริการของห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมารี” 

 ลักษณะเด่นของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” คือ ห้องสมุดทุกแห่งจะได้รับ
พระราชทานหนังสือจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน ามาให้บริการแก่
ประชาชน รวมทั้งพระองค์จะเสด็จเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทุกแห่งด้วยพระองค์เอง 
ภายในหอ้งสมุดประกอบดว้ย หอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ห้องอ่านหนังสือทัว่ไป   
ภายในห้องอ่านหนงัสือทัว่ไปจะเน้นบรรยากาศท่ีเรียบง่าย สะดวกสบาย แมก้ารจดัหมวดหมู่

หนงัสือจะใชร้ะบบมาตรฐานสากล แต่จะมีค าแนะน าง่าย ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมี
ความหลากหลายต่างวยัต่างระดบัความรู้  

2. ห้องเด็กและครอบครัว 
หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แต่ละแห่งไดจ้ดับริเวณเฉพาะส าหรับเด็ก เยาวชน  

และครอบครัว จดักิจกรรมท่ีเด็กและครอบครัวสามารถมีส่วนร่วม และแสดงออก เช่น การเล่านิทาน   
การแสดงละครหุ่น การวาดภาพ การแข่งขนัอ่านเขียน 

3. ห้องโสตทศันศึกษา 
 หอ้งโสตทศันศึกษาเป็นหอ้งท่ีมุ่งพฒันาใหเ้ป็นศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษาของอ าเภอ  
 

 
ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกมุารี” อ าเภอเมือง

ราชบุรี 

ภาพจาก library4902.blogspot.com 
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4. ห้องอเนกประสงค์ 
 หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มีบทบาทในการเป็นศูนยส่์งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
ในการวางแผนเบ้ืองต้น จึงก าหนดให้มีห้องอเนกประสงค์ท่ีจะสามารถจัดกิจกรรมการศึกษา                   
ท่ีหลากหลายทั้ งในรูปของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน นิทรรศการ การอภิปราย การพบกลุ่มของนักศึกษา        
หรือการเรียนการสอน กลุ่มสนใจ 

5. ห้องเฉลมิพระเกยีรติ  
เป็นหอ้งจดัแสดงหนงัสือพระราชนิพนธ์ รวมทั้งส่ิงของท่ีสมเด็จพระเทพฯ ทรงออกแบบ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงคใ์หห้อ้งสมุดประชาชน  “เฉลิมราช
กุมารี” จดัรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั อ าเภอ และจงัหวดัท่ีตั้งในรูปของสถิติ เอกสารส่ิงพิมพ ์บทสัมภาษณ์ 
แผนท่ี ตลอดจนภาพถ่าย ในปัจจุบนั ศูนยข์อ้มูลภายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยงัมีความ
แตกต่างกนัในความสมบูรณ์ และวธีิการน าเสนอ แต่ส่วนใหญ่จะมีขอ้มูลในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลสภาพทัว่ไป 
2. ขอ้มูลทางสังคม 
3. ขอ้มูลทางการเมืองการปกครอง 
4. ขอ้มูลทางการศึกษา 
5. ขอ้มูลทางศิลปวฒันธรรม 
6. ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. ขอ้มูลทางการเกษตร 
8. ขอ้มูลทางอุตสาหกรรม 
9. ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ห้องสมุดประชาชน "เฉลมิราชกมุารี" อ าเภอสาม
พราน จ.นครปฐม 
ภาพจาก http://library1812.blogspot.com/  
 

 

ห้องสมุดประชาชน "เฉลมิราชกมุารี" อ าเภอท่า
ตูม จ.สุรินทร์  
ภาพจากhttp://202.143.148.85/libinfow3be/ 

http://1.bp.blogspot.com/_TM_c3jG-hyY/TQXMXI6Wd9I/AAAAAAAAAIU/ku9KtIP-rps/s1600/Picture+215.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_TM_c3jG-hyY/TQXMXI6Wd9I/AAAAAAAAAIU/ku9KtIP-rps/s1600/Picture+215.jpg
http://202.143.148.85/libinfow3be/m_info_l_pic3_bv.php?row_id=493
http://202.143.148.85/libinfow3be/m_info_l_pic3_bv.php?row_id=493
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2.  ห้องสมุดโรงเรียน  
 ห้องสมุดโรงเรียน  หมายถึง ห้องสมุดท่ีจดัตั้งข้ึนในโรงเรียน หรือสถานท่ีจดัการศึกษาต ่ากว่า
ระดบัอุดมศึกษา มีวตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนของนกัเรียน และการสอนของครู 
หอ้งสมุดโรงเรียน จะจดัหาวสัดุตามหลกัสูตรเพื่อให้บริการแก่นกัเรียน และครู ความส าคญัอีกอยา่งหน่ึง
คือ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนกัเรียน 

บทบาทและหนา้ท่ีของหอ้งสมุดโรงเรียนมี 3 ประการ ดงัน้ี 
1. เป็นศูนยก์ลางของการศึกษาคน้ควา้ของการเรียน 
2. เป็นศูนยก์ลางฝึกวจิารณญาณในการอ่าน มีบรรณารักษท์  าหนา้ท่ีแนะน าการอ่าน 
3. เป็นศูนยก์ลางอุปกรณ์การสอน นอกจากการส่งเสริมการเรียนของนกัเรียน แลว้ยงั 

ส่งเสริมการสอนของครูดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
 หอ้งสมุดวทิยาลยั และมหาวิทยาลยั เป็นแหล่งเรียนรู้หลกัในสถาบนัอุดมศึกษา มีบทบาทหนา้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีเปิดในวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยันั้น ๆ เป็นส าคญั โดยการจดั
รวบรวมหนงัสือ และส่ือความรู้อ่ืน ๆ ในสาขาวิชาตามหลกัสูตร ส่งเสริมช่วยเหลือการคน้ควา้วิจยัของ
อาจารยแ์ละนกัศึกษา ส่งเสริมพฒันาการทางวิชาการของอาจารย ์และนกัศึกษา จดัท าบรรณานุกรม และ
ดรรชนีส าหรับการคน้หาเร่ืองราวท่ีตอ้งการ แนะน านกัศึกษาในการใชห้นงัสืออา้งอิง บตัรรายการ และ
คู่มือส าหรับการคน้เร่ือง เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลยัเปิด 
มีช่ือเรียกว่า “ส านักบรรณสารสนเทศ” มีบริการทั้งในมหาวิทยาลยัส่วนกลาง ระดบัภาค และระดับ
จงัหวดั ท่ีประชาชนมีโอกาสเขา้ใชบ้ริการได ้
 

 
ห้องสมุดโรงเรียนแม่พระฟาติมา                               
ภาพจาก www.taradgame.com 

 
                  ห้องสมุดโรงเรียนสารวทิยา 
       ภาพจาก http://librarianmagazine.com 
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 นอกจากน้ี  ย ังมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้              
โดยเสียค่าบริการตามอตัราท่ีหอ้งสมุดแห่งนั้นเรียกเก็บ รวมทั้งกฎ กติกา ขอ้บงัคบั ให้ยึดถือตามประกาศ
ของหอ้งสมุดแห่งนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. หอสมุดแห่งชาต ิ

หอสมุดแห่งชาติ ถือเป็นหอ้งสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ 
ท่ีด าเนินการโดยรัฐบาล บทบาทหน้าท่ีหลัก ได้แก่ การรวบรวมหนังสือ ส่ิงพิมพ์ และส่ือความรู้            
ทุกอยา่งท่ีผลิตข้ึนในประเทศ และทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัประเทศไม่วา่จะจดัพิมพใ์นประเทศใด ภาษาใด เป็น
การอนุรักษส่ื์อความรู้ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของชาติไม่ให้สูญไป และให้มีไวใ้ชใ้นอนาคต นอกจาก
รวบรวมส่ิงพิมพ์ในประเทศแล้ว ยงัมีหน้าท่ีรวบรวมหนังสือท่ีมีคุณค่าซ่ึงพิมพ์ในประเทศอ่ืนไว ้          
เพื่อการศึกษา คน้ควา้ อา้งอิง ตลอดจนท าหนา้ท่ีเป็นศูนยร์วมบรรณานุกรมต่าง ๆ และจดัท าบรรณานุกรม
แห่งชาติออกเผยแพร่ให้ทราบโดยทัว่กนัว่ามีหนังสืออะไรบา้งท่ีผลิตข้ึนในประเทศ หอสมุดแห่งชาติ     
จึงเป็นแหล่งให้บริการความรู้แก่คนทั้งประเทศ ช่วยเหลือการคน้ควา้ วิจยั ตอบค าถาม และให้ค  าแนะน า
ปรึกษาเก่ียวกบัหนงัสือ 

บทบาทและหน้าที ่
1. ด าเนินการจดัหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญา วทิยาการ ศิลปกรรม        

และวัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือตัวเขียน เอกสารโบราณ และจารึก หนังสือตัวพิมพ ์               
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโสตทศันวสัดุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผลิตจากในประเทศ และต่างประเทศ 

2. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ด าเนินงานดา้นเทคนิควิชาการบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์  
และเทคโนโลยีสารนิเทศตามหลกัมาตรฐานสากล ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสถาบนัการศึกษา 
 

 
ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยันเรศวร 

ภาพจาก www.rd1677.com/rd_pitsanulok 
 

 
ห้องสมุดมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ภาพจาก www.oknation.net/blog/reading 
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3. ใหบ้ริการการอ่าน ศึกษาคน้ควา้ และวจิยัแก่ประชาชน  เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ  
และการศึกษาตามอธัยาศยั 

4. เป็นศูนยป์ระสานงานระบบสารนิเทศทางวชิาการแห่งชาติ 
5. เป็นศูนยข์อ้มูลวารสารระหวา่งชาติแห่งประเทศไทย  และภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ศูนยก์  าหนดเลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือและวารสาร ศูนยก์  าหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม
ของหนังสือท่ีจดัพิมพ์ในประเทศ และเป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียน และยืมส่ิงพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

6. เป็นคลงัส่ิงพิมพข์องชาติ และศูนยร์วบรวมส่ิงพิมพข์ององคก์รสหประชาชาติ 
7. ปฏิบติังานร่วมกนั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ี 

ไดรั้บมอบหมาย 
 หอสมุดแห่งชาติ นอกจากท่ีตั้ งอยู่ท่ีท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานครแล้ว ยงัมีหอสมุดแห่งชาติ     
สาขาอยูใ่นภูมิภาคต่างๆ อีก 17 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการของหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 
 นอกจากการให้บริการการอ่าน ศึกษาค้นควา้ และวิจัยแก่ประชาชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้     
ตลอดชีวติและการศึกษาตามอธัยาศยัแลว้ ยงัมีบริการอ่ืน ๆ ดงัตวัอยา่ง 

1. บริการอินเทอร์เน็ต  เพื่อศึกษาคน้ควา้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติของนกัเรียน  
นกัศึกษา ผูศึ้กษาคน้ควา้ วจิยั และประชาชนทัว่ไป โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

2. บริการวทิยานิพนธ์ และรายงานการวจิยั  ปัจจุบนัส านกัหอสมุดแห่งชาติ ใหบ้ริการ 
วทิยานิพนธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - ปีปัจจุบนั  
 
 

 
หอสมุดแห่งชาติ(ท่าวาสุกรี)                                 

ภาพจาก www.trueplookpanya.com 
 

 
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี                   
ภาพจาก thai-culture.net/chanthaburi/ 
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3. บริการโสตทศันวสัดุ  ใหบ้ริการเก่ียวกบัแผนท่ี CD, DVD สารคดี/ การ์ตูน  
และภาพยนตร์ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ แถบบนัทึกเสียงธรรมะ และนิทานอิสป 

4. บริการเลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือ วารสาร  
5. บริการขอ้มูลทางบรรณานุกรมของหนงัสือ 

 
5. ห้องสมุดเฉพาะ 

หอ้งสมุดเฉพาะ  คือ หอ้งสมุดซ่ึงรวบรวมหนงัสือในสาขาวชิาบางสาขาโดยเฉพาะ มกัเป็น     
ส่วนหน่ึงของหน่วยงานราชการ องค์การ บริษัทเอกชน หรือธนาคาร ท าหน้าท่ีจดัหาหนังสือ และ
ให้บริการความรู้ ข้อมูล และข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ 
ห้องสมุดเฉพาะจะเนน้การรวบรวมรายงานการคน้ควา้ วิจยั วารสารทางวิชาการ เช่น ห้องสมุด  มารวย 
ซ่ึงเป็นห้องสมุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศดา้นตลาดเงิน 
ตลาดทุน และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนจะปรับปรุงรูปลกัษณ์ใหม่ และเปล่ียนช่ือเป็น “ห้องสมุดมารวย” 
ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยฯ์ คนท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองที ่3 แหล่งเรียนรู้ส าคัญในชุมชน 
  นอกจากแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดตามท่ีกล่าวมาแล้ว ยงัมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัในชุมชน    
อีกจ านวนมาก แต่จะขอกล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรทราบและศึกษาเพื่อประกอบการเรียนรู้
ดงัต่อไปน้ี 

1. พิพิธภณัฑ ์
2. ศาสนสถาน  
3. อินเทอร์เน็ต 

 
ห้องสมุดมารวย                                                          

ภาพจาก http://www.thaigoodview.com 
 

ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพจากhttp://www.bot.or.th 
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1. พพิธิภัณฑ์ 
พิพิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรวบรวม รักษา คน้ควา้ วจิยั และจดัแสดงหลกัฐานวตัถุส่ิงของ 

ท่ีสัมพนัธ์กบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เป็นบริการการศึกษาท่ีให้ความรู้ และความเพลิดเพลินแก่ประชาชน
ทัว่ไป เน้นการจดักิจกรรมการศึกษาท่ีเอ้ือให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองอย่างอิสระเป็นส าคญั 
พิพิธภณัฑ์มีหลากหลายรูปแบบ มีการจดัแบ่งประเภทแตกต่างกนัไป ซ่ึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าประเภท   
ของพิพิธภณัฑส์ามารถแบ่งออกได ้6 ประเภท ดงัน้ี 

ก. พิพิธภณัฑส์ถานประเภททัว่ไป (Encyclopedia Museum) เป็นสถาบนัท่ีรวมวชิาการ 
ทุกสาขาเขา้ดว้ยกนั โดยจดัเป็นแผนก ๆ 

ข. พิพิธภณัฑส์ถานศิลปะ (Museum of Arts) เป็นสถาบนัท่ีจดัแสดงงานศิลปะทุกแขนง  
เช่น พิพิธภณัฑส์ถานศิลปะการแสดง หอศิลป์ พิพิธภณัฑศิ์ลปะสมยัใหม่ เป็นตน้ 

ค. พิพิธภณัฑส์ถานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Museum of Science and Technology)  
เป็นสถาบันท่ีจัดแสดงวิวฒันาการทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น เคร่ืองจักรกล โทรคมนาคม            
ยานอวกาศ และววิฒันาการเก่ียวกบัเคร่ืองมือการเกษตร เป็นตน้ 

ง. พิพิธภณัฑส์ถานธรรมชาติวทิยา (Natural Science Museum) เป็นสถาบนัท่ีจดัแสดง 
เร่ืองราวของธรรมชาติเก่ียวกับเร่ืองของโลก ดิน หิน แร่ สัตว ์พืช รวมทั้งสวนสัตว ์สวนพฤกษชาติ       
วนอุทยาน และพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้า และสัตวบ์กดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ. พิพิธภณัฑส์ถานประวติัศาสตร์ (Historical Museum) เป็นสถาบนัท่ีจดัแสดงหลกัฐาน 
ทางประวติัศาสตร์ แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ วฒันธรรมและประเพณี พิพิธภณัฑ์ประเภทน้ีอาจแยก
เฉพาะเร่ืองก็ได ้เช่น พิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวม และจดัแสดงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงเก่ียวกบัการเมือง 
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม หรือการแสดงบ้านและเมืองประวติัศาสตร์ ทั้ งน้ีรวมถึงโบราณสถาน 
อนุสาวรีย ์และสถานท่ีส าคญัทางวฒันธรรม 
 
 

 
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดัตรัง 

www.aquariumthailand.com 
 

 
พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน 
www.travelthaimagazine.com 
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ฉ. พิพิธภณัฑส์ถานชาติพนัธ์ุวทิยา และประเพณีพื้นเมือง  (Museum of Ethnology)  และ 
การจ าแนกชาติพนัธ์ุ และอาจจดัเฉพาะเร่ืองราวของทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่พิพิธภณัฑ์สถาน
พื้นบา้น และถา้จดัแสดงกลางแจง้โดยปลูกโรงเรือน จดัสภาพแวดลอ้มให้เหมือนสภาพจริง   ก็เรียกว่า 
พิพิธภณัฑส์ถานกลางแจง้  (Open-air Museum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              ภาพจาก www.bloggang.com 
 

 
2. ศาสนสถาน  

วดั โบสถ ์มสัยดิ เป็นศาสนสถานท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ เป็นศูนยก์ลาง  
ท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมทางศาสนาของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีค่ามากในทุกดา้น เช่น การให้
การอบรมตามค าสั่งสอนของศาสนา การให้การศึกษาด้านศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
พิธีกรรมต่าง ๆ นบัว่าเป็นการให้การศึกษาทางออ้มแก่ประชาชน เช่น วดัพระเชตุพนวิมล มงัคลาราม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการนวดแผนโบราณเพื่อรักษาโรค ต ารายาสมุนไพร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็น
แหล่งเรียนรู้ดา้นจิตรกรรมฝาผนงัเร่ือง รามเกียรต์ิ 
 
 

 
พพิธิภัณฑ์พระปกเกล้า 

ภาพจาก www.kingprajadhipokmuseum.org 
 

 

 

 

 
ภาพจาก www.pamame.com 

 

http://www.bloggang.com/
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กจิกรรม 

1. ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เร่ืองศาสนสถานเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
2. ใหผู้เ้รียนแต่ละคนไปส ารวจวดั โบสถ ์และมสัยดิท่ีอยูใ่นชุมชน ต าบล เขียนประวติั 

ความเป็นมา ความส าคญั ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ไดจ้ากวดั โบสถ ์และมสัยดิ จดัท าเป็นรายงานส่งครู 
 

 
3. อนิเทอร์เน็ต 

อนิเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร 
อินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั เหมือนใยแมงมุม หรือ  

world wide web (www.) จึงเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีขอ้มูลทุก ๆ ดา้น ทั้งภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว 
ให้ผูส้นใจเขา้ไปศึกษาคน้ควา้ไดส้ะดวก รวดเร็ว และง่าย มีคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ ผูท่ี้ใชเ้ครือข่ายน้ี
สามารถส่ือสารถึงกนัไดห้ลาย ๆ ทาง เช่น อีเมล์ (E-mail) เวบ็บอร์ด (Web board) แชทรูม (Chat room)  
การสืบคน้ขอ้มูล และข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคดัลอกแฟ้มขอ้มูล และโปรแกรม มาใชไ้ด ้

ความส าคัญของอนิเทอร์เน็ต 
หลายประเทศทัว่โลกก าลงัใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information  

Technology) หรือเรียกโดยย่อวา่ “ไอที (IT)” ซ่ึงหมายถึงความรู้ในวิธีการประมวลผล จดัเก็บ รวบรวม 
เรียกใช้ และน าเสนอขอ้มูล อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างหน่ึงในการประยุกต์ใช้ไอที หากเรา
จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารในการท างานประจ าวนั อินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางท่ีท าให้เราเขา้ถึง

 
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแก้ว)              

ภาพจาก www.bhodhiyalaya.com 
 

 
มัสยดิกลางปัตตานี 

ภาพจาก travel.sanook.com/gallery 
 

 
โบส์ถ ภาพจาก www.oknation.net 

 



61 

ขอ้มูลข่าวสาร หรือเหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ ทัว่โลกท่ีเกิดข้ึนได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ในปัจจุบนั
สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดง่้ายกวา่ส่ืออ่ืน ๆ อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลแหล่งใหญ่ท่ีสุดของโลก  

ประวตัิความเป็นมาของอนิเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตถือก าเนิดข้ึนคร้ังแรก โดยองคก์รทางทหารของสหรัฐอเมริกา ช่ือวา่         

ยู.เอส.ดีเฟนซ์ (U.s.Defence Department) เป็นผูคิ้ดคน้ระบบข้ึนมา ส าหรับประเทศไทยการเช่ือมต่อ     
เข้าสู่อินเทอร์เน็ต มีจุดก าเนิดมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือท่ีเรียกว่า 
“แคมปัสเน็ตเวิร์ก” (Campus Network) เครือข่ายดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนจาก “ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ” (NECTEC) จนกระทัง่ในเดือนสิงหาคม  ปี พ.ศ. 2535 ไดเ้ช่ือม
เขา้สู่อินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์ ถา้จะกล่าวถึงพฒันาการประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 ไดเ้ร่ิมมีการ
ติดต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยใช ้E-mail โดยเร่ิมท่ี “มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่” และ
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชียเป็นแห่งแรก 

อนิเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญในโลกปัจจุบัน 
 ท่ีจริงแลว้อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งช่องทางการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้อ่ืนเองดว้ย เราสามารถใชช่้องทาง
น้ีท าอะไรไดม้ากมายโดยท่ีเราก็คาดไม่ถึง เหตุผลส าคญัท่ีท าใหอิ้นเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีไดรั้บความ
นิยมแพร่หลาย  คือ 

1. การส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตไม่จ  ากดัระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
2. อินเทอร์เน็ตไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะทาง  
3. อินเทอร์เน็ตไม่จ  ากดัรูปแบบของขอ้มูล   

 
 ความส าคัญของอนิเทอร์เน็ต  

1. ความส าคัญของอนิเทอร์เน็ตกบังานด้านต่าง ๆ 
1.1 ดา้นการศึกษา 
1) สามารถใชแ้หล่งคน้ควา้หาขอ้มูลทางวชิาการ ขอ้มูลดา้นการบนัเทิง ดา้นการแพทย ์และ 

อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 
2) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นหอ้งสมุดขนาดใหญ่ 
3) ผูใ้ชส้ามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตติดต่อกบัแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีก าลงั 

ศึกษาอยูไ่ด ้ทั้งท่ีขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ เสียง ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ เป็นตน้ 
1.2 ดา้นธุรกิจและการพาณิชย ์
1) ในการด าเนินงานธุรกิจ สามารถคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
2) สามารถซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3) บริษทั หรือองคก์รต่าง ๆ ก็สามารถเปิดใหบ้ริการ และสนบัสนุนลูกคา้ของตนผา่น 
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ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้ค  าแนะน า สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าแจกจ่ายตวั
โปรแกรมทดลองใช ้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นตน้ 

1.3 ดา้นการบนัเทิง 
1) การพกัผอ่นหยอ่นใจ สันทนาการ เช่น การคน้หาวารสารต่าง ๆ ผา่นระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีเรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์ และข่าวสารอ่ืน ๆ โดยมี
ภาพประกอบท่ีจอคอมพิวเตอร์เหมือนกบัวารสารตามร้านหนงัสือทัว่ ๆ ไป 

2) สามารถฟังวทิยผุา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
3) สามารถดึงขอ้มูล  (Download)  ภาพยนตร์ตวัอยา่ง ทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า 

2. ความส าคัญของการเรียนรู้ทางอนิเทอร์เน็ต 
2.1 การจดัเก็บขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตไดง่้าย และส่ือสารไดร้วดเร็ว  
2.2 ความครบถว้นของขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  
2.3 ความรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3. การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตมีต้นทุนประหยดั   
 

 

 
 
 
 
 
 การสืบค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เน็ต 
 ในการสืบค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการสืบค้นท่ีสะดวก 
เรียกวา่ โปรแกรมคน้หา  (Search Engine) ซ่ึงโปรแกรมคน้หาน้ีสามารถใชไ้ดห้ลายภาษา เช่น ภาษาไทย  
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน โปรแกรมคน้หาท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสามารถใชภ้าษาไทย คือ เวบ็ไซตก์เูกิล (Google) 
 ขั้นตอนในการใช้โปรแกรมค้นหา 

1. เปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ต (Internet Explorer) 
2. พิมพช่ื์อเวบ็ไซต ์www.google.com ลงในช่องแอด็เดรส (Address) แลว้กดปุ่ม Go  

หรือกดเอน็เทอร์ (Enter) รอจนหนา้ต่างของเวบ็ไซตก์เูกิล Google ข้ึน 
 
 
 
 

   กจิกรรม 
1. ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง อินเทอร์เน็ต 
2. ใหผู้เ้รียนบอกถึงความแตกต่างระหวา่งหอ้งสมุด กบัอินเทอร์เน็ต 
3. ใหผู้เ้รียนบอกถึงความส าคญัของอินเทอร์เน็ต วา่มีความส าคญักบัตวัผูเ้รียนในดา้นใดบา้ง 

และ  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ส าหรับชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งไร 
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3. หนา้ต่างของเวบ็ไซตก์เูกิล google มีส่วนประกอบดงัภาพดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีบริการท่ีสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกในการคน้หา 6 รายการ คือ รูปภาพ กลุ่มข่าว บล็อก  
สารบญั เวบ็ Gmail และเพิ่มเติม 

5. พิมพค์  าส าคญั หรือส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาในช่องคน้หา แลว้กดปุ่มคน้หา โดย google 
6. เม่ือกดปุ่มคน้หาโดย Google ก็จะข้ึนรายละเอียดของเวบ็ไซตเ์ก่ียวขอ้งกบัค าส าคญั  

หรือส่ิงท่ีตอ้งการคน้หา 
7. คลิกขอ้ความท่ีขีดเส้นใตเ้พื่อศึกษารายละเอียด จะมีการเช่ือมโยง  (Link) ไปเวบ็ไซตท่ี์ 

ตอ้งการ 
 
กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นภูมิล าเนาของผูเ้รียน 
สรุปเป็นรายงานส่งครู พร้อมทั้งเขียนแผนภูมิเส้นทางการสืบคน้ขอ้มูล   ดงักล่าวดว้ย 
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แบบทดสอบ เร่ือง การใช้แหล่งเรียนรู้ 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

1. ข้อใดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มากทีสุ่ด 

   ก. หอ้งสมุด 

   ข. อินเทอร์เน็ต 

        ค. สวนสาธารณะ 

        ง. อุทยานแห่งชาติ 

     2.    ห้องสมุดประเภทใดทีเ่กบ็รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีเนือ้หาเฉพาะวชิา 

ก. หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

ข. หอ้งสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 

ค. หอ้งสมุดมารวย 

ง. หอ้งสมุดอ าเภอ 

3. แหล่งเรียนรู้ หมายถึงข้อใด 

ก. สถานท่ีใหค้วามรู้ตามอธัยาศยั 

ข. แหล่งคน้ควา้เพื่อประโยชน์ในการพฒันาตนเอง 

ค. แหล่งรวบรวมความรู้และขอ้มูลเฉพาะสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง 

ง. แหล่งขอ้มูลและประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. ถ้านักศึกษาต้องการรู้เกีย่วกบัโลกและดวงดาว ควรไปใช้บริการแหล่งเรียนรู้ใด 

ก. ทอ้งฟ้าจ าลอง 

ข. เมืองโบราณ 

ค. พิพิธภณัฑ ์

ง. หอ้งสมุด 

5. หนังสือประเภทใดทีห้่ามยมืออกนอกห้องสมุด 

ก. เร่ืองแปล 

ข. นวนิยาย 

ค. หนงัสืออา้งอิง 

ง. วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
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6. เหตุใดห้องสมุดจึงต้องก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ 

ก. เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ 

ข. เพื่อสนองความตอ้งการแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกคน 

ค. เพื่อใหก้ารบริหารงานหอ้งสมุดเป็นไปอยา่งเรียบร้อย 

ง. เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

7. การจัดท าคู่มือการใช้ห้องสมุดเพือ่ให้ข้อมูลเกีย่วกบัห้องสมุด เป็นบริการประเภทใด 

ก. บริการข่าวสารขอ้มูล 

ข. บริการสอนการใชห้อ้งสมุด 

ค. บริการแนะน าการใชห้อ้งสมุด 

ง. บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 

8. ความส าคัญของห้องสมุดข้อใดทีช่่วยให้ผู้ใช้บริการมีจิตส านึกทีด่ีต่อส่วนรวม 

ก. ช่วยใหรู้้จกัแบ่งเวลาในการศึกษาหาความรู้ 

ข. ช่วยใหมี้ความรู้เท่าทนัโลกยคุใหม่ตลอดเวลา 

ค. ช่วยใหมี้นิสัยรักการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

ง. ช่วยใหร้ะวงัรักษาทรัพยสิ์น ส่ิงของของหอ้งสมุด 

9. ห้องสมุดประเภทใดให้บริการทุกเพศ วยั และความรู้ 

ก. หอ้งสมุดเฉพาะ 

ข. หอ้งสมุดโรงเรียน 

ค. หอ้งสมุดประชาชน 

ง. หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 

10. ห้องสมุดมารวยเป็นห้องสมุดประเภทใด 

ก. หอ้งสมุดเฉพาะ 

ข. หอ้งสมุดโรงเรียน 

ค. หอ้งสมุดประชาชน 

ง. หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 
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11. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ทีท่ีส่ าคัญในการท ากจิกรรมทางศาสนาและสอนคนให้เป็นคนดี 

ก. วดั 

ข. มสัยดิ 

ค. โบสถ ์

ง. ถูกทุกขอ้ 

12. ข้อใดเป็นประโยชน์ของอนิเทอร์เน็ต 

ก. สะดวก รวดเร็ว 

ข. ส่ือสารไดห้ลายช่องทาง 

ค. มีภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 

ง. ถูกทุกขอ้ 

13. http://www.nfe.go.th ค าว่า th หมายถึงอะไร 

ก. ตวัยอ่ประเทศ 

ข. ตวัยอ่หน่วยงานตน้สังกดั 

ค. ตวัยอ่ของประเภทองคก์ร 

ง. ตวัยอ่ของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

14. กลุ่มค า ทีใ่ช้ในการค้นหาข้อมูลเรียกว่าอะไร 

ก. Password 

ข. Keyword 

ค. word 

ง. Microsoft Word 

15. ลงิค์ (Link)ในอนิเทอร์เน็ตหมายถึงอะไร 

ก. การขาดหายของขอ้มูลในเวบ็เพจ 

ข. การเช่ือมโยงของขอ้มูลในเวบ็เพจ 

ค. การคน้หาขอ้มูลในเวบ็เพจ 

ง. ผูดู้แลและผูใ้ชใ้นเวบ็เพจ 

 

แนวค าตอบ      ขอ้ 1  ข ขอ้ 2  ค ขอ้ 3  ง ขอ้ 4  ก ขอ้ 5  ค ขอ้ 6  ง ขอ้ 7  ค ขอ้ 8  ง  
                     ขอ้ 9  ค ขอ้ 10  ก ขอ้ 11  ง ขอ้ 12  ง  ขอ้ 13  ก ขอ้ 14  ข ขอ้ 15  ข
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บทที ่3 
การจดัการความรู้ 

 

สาระส าคญั 
 การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือของการพฒันาคุณภาพของงาน  หรือสร้างนวตักรรมในการ
ท างาน การจดัการความรู้จึงเป็นการจดัการกบัความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในตวัคน  และความรู้
เด่นชดั น ามาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองคก์รดว้ยการผสมผสานความสามารถของคนเขา้
ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม  มีเป้าหมายเพื่อการพฒันางาน พฒันาคน และพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. วเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนของขอบข่ายความรู้ ตดัสินคุณค่า ก าหนดแนวทางพฒันา 
  2. เห็นความสัมพนัธ์ของกระบวนการจดัการความรู้ กบัการน าไปใชใ้นการ 
   พฒันาชุมชนปฏิบติัการ 
  3. ปฏิบติัตามกระบวนการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

หัวข้อบทเรียน 
  เร่ืองท่ี  1 ความหมาย ความส าคญั หลกัการ 
     กระบวนการจดัการความรู้ 
     การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้ 
  เร่ืองท่ี  2 การฝึกทกัษะและกระบวนการจดัการความรู้ 
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แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู้ 
 
ค าช้ีแจง : จงกากบาท X เลอืกข้อทีท่่านคิดว่าถูกต้องทีสุ่ด 
 

   1. การจดัการความรู้เรียกสั้น ๆ วา่อะไร 
    ก. MK 
    ข. KM 
    ค. LO 
    ง. QA 
   2. เป้าหมายของการจดัการความรู้คืออะไร 
    ก. พฒันาคน 
    ข. พฒันางาน     
    ค. พฒันาองคก์ร 
    ง. ถูกทุกขอ้ 
   3. ขอ้ใดถูกตอ้งมากท่ีสุด 
    ก. การจดัการความรู้ หากไม่ท า จะไม่รู้ 
    ข. การจดัการความรู้คือการจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ 
    ค. การจดัการความรู้ถือเป็นเป้าหมายของการท างาน 
    ง. การจดัการความรู้คือการจดัการความรู้ท่ีมีในเอกสาร ต ารา มาจดัใหเ้ป็น 
     ระบบ 
   4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไร 
    ก. ปัญญา 
    ข. สารสนเทศ 
    ค. ขอ้มูล 
    ง. ความรู้ 
   5. ชุมชนนกัปฏิบติั  (Cop)  คืออะไร 
    ก. การจดัการความรู้ 
    ข. เป้าหมายของการจดัการความรู้ 
    ค. วธีิการหน่ึงของการจดัการความรู้ 
    ง. แนวปฏิบติัของการจดัการความรู้ 
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   6. รูปแบบการจดัการความรู้ตามโมเดลปลาทู ส่วน “ทอ้งปลา” หมายถึงอะไร 
    ก. การก าหนดเป้าหมาย 
    ข. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    ค. การจดัเก็บเป็นคลงัความรู้ 
    ง. ความรู้ท่ีชดัแจง้ 
   7. ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้คือใคร 
    ก. คุณเอ้ือ 
    ข. คุณอ านวย 
    ค. คุณกิจ 
    ง. คุณลิขิต 
   8. สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 
    ก. เอกสาร 
    ข. วซีีดี 
    ค. เวบ็ไซต ์
    ง. ถูกทุกขอ้ 
   9. การจดัการความรู้ดว้ยตนเองกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความเก่ียวขอ้งกนั 
    หรือไม่  อยา่งไร 
    ก. เก่ียวขอ้งกนั เพราะการจดัการความรู้ในบุคคลหลาย ๆ คน รวมกนัเป็น 
     ชุมชน เรียกวา่เป็นชุมนุมแห่งการเรียนรู้ 
    ข. เก่ียวขอ้งกนั เพราะการจดัการความรู้ใหก้บัตนเองก็เหมือนกบัจดัการความรู้ 
     ใหชุ้มชนดว้ย 
    ค. ไม่เก่ียวขอ้งกนั เพราะจดัการความรู้ดว้ยตนเองเป็นปัจเจกบุคคล ส่วน 
     ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเร่ืองของชุมชน 
    ง. ไม่เก่ียวขอ้งกนั เพราะชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 
    10. ปัจจยัท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้การรวมกลุ่มปฏิบติัการประสบผลส าเร็จคืออะไร 
    ก. พฤติกรรมของคนในกลุ่ม 
    ข. ผูน้ ากลุ่ม 
    ค. การน าไปใช ้
    ง. ถูกทุกขอ้ 
 
เฉลย        1) ข    2) ง    3) ก    4) ก    5) ค    6) ข    7) ข    8) ง    9) ก    10) ง 
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เร่ืองที ่1  ความหมาย ความส าคญั หลกัการ  
  กระบวนการจัดการความรู้  
  การรวมกลุ่มเพือ่ต่อยอดความรู้ 
  และการจัดท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 

 
ความหมายของการจัดการความรู้ 
  การจดัการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการเขา้ถึงความรู้และการถ่ายทอดความรู้ท่ี
ตอ้งด าเนินการร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงอาจเร่ิมตน้จากการบ่งช้ีความรู้ท่ีตอ้งการใช้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การประมวลเพื่อกลัน่กรองความรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ การสร้างช่องทางเพื่อ
การส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง การแลกเปล่ียนความรู้ การจดัการสมยัใหม่ใชก้ระบวนการทางปัญญาเป็นส่ิง
ส าคญัในการคิด ตดัสินใจ และส่งผลใหเ้กิดการกระท า การจดัการจึงเนน้ไปท่ีการปฏิบติั 
  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง  ความรู้ท่ีควบคู่กบัการปฏิบติั ซ่ึงในการปฏิบติัจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้
ท่ีหลากหลายสาขาวิชามาเช่ือมโยงบูรณาการเพื่อการคิดและตดัสินใจและลงมือปฏิบติั  จุดก าเนิดของ
ความรู้คือสมองของคน เป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในสมอง ช้ีแจงออกมาเป็นถอ้ยค าหรือตวัอกัษรไดย้าก  
ความรู้นั้นเม่ือน าไปใชจ้ะไม่หมดไป แต่จะยิง่เกิดความรู้ เพิ่มพนูมากข้ึนอยูใ่นสมองของผูป้ฏิบติั 
   ในยุคแรก ๆ มองว่า ความรู้หรือทุนทางปัญญา มาจากการจดัระบบและการตีความ
สารสนเทศ  ซ่ึงสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอ้มูล ขั้นของการเรียนรู้เปรียบดงัปิระมิดตามรูปแบบน้ี 
 

 

 
ความรู้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   1. ความรู้เด่นชัด (Explicit  Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นเอกสาร ต ารา คู่มือ ปฏิบติังาน ส่ือ
ต่าง ๆ กฎเกณฑ์ กติกา ขอ้ตกลง ตารางการท างาน บนัทึกจากการท างาน ความรู้เด่นชดัจึงมีช่ือเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่ “ความรู้ในกระดาษ” 
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   2. ความรู้ซ่อนเร้น / ความรู้ฝังลึก (Tacit  Knowledge) เป็นความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นตวัคน พฒันาเป็น
ภูมิปัญญา ฝังอยูใ่นความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ท่ีคนไดม้าจากประสบการณ์ สั่งสมมานาน หรือเป็น
พรสวรรคอ์นัเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตวัท่ีมีมาแต่ก าเนิดหรือเรียก อีกอยา่งหน่ึงวา่ “ความรู้ในคน” 
แลกเปล่ียนความรู้กนัไดย้าก ไม่สามารถแลกเปล่ียนมาเป็นความรู้ท่ีเปิดเผยไดท้ั้งหมด ตอ้งเกิดจากการ
เรียนรู้ร่วมกนั ผา่นการเป็นชุมชน เช่น การสังเกต  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งการท างาน 
   หากเปรียบความรู้เหมือนภูเขาน ้าแขง็ จะมีลกัษณะดงัน้ี 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของน ้าแข็งที่ลอยพ้นน ้า เปรียบเหมือนความรู้ท่ีเด่นชดั  คือความรู้ท่ีอยูใ่นเอกสาร ต ารา ซีดี วีดีโอ 
หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจบัตอ้งได ้ความรู้น้ีมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต ์
  ส่วนของน ้าแข็งที่จมอยู่ใต้น ้า เปรียบเหมือนความรู้ท่ียงัฝังลึกอยูใ่นสมองคน มี ความรู้จากส่ิงท่ี
ตนเองไดป้ฏิบติั ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตวัหนงัสือให้คนอ่ืนไดรั้บรู้ได้ ความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนน้ี
มีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์
 
ความรู้ 2 ยุค 
 

   ความรู้ยุคที่ 1 เน้นความรู้ในกระดาษ เน้นความรู้ของคนส่วนน้อย ความรู้ท่ีสร้างข้ึนโดย
นกัวิชาการท่ีมีความช านาญเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เรามกัเรียกคนเหล่านั้นว่า “ผูมี้ปัญญา” ซ่ึงเช่ือว่าคน         
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ไม่มีปัญญา ไม่สนใจท่ีจะใชค้วามรู้ของคนเหล่านั้น โลกทศัน์ในยุคท่ี 1 เป็นโลก
ทศัน์ท่ีคบัแคบ 
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   ความรู้ยุคที่ 2 เป็นความรู้ในคน หรืออยู่ในความสัมพนัธ์ระหว่างคน เป็นการ คน้พบ           
“ภูมิปัญญา” ท่ีอยูใ่นตวัคน ทุกคนมีความรู้เพราะทุกคนท างาน ทุกคนมีสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น จึงยอ่มมีความรู้ท่ี
ฝังลึกในตวัคนท่ีเกิดจากการท างาน และการมีความสัมพนัธ์กนันั้น เรียกว่า “ความรู้อนัเกิดจาก
ประสบการณ์” ซ่ึงความรู้ยคุท่ี 2 น้ี มีคุณประโยชน์ 2 ประการ คือ ประการแรก ท าให้เราเคารพซ่ึงกนัและ
กนัวา่ต่างก็มีความรู้ ประการท่ี 2 ท าใหห้น่วยงาน หรือองคก์รท่ีมีความเช่ือเช่นน้ี สามารถใชศ้กัยภาพแฝง
ของทุกคนในองคก์รมาสร้างผลงาน สร้างนวตักรรมใหก้บัองคก์ร ท าใหอ้งคก์รมีการพฒันามากข้ึน 
 

การจัดการความรู้ 
 

   การจดัการความรู้ (Knowledge  Management) หมายถึง การจดัการกบัความรู้ และประสบการณ์  
ท่ีมีอยู่ในตวัคน และความรู้เด่นชัด น ามาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร ด้วยการ
ผสมผสานความสามารถของคนเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม มีเป้าหมาย เพื่อการพฒันางาน พฒันาคน และ
พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
   ในปัจจุบนัและในอนาคตโลกจะปรับตวัเขา้สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงความรู้กลายเป็น
ปัจจยัส าคญัในการพฒันาคน ท าให้คนจ าเป็นตอ้งสามารถแสวงหาความรู้พฒันา  และสร้างองค์ความรู้
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าพาตนเองสู่ความส าเร็จ และน าพาประเทศชาติไปสู่การพฒันา มีความเจริญกา้วหนา้
และสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้
   คนทุกคนมีการจดัการความรู้ในตนเองแต่ยงัไม่เป็นระบบ การจดัการความรู้เกิดข้ึนไดใ้น
ครอบครัวท่ีมีการเรียนรู้ตามอธัยาศยั พ่อแม่สอนลูก ปู่ ยา่ ตายาย ถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาให้แก่
ลูกหลานในครอบครัว ท ากนัมาหลายชัว่อายุคน โดยใชว้ิธีธรรมชาติ เช่น พูดคุย สั่งสอน จดจ า ไม่มี
กระบวนการท่ีเป็นระบบแต่อยา่งใด วิธีการดงักล่าวถือเป็น การจดัการความรู้รูปแบบหน่ึง แต่อยา่งไรก็
ตาม โลกในยุคปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง รวดเร็วในดา้นต่าง ๆ การใชว้ิธีการจดัการความรู้แบบ
ธรรมชาติ อาจกา้วตามโลกไม่ทนั จึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ  เพื่อช่วยให้องคก์รสามารถท า
ใหบุ้คคลไดใ้ชค้วามรู้ตามท่ีตอ้งการไดท้นัเวลา ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาคนใหมี้ศกัยภาพ โดยการสร้าง
และใช้ความรู้ในการปฏิบติังานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกว่าเดิม การจดัการความรู้หากไม่ปฏิบติัจะไม่
เขา้ใจเร่ืองการจดัการความรู้ นัน่คือ “ไม่ท า ไม่รู้” การจดัการความรู้จึงเป็นกิจกรรมของนกัปฏิบติั 
กระบวนการจดัการความรู้จึงมีลกัษณะเป็นวงจรเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป้าหมายคือการพฒันางาน
และพฒันาคน การจดัการความรู้ท่ีแทจ้ริงเป็นการจดัการความรู้โดยกลุ่มผูป้ฏิบติังานเป็นการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนัในกลุ่มผูท้  างาน เพื่อช่วยกนัดึง “ความรู้ในคน” และควา้ความรู้ภายนอกมาใชใ้นการ
ท างาน ท าใหไ้ดรั้บความรู้มากข้ึน ซ่ึงถือเป็นการยกระดบัความรู้และน าความรู้ท่ีไดรั้บการยกระดบัไปใช้
ในการท างานเป็นวงจรต่อเน่ืองไม่จบส้ิน การจดัการความรู้จึงตอ้งร่วมมือกนัท าหลายคน ความคิดเห็นท่ี
แตกต่างในแต่ละบุคคลจะก่อให้เกิดการสร้างสรรคด์ว้ยการใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีปณิธาน
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มุ่งมัน่ท่ีจะท างาน  ใหป้ระสบผลส าเร็จดีข้ึนกวา่เดิม เม่ือด าเนินการจดัการความรู้แลว้จะเกิดนวตักรรมใน
การท างานนัน่คือเกิดการต่อยอดความรู้ และมีองคค์วามรู้เฉพาะเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานของตนเอง  การ
จดัการความรู้มิใช่การเอาความรู้ท่ีมีอยู่ในต าราหรือจากผูเ้ช่ียวชาญมากองรวมกันและจดัหมวดหมู่ 
เผยแพร่ แต่เป็นการดึงเอาความรู้เฉพาะส่วนท่ีใชใ้นงานมาจดัการให้เกิดประโยชน์กบัตนเอง กลุ่ม หรือ
ชุมชน 
 
   การจดัการความรู้เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติั  น าผลจากการปฏิบติัมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั  
เสริมพลงัของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยการช่ืนชม ท าให้เป็นกระบวนการแห่งความสุข ความภูมิใจ และ
การเคารพเห็นคุณค่าซ่ึงกนัและกนั ทกัษะเหล่าน้ีน าไปสู่การสร้างนิสัยคิดบวกท าบวก มองโลกในแง่ดี  
และสร้างวฒันธรรมในองคก์รท่ีผูค้นสัมพนัธ์กนัดว้ยเร่ืองราวดี ๆ ดว้ยการแบ่งปันความรู้ และแลกเปล่ียน
ความรู้จากประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีกิจกรรมเหล่าน้ีสอดคลอ้งแทรกอยูใ่นการท างานประจ าทุก
เร่ือง ทุกเวลา... 

ศ.นพ.วจิารณ์  พานิช 
 

ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
 

   หัวใจของการจดัการความรู้ คือ การจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคล โดยเฉพาะบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจนงานประสบผลส าเร็จ กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคนกบัคน  
หรือกลุ่มกบักลุ่ม จะก่อให้เกิดการยกระดบัความรู้ท่ีส่งผลต่อเป้าหมายของการท างาน นัน่คือ เกิดการ
พฒันาประสิทธิภาพของงาน คนเกิดการพฒันา และ ส่งผลต่อเน่ืองไปถึงองคก์ร เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผลท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการความรู้ จึงถือว่ามีความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรในองค์กร ซ่ึง
ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อบุคคล กลุ่ม หรือองคก์ร มีอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 
   1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน หากมีการจดัการความรู้ในตนเอง หรือในหน่วยงาน องคก์รจะเกิดผล
ส าเร็จท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน เน่ืองจากความรู้เพื่อใชใ้นการพฒันางานนั้น เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากผูท่ี้ผา่นการปฏิบติั
โดยตรง จึงสามารถน ามาใชใ้นการพฒันางานไดท้นัที และเกิดนวตักรรมใหม่ในการท างาน ทั้งผลงานท่ี
เกิดข้ึนใหม่และวฒันธรรมการท างานร่วมกนัของคนในองคก์รท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกนั 
   2. บุคลากร การจดัการความรู้ในตนเองจะส่งผลให้คนในองคก์รเกิดการพฒันา ตนเอง และ 
ส่งผลรวมถึงองค์กร กระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนั จะท าให้บุคลากรเกิดความ
มัน่ใจในตนเอง เกิดความเป็นชุมชนในหมู่เพื่อนร่วมงาน บุคลากร เป็นบุคคลเรียนรู้และส่งผลให้องคก์ร
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อีกดว้ย 
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 3. ยกระดบัความรู้ของบุคลากรและองคก์ร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะท าให้บุคลากรมีความรู้
เพิ่มข้ึนจากเดิม เห็นแนวทางในการพฒันางานท่ีชดัเจนมากข้ึน และเม่ือน าไปปฏิบติัจะท าให้บุคคลและ
องคก์รมีองคค์วามรู้เพื่อใช้ในการปฏิบติังานในเร่ืองท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้ มีองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อ
การใชง้าน และจดัระบบใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้
 
   การท่ีเรามีการจดัการความรู้ในตวัเอง จะพบวา่ความรู้ในตวัเราท่ีคิดวา่เรามีมากแลว้นั้น จริง ๆ 
แลว้ยงันอ้ยมากเม่ือเทียบกบับุคคลอ่ืน และหากเรามีการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้กบับุคคลอ่ืน จะพบวา่
มีความรู้บางอยา่งเกิดข้ึนโดยท่ีเราคาดไม่ถึง และหากเราเห็นแนวทางมีความรู้แลว้ไม่น าไปปฏิบติั ความรู้
นั้นก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลย หากน าความรู้นั้นไปแลกเปล่ียน และน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง
ไม่รู้จบจะเกิดความรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมาก หรือท่ีเรียกวา่ “ยิง่ให้  ยิง่ได้รับ” 
 
หลกัการของการจัดการความรู้ 
 

   การจดัการความรู้ ไม่มีสูตรส าเร็จในวิธีการของการจดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง แต่ข้ึนอยูก่บัปณิธานความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานของตน หรือกิจกรรมของกลุ่มตนให้ดีข้ึนกวา่เดิม  
แลว้ใช้วิธีการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันางานหรือสร้างนวตักรรมในงาน  มีหลกัการ
ส าคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
   1. ให้คนหลากหลายทศันะ หลากหลายวิถีชีวิต ท างานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์ การจดัการ
ความรู้ท่ีมีพลงัตอ้งท าโดยคนท่ีมีพื้นฐานแตกต่างกนั มีความเช่ือหรือวิธีคิดแตกต่างกนั (แต่มีจุดรวมพลงั  
คือ มีเป้าหมายอยูท่ี่งานดว้ยกนั) ถา้กลุ่มท่ีด าเนินการจดัการความรู้ประกอบดว้ยคนท่ีคิดเหมือน ๆ กนั  
การจดัการความรู้จะไม่มีพลงัในการจดัการความรู้ความแตกต่างหลากหลายมีคุณค่ามากกวา่ความเหมือน 
   2. ร่วมกนัพฒันาวิธีการท างานในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธผลท่ี
ก าหนดไว ้ประสิทธิผลประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 
    2.1 การตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นความตอ้งการของตนเอง ผูรั้บ      
     บริการ ความตอ้งการของสังคม หรือความตอ้งการท่ีก าหนดโดยผูน้ าองคก์ร 
    2.2 นวตักรรม ซ่ึงอาจเป็นนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ  หรือวธีิการใหม่ ๆ ก็ได ้
    2.3 ขีดความสามารถของบุคคล และขององคก์ร 
    2.4 ประสิทธิภาพในการท างาน 
   3. ทดลองและการเรียนรู้ เน่ืองจากกิจกรรมการจดัการความรู้  เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค ์    
จึงตอ้งทดลองท าเพียงนอ้ย ๆ ซ่ึงถา้ลม้เหลวก็ก่อผลเสียหายไม่มากนกั ถา้ไดผ้ลไม่ดีก็ยกเลิกความคิดนั้น  
ถา้ไดผ้ลดีจึงขยายการทดลองคือปฏิบติัมากข้ึน จนในท่ีสุดขยายเป็นวิธีท างานแบบใหม่ หรือท่ีเรียกวา่ ได้
วธีิการปฏิบติัท่ีส่งผลเป็นเลิศ (best  practice) ใหม่นัน่เอง 
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   4. น าเขา้ความรู้จากภายนอกอยา่งเหมาะสม โดยตอ้งถือวา่ความรู้จากภายนอก ยงัเป็นความรู้
ท่ี “ดิบ” อยูต่อ้งเอามาท าให ้“สุก” ใหพ้ร้อมใชต้ามสภาพของเรา โดยการเติมความรู้ท่ีมีตามสภาพของเรา
ลงไป จึงจะเกิดความรู้ท่ีเหมาะสมกบัท่ีเราตอ้งการใช ้
   หลกัการของการจดัการความรู้ จึงมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะการจดัการ
ความรู้เป็นเคร่ืองมือระดมความรู้ในคน และความรู้ในกระดาษทั้งท่ีเป็นความรู้จากภายนอก และความรู้ 
ของกลุ่มผูร่้วมงานเอามาใช้และยกระดบัความรู้ของบุคคลขอ ผูร่้วมงาน และขององค์กรท าให้งาน        
มีคุณภาพสูงข้ึน คนเป็นบุคคลเรียนรู้และองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้จึงเป็น
ทกัษะสิบส่วน เป็นความรู้เชิงทฤษฎีเพียงส่วนเดียว การจดัการความรู้จึงอยูใ่นลกัษณะ “ไม่ท า - ไม่รู้” 
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กระบวนการในการจัดการความรู้ 

 
   การจดัการความรู้นั้นมีหลายรูปแบบ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “โมเดล” มีหลากหลาย โมเดล หวัใจ
ของการจดัการความรู้ คือ การจดัการความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคน ในฐานะผูป้ฏิบติั และเป็นผูมี้ความรู้ การ
จดัการความรู้ท่ีท าให้คนเคารพในศกัด์ิศรีของคนอ่ืน การจดัการความรู้นอกจากการจดัการความรู้ใน
ตนเองเพื่อใหเ้กิดการพฒันางานและพฒันาตนเองแลว้ยงัมองรวมถึงการจดัการความรู้ในกลุ่มหรือองคก์ร
ดว้ย รูปแบบ การจดัการความรู้จึงอยูบ่นพื้นฐานของความเช่ือท่ีวา่ ทุกคนมีความรู้ ปฏิบติัในระดบัความ
ช านาญท่ีต่างกนั เคารพความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคน 
   ดร.ประพนธ์  ผาสุกยึด  ไดคิ้ดคน้รูปแบบการจดัการความรู้ไว  ้2 แบบ คือ รูปแบบปลาทูหรือท่ี
เรียกวา่ “โมเดลปลาทู” และรูปแบบปลาตะเพียน หรือท่ีเรียกวา่ “โมเดลปลา  ตะเพียน” แสดงให้เห็นถึง
รูปแบบการจดัการความรู้ในภาพรวมของการจดัการ ท่ีครอบคลุมทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้ และความรู้ท่ีฝังลึก  
ดงัน้ี 
   โมเดลปลาทู 
   เพื่อใหก้ารจดัการความรู้  หรือ KM เป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย จึงก าหนดให้การจดัการ ความรู้เปรียบ
เหมือนกบัปลาทูตวัหน่ึง มีส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการจดัการความรู้อยู ่3 ส่วน โดย ก าหนดวา่ ส่วนหวั คือ การ
ก าหนดเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน ส่วนตวัปลา คือ การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั  
และส่วนหางปลา คือ ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
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รูปแบบการจัดการความรู้ตาม  “โมเดลปลาทู” 

 
   ส่วนที ่1 “หวัปลา” หมายถึง “Knowledge Vision” หรือ KV คือ เป้าหมายของการจดัการความรู้ 
ผูใ้ชต้อ้งรู้วา่จะจดัการความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายอะไร เก่ียวขอ้งหรือสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจและ
ยทุธศาสตร์ขององคก์รอยา่งไร เช่น จดัการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานจดัการความรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะชีวิตดา้นยาเสพติด จดัการความรู้เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้ม จดัการความรู้เพื่อพฒันา
ทกัษะชีวิตดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น จดัการความรู้เพื่อฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของคนใน
ชุมชน เป็นตน้ 
   ส่วนที ่2 “ตวัปลา” หมายถึง “Knowledge Sharing” หรือ KS เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือการ
แบ่งปันความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนผูป้ฏิบติั เป็นการแลกเปล่ียนวิธีการท างานท่ีประสบผลส าเร็จไม่เน้นท่ี
ปัญหา เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีหลากหลายแบบ อาทิ การเล่าเร่ือง การสนทนาเชิงลึก การช่ืน
ชมหรือการสนทนาในเชิงบวก เพื่อนช่วย เพื่อน การทบทวนการปฏิบติังาน การถอดบทเรียน การถอด
องคค์วามรู้ 
   ส่วนที่  3 “หางปลา” หมายถึง “Knowledge Assets” หรือ KA เป็นขุมความรู้ท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีเคร่ืองมือในการจดัเก็บความรู้ท่ีมีชีวิตไม่หยุดน่ิง คือ นอกจากจดัเก็บความรู้แลว้ยงัง่าย
ในการน าความรู้ออกมาใช้จริง ง่ายในการน าความรู้ออกมาต่อยอด และง่ายในการปรับขอ้มูลไม่ให้
ลา้สมยั ส่วนน้ีจึงไม่ใช่ส่วนท่ีมีหน้าท่ีเก็บขอ้มูลไวเ้ฉย ๆ ไม่ใช่ห้องสมุดส าหรับเก็บสะสมขอ้มูลท่ี
น าไปใชจ้ริงไดย้าก ดงันั้น เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ จึงเป็นเคร่ืองมือจดัเก็บความรู้อนัทรง
พลงัยิง่ในกระบวนการจดัการความรู้ 
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ตวัอยา่งการจดัการความรู้เร่ือง “พฒันากลุ่มวสิาหกจิชุมชน” ในรูปแบบปลาทู 

 
 
โมเดลปลาตะเพยีน 

 
   จากโมเดล “ปลาทู” ตวัเดียวมาสู่โมเดล “ปลาตะเพียน” ท่ีเป็นฝงู โดยเปรียบ แม่ปลา “ปลาตวั
ใหญ่” ไดก้บัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ขององคก์รใหญ่ ในขณะท่ีปลาตวัเล็ก หลาย ๆ ตวั เปรียบไดก้บัเป้าหมาย
ของการจดัการความรู้ท่ีตอ้งไปตอบสนองเป้าหมายใหญ่ขององคก์ร จึงเป็นปลาทั้งฝงูเหมือน “โมบายปลา
ตะเพยีน” ของเล่นเด็กไทยสมยัโบราณท่ีผูใ้หญ่สานเอาไวแ้ขวนเหนือเปลเด็ก เป็นฝงูปลาท่ีหนัหนา้ไปใน
ทิศทางเดียวกนั และมีความเพียรพยายามท่ีจะวา่ยไปในกระแสน ้าท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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   ปลาใหญ่ อาจเปรียบเหมือนการพฒันาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
ซ่ึงการพฒันาอาชีพดงักล่าวตอ้งมีการแกปั้ญหาและพฒันาร่วมกนัไปทั้งระบบ เกิดกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนใน
ชุมชน  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งการท าบญัชีครัวเรือน การท าเกษตรอินทรีย ์การท าปุ๋ยหมกั การเล้ียงปลา 
การเล้ียงกบ การแปรรูปผลิตภณัฑเ์พื่อใช ้ในครอบครัวหรือจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได ้เป็นตน้ เหล่าน้ีถือเป็น
ปลาตวัเล็ก หากการแกปั้ญหาท่ีปลาตวัเล็กประสบผลส าเร็จ จะส่งผลให้ปลาตวัใหญ่หรือเป้าหมายใน
ระดบัชุมชนประสบผลส าเร็จดว้ยเช่นกนั นัน่คือ ปลาวา่ยไปขา้งหนา้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 
   ท่ีส าคญั ปลาแต่ละตวัไม่จ  าเป็นตอ้งมีรูปร่างและขนาดเหมือนกนั เพราะการจดัการ ความรู้ของ
แต่ละเร่ือง มีสภาพของความยากง่ายในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั รูปแบบของการจดัการความรู้ของแต่
ละหน่วยยอ่ย จึงสามารถสร้างสรรค์ปรับให้เขา้กบัแต่ละท่ีไดอ้ยา่ง เหมาะสม ปลาบางตวัอาจมีทอ้งใหญ่  
เพราะอาจมีส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาก บางตวัอาจเป็นปลาท่ีหางใหญ่เด่นในเร่ืองของการ
จดัระบบคลงัความรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติัมาก แต่ทุกตวัตอ้งมีหวัและตาท่ีมองเห็นเป้าหมายท่ีจะไปอยา่ง
ชดัเจน 
 

   
 
   การจดัการความรู้ไดใ้หค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง เป็นการเรียนรู้ในทุก
ขั้นตอนของการท างาน เช่น ก่อนเร่ิมงานจะตอ้งมีการศึกษาท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีก าลงัจะท า จะเป็นการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองหรืออาศยัความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน มีการศึกษาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้
ไดผ้ล พร้อมทั้งคน้หาเหตุผลดว้ยวา่เป็นเพราะอะไร และจะสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นั้นมาใชง้านท่ีก าลงั
จะท าน้ีไดอ้ยา่งไร ในระหวา่งท่ีท างานอยูเ่ช่นกนัจะตอ้งมีการทบทวนการท างานอยูต่ลอดเวลา เรียกไดว้า่
เป็นการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนกิจกรรมยอ่ยในทุก ๆ ขั้นตอน หมัน่ตรวจสอบอยูเ่สมอวา่จุดมุ่งหมาย
ของงานท่ีท าอยูน้ี่คืออะไรก าลงัเดินไปถูกทางหรือไม่เพราะเหตุใด ปัญหาคืออะไร จะตอ้งท าอะไรให้
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แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ และนอกจากนั้น  เม่ือเสร็จส้ินการท างานหรือเม่ือจบโครงการ ก็จะตอ้งมีการ
ทบทวนส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดม้าแลว้วา่มีอะไรบา้งท่ีท าไดดี้ มีอะไรบา้งท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือรับไวเ้ป็น
บทเรียน ซ่ึงการเรียนรู้ตามรูปแบบปลาทูน้ีถือเป็นหัวใจส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นวงจรอยู่
ส่วนกลางของรูปแบบการจดัการความรู้นัน่เอง 
 
กระบวนการจัดการความรู้ 
 

   กระบวนการจดัการความรู้ เป็นกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้องคก์รเขา้ถึง ขั้นตอนท่ีท า
ใหเ้กิดการจดัการความรู้ หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร มีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาวา่ เป้าหมายการท างานของเราคืออะไร และ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเราจ าตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไร อยูใ่นรูปแบบใด อยูก่บัใคร 
   2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการจดับรรยากาศและวฒันธรรมการท างานของคนใน
องค์กรเพื่อเอ้ือให้คนมีความกระตือรือร้นในการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึง จะก่อให้เกิดการ
สร้างความรู้ใหม ่เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 
   3. การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการจดัท าสารบญัและจดัเก็บความรู้ประเภท ต่าง ๆ  
เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมและการคน้หาความรู้ น ามาใชไ้ดง่้ายและรวดเร็ว 
   4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เป็นการประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปเอกสาร หรือ
รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีมาตรฐาน ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย และใชไ้ดง่้าย 
   5. การเขา้ถึงความรู้ เป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผูอ่ื้นไดใ้ชป้ระโยชน์ เขา้ถึงความรู้ไดง่้าย
และสะดวก เช่น ใชเ้ทคโนโลย ีเวบ็บอร์ด หรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
   6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ท าไดห้ลายวิธีการ หากเป็นความรู้เด่นชดั อาจจดัท าเป็น
เอกสารฐานความรู้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หากเป็นความรู้ท่ีฝังลึกท่ีอยูใ่นตวัคนอาจจดัท าเป็นระบบ
แลกเปล่ียนความรู้เป็นทีมขา้มสายงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ พี่เล้ียงสอนงาน การสับเปล่ียนงาน การยืมตวั  
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นตน้ 
   7. การเรียนรู้ การเรียนรู้ของบุคคลจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึนมากมาย ซ่ึงจะไปเพิ่มพูน
องคค์วามรู้ขององคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มากข้ึนเร่ือย ๆ ความรู้เหล่าน้ีจะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ  
เป็นวงจรท่ีไม่ส้ินสุด เรียกวา่เป็น “วงจรแห่งการเรียนรู้” 

 

 
 

 



81 

ตัวอย่างของกระบวนการจัดการความรู้ 
“วสิาหกจิชุมชน” บ้านทุ่งรวงทอง 

 
 

   1. การบ่งช้ีความรู้ 
   หมู่บา้นทุ่งรวงทองเป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีอยูใ่นอ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา จากการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  
ไดไ้ปส่งเสริมให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนในชุมชน และเห็นความส าคญัของการ รวมตวักนัเพื่อเก้ือกูลคนใน
ชุมชนใหมี้การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั จึงมีเป้าหมายจะพฒันา หมู่บา้นให้เป็นวิสาหกิจชุมชน จึงตอ้งมี
การบ่งช้ีความรู้ท่ีจ  าเป็นท่ีจะพฒันาหมู่บา้นให้เป็น วิสาหกิจชุมชน นัน่คือหาขอ้มูลชุมชนในประเทศไทย
ท่ีมีลกัษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และเม่ือศึกษาขอ้มูลแลว้ท าให้รู้วา่ความรู้เร่ืองวิสาหกิจชุมชนอยู่ท่ีไหน  
นัน่คืออยู่ท่ีเจา้หน้าท่ีหน่วยงาน ราชการท่ีมาส่งเสริม และอยู่ในชุมชนท่ีมีการท าวิสาหกิจชุมชนแล้ว
ประสบผลส าเร็จ 
   2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
   จากการศึกษาขอ้มูลแลว้ว่า หมู่บา้นท่ีท าเร่ืองวิสาหกิจชุมชนประสบผลส าเร็จอยู่ท่ีไหน ได้
ประสานหน่วยงานราชการ และจดัท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเตรียมการในการไปศึกษาดูงาน  เม่ือไป
ศึกษาดูงานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าให้ไดรั้บความรู้เพิ่มมากข้ึน เขา้ใจรูปแบบกระบวนการของการท า
วิสาหกิจชุมชน และแยกกนัเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้นการท าวิสาหกิจชุมชน
ในหมู่บา้นของตนเอง เม่ือกลบัมาแลว้มีการท าเวทีหลายคร้ังทั้งเวทีใหญ่ท่ีคนทั้งหมู่บา้นและหน่วยงาน
หลายหน่วยงานมาใหค้  าปรึกษาชุมชนร่วมกนัคิดวางแผน และตดัสินใจ รวมทั้งมีเวทียอ่ยเฉพาะกลุ่มจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเวทีชาวบ้านหลายคร้ัง ท าให้ชุมชนเกิดการพฒันาในหลายด้าน เช่น
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน การมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผล  
และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
   3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
   การท าหมู่บา้นให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นความรู้ใหม่ของคนในชุมชนชาวบา้นได้เรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีส่วนราชการและองคก์ร
เอกชนต่าง ๆ ร่วมกนัหนุนเสริมการท างานอยา่งบูรณาการ และจากการถอดบทเรียนหลายคร้ัง ชาวบา้นมี
ความรู้เพิ่มมากข้ึน และบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบนัน่คือ มีความรู้เฉพาะกลุ่ม ส่วนใหญ่จะบนัทึกใน
รูปเอกสารและมีการท าวจิยัจากบุคคลภายนอก 
   4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
   มีการจดัท าขอ้มูล ซ่ึงมาจากการถอดบทเรียน และการจดัท าเป็นเอกสารเผยแพร่เฉพาะกลุ่ม  
เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษา กศน. และนกัเรียนในระบบโรงเรียน  รวมทั้งมีการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
เพื่อจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินของ กศน.อ าเภอจุนดว้ย 
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   5. การเข้าถึงความรู้ 
   นอกจากการมีขอ้มูลในชุมชนแลว้ หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนต าบล ได้
จดัท าขอ้มูลเพื่อให้คนเขา้ถึงความรู้ไดง่้าย ไดน้ าขอ้มูลใส่ไวใ้นอินเทอร์เน็ต และ ในแต่ละต าบลจะมี
อินเทอร์เน็ตต าบลให้บริการ ท าให้คนภายนอกเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย และมี การเขา้ถึงความรู้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั จากการมาศึกษาดูงานของคนภายนอก 
   6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ 
   ในการด าเนินงานกลุ่มชุมชน ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในหลายรูปแบบ ทั้งการไปศึกษาดูงาน 
การศึกษาเป็นการส่วนตวั การรวมกลุ่มในลกัษณะชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการท าให้กลุ่มได้รับความรู้มากข้ึน และบางกลุ่มเจอปัญหาอุปสรรค
โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่มท าใหก้ลุ่มตอ้งมาทบทวนร่วมกนัใหม่ สร้างความเขา้ใจร่วมกนัและ
เรียนรู้เร่ืองการบริหารจดัการจากกลุ่มอ่ืนเพิ่มเติมท าใหก้ลุ่มสามารถด ารงอยูไ่ดโ้ดยไม่ล่มสลาย 
   7. การเรียนรู้ 
   กลุ่มไดเ้รียนรู้หลายอย่างจากการด าเนินการวิสาหกิจชุมชน การท่ีกลุ่มมีการพฒันาข้ึน นัน่
แสดงว่ากลุ่มมีความรู้มากข้ึนจากการลงมือปฏิบติัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัการพฒันานอกจาก
ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการยกระดบัความรู้ของคนในชุมชนแลว้ ยงัเป็นการพฒันาความคิดของคนใน
ชุมชนดว้ย ชุมชนมีความคิดท่ีเปล่ียนไปจากเดิม  มีการท ากิจกรรม เพื่อเรียนรู้ร่วมกนับ่อยข้ึน มีความคิด
ในการพึ่งพาตนเอง และเกิดกลุ่มต่าง ๆ ข้ึนในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
 
 

ก ิจ ก ร ร ม ท้ า ย บ ท 

 
กจิกรรมที ่1  รูปแบบของการจดัการความรู้มีอะไรบา้ง และมีลกัษณะอยา่งไร 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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กจิกรรมที ่2 กระบวนการจดัการความรู้มีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
กจิกรรมที ่3 ใหผู้เ้รียนยกตวัอยา่งกลุ่มหรือชุมชนท่ีมีการจดัการความรู้ประสบผลส าเร็จ และอธิบายดว้ยวา่ 
ส าเร็จอยา่งไร เพราะอะไร 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 

การรวมกลุ่มเพือ่การเรียนรู้ 
บุคคลและเคร่ืองมือทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความรู้ 
   ในการจดัการความรู้ดว้ยวิธีการรวมกลุ่มปฏิบติัการเพื่อต่อยอดความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อดึงความรู้ท่ีฝังลึกในตวับุคคลออกมาแลว้สกดัเป็นขุมความรู้ หรือองคค์วามรู้เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
นั้น จะตอ้งมีบุคคลท่ีส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในบรรยากาศของการมีใจในการแบ่งปัน
ความรู้ รวมทั้งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีกระตุน้ให้คนอยากท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั บุคคลท่ีส าคญัและ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้  มีดงัต่อไปน้ี    “ 
   คุณเอือ้” ช่ือเตม็คือ “คุณเอ้ือระบบ” เป็นผูน้ าระดบัสูงขององคก์รหนา้ท่ีส าคญั คือ 1) ท าให้การ
จดัการความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติขององคก์ร 2) เปิดโอกาสให้ทุกคนในองคก์ร
เป็น “ผูน้ า” ในการพฒันาวิธีการท างานท่ีตนรับผิดชอบ และน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพื่อนร่วมงาน สร้างวฒันธรรมการเอ้ืออาทรและแบ่งปันความรู้ และ 3) หากุศโลบายท าให้ความส าเร็จ
ของการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้มีการน าไปใชม้ากข้ึน 
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   “คุณอ านวย” หรือผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการความรู้ เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้น าคนมาแลกเปล่ียนประสบการณ์
การท างานร่วมกนั ช่วยใหค้นเหล่านั้นส่ือสารกนัใหเ้กิดความเขา้ใจ เห็นความสามารถของกนัและกนัเป็น
ผูเ้ช่ือมโยงคนหรือหน่วยงานเขา้มาหากนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่เช่ือมระหวา่งคนท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์
กบัผูต้อ้งการเรียนรู้และน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ คุณอ านวยตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญัคือทกัษะการส่ือสาร
กบัคนท่ีแตกต่างหลากหลาย รวมทั้งตอ้งเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและรู้จกัประสานความ
แตกต่าง เหล่านั้นให้มีคุณค่าในทางปฏิบติั ผลกัดนัให้เกิดการพฒันางาน และติดตามประเมินผลการ  
ด าเนินงานคน้หาความส าเร็จ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ 
   “คุณกจิ” คือ เจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังานคนท างานท่ีรับผิดชอบงานตามหนา้ท่ีของตนในองคก์รถือ
เป็นผูจ้ดัการความรู้ตวัจริงเพราะเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้มีประมาณร้อยละ 90 ของทั้งหมด
เป็นผูร่้วมกนัก าหนดเป้าหมายการใช้การจดัการความรู้ของกลุ่มตน เป็นผูค้น้หาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในกลุ่ม และด าเนินการเสาะหาและดูดซบัความรู้จากภายนอกเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้ห้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมท่ีก าหนดไวเ้ป็นผูด้  าเนินการจดบนัทึกและจดัเก็บความรู้ให้หมุนเวยีนต่อยอดความรู้ไป 
   “คุณลิขิต” คือ คนท่ีท าหนา้ท่ีจดบนัทึกกิจกรรมจดัการความรู้ต่าง ๆ เพื่อจดัท าเป็นคลงัความรู้
ขององคก์ร 
 
   ในการจดัการความรู้ท่ีอยู่ในคนโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั จากการเล่าเร่ืองสู่กนัฟัง  
บุคคลท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการรวมตวักนัเพื่อเล่าเร่ืองคือผูน้ าสูงสุด หรือท่ีเรียกวา่ “คุณเอือ้” เม่ือ
รวมตวักนัแลว้แต่ละคนไดเ้ล่าเร่ืองท่ีประสบผลส าเร็จจากการปฏิบติัของตนเอง ออกมาให้เพื่อนฟัง คนท่ี
เล่าเร่ืองแต่ละเร่ืองนั้นเรียกวา่ “คุณกิจ” และในระหวง่ท่ีเล่าจะมีการซกัถามความรู้ เพื่อให้เห็นแนวทาง
ของการปฏิบติั เทคนิค เคล็ดลบัในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเรียกวา่ “คุณอ านวย”  
และในขณะท่ีเล่าเร่ืองจะมีผูค้อยจดบนัทึก โดยเฉพาะเคล็ดลบั วิธีการท างานให้ประสบผลส าเร็จ นัน่คือ  
“คุณลิขิต” ซ่ึงก็หมายถึงคนท่ีคอยจดบนัทึกนัน่เอง เม่ือทุกคนเล่าจบไดฟั้งเร่ืองราววิธีการท างานให้
ประสบ ผลส าเร็จแลว้ ทุกคนช่วยกนัสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการสรุปน้ี เรียกวา่ “แก่นความรู้” นัน่เอง 
 
เคร่ืองมือทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความรู้ 
 

   การจดัการความรู้ หวัใจส าคญัคือการจดัการความรู้ท่ีอยูใ่นตวัคน  เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการความรู้เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จึงมีหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
   1. การประชุม (สัมมนา ปฏิบติัการ) ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั หน่วยงานองคก์รต่าง ๆ มีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้ในรูปแบบน้ีกนัมาก โดยเฉพาะ
หน่วยงานราชการ 
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   2. การไปศึกษาดูงาน นัน่คือ แลกเปล่ียนเรียนรู้จากการไปศึกษาดูงาน มีการซักถาม หรือ
จดัท าเวทีแสดงความคิดเห็นในระหวา่งไปศึกษาดูงาน  ก็ถือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนั คือ ความรู้
ยา้ยจากคนไปสู่คน 
   3. การเล่าเร่ือง (storytelling) เป็นการรวมกลุ่มกนัของผูป้ฏิบติังานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  
ประมาณ 8 - 10 คน แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการเล่าเร่ืองสู่กนัฟัง การเล่าเร่ืองผูฟั้ง จะตอ้งนัง่ฟังอยา่งมีสมาธิ 
หรือฟังอยา่งลึกซ้ึง จะท าให้เขา้ใจในบริบทหรือสภาพความเป็นไปของเร่ืองท่ีเล่า เม่ือแต่ละคนเล่าจบจะมี
การสกดัความรู้ท่ีเป็นเทคนิค วิธีการท่ีท าให้งานประสบผลส าเร็จออกมา งานท่ีท าจนประสบผลส าเร็จ
เรียกวา่ best  practice หรือการปฏิบติังานท่ีเลิศ ซ่ึงแต่ละคนอาจมีวิธีการท่ีแตกต่างกนั ความรู้ท่ีไดถื้อเป็น
การยกระดบัความรู้ใหก้บั คนท่ียงัไม่เคยปฏิบติั และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บประยุกตใ์ช้เพื่อพฒันางาน
ของตนเองได ้
   4. ชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practice : CoPs) เป็นการรวมตวักนัของคนท่ีสนใจเร่ือง
เดียวกนั รวมตวักนัเพื่อแลกเปล่ียนทั้งเป็นทางการ  ผา่นการส่ือสารหลาย ๆ ช่องทาง อาจรวมตวักนัใน
ลกัษณะของการประชุม สัมมนา และแลกเปล่ียนความรู้กนั หรือการ รวมตวัในรูปแบบอ่ืน เช่น การตั้ง
เป็นชมรม หรือใช้เทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนความรู้กันในลักษณะของเว็บบล็อก ซ่ึงสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และประหยดัค่าใชจ่้ายอีกดว้ย การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะท าให้เกิด
การพฒันาความรู้ และต่อยอดความรู้ 
   5. การสอนงาน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้หรือบอกวิธีการท างาน การช่วยเหลือให้
ค  าแนะน า ให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพื่อถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้
จากคนท่ีรู้มาก ไปสู่คนท่ีรู้นอ้ยในเร่ืองนั้น ๆ 
   6. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer  Assist) หมายถึง การเชิญทีมอ่ืนมาแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ท่ี
เรียกวา่ best  practice ให้เรามาแนะน า มาสอน มาบอกต่อ หรือมาเล่าให้เราฟัง เพื่อเราจะไดน้ าไป
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของเราได ้และเปรียบเทียบเป็นระยะ เพื่อยกระดบัความรู้และพฒันางานให้ดียิ่งข้ึน
ต่อไป 
   7. การทบทวนก่อนการปฏิบติังาน (Before  Aciton  Review : BAR) เป็นการทบทวนการ
ท างานก่อนการปฏิบติังาน เพื่อดูความพร้อมก่อนเร่ิมการอบรม ให้ความรู้ หรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ โดยการ
เชิญคณะท างานมาประชุมเพื่อตรวจสอบความพร้อมแต่ละฝ่ายน าเสนอถึงความพร้อมของตนเองตาม
บทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บการทบทวนก่อนการปฏิบติังาน จึงเป็นการป้องกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนก่อน
การท างานนัน่เอง 
   8. การทบทวนขณะปฏิบติังาน (During  Action  Review : DAR) เป็นการทบทวนในระหวา่ง
ท่ีท างาน หรือจดัอบรม โดยการสังเกตและน าผลจากการสังเกตมาปรึกษาหารือ และแกปั้ญหาในขณะ
ท างานร่วมกนั ท าใหล้ดปัญหาหรืออุปสรรคในระหวา่งการท างานได ้
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   9. การทบทวนหลงัการปฏิบติังาน (After Action Review : AAR) เป็นการติดตาม ผลหรือ
ทบทวนการท างานของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม หรือคณะท างานหลงัเลิกกิจกรรมแลว้ โดยการนัง่ทบทวนส่ิงท่ี
ไดป้ฏิบติัไปร่วมกนั ผา่นการเขียนและการพูด ดว้ยการตอบค าถามง่าย ๆ วา่ คาดหวงัอะไรจากการท า
กิจกรรมน้ีไดต้ามท่ีคาดหวงัหรือไม่ไดเ้พราะอะไรและจะท าอยา่งไรต่อไป 
   10. การจดัท าดชันีผูรู้้ คือการรวบรวมผูท่ี้เช่ียวชาญเก่งเฉพาะเร่ือง หรือภูมิปัญญามารวบรวม
จดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ ทั้งรูปแบบท่ีเป็นเอกสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้คนไดเ้ขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดง่้าย
และน าไปสู่กิจกรรมการแลกเปล่ียนรู้ต่อไป 

เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้น้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเคร่ืองมืออีกหลายชนิดท่ีน าไปใชใ้น
การจดัการความรู้ เคร่ืองมือท่ีมีผูน้ ามาใชม้ากในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบัตนเองและระดบักลุ่ม คือ  
การแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยเทคนิคการเล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากวิธีการท างาน
ของคนอ่ืนท่ีประสบผลส าเร็จ  หรือท่ีเรียกวา่ Best practice เป็นการเรียนรู้ทางลดั  นัน่คือเอาเทคนิค
วธีิการท างานท่ีคนอ่ืนท าแลว้ประสบผลส าเร็จมาเป็นบทเรียน และน าวิธีการนั้นมาประยุกตใ์ชก้บัตนเอง  
เกิดวิธีการปฏิบติัใหม่ท่ีดีข้ึนกวา่เดิม เป็นวงจรเร่ือยไปไม่ส้ินสุด การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเล่าเร่ืองมี
ลกัษณะ ดงัน้ี 
 

การเล่าเร่ือง 
   การเล่าเร่ือง หรือ Storytelling เป็นเคร่ืองมืออยา่งง่ายในการจดัการความรู้ ซ่ึงมีวิธีการไม่ยุง่ยาก
ซับซ้อน สามารถใช้ไดก้บัทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นการเล่าประสบการณ์ในการท างานของแต่ละคนว่ามี
วธีิการท าอยา่งไรจึงจะประสบผลส าเร็จ 
 
กจิกรรมเล่าเร่ือง  ต้องท าอะไรบ้าง 
   กิจกรรมจดัการความรู้ โดยใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ือง ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี    
   1. ใหคุ้ณกิจ (สมาชิกทุกคน) เขียนเร่ืองเล่าประสบการณ์ความส าเร็จในการท างาน ของตนเอง 
เพื่อใหค้วามรู้ฝังลึกในตวั (Tacit Knowledge) ปรากฏออกมาเป็นความรู้ชดัแจง้ (Expicit Knowledge) 
   2. เล่าเร่ืองความส าเร็จของตนเอง ใหส้มาชิกในกลุ่มยอ่ยฟัง 
   3. คุณกิจ (สมาชิก) ในกลุ่มช่วยกนัสกดัขมุความรู้จากเร่ืองเล่า เขียนบนกระดาษฟลิปชาร์ต 
   4. ช่วยกนัสรุปขุมความรู้ท่ีสกดัไดจ้ากเร่ือง ซ่ึงมีจ  านวนหลายขอ้ให้กลายเป็นแก่น ความรู้  
ซ่ึงเป็นหวัใจท่ีท าใหง้านประสบผลส าเร็จ 
   5. ใหแ้ต่ละกลุ่ม คดัเลือกเร่ืองเล่าท่ีดีท่ีสุด เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมใหญ่ 

  6.     รวมเร่ืองเล่าของทุกคน จดัท าเป็นเอกสารคลงัความรู้ขององคก์ร หรือเผยแพร่ผา่นทาง
เวบ็ไซต ์เพื่อแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างาน 
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ตัวอย่างเร่ืองเล่า “ประสบการณ์ความส าเร็จ 
 

  “...แซน อีกแล้ว ! ท าไม เธอถึงเกเรอย่างนี้ น่ีเป็นคร้ังที่เท่าไหร่ล่ะ ที่ชอบรังแกเด็ก ครูเอือมระอา
เธอเหลอืเกนิ” 
  เสียงครูเวรประจ าวนั เป็นสุภาพสตรีวยักลางคน กล่าวต าหนิ ด.ช.แซน ผูก้  าพร้าพ่อแม่ ต่อหน้า
เพื่อน ๆ ท่ีหนา้เสาธง 
  จากนั้นก็หนัมาใส่อารมณ์กบัขา้พเจา้ท่ียนืดูอยูข่า้ง ๆ 
  “ครูสมชาย ช่วยจดัการใหพ้ี่ทีเถอะ พี่ไม่รู้จะท าอยา่งไรกบัเด็กเกเรคนน้ีแลว้” 
  ขา้พเจา้ตอบรับไปสั้น ๆ ดว้ยค าวา่ “ครับ” พร้อมกบัความรู้หลายอยา่งท่ีอดัแน่นอยูใ่นใจท่ียากจะ
อธิบาย 
  ขา้พเจา้ไปหาแซน ซ่ึงอาศยัอยูก่บัยายในเยน็วนัหน่ึง พร้อมของฝากเล็ก ๆ นอ้ย ๆ พูดคุย สาระทุกข์
สุขดิบแบบคนคุน้เคยกนั ตามประสาครูบา้นนอก ท าให้ทราบขอ้มูลเชิงลึกว่า พ่อ และแม่ของแซน
เสียชีวิตดว้ยโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง และตอนท่ียงัมีชีวิตอยู่ก็มกัทะเลาะตบตีกนัให้ลูกเห็นเป็นประจ า  
ขา้พเจา้กลบับา้นพร้อมโจทยข์อ้ใหญ่ 
  รุ่งข้ึน ขา้พเจา้เรียกแซนมาคุย ชวนให้มาช่วยท างานในวนัเสาร์อาทิตย ์  เพื่อหารายไดเ้สริม เช่น  
ปลูกผกัสวนครัว เพาะช ากลา้ไม ้ซ่ึงขา้พเจา้เป็นผูรั้บซ้ือเอง 
  จากวนันั้น  วนัท่ีแซนเรียนอยูช่ั้น  ม.1 มีพฤติกรรมคือ...เกเร...ไม่ตั้งใจเรียน.... 
  จนถึงวนัท่ี 23 มีนาคม 2551 แซนจบชั้น ม.3 ดว้ยเกรดเฉล่ีย 3.68 สอบเขา้เรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียน
มธัยมประจ าอ าเภอ ในโปรแกรมวทิย ์- คณิตได ้มีรายไดส้ะสมเป็นตวัเลขเงินในบญัชีธนาคารจากการหา
รายไดพ้ิเศษระหวา่งเรียน เป็นจ านวนเงินหม่ืนกวา่บาท 
  หลงัเสร็จพิธีรับประกาศนียบตัร ชั้น ม.3 แซนมากราบท่ีตกัของขา้พเจา้ พร้อมพดูดว้ยน ้ าเสียงท่ีสั่นเครือ 
และน ้าตาของความปล้ืมปิติวา่... 
  “ครูครับ ! ถา้ไม่มีครูผมคงไม่มีวนัน้ีครับ” 
  น ้าตาของขา้พเจา้ไหลซึมโดยไม่รู้ตวั 
  ตบไหล่แซนแรง ๆ กอดซ ้ าอีกทีหน่ึง  เหมือนกอดลูกชาย 
  ดีใจดว้ยจริง ๆ วะ่ สู้ต่อไปนะ...นะ...แซน... 
 

ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoPs) 
   ในชุมชนมีปัญหาซบัซ้อนท่ีคนในชุมชนตอ้งร่วมกนัแกไ้ข  การจดัการความรู้จึงเป็นเร่ืองท่ีทุก
คนตอ้งให้ความร่วมมือ และให้ขอ้เสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ การรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหา  หรือร่วมมือ
กนัพฒันาโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เรียกวา่ “ชุมชนนกัปฏิบติั” บุคคลในกลุ่มจึงตอ้งมีเจตคติท่ีดี
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ในการแบ่งปันความรู้ น าความรู้ท่ีมีอยูม่าพฒันากลุ่มจากการลงมือปฏิบติั และเคารพในความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 
 

ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไร 
 ชุมชนนกัปฏิบติั คือ คนกลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงท างานดว้ยกนัมาระยะหน่ึงมีเป้าหมายร่วมกนั และ
ตอ้งการท่ีจะแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์จากการท างานร่วมกนั กลุ่มดงักล่าวมกัจะไม่ไดเ้กิด
จากการจดัตั้งโดยองคก์ร หรือชุมชนเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากความตอ้งการแกปั้ญหา พฒันาตนเองเป็นความ
พยายามท่ีจะท าให้ความฝันของตนเองบรรลุผลส าเร็จ กลุ่มท่ีเกิดข้ึนไม่มีอ านาจใด ๆ ไม่มีการก าหนดไว้
ในแผนภูมิโครงสร้างองคก์ร ชุมชน เป้าหมายของการเรียนรู้ของคนมีหลายอยา่ง ดงันั้นชุมชนนกัปฏิบติั
จึงมิไดมี้เพียงกลุ่มเดียว แต่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีอยูท่ี่ประเด็นเน้ือหาท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ร่วมกนั
นัน่เอง และคนคนหน่ึงอาจจะเป็นสมาชิกในหลายชุมชนก็ได ้
 

ชุมชนนักปฏิบัติมีความส าคัญอย่างไร 
 ชุมชนนกัปฏิบติัเกิดจากกลุ่มคนท่ีมีเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการมารวมตวักนั  เกิด
จากความใกลชิ้ด ความพอใจจากการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั การรวมตวักนัในลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการจะ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากกวา่การรวมตวักนัอยา่ง เป็นทางการ มีจุดเนน้ คือ
ตอ้งการเรียนรู้ร่วมกนัจากประสบการณ์การท างานเป็นหลกัการท างานในเชิงปฏิบติั หรือจากปัญหาใน
ชีวติประจ าวนั หรือเรียนรู้เคร่ืองมือใหม่ ๆ เพื่อน ามา ใชใ้นการพฒันางาน หรือวิธีการท างานท่ีไดผ้ลและ
ไม่ไดผ้ลการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ท าใหเ้กิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้และ
ความเขา้ใจไดม้ากกวา่การเรียนรู้จากหนงัสือ หรือการฝึกอบรมตามปกติ เครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการในเวที
ชุมชนนกัปฏิบติัซ่ึงมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ต่างชุมชน จะช่วยให้องคก์รหรือชุมชนประสบความส าเร็จ
ไดดี้กวา่การส่ือสารตามโครงการท่ีเป็นทางการ 
 

ชุมชนนักปฏิบัติเกดิขึน้ได้อย่างไร 
 การรวมกลุ่มปฏิบติัการ หรือการก่อตวัข้ึนเป็นชุมชนนกัปฏิบติัไดล้ว้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคน คน
ตอ้งมี 3 ส่ิงต่อไปน้ีเป็นเบ้ืองตน้ คือ 
 1. ตอ้งมีเวลา คือ เวลาท่ีจะมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ มาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา ช่วยกนั
พฒันางาน หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึน หากคนท่ีมารวมกลุ่มไม่มีเวลาหรือไม่จดัสรรเวลาไวเ้พื่อ
การน้ี ก็ไม่มีทางท่ีจะรวมกลุ่มปฏิบติัการได ้
 2. ตอ้งมีเวทีหรือพื้นท่ี การมีเวทีหรือพื้นท่ีคือการจดัหาหรือก าหนดสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการพบกลุ่ม 
การชุมชน พบปะพูดคุยสนทนาแลกเปล่ียนความคิด แลกเปล่ียนประสบการณ์ตามท่ีกลุ่มไดช่้วยกนั
ก าหนดข้ึน เวทีดงักล่าวน้ีอาจมีหลายรูปแบบ เช่น การจดัประชุม การจดัสัมมนา การจดัเวทีประชาคมเวที
ขา้งบา้น การจดัเป็นมุมกาแฟ มุมอ่านหนงัสือ เป็นตน้ 



89 

 การจดัให้มีเวทีหรือพื้นท่ีดงักล่าว เป็นการท าให้คนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบรรยากาศ
สบาย ๆ เปิดโอกาสให้คนท่ีสนใจเร่ืองคลา้ย ๆ กนั หรือคนท่ีท างานดา้นเดียวกนัมีโอกาสจบักลุ่ม
ปรึกษาหารือกนัไดโ้ดยสะดวก ตามความสมคัรใจในภาษาองักฤษเรียกการ ชุมนุมลกัษณะน้ีวา่“Community 
of  Practices” หรือเรียกยอ่วา่ CoPs ในภาษาไทยเรียก “ชุมชนนกัปฏิบติั” 
 ชุมชนนกัปฏิบติัเป็นค าท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป และมีค าอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายเดียวกนัน้ี เช่น ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ชุมชนปฏิบติัการ หรือเรียกค ายอ่ในภาษาองักฤษวา่ CoPs ก็เป็นท่ีเขา้ใจกนั 
 3. ตอ้งมีไมตรี คนตอ้งมีไมตรีต่อกนัเม่ือมาพบปะกนั การมีไมตรีเป็นเร่ืองของใจ การมีน ้ าใจ
ต่อกนั มีใจให้กนัและกนั เป็นใจท่ีเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น พร้อมรับส่ิงใหม่ ๆ ไม่ติดยึดอยู่
กบัส่ิงเดิม ๆ มีความเอ้ืออาทร พร้อมท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
 การรวมกลุ่มปฏิบติัการ จะด าเนินไปไดด้ว้ยดี บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้ะตอ้งมีเวลา เวที 
ไมตรี เป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเปิดกวา้ง และเอ้ืออ านวยต่อการแสดงความคิดเห็นท่ี
หลากหลายในกลุ่ม จะท าใหไ้ดมุ้มมองท่ีกวา้งขวางยิง่ข้ึน 
 

รูปแบบของเวทชุีมชนนักปฏิบัติ 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นเวทีชุมชนนกัปฏิบติัมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การมารวม กลุ่มกนัเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา การจดัเวทีประชาคม เวที
ขา้งบา้น การจดัเป็นมุมกาแฟ มุมอ่านหนงัสือ แต่ในปัจจุบนัมีการใชเ้ทคโนโลยีมาใชใ้นการส่ือสาร ท า
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดงันั้นรูปแบบของการแลกเปล่ียนเรียนรู้          
ท่ีเรียกวา่ “เวทีชุมชนนกัปฏิบติั” จึงมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. เวทีจริง เป็นการรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรือชุมชน และมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยการ
เห็นหนา้กนั พดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่การแลกเปล่ียนใน
ลกัษณะน้ีจะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบกนั แต่สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัได้
ในเชิงลึก 
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 2. เวทีเสมือน เป็นการรวมตวักนัเช่ือมเป็นเครือข่าย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการส่ือสารหรือคน้ควา้หาขอ้มูลกนัอยา่งแพร่หลายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลกัษณะน้ีเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบไม่เป็น
ทางการ มีปฏิสัมพนัธ์กนัผา่นทางออนไลน์ จะเห็นหนา้กนัหรือไม่เห็นหนา้กนัก็ได ้ และจะมีความรู้สึก
เหมือนอยูใ่กลก้นั จึงเรียกวา่ “เวทีเสมือน” นัน่คือ เสมือนอยูใ่กลก้นันัน่เอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้จะใช้
วิธีการบนัทึกผ่านเว็บบล็อก ซ่ึงเหมือนสมุดบนัทึกเล่มหน่ึงท่ีอยู่ในอินเทอร์เน็ต สามารถบนัทึกเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งขอ้มูลหากนัไดทุ้กท่ีทุกเวลา และประหยดัค่าใชจ่้ายเน่ืองจากไม่ตอ้งเดินทางมา
พบกนั 

 
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ การท่ีคนในชุมชนเขา้ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ พร้อมท่ีจะเป็นผูใ้ห้
ความรู้และรับความรู้จากการแบ่งปันความรู้ทั้งในตนเองและความรู้ในเอกสารให้แก่กนัและกนั ชุมชน
แห่งการเรียนรู้จึงมีทั้งระบบบุคคลและระดบักลุ่ม เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายเพื่อเรียนรู้ร่วมกนั 
 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงตอ้งเร่ิมท่ีตวับุคคล เร่ิมตน้จากการท าความ
เขา้ใจ สร้างความตระหนกัใหก้บัคนในชุมชนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เห็นความส าคญัของการมีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีรัฐบาลหรือองค์กร ชุมชนจดัให้จากการพบปะพูดคุย  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ จนเกิดเป็นความเคยชินและเห็นประโยชน์จากความรู้ท่ีไดรั้บ
เพิ่มข้ึน 
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 การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ของบุคคล คือ การให้ประชาชนในชุมชนไดรั้บบริการต่าง ๆ ท่ีสนใจ
อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ กระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเป็นอนัดบัแรก เกิดความ ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการศึกษาหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เป็นผูน้ าในการพฒันาดา้นต่าง ๆ ทั้งการ
เรียนรู้จากหนงัสือ เรียนรู้เพื่อพฒันาอาชีพและการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 ดงันั้น บุคคลถือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือสังคม การส่งเสริมให้บุคคลเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ ยอ่ม
ส่งผลให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ย การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะท าให้เกิดการหมุนเกลียวของความรู้ หาก
บุคคลในชุมชนเกิดความคุน้เคยและเห็นความส าคญัของการเรียนรู้อยู่เสมอ จะเป็นกา้วต่อไปของการ
พฒันาชุมชนและสังคมใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวดัระดับกลุ่ม 
 1. มีเวทีชุมชนแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหลายประเด็น 
 2. มีกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 3. มีชุดความรู้ องคค์วามรู้ ภูมิปัญญา ท่ีปรากฏเด่นชดั และเป็นประสบการณ์เรียนรู้ของชุมชน  
ถูกบนัทึกและจดัเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ 
 

การพฒันาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม 

 
 

 ขอบข่ายความรู้จะกวา้งขวางเพียงใดข้ึนอยูก่บัเป้าหมายและประโยชน์ของความรู้ท่ีกลุ่มตอ้งการ
ในกลุ่มพฒันาอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนนั้น เป้าหมายของการจดัตั้งกลุ่มก็เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัคน
ในชุมชน เพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย ลดปัญหาการวา่งงาน และสร้างความสามคัคีในชุมชน แต่กลุ่มอาชีพท่ี
ด าเนินการอยูไ่ดใ้นปัจจุบนั มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลใหก้ลุ่มเขม้แขง็ย ัง่ยนื และกลุ่มล่มสลายไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้ กลุ่มท่ีด าเนินการอยู่ไดถื้อว่ากลุ่มมีการจดัความรู้ในกลุ่มไดเ้ป็นอย่างดี ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันากลุ่มนั้นมีขอบข่ายความรู้ท่ีจ  าเป็นและส าคญัต่อการพฒันากลุ่ม ซ่ึงน าเสนอไวพ้อ
สังเขป ดงัน้ี 
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 1. ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการกลุ่ม เป็นความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับกลุ่ม หากกลุ่มมีการบริหาร
จดัการไม่โปร่งใส จดัท าระบบบญัชีไม่เป็นปัจจุบนัไม่มีระบบการตรวจสอบท่ีดีจะท าให้กลุ่มขาดความ
ไวว้างใจกนั เกิดความขดัแยง้กนัเองภายในกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ และกลุ่มไม่สามารถพฒันาต่อไปได ้
 2. ความรู้เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มจดัตั้งข้ึนเพื่อตอ้งการพฒันาอาชีพให้คนในชุมชน  
เป็นการเพิ่มรายไดแ้ละลดรายจ่าย หากกลุ่มไม่มีความรู้เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑก์็จะท าใหสิ้นคา้ไม่ไดรั้บ
ความนิยม ไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด และจ าหน่ายไม่ได้ในท่ีสุด ดงันั้นกลุ่มจึงตอ้งมีการพฒันา
ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ใหมี้ความทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 
 3. ความรู้เร่ืองการตลาด กลุ่มจะตอ้งมีความรู้เร่ืองการจ าหน่าย นัน่คือ การตั้งราคา ท าเลท่ีตั้ง
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชบ้ริการ การท าความเขา้ใจเร่ืองการตลาด จะท าให้กลุ่มมีช่องทางในการจ าหน่ายและ
ขยายตลาดไดม้ากข้ึน ส่งผลให้กลุ่มมีก าไรจากการขาย สมาชิกกลุ่มด ารงอยูไ่ดจ้ากผลก าไรท่ีกลุ่มไดรั้บ
นัน่เอง 
 4. การรักษามาตรฐานของสินค้า  สินคา้โดยเฉพาะสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองบริโภค ท่ีผลิตข้ึนใน
ชุมชน จะมีมาตรฐานของชุมชนมาป็นเคร่ืองก ากบั บอกถึงคุณภาพของสินคา้ ดงันั้นกลุ่มจะตอ้ง มีความรู้
ความเขา้ใจในการผลิตสินคา้ใหมี้มาตรฐาน สินคา้จึงจะไดรั้บการยอมรับและขยายตลาดได ้
 ในการพฒันากลุ่มอาชีพนั้น กลุ่มจ าเป็นตอ้งรู้วา่ขอบข่ายความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันากลุ่มอาชีพ
นั้นคืออะไร อยูท่ี่ไหน และจะคน้หาความรู้เหล่านั้นไดอ้ยา่งไร กลุ่มอาจประชุมร่วมกนัเพื่อศึกษาปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจริงในกลุ่มมาเป็นองคค์วามรู้ของกลุ่ม ตรวจสอบความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการแกปั้ญหาหรือพฒันากลุ่ม  
ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม ความรู้ทุกความรู้ท่ีจ  าเป็นในการ
แกปั้ญหาหรือพฒันากลุ่ม ถือเป็นขอบข่ายความรู้ของกลุ่มท่ีกลุ่มตอ้งเร่งด าเนินการแสวงหา เพื่อน า
ความรู้นั้นมาสู่การปฏิบติั เป็นการยกระดบัความรู้และต่อยอดองคค์วามรู้เดิมท่ีกลุ่มมีอยู ่  ส่งผลให้กลุ่ม
ไดรั้บการพฒันาและหากกลุ่มด าเนินการจดัการความรู้ในขอบข่ายความรู้ของกลุ่มไปอยา่งเป็นวงจรไม่มี
ท่ีส้ินสุดแลว้ กลุ่มจะเกิดความเขม้แขง็และด ารงอยูใ่นชุมขนอยา่งย ัง่ยนืได ้
 

การจัดท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 
 

สารสนเทศ 
 คือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผา่นการกลัน่กรองและประมวลผลแลว้ บวกกบัประสบการณ์ความ เช่ียวชาญ
ท่ีสะสมมาแรมปี  มีการจดัเก็บหรือบนัทึกไวพ้ร้อมในการน ามาใชง้าน 
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การจัดท าสารสนเทศ 
 ในการจดัการความรู้ จะมีการรวบรวมและสร้างองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัข้ึนมากมาย การ
จดัท าสารสนเทศจึงเป็นการสร้างช่องทางให้คนท่ีตอ้งการใช้ความรู้สามารถเขา้ถึงองค์ความรู้ได ้ และ
ก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ในการจดัเก็บเพื่อให้คน้หาความรู้ไดง่้ายนั้น องคก์ร
ตอ้งก าหนดส่ิงส าคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้และตอ้งพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษา และน ามาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ตามตอ้งการองคก์รตอ้งเก็บรักษาส่ิงท่ีองคก์รเรียกวา่เป็นความรู้ไวใ้หดี้ท่ีสุด 
 การจดัสารสนเทศ  ควรจดัท าอยา่งเป็นระบบ และควรเป็นระบบท่ีสามารถคน้หาและส่งมอบได้
อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ทนัเวลาและเหมาะสมกบัความตอ้งการ  และจดัให้มีการจ าแนกรายการต่าง ๆ  
ท่ีอยูบ่นพื้นฐานตามความจ าเป็นในการเรียนรู้ องคก์รตอ้งพิจารณาถึงความแตกต่างของกลุ่มคนในการ
คน้คืนความรู้ องคก์รตอ้งหาวธีิการใหพ้นกังานทราบถึงช่องทางการคน้หาความรู้ เช่น การท าสมุดจดัเก็บ
รายช่ือและทกัษะของผูเ้ช่ียวชาญเครือข่ายการท างานตามล าดบัชั้น การประชุม การฝึกอบรม เป็นตน้    
ส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ในองคก์ร 
 

วตัถุประสงค์การจัดท าสารสนเทศ 
 1. เพื่อให้มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลและองคค์วามรู้อย่างเป็นหมวดหมู่ และเหมาะสมต่อการ   
ใชง้าน สามารถคน้หาไดต้ลอดเวลา สะดวก ง่าย และรวดเร็ว 
 2. เพื่อให้เกิดระบบการส่ือสาร การแลกเปล่ียน แบ่งปัน และถ่ายทอดองคค์วามรู้ ระหวา่งกนั
ผา่นส่ือต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงและเช่ือมโยงองคค์วามรู้ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอยา่ง
เป็นระบบ สะดวกและรวดเร็ว 
 4. เพื่อรวบรวมและจดัเก็บความรู้จากผูมี้ประสบการณ์ รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญในรูปแบบต่าง ๆ ให้
เป็นรูปธรรม เพื่อใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ได ้
 5. เพื่อน าเทคโยโลยีสารสนเทศ  มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดระหวา่งความรู้ ฝังลึกกบั
ความรู้ชดัแจง้ ท่ีสามารถเปล่ียนสถานะระหวา่งกนัตลอดเวลา ท าใหเ้กิดความรู้ใหม ่ๆ 
 

การถ่ายทอดความรู้ 
 เป็นการน าความรู้ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอดให้บุคลากรในองคก์รไดรั้บทราบ และให้มีความรู้เพียงพอ
ต่อการปฏิบติังาน การเผยแพร่ความรู้จึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการจดัการความรู้ การเผยแพร่ความรู้มี
การปฏิบติักนัมานานแลว้ สามารถท าไดห้ลายทาง คือ การเขียนบนัทึกรายงาน การฝึกอบรม การประชุม  
การสัมมนา จดัท าเป็นบทเรียนทั้งในรูปแบบของหนงัสือ บทความ วิดิทศัน์ การอภิปรายของเพื่อน
ร่วมงานในระหวา่งการปฏิบติังานการอบรมพนกังานใหม่อยา่งเป็นทางการห้องสมุด การฝึกสอนอาชีพ
และการเป็นพี่เล้ียง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ชุมชนนกัปฏิบติั เร่ืองเล่าแห่งความส าเร็จ  
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การสัมภาษณ์ การสอบถาม เป็นตน้ การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้ มีการพฒันารูปแบบโดยอาศยั
เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร และเทคโนโลยีมีการกระจายไปอยา่งกวา้งขวาง ท าให้กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ผา่นเทคโนโลยโีดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตไดค้วามนิยมอยา่งแพร่หลายมากข้ึน 
 การเผยแพร่ความรู้และการใชป้ระโยชน์  มีความจ าเป็นส าหรับองคก์ร เน่ืองจากองคก์รจะเรียนรู้ไดดี้
ข้ึนเม่ือมีความรู้ มีการกระจายและถ่ายทอดไปอยา่งรวดเร็ว และเหมาะสมทัว่ทั้งองคก์ร การเคล่ือนท่ีของ
สารสนเทศและความรู้ระหวา่งบุคคลหน่ึงไปอีกบุคคลหน่ึงนั้น จึงเป็นไปโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
   

 

ก ิจ ก ร ร ม ท้ า ย บ ท 

 
กจิกรรมที ่1  ท่านสามารถเป็น “คุณอ านวย” ไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
กจิกรรมที่ 2 ท่านเคยเขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลกัษณะ “ชุมชนนกัปฏิบติั CoPs” เร่ืองอะไร และชุมชน
นกัปฏิบติัท่ีท่านเขา้ร่วมมีลกัษณะอยา่งไร 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
กจิกรรมที่ 3 ความรู้ท่ีจ  าเป็นในการแกปั้ญหาหรือพฒันาตวัท่านคืออะไร และขอบข่ายความรู้นั้น 
มีอะไรบา้ง 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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กจิกรรมที ่4 การจดัท าสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ ท่านวา่วธีิใดดีท่ีสุด เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 

เร่ืองที ่2 : การฝึกหัดทกัษะและกระบวนการจัดการความรู้ 

 
กระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
   การจดัการความรู้ดว้ยตนเอง จะท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้หลกัการอนัแทจ้ริงในการพฒันา  ตนเอง 
และจูงใจตนเองให้กา้วไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการท างาน เป็นผูมี้สัมฤทธ์ิผลสูงสุด  
โดยการน าองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริง  และการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
และสามารถปรับตวัทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตและ
ประสบการณ์การท างานร่วมกนั มีทศันคติท่ีดีต่อชีวิตตนเองและผูอ่ื้นมีความกระตือรือร้นและเสริมสร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อการท างาน น าไปสู่การเห็น คุณค่าของการอยู่ร่วมกนัแบบพึ่งพาอาศยักนั ช่วยเก้ือกูลกนั  
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ก่อใหเ้กิดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในลกัษณะของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
   การจดัการความรู้เป็นเร่ืองท่ีเร่ิมต้นท่ีคน เพราะความรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดมาจากคน มาจาก
กระบวนการเรียนรู้การคิดของคน คนจึงมีบทบาททั้งในแง่ของผูส้ร้างความรู้  และเป็นผูท่ี้ใชค้วามรู้  ซ่ึง
ถา้จะมองภาพกวา้งออกไปเป็นครอบครัว  ชุมชน  หรือแมแ้ต่ในหน่วยงาน ก็จะเห็นไดว้า่ทั้งครอบครัว  
ชุมชน หน่วยงาน ลว้นประกอบข้ึนมาจากคนหลาย ๆ คน ดงันั้น หากระดบัปัจเจกบุคคลมีความสามารถ
ในการจดัการความรู้  ยอ่มส่งผลต่อความสามารถในการจดัการความรู้ของกลุ่มดว้ย 
   วิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการจดัการความรู้ด้วยตนเอง คือ ให้ผูเ้รียนได้เร่ิม
กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่การเร่ิมคิด คิดแลว้ลงมือปฏิบติั และเม่ือปฏิบติัแลว้จะเกิดความรู้จากการปฏิบติั  
ซ่ึงผูป้ฏิบติัจะจดจ าทั้งส่วนท่ีเป็นความรู้ฝังลึกและความรู้ท่ีเปิดเผยมีการบนัทึกความรู้ในระหว่างเรียนรู้
กิจกรรม หรือโครงการลงในสมุดบนัทึก ความรู้ปฏิบติัท่ีบนัทึกไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์
ส าหรับตนเองและผูอ่ื้น ในการน าไปปฏิบติัแกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนประสบอยู่ให้บรรลุเป้าหมาย และ       
ขั้นสุดทา้ยคือ ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาปรับปรุงส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา ยอ้นดูวา่ในกระบวนการเรียนรู้
นั้น  มีความบกพร่องในขั้นตอนใด ก็ลงมือพฒันาตรงจุดนั้นใหดี้ 
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ทกัษะการเรียนรู้เพือ่จัดการความรู้ในตนเอง 
   ผูเ้รียนจะตอ้งพฒันาตนเอง ให้มีความสามารถและทกัษะในการจดัการความรู้ดว้ยตนเองให้มี
ความรู้ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถฝึกทกัษะเพื่อการเรียนรู้ไดด้งัน้ี 
   ฝึกสังเกต ใช้สายตาและหูเป็นเคร่ืองมือ การสังเกตจะช่วยให้เข้าใจในเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ 
   ฝึกการน าเสนอ การเรียนรู้จะกวา้งข้ึนไดอ้ย่างไร หากรู้อยู่คนเดียว ตอ้งน าความรู้ไปสู่การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืน การน าเสนอให้คนอ่ืนรับทราบจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้กนัอยา่ง
กวา้งขวาง 
   ฝึกตั้งค าถาม ค าถามจะเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการเขา้ถึงความรู้ได ้  เป็นการตั้ง ค าถามให้
ตนเองตอบ หรือจะให้ใครตอบก็ได ้ ท าให้ไดข้ยายขอบข่ายความคิดความรู้ ท าให้รู้ลึก และรู้กวา้ง
ยิ่งข้ึนไปอีก อนัเน่ืองมาจากการท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ในค าถามท่ีสงสัยนั้น ค าถามควรจะถามว่า ท าไม
อยา่งไร ซ่ึงเป็นค าถามระดบัสูง 
   ฝึกแสวงหาค าตอบ ตอ้งรู้วา่ความรู้ หรือค าตอบท่ีตอ้งการนั้นมีแหล่งขอ้มูลให้คน้ควา้ไดจ้ากท่ี
ไหนบา้ง เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นห้องสมุด ในอินเทอร์เน็ต หรือเป็นความรู้ท่ีอยู ่ในตวัคนท่ีตอ้งไปสัมภาษณ์
ไปสกดัความรู้ออกมา เป็นตน้ 
   ฝึกบูรณาการเช่ือมโยงความรู้ เน่ืองจากความรู้เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดไม่มีพรมแดนกั้น ความรู้นั้น
สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัไปหมด จึงจ าเป็นตอ้งรู้ความเป็นองคร์วมของเร่ืองนั้น ๆ อยา่ง ยกตวัอยา่งปุ๋ยหมกั  
ไม่เฉพาะแต่มีความรู้เร่ืองวิธีท าเท่านั้น แต่เช่ือมโยงการก าหนดราคาไว ้ เพื่อจะขาย โยงไปท่ีวิธีใช้ถา้จะ
น าไปใชเ้อง หรือแนะน าให้ผูอ่ื้นใช้ โยงไปถึงบรรจุภณัฑ์วา่จะ บรรจุกระสอบแบบไหน ทุกอยา่งบูรณา
การกนัหมด 
   ฝึกบันทกึ จะบนัทึกแบบจดลงสมุดหรือเป็นภาพ หรือใชเ้คร่ืองมือบนัทึกใด ๆ ก็ได ้ตอ้งบนัทึกไว ้
บนัทึกใหป้รากฏร่องรอยหลกัฐานของการคิดการปฏิบติั เพื่อการเขา้ถึงและการ เรียนรู้ของบุคคลอ่ืนดว้ย 
   ฝึกการเขียน เขียนงานของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเองและผูอ่ื้น งานเขียน
หรือขอ้เขียนดงักล่าวจะกระจายไปเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูค้นในสังคมท่ีมาอ่านงานเขียน 
 

ข้ันตอนการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
   ในการเรียนรู้เพื่อจดัการความรู้ในตนเอง นอกจากวิเคราะห์ตนเองเพื่อก าหนดองค์ความรู้ท่ี
จ  าเป็นในการพฒันาตนเองแลว้นั้น การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ เป็นวิธีการคน้หาและ
เขา้ถึงความรู้ท่ีง่ายเป็นการเรียนรู้ทางลดั นัน่คือดูวา่ท่ีอ่ืนท าอยา่งไร เลียนแบบ best  practice และท าให้
ดีกวา่ เม่ือปฏิบติัแลว้เกิดความส าเร็จแมเ้พียงเล็กนอ้ยก็ถือวา่เป็น best practice ในขณะนั้น กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองสามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 
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   1. ข้ันการบ่งช้ีความรู้ ผูเ้รียนวิเคราะห์ตนเอง เพื่อรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ก าหนด
เป้าหมายในชีวิต ก าหนดแนวทางเดินไปสู่จุดหมาย และรู้วา่ความรู้ท่ีจะแกปั้ญหา และพฒันาตนเองคือ
อะไร 
   2. ข้ันสร้างและแสวงหาความรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งตระหนกัและเห็นความส าคญัของการแสวงหา
ความรู้ เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย แหล่งเรียนรู้ท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ ไดแ้ก่การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การแสวงหาความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเพื่อน โดยยอมรับใน
ความรู้ความสามารถซ่ึงกนัและกนั และตอ้งใชท้กัษะต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการสร้างความรู้ เช่น ฝึกสังเกต   
ฝึกน าเสนอ ฝึกการตั้งค  าถาม ฝึกการแสวงหาค าตอบ ฝึกบูรณาการเช่ือมโยงความรู้ ฝึกบนัทึก และฝึกการ
เขียน 
   3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จดัท าสารบญัจดัเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ ท่ี จ าเป็นตอ้งรู้
และน าไปใชเ้พื่อการพฒันาตนเอง การจดัการความรู้ให้เป็นระบบจะท าให้เก็บรวบรวม คน้หา และน ามา
ใชไ้ดง่้าย รวดเร็ว 
   4. ข้ันการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ความรู้ท่ีจ  าเป็นอาจตอ้งมีการคน้ควา้ และแสวงหา
เพิ่มเติม เพื่อใหค้วามรู้มีความทนัสมยั น าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
   5. การเข้าถึงความรู้ เม่ือมีความรู้จากการปฏิบติัแลว้มีการเก็บความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
สมุดบนัทึกความรู้ แฟ้มสะสมงาน  วารสาร หรือใชเ้ทคโนโลยีในการจดัเก็บรูปแบบเวบ็ไซต ์ วีดิทศัน์  
แถบบนัทึกเสียง และคอมพิวเตอร์ เพื่อใหต้นเองและผูอ่ื้นเขา้ถึงไดง่้ายอยา่งเป็นระบบ 
   6. ข้ันการแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อน ๆ 
หรือชุมชนเพื่อเรียนรู้ร่วมกนั อาจเป็นลกัษณะของการสัมมนาเวทีเร่ืองเล่าแห่งความส าเร็จ การศึกษาดู
งานหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นทางอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
   7. ข้ันการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งน าเสนอความรู้ในโอกาสต่าง ๆ  เช่น การจดันิทรรศการ การพบกลุ่ม 
การเขา้ค่าย หรอืการประชุมสัมมนา รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสารเวบ็ไซต ์
จดหมายข่าว เป็นตน้ 
 

ความส าเร็จของการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
   1. ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามแผนพฒันาตนเองท่ีไดก้ าหนดไว ้
   2. ผูเ้รียนตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองเพื่อเรียนรู้วิชาต่าง ๆ อยา่งเขา้ใจ และ
น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้
   3. ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  สามารถปรับตวัให้อยูใ่นสังคม
ได ้
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ตัวอย่างตาพร ากบัการจัดการความรู้ 
สุรินทร์  กจินิตย์ชีว์ 

 

  ตาพร า  เสนานาท อายุ  55 ปี ราษฎรต าบลบา้นหลวง อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พา
ครอบครัวไปหากินท่ีกรุงเทพ ฯ เม่ือหลายปีมาแลว้ แต่สุดทา้ยก็ตอ้งตดัสินใจกลบับา้น เพราะครอบครัว มี
แต่ความทุกขย์าก กินอยูแ่บบอด ๆ อยาก ๆ 
  เขามีท่ีดินเหลืออยู ่ 3 งาน จึงขุดร่องสวนและปลูกผกัโดยใชส้ารเคมี ทั้งปุ๋ย และยาปราบศตัรูพืช  
ใหภ้รรยาน าไปขายท่ีตลาด และเขายงัรับจา้งฉีดยาฆ่าหญา้ใหแ้ก่เพื่อนบา้นอีกดว้ย 
  มิช้ามินานเขาเร่ิมเจ็บป่วย ตวัซีดเหลือง จึงตอ้งไปหาหมอท่ีสถานีอนามยัขา้งบา้นไม่ได้หยุด   
ถึงหมอจะบอกตน้เหตุของความเจ็บป่วย แต่เขาก็เลิกไม่ไดเ้พราะลูกทั้ง 4 คน ตอ้งกินใชม้ากข้ึนและไป
โรงเรียนกนั 
  หน้ีสินพอกพูนข้ึน ตวัเขาเจ็บออดแอดมากข้ึน รายจ่ายสารพดัแต่รายไดมี้ 2 ทาง คือ ขายผกักบั
รับจา้งฉีดยาฆ่าหญา้ ไม่รู้จะจดัการกบัครอบครัวอยา่งไร หาทางออกไม่ไดก้็กลุม้ใจ เร่ิมมีปากเสียงกบั
สมาชิกในครอบครัว ท่ีพึ่งของเขาคือเหลา้กบับุหร่ี 
  วนัหน่ึง นายเชิด  พนัธ์ุเพง็  นกัจดัการความรู้ของชุมชนวฒันธรรมคลองขนมจีนไปพบเขา้ 
จึงไต่ถามสารทุกขสุ์ขดิบในฐานะเพื่อนบา้น เขาไดเ้ล่าเร่ืองโครงการชุมชนเป็นสุขให้ฟัง และชวนตาพร า
เขา้เป็นสมาชิกเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญอยู ่
  ตาพร าฟังนายเชิดอธิบายถึงการปลูกผกัแบบยัง่ยืนดว้ยการจดัการความรู้ เพื่อครอบครัวและชุมชน
เป็นสุขไปพร้อมกนั เป็นการจดัการดว้ยสติปัญญาเพื่อพฒันาปากทอ้ง คือ เศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว  
ชุมชน สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และความสุขไปพร้อมกนัแบบองคร์วมไม่แยกส่วน 
  ทุกเร่ืองทุกประเด็นท่ีนายเชิดช้ีแจงเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับตาพร า และตาพร าก็ไม่ สู้เขา้ใจนกั แต่ท่ี
ตดัสินใจเขา้ร่วมทนัทีเพราะเขาอยากออกจากความทุกขท่ี์ประสบอยูแ่ละเขาก็ไม่มีทางเลือกอ่ืน 
  ในช่วงตน้ของการเขา้โครงการตาพร าแทบจะลาออกเสียหลายคร้ัง เพราะเขาตอ้งแบ่งเวลาท ากิน
ไปเรียนรู้กบัส่ิงท่ีเขาไม่ค่อยจะเช่ือนกั แต่เขาก็สนใจเร่ืองท่ีจะท าให้เขาไม่เจ็บป่วย นอกจากนั้นการเขา้
กลุ่มท าใหเ้ขาไดรั้บความเห็นใจจากเพื่อน ๆ 
  เชิดไดพ้าตาพร าไปเรียนรู้เร่ืองเกษตรย ัง่ยืนจากเครือข่ายในต่างจงัหวดัพร้อมกบัเพื่อน ๆ ตาพร า
เรียนรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรเชิงระบบ เขาให้ความสนใจกบัการท าน ้ าส้มควนัไมจ้ากถ่านไม ้  เพื่อ
น าไปทดแทนสารเคมีก าจดัศตัรูพืชและในหมู่บา้นของเขาก็มีเศษตน้ไม ้ก่ิงไม ้ท่ีชุมชนตดัทิ้งไวม้ากมาย  
เขาสามารถน ามาจดัการใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งซ้ือหา 
  เม่ือกลบัมาถึงบา้นตาพร าลงมือท าเตาเผาถ่านแบบใหม่ทนัที เป็นเตาท่ีสามารถให้ทั้งถ่านและ
น ้ าส้มควนัไม ้ เขาท าแลว้ท าอีกจนส าเร็จ ซ่ึงนอกจากเขาจะไดน้ ้ าส้มควนัไมไ้ปใชใ้นสวนผกัแลว้ ยงัได้
ถ่านไวใ้ชใ้นครัวเรือนอีกดว้ย 
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  เม่ือเหลือใช้แลว้ตาพร าก็ขายให้กบัเพื่อนบา้น เขาขายดีจนผลิตไม่ทนั ตอ้งเพิ่มจ านวนเตาข้ึน  
เด๋ียวน้ีเขาไม่ตอ้งไปรับจา้งฉีดยาฆ่าหญา้แลว้วนั ๆ หน่ึงเขาท าสวนผกัใชน้ ้ าส้มควนัไมแ้ทนสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช กรองน ้าส้มควนัไมใ้ส่ขวดขายขวดละ 50 บาท กรอกถ่านใส่ถุงขายถุงละ 15 บาท ซ่ึงนอกจากเขา
จะลดรายจ่ายในครัวเรือนไดจ้ริงแลว้ เขายงัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย 
  วนั ๆ หน่ึงตาพร าขลุกอยูก่บัสวนผกั ขลุกอยูก่บัเตาถ่าน วางแผนงานในวนัรุ่งข้ึน วา่จะจดัการกบั
ผกัอะไรบา้ง อยา่งไร จะจดัการกบัการตลาดของถ่านและน ้ าส้มควนัไมอ้ยา่งไร จนลืมเร่ืองเหลา้บุหร่ีไป 
ปัจจุบนัเขาเกือบจะไม่ไดแ้ตะตอ้งมนัจะมีบา้งก็กบัเพื่อนๆ และสมาชิกเครือข่ายบางคนเป็นคร้ังคราว
เท่านั้น หน้ีสินจึงลดลงไปมาก แมจ้ะยงัไม่หมด แต่ก็มีความหวงัเพราะเขาจดัการได ้ความทุกขห์ลายดา้น
ลดลง ทั้งโรคภยัไขเ้จ็บและความสุขของครอบครัว ลูกคนหน่ึงลาออกจากโรงงานท ารองเทา้ช่วยพ่อแม่     
ทุกคนกินอ่ิมนอนหลบั 
  ช่วงหลงัน้ีตาพร าเป็นท่ียอมรับของเพื่อนบา้น ของสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายเกษตรย ัง่ยืน เขาเป็น
วทิยากรเร่ืองน ้าส้มควนัไมด้ว้ยความมัน่ใจ เขาสร้างความรู้เร่ืองน้ีดว้ยหน่ึงสมองกบัสองมือ และถ่ายทอด
ถึงมรรควิธีการจดัการทรัพยากร รวมทั้งการจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทุกข์ของครอบครัวดว้ย
ใบหนา้ยิม้แยม้ดว้ยน ้ าใจและเป็นสุข ปัจจุบนัเขาสร้างเครือข่ายเร่ืองน้ีถึง 4 อ าเภอในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  เม่ือวา่งจากงานเขานัง่มองดูสวน  และคิดทบทวนสาระต่าง ๆ ในส่ิงท่ีนายเชิดพูดคุยกบัเขาใน 
วนัแรก ออ้ ! การจดัการความรู้เป็นอยา่งน้ีเอง มนัคือการเรียนรู้ น าความรู้มาจดัการเชิงระบบ  สร้าง
ความรู้ใหม่เพื่อปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัโลกยุคใหม่ดว้ยสติปัญญา ปรับรูปแบบการพฒันาแต่รักษาความ
สมดุลของระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการย ัง่ยนืสืบไป 
น่ีคือการสรุปเร่ืองการจดัการความรู้ของตาพร า !!! 
 

การสรุปองค์ความรู้และการจัดท าสารสนเทศ 
การจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
 

การสรุปองค์ความรู้ 
   การจดัการความรู้ เรามุ่งหา “ความส าเร็จ” มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรามุ่งหาความส าเร็จ 
ในจุดเล็ก ๆ จุดนอ้ยต่างจุดกนั น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการขยายผลไปสู่ความส าเร็จท่ีใหญ่ข้ึน 
   องคค์วามรู้เป็นความรู้มาจากการปฏิบติัเรียกว่า “ปัญญา” กระบวนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง สังเกตส่ิงท่ีตนอยากรู้ลงมือปฏิบติัจริง คน้ควา้ และแสวงหาความรู้
เพิ่มจนคน้พบความรู้ สร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้และเกิดประสบการณ์ใหม่ การเรียนรู้แบบน้ีจะ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการคิดสู่การปฏิบติั และเกิด “ปัญญา” หรือองคค์วามรู้เฉพาะ
ของตนเอง 
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   องคค์วามรู้มีอยูอ่ยา่งมากมาย การปฏิบติังานจนประสบผลส าเร็จ รวมทั้งการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งการท างานท่ีส่งผลให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค ์ ถือวา่เป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึน
ทั้งส้ิน และเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีค่าต่อการเรียนรู้ทั้งส้ิน 
   การสรุปองคค์วามรู้มีความส าคญัต่อกระบวนการจดัการความรู้เป็นอยา่งยิ่ง เพราะการสรุปองค์
ความรู้จะเป็นการต่อยอดความรู้ให้กบัตนเองและผูอ่ื้น หากบุคคลอ่ืนตอ้งการความช่วยเหลือในการ
แกปั้ญหาบางเร่ือง เราจะใชค้วามรู้ท่ีมีอยูช่่วยเหลือเพื่อนไดอ้ยา่งไร และเม่ือเราจะเร่ิมตน้ท าอะไร เรารู้
บา้งไหมวา่มีใครท าเร่ืองน้ีมาบา้ง อยูท่ี่ไหนในชุมชนของเรา เพื่อท่ีเราจะท างานให้ส าเร็จไดง่้ายข้ึน และ
ไม่ท าผดิซ ้ าซอ้น การด าเนินการจดัการองคค์วามรู้อาจตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1. การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ  าเป็นหรือส าคญัต่องาน หรือกิจกรรมของกลุ่ม หรือองคก์ร 
   2. การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
   3. การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
   4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจกรรมงานของตน 
   5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยกุตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปล่ียน 
    เรียนรู้และสกดัขมุความรู้ ออกมาบนัทึกไว ้
   6. การจดับนัทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ท่ีครบถว้น ลุ่มลึก และเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากข้ึน 
   การจดัการความรู้เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการ เร่ิมจากการก าหนด “เป้าหมายของงาน” นัน่คือ
การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  ในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้คือ 
   1. การตอบสนอง คือ การสนองตอบความตอ้งการของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2. การมีนวตักรรม คือ 1) นวตักรรมในการท างาน 
      2) นวตักรรมทางผลงาน 
   3. ขีดความสามารถ คือ การมีสมรรถนะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของตนเอง 
   4. ประสิทธิภาพ คือ องคค์วามรู้ หรือ คลงัความรู้ 
 

การจัดท าสารสนเทศการจัดการความรู้ด้วยตนเอง 
   การจดัการความรู้ดว้ยตนเอง องค์ความรู้ก็ยงัอยูใ่นสมองคนในรูปของประสบการณ์จากการ
ท างานท่ีประสบผลส าเร็จนั้น เราตอ้งมีการถอดองคค์วามรู้ซ่ึงอาจไหลเวียนองคค์วามรู้จากคนสู่คน หรือ
จากคนมาจดัท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คนเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและน าไปสู่การปฏิบติัได ้ 
โดยการน าความรู้ท่ีไดม้าจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ของความรู้การช้ีแหล่งความรู้ การสร้างเคร่ืองมือในการ
เขา้ถึงความรู้ การกรองความรู้ การเช่ือมโยงความรู้ การจดัระบบองคค์วามรู้ยงัหมายรวมถึงการท าให้
ความรู้ละเอียดชดัเจนข้ึน องคค์วามรู้อาจจดัเก็บไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น บนัทึกความรู้ แฟ้มสะสมงาน
เอกสารจากการถอดบทเรียน แผน่ซีดี เวบ็ไซต ์เวบ็บล็อค เป็นตน้ 
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กระบวนการจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏบัิติการ 
 

กระบวนการจัดการความรู้ด้วยกลุ่มปฏิบัติการ 
   ในยุคของการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วนั้น ปัญหาจะมีความซับซ้อนมากข้ึน เราจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ท่ีหลากหลาย ความรู้ส่วนหน่ึงอยูใ่นรูปของเอกสาร ต ารา หรืออยู่ในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
เช่น เทปวิดีโอ แต่ความรู้ท่ีมีอยูม่ากท่ีสุดคืออยูใ่นสมองคน ในรูปแบบของประสบการณ์ ความจ า การ
ท างานท่ีประสบผลส าเร็จ การด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมปัจจุบนั จ าเป็นตอ้งใช้ความรู้อย่างหลากหลาย น า
ความรู้หลายวิชามาเช่ือมโยง บูรณาการให้เกิดการคิด วิเคราะห์ สร้างความรู้ใหม่จากการแกปั้ญหาและ
พฒันาตนเอง ความรู้บางอยา่งเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหา หรือพฒันาในระดบักลุ่ม องคก์ร  
หรือชุมชน ดงันั้น จึงตอ้งมีการรวมกลุ่มเพื่อจดัการความรู้ร่วมกนั 
 

ปัจจัยทีท่ าให้การจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการประสบผลส าเร็จ 
   1. วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในกลุ่ม คนในกลุ่มตอ้งมีเจตคติท่ีดีในการ แบ่งปัน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั มีความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ใหเ้กียรติกนั และเคารพความคิดเห็นของคนในกลุ่มทุกคน 
   2. ผู้น ากลุ่ม ตอ้งมองว่าคนทุกคนมีคุณค่า มีความรู้จากประสบการณ์ ผูน้ ากลุ่มตอ้งเป็น
ตน้แบบในการแบ่งปันความรู้ ก าหนดเป้าหมายของการจดัการความรู้ในกลุ่มให้ชดัเจน หาวิธีการให้คน
ในกลุ่มน าเร่ืองท่ีตนรู้ออกมาเล่าสู่กนัฟัง การให้เกียรติกบัทุกคนจะท าให้ทุกคนกลา้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค ์
   3. เทคโนโลยี ความรู้ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มปฏิบติัการเพื่อถอดองคค์วามรู้ ปัจจุบนัมีการใช้
เทคโนโลยีมาใชเ้พื่อการจดัเก็บ เผยแพร่ความรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง จดัเก็บในรูปของเอกสารในเวบ็ไซต ์ 
วดีิโอ VCD หรือจดหมายข่าว เป็นตน้ 
   4. การน าไปใช้ การติดตามประเมินผล จะช่วยให้ทราบว่าความรู้ท่ีได้จากการรวมกลุ่ม
ปฏิบติัการ มีการน าไปใช้หรือไม่ การติดตามผลอาจใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ หรือ ถอดบทเรียน
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ประเมินผลจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในกลุ่ม ความสัมพนัธ์ความเป็นชุมชนท่ีรวมตวักนั
เพื่อแลกเปล่ียนความรู้กนัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลใหก้ลุ่มเจริญเติบโตข้ึนดว้ย 
 

ตั ว อ ย่ า ง ก ลุ่ ม ห อ ม ท อ ง ย ัด เ ย ีย ด 
 

  บา้นปางป้อมกลาง ต าบลลอ อ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา เป็นพื้นท่ีท่ีปลูกกลว้ยกนัมาก ราคากลว้ย
ตกต ่า และมีกลว้ยชนิดหน่ึงท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “กลว้ยส้ม” ชาวบา้นไม่ค่อยนิยมรับประทาน เน่ืองจากเม่ือ
สุกแลว้จะมีรสออกเปร้ียว จะน าไปให้ไก่กิน เน้ือกลว้ยทั้งท่ียงัดิบหรือสุกจะมีสีเหลืองนวล นางอชิรา  
ปัญญาฟู  ซ่ึงเป็นหวัหนา้กลุ่ม ไดศึ้กษาวธีิการท ากลว้ยฉาบจากกลุ่มสตรีอ าเภอแม่ใจ และทดลองท ากลว้ย
ฉาบจากกลว้ยส้ม หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “กลว้ยหอมทอง” ทดลองหลายคร้ังและน าเนยมาเป็นส่วนผสม
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ของเคร่ืองปรุง ท าให้สีกลว้ยฉาบสวยเป็นธรรมชาติ มีความกรอบและมีรสชาติท่ีกลมกล่อมเน่ืองจากมี
ความเปร้ียวอยูใ่นตวั ท าให้ไดสู้ตรในการท ากลว้ยฉาบเฉพาะกลุ่ม จากนั้นสมาชิกกลุ่มสตรีไดร้วมตวักนั  
9 คน ลงหุ้นกนัคนละ 200 บาท เม่ือปี 2544 จดัตั้งกลุ่มเพื่อผลิตกลว้ยฉาบขาย และไดน้ ากลว้ยฉาบไป
เสนอ ขายให้คนท่ีรู้จกัและเจา้หนา้ท่ีจากส่วนราชการต่าง ๆ ซ่ึงทุกคนมองวา่ “รสชาติก็คงเหมือนกลว้ย
ฉาบธรรมดา” แต่เม่ือทดลองชิมแลว้จึงเห็นถึงความแตกต่างระหวา่งรสชาติของกลว้ยฉาบ จากกลว้ยน ้ าวา้
กบักลว้ยฉาบจากกลว้ยหอมทอง จึงใหค้วามสนใจสั่งซ้ือมากข้ึน และรู้จกัในนาม “กลว้ยยดัเยียด” ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของการน าไปเสนอขายดว้ยการขอร้องก่ึงบงัคบัใหค้นซ้ือนัน่เอง 
   ต่อมาส่วนราชการในอ าเภอไดใ้ห้การสนบัสนุนมากข้ึน เสนอให้มีการท าป้ายผลิตภณัฑ์ใหม่  
และใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น “กลว้ยหอมทองเมืองจุน” แต่เม่ือน าไปขายแลว้ไม่มีคนรู้จกัและไม่แน่ใจในคุณภาพ
ของสินคา้ จึงขายไดไ้ม่ดี ท าใหต้อ้งกลบัมาใชช่ื้อเหมือนเดิมวา่ “กลว้ยหอมทองยดัเยยีด” จนถึงปัจจุบนั 
   ในการบริหารจดัการของกลุ่ม ไดมี้การแบ่งหน้าท่ีสมาชิกกลุ่มให้รับผิดชอบเป็นฝ่ายต่าง ๆ  
ประกอบดว้ย ประธานกลุ่ม กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายการ เงินบญัชี และมี
เลขานุการกลุ่ม มีสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 20 คน มีการลงหุ้นเพิ่มและมีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกลุ่มได้
กูย้มื กลุ่มไดส้ร้างงานให้กบัคนในชุมชนนัน่คือส่งเสริมให้ปลูกกลว้ยขายให้กบักลุ่ม และเม่ือมีกลว้ยเขา้
มาเป็นจ านวนมาก จะจา้งแรงงานจากคนในชุมชนมาปอกกลว้ยเพื่อทอดไว้ และจะฉาบเม่ือมีลูกคา้สั่ง
สินคา้เขา้มาท าใหไ้ดก้ลว้ยท่ีใหม่และกรอบอยูต่ลอดเวลา 
   การพฒันาผลิตภณัฑ์ กลุ่มไดมี้การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัทุกเดือน และมีการ
น าสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ เพื่อน าความรู้ใหม่ ๆ มาพฒันาผลิตภณัฑ์ และมีการ
เช่ือมโยงกบัเครือข่ายซ่ึงเป็นกลุ่มสตรีอ่ืน ๆ ในการหาตลาดร่วมกนั แลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการบริหาร
จดัการกลุ่มให้ย ัง่ยืน และจากการท่ีกลุ่มไดไ้ปศึกษาดูงานการผลิตกลว้ยฉาบท่ีจงัหวดัสุโขทยั ท าให้กลุ่ม
ไดเ้ครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาผลิตภณัฑ์กวา้งข้ึน ความรู้จากการไปศึกษาดูงานท าให้
กลุ่มไดแ้นวคิดเก่ียวกบัการฝานกลว้ยฉาบให้ไดใ้นปริมาณมาก ๆ ไดเ้รียนรู้และขยายการผลิตสินคา้ชนิด
อ่ืน ๆ เพิ่ม เช่น การท าเผือกฉาบ มนัฝร่ังทอด และการพฒันารสชาติของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย
มากข้ึน ท าให้กลุ่มไดรั้บการพฒันา มีใบอนุญาตท่ีเรียกว่า อย. มาเป็นเคร่ืองก ากบัถึงคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์มีการขยายตลาดไปต่างจงัหวดั และต่างประเทศ กลุ่มจึงเป็นท่ีรู้จกัและด ารงอยูไ่ดม้าจนถึงทุก
วนัน้ี 
   จากตวัอยา่งการด าเนินการกลุ่มกลว้ยหอมยดัเยียด ไดมี้การน าการจดัการความรู้มาใชเ้พื่อการ
พฒันากลุ่มกระบวนการจดัการความรู้ของกลุ่มเป็นดงัน้ี 
   1. การบ่งช้ีความรู้ เป้าหมายของการรวมกลุ่มกล้วยหอมยดัเยียด คือ สร้างรายไดใ้ห้กบั
สมาชิกกลุ่มอาชีพ และพฒันากลุ่มอาชีพให้เขม้แข็ง ย ัง่ยืน มีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง กลุ่มตอ้งมีความรู้ใน
เร่ืองวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การตลาด การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย 
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   2. การสร้างและแสวงหาความรู้  เม่ือก าหนดองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการพฒันากลุ่มอาชีพแลว้  
กลุ่มมีการส ารวจหาแหล่งความรู้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการท ากลว้ยฉาบ ซ่ึงก่อนด าเนินการแสวงหาความรู้ 
ไดมี้การปรึกษาหารือกนัในกลุ่ม รวมทั้งส่วนราชการท่ีให้การสนบัสนุน จากนั้นไดร้วบรวมรายช่ือกลุ่ม
อาชีพท่ีท าเร่ืองกลว้ยในจงัหวดัพะเยา เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
   3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เม่ือมีการแสวงหาความรู้แลว้ ไดมี้การจดัท าท าเนียบกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ทั้งท่ีอยูใ่นจงัหวดัพะเยา และจงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัต่อไป 
   4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ความรู้ท่ีไดจ้ากกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มไดมี้การแยกแยะถึง
ปัญหาและจุดเด่นของการด าเนินการพฒันากลุ่มอาชีพในแต่ละกลุ่ม และน ามาจดัท าเวทีเพื่อให้สมาชิก
กลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ถึงจุดเด่นจุดดอ้ยของกลุ่ม เพื่อการพฒันากลุ่มใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
   5. การเข้าถึงความรู้ กลุ่มไดส้ร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ในองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันา
กลุ่มร่วมกนั ทั้งความรู้ในเร่ืองวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การตลาด การบริหารจดัการกลุ่ม 
   6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ กลุ่มมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยูต่ลอด สร้างความ
สามคัคีภายในกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งกลุ่มท่ีอยูใ่นจงัหวดัพะเยา และกลุ่มท่ีอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน
จากการศึกษาดูงาน และประชุมสัมมนา รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการจากการพบเจอ
กนัในการออกร้านในงานต่าง ๆ ท่ีส่วนราชการเป็นผูจ้ดั 
  7. การเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่มเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ยกระดบัความรู้ในเร่ืองวตัถุดิบ ท าใหมี้
วตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตตลอดทั้งปี มีกระบวนการผลิตท่ีง่ายไม่ยุง่ยากและเป็นอนัตราย ผลิตไดจ้  านวน
มาก ๆ เพียงพอต่อความตอ้งการ มีการขยายตลาดเพิ่ม มีการรวมหุน้ในกลุ่มเพื่อเป็นเงินทุนของกลุ่มและ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีเดือดร้อน 
 

การสรุปองค์ความรู้และการจัดท าสารสนเทศการจัดการความรู้ 
ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ 
 

   ในการปฏิบติังานแต่ละคร้ัง กลุ่มจะตอ้งมีการสรุปองคค์วามรู้เพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศเผยแพร่
ความรู้ให้กบัสมาชิกกลุ่ม และกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีสนใจในการเรียนรู้ และเม่ือมีการ ด าเนินการจดัหาหรือสร้าง
ความรู้ใหม่จากการพมันาข้ึนมา ตอ้งมีการก าหนดส่ิงส าคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้ และตอ้งพิจารณา
ถึงวธีิการในการเก็บรักษาและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามความตอ้งการ  ซ่ึงกลุ่มตอ้งจดัเก็บองคค์วามรู้
ไวใ้ห้ดีท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลข่าวสารสนเทศ การวิจยั การพฒันา  โดยตอ้งค านึงถึงโครงสร้างและ
สถานท่ีหรือฐานของการจดัเก็บ ตอ้งสามารถคน้หาและส่งมอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีการจ าแนกหมวดหมู่
ของความรู้ไวอ้ยา่งชดัเจน 
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การสรุปองค์ความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ 
   การจดัการความรู้กลุ่มปฏิบติัการ เป็นการจดัการความรู้ของกลุ่มท่ีรวมตวักนั มีจุดมุ่งหมายของ
การท างานร่วมกนัใหป้ระสบผลส าเร็จ ซ่ึงมีกลุ่มปฏิบติัการหรือท่ีเรียกวา่ “ชุมชนนกัปฏิบติั” เกิดข้ึนอยา่ง
มากมาย เช่น กลุ่มฮกัเมืองน่าน กลุ่มเล้ียงหมู กลุ่มเล้ียงกบ กลุ่มเกษตรอินทรีย ์กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์ หรือ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน กลุ่มเหล่าน้ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
   องคค์วามรู้จึงเป็นความรู้และปัญญาท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพและบริบทของชุมชน การสร้าง
องค์ความรู้หรือชุดความรู้ของกลุ่มไดแ้ลว้ จะท าให้สมาชิกกลุ่มมีองค์ความรู้ หรือชุดความรู้ไวเ้ป็น
เคร่ืองมือในการพฒันางาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนอยา่งภาคภูมิใจ เป็นการต่อยอด
ความรู้และการท างานของตนต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดอยา่งท่ีเรียกวา่เกิดการเรียนรู้และพฒันากลุ่มอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
   ในการสรุปองคค์วามรู้ของกลุ่ม  กลุ่มจะตอ้งมีการถอดองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการ ปฏิบติั การ
ถอดองคค์วามรู้จึงมีลกัษณะของการไหลเวียนความรู้จากคนสู่คน และจากคนสู่กระดาษ นัน่คือการองค์
ความรู้มาบนัทึกไวใ้นกระดาษ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ใหก้บั คนท่ีสนใจไดศึ้กษาและพฒันาความรู้
ต่อไป ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการรวมกลุ่มปฏิบติัการ คือ 
   1. การสร้างบรรยากาศของการท างานร่วมกนั กลุ่มมีความเป็นกนัเอง 
   2. ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เป็นหวัใจส าคญัของการท างานเป็นทีม สมาชิกทุกคนควร
ไวว้างใจกนั ซ่ือสัตยต่์อกนั ส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผย ไม่มีลบัลมคมใน 
   3. การมอบหมายงานอย่างชดัเจน สมาชิกทุกคนงานเขา้ใจวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ยอมรับภารกิจหลกัของทีมงาน 
   4. การก าหนดบทบาทให้กบัสมาชิกทุกคน สมาชิกแต่ละคนเขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาท
ของตนเอง และเรียนรู้เขา้ใจในบทบาทของผูอ่ื้นในกลุ่ม ทุกบทบาทมีความส าคญั รวมทั้งบทบาทในการ
ช่วยรักษาความเป็นกลุ่มใหม้ัน่คง เช่น การประนีประนอม การอ านวย ความสะดวก การใหก้ าลงัใจ เป็นตน้ 
   5. วธีิการท างาน ส่ิงส าคญัท่ีควรพิจารณา คือ 
    1) การส่ือความ การท างานเป็นกลุ่มตอ้งอาศยับรรยากาศ การส่ือความท่ีชดัเจน เหมาะสม 
ซ่ึงจะท าให้ทุกคนกลา้เปิดใจแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัจนเกิดความ
เขา้ใจ และน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
    2) การตดัสินใจ การท างานเป็นกลุ่มตอ้งใช้ความรู้ในการตดัสินใจร่วมกนั เม่ือ เปิด
โอกาสให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น และร่วมตดัสินใจแลว้ สมาชิกยอ่มเกิดความ ผกูพนัท่ีจะท า
ใหส่ิ้งท่ีตนเองไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่ตน้ 
    3) ภาวะผูน้ า คือ บุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น การท างานเป็นกลุ่มควร ส่งเสริมให้
สมาชิกในกลุ่มทุกคนไดมี้โอกาสแสดงความเป็นผูน้ า เพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกวา่ ไดรั้บการยอมรับ  
จะไดรู้้สึกวา่การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มนั้นมีความหมายปรารถนาท่ีจะท าอีก 
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    4) การก าหนดกติกาหรือกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีจะเอ้ือต่อการท างานร่วมกนัให้บรรลุเป้าหมาย  
ควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑท่ี์จะน ามาใชร่้วมกนั 
   6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานของกลุ่ม ควรมีการประเมินผลการท างานเป็น
ระยะในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการและเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน การประเมินผลงาน  
ท าให้สมาชิกไดรั้บทราบความกา้วหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งพฒันากระบวนการ
ท างาน หรือการปรับปรุงแกไ้ขร่วมกนั ซ่ึงในท่ีสุดสมาชิกจะไดท้ราบ วา่ผลงานบรรลุเป้าหมาย และมี
คุณภาพมากนอ้ยเพียงใด 
 

ตัวอย่างการสรุปองค์ความรู้กลุ่มกล้วยหอมยดัเยยีด 
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สารสนเทศการจัดการความรู้ด้วยการรวมกลุ่มปฏบัิติการ 
 

   สารสนเทศการจดัการความรู้ดว้ยการรวมกลุ่มปฏิบติัการ หมายถึงการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันางาน พฒันาคน หรือพฒันากลุ่ม ซ่ึงอาจจดัท าเป็นเอกสารคลังความรู้ของกลุ่ม 
หรือเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์ เพื่อแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างาน 
   ตวัอยา่งของสารสนเทศจากการรวมกลุ่มปฏิบติัการ ไดแ้ก่ 
   1. บนัทึกเร่ืองเล่า  เป็นเอกสารท่ีรวบรวมเร่ืองเล่า  ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จ  อาจแยกเป็นเร่ือง ๆ เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจเฉพาะเร่ืองไดศึ้กษา 
   2. บนัทึกการถอดบทเรียนหรือการถอดองค์ความรู้ เป็นการทบทวนสรุปผลการท างานท่ี
จดัท าเป็นเอกสาร อาจจดัท าเป็นบนัทึกระหว่างการท างานและหลงัจากท างานเสร็จแล้ว เพื่อให้เห็น
วธีิการแกปั้ญหาในระหวา่งการท างาน และผลส าเร็จจากการท างาน 
   3. วีซีดีเร่ืองสั้น เป็นการจดัท าฐานขอ้มูลความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั ท่ีมีการใช้
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์กนัอยา่งแพร่หลาย การท าวีซีดีเป็นเร่ืองสั้น เป็นการเผยแพร่ให้บุคคลไดเ้รียนรู้และ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหา หรือพฒันางานในโอกาสต่อไป 
   4. คู่มือการปฏิบติังาน การจดัการความรู้ท่ีประสบผลส าเร็จจะท าให้เห็นแนวทางของการ
ท างานท่ีชดัเจน การจดัท าเป็นคู่มือเพื่อการปฏิบติังาน จะท าให้งานมีมาตรฐานและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ
น าไปพฒันางานได ้
   5. อินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัมีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย และมีการส่ือสาร   
แลกเปล่ียนความรู้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตในเวบ็ไซต์ต่าง ๆ มีการบนัทึกความรู้ทั้งในรูปแบบของ  เวบ็
บล็อก เวบ็บอร์ด และรูปแบบอ่ืน ๆ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งเก็บขอ้มูลจ านวนมากในปัจจุบนั  เพราะคน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 
 
กจิกรรม 
 
กจิกรรมที ่1 การจดัการความรู้ดว้ยตนเองตอ้งอาศยัทกัษะอะไรบา้ง  และผูเ้รียนมีวธีิการจดั 
          การความรู้ดว้ยตนเองอยา่งไร  ยกตวัอยา่ง 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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กจิกรรมที่ 2 องคค์วามรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการจดัการความรู้ดว้ยตนเองคืออะไร  
       (แยกเป็นขอ้ ๆ) 

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

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

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

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

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

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

กจิกรรมที ่3 ใหผู้เ้รียนเขียนเร่ืองเล่าแห่งความส าเร็จ  และรวมกลุ่มกบัเพื่อนท่ีมีเร่ืองเล่าลกัษณะ  
    คลา้ยกนัผลดักนัเล่าเร่ือง สกดัความรู้จากเร่ืองเล่าของเพื่อน ตามแบบฟอร์ม  
    ดงัน้ี 
 

แบบฟอร์มการบันทกึขุมความรู้จากเร่ืองเก่า 
 
ช่ือเร่ือง
..................................................................................................................................................................... 
ช่ือผูเ้ล่า
..................................................................................................................................................................... 
 
1. เน้ือเร่ืองยอ่ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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2. การบนัทึกขมุความรู้จากเร่ืองเล่า 
 2.1 ปัญหา
............................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 2.2 วธีิแกปั้ญหา (ขมุความรู้).............................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 2.3 ผลท่ีเกิดข้ึน
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 2.4 ความรู้สึกของผูเ้ล่า / ผูเ้ล่าไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง จากการท างานน้ี 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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3. แก่นความรู้ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 

กจิกรรมที ่4 ใหผู้เ้รียนจบักลุ่ม 3 - 5 คน ไปถอดองคค์วามรู้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน และ 
    น ามาสรุปเป็นองคค์วามรู้ ตามแบบฟอร์มดงัน้ี 
   สรุปองค์ความรู้กลุ่ม..................................................................................................................... 
ท่ีอยูก่ลุ่ม...................................................................................................................................................... 
ช่ือผูถ้อดองคค์วามรู้ 1........................................................................................................................ 
     2........................................................................................................................ 
     3........................................................................................................................ 
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แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู้ 

 
ค าช้ีแจง : จงกากบาท X เลอืกข้อทีท่่านคิดว่าถูกต้องทีสุ่ด 
 
   1. การจดัการความรู้เรียกสั้น ๆ วา่อะไร 
    ก. MK 
    ข. KM 
    ค. LO 
    ง. QA 
   2. เป้าหมายของการจดัการความรู้คืออะไร 
    ก. พฒันาคน 
    ข. พฒันางาน     
    ค. พฒันาองคก์ร 
    ง. ถูกทุกขอ้ 
   3. ขอ้ใดถูกตอ้งมากท่ีสุด 
    ก. การจดัการความรู้  หากไม่ท า  จะไม่รู้ 
    ข. การจดัการความรู้คือการจดัการความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ 
    ค. การจดัการความรู้ถือเป็นเป้าหมายของการท างาน 
    ง. การจดัการความรู้คือการจดัการความรู้ท่ีมีในเอกสาร ต ารา มาจดัใหเ้ป็น 
     ระบบ 
   4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไร 
    ก. ปัญญา 
    ข. สารสนเทศ 
    ค. ขอ้มูล 
    ง. ความรู้ 
   5. ชุมชนนกัปฏิบติั  (Cop)  คืออะไร 
    ก. การจดัการความรู้ 
    ข. เป้าหมายของการจดัการความรู้ 
    ค. วธีิการหน่ึงของการจดัการความรู้ 
    ง. แนวปฏิบติัของการจดัการความรู้ 
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   6. รูปแบบการจดัการความรู้ตามโมเดลปลาทู  ส่วน  “ทอ้งปลา”  หมายถึงอะไร 
    ก. การก าหนดเป้าหมาย 
    ข. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    ค. การจดัเก็บเป็นคลงัความรู้ 
    ง. ความรู้ท่ีชดัแจง้ 
   7. ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้คือใคร 
    ก. คุณเอ้ือ 
    ข. คุณอ านวย 
    ค. คุณกิจ 
    ง. คุณลิขิต 
   8. สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 
    ก. เอกสาร 
    ข. วซีีดี 
    ค. เวบ็ไซต ์
    ง. ถูกทุกขอ้ 
   9. การจดัการความรู้ดว้ยตนเองกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความเก่ียวขอ้งกนั 
    หรือไม่  อยา่งไร 
    ก. เก่ียวขอ้งกนั  เพราะการจดัการความรู้ในบุคคลหลาย ๆ คน  รวมกนัเป็น 
     ชุมชน  เรียกวา่เป็นชุมนุมแห่งการเรียนรู้ 
    ข. เก่ียวขอ้งกนั  เพราะการจดัการความรู้ใหก้บัตนเองก็เหมือนกบัจดัการความรู้ 
     ใหชุ้มชนดว้ย 
    ค. ไม่เก่ียวขอ้งกนั  เพราะจดัการความรู้ดว้ยตนเองเป็นปัจเจกบุคคล  ส่วน 
     ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเร่ืองของชุมชน 
    ง. ไม่เก่ียวขอ้งกนั  เพราะชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 
    10. ปัจจยัท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้การรวมกลุ่มปฏิบติัการประสบผลส าเร็จคืออะไร 
    ก. พฤติกรรมของคนในกลุ่ม 
    ข. ผูน้ ากลุ่ม 
    ค. การน าไปใช ้
    ง. ถูกทุกขอ้ 
 
เฉลย           1) ข     2) ง     3) ก     4) ก     5) ค     6) ข     7) ข     8) ง     9) ก     10) ง 
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แ บ บ ป ร ะ เ ม ิน ต น เ อ ง ห ล ัง เ รี ย น 
 
บทสะท้อนทีไ่ด้จากการเรียนรู้ 
   1. ส่ิงท่ีท่านประทบัใจในการเรียนรู้รายวชิาการจดัการความรู้ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

   2. ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบในการเรียนรู้รายวชิาการจดัการความรู้ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

   3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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บทที ่4 
คดิเป็น 

สาระส าคญั 
 ทบทวนท าความเขา้ใจกบัความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ และเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้
เร่ืองของการคิดเป็น กระบวนการแก้ปัญหาของคนคิดเป็นและปรัชญาคิดเป็น ศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะ
ของขอ้มูลทั้งดา้นวิชาการ ตนเอง และสังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเทคนิคการเก็บขอ้มูล เพื่อน าไปใช้ใน
การเลือกเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวมาใชป้ระกอบการคิดตดัสินใจอยา่งคนคิดเป็น 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายทบทวนความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ กบัความเช่ือมโยงสู่กระบวนการคิด

เป็นและปรัชญาคิดเป็นได ้
2. จ าแนก เปรียบเทียบ ตรวจสอบ ลักษณะของข้อมูลด้านวิชาการ ตนเอง และสังคม

ส่ิงแวดล้อมท่ีจะน ามาใช้ประกอบการคิดและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาของคน 
คิดเป็นได ้

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
1. ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ และการเช่ือมโยงสู่กระบวนการคิดเป็นและปรัชญา 

คิดเป็น 

2. ลกัษณะและความแตกต่างของขอ้มูลด้านวิชาการ ตนเอง และสังคมส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
เทคนิคการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล การคิดเป็นท่ีจะน ามาใช้ประกอบการ
คิด การตดัสินใจ แกปั้ญหาของคนคิดเป็น 

3. กรณีตวัอยา่งเพื่อการฝึกปฏิบติั 

 

ข้อแนะน าการจัดการเรียนรู้ 

1. คิดเป็น  เป็นวชิาท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการคิด การวิเคราะห์ และแสวงหาค าตอบดว้ย
การใช้กระบวนการท่ีหลากหลาย เปิดกวา้ง เป็นอิสระมากกว่าการเรียนรู้ท่ีเน้นเน้ือหาให้
ท่องจ าหรือมีค าตอบส าเร็จรูปให ้โดยผูเ้รียนไม่ตอ้งคิด ไม่ตอ้งวเิคราะห์เหตุและผลเสียก่อน 
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2. ขอแนะน าว่า กระบวนการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้ น ผู ้เ รียนในระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้บางคนเท่านั้นท่ีเคยเรียนมาจากหลกัสูตร กศน. 51 ระดบัประถมศึกษาท่ี
เคยเรียนรู้แบบพบกลุ่ม เคยอภิปรายถกแถลงมาก่อน แต่ส่วนใหญ่เรียนมาจากการศึกษาใน
ระบบ จึงควรให้ไดฝึ้กประสบการณ์การเรียนดว้ยวิธีพบกลุ่มไดร่้วมการอภิปรายถกแถลง 
เพื่อให้ผูเ้รียนและครูช่วยกนัแสวงหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด และช่วยให้ผูเ้รียนได้
คุน้เคยและมัน่ใจในการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ต่อไป ส่วนผูท่ี้เคยเรียนการ
อภิปรายกลุ่มมาแลว้ ก็ใชโ้อกาสน้ีฝึกทกัษะให้มัน่ใจเพิ่มข้ึน และจะไดช่้วยเพื่อน ๆ ให้ร่วม
กิจกรรมไดร้วดเร็วมากข้ึน 

3. เน่ืองจากเป็นวชิาท่ีประสงคจ์ะใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด การวิเคราะห์ เพื่อแสวงหาค าตอบดว้ย
ตนเองมากกว่าท่องจ าเพื่อหาความรู้แบบเดิม ครูและผูเ้รียนจึงควรจะต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการท่ีแนะน า โดยไม่ขา้มขั้นตอนจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที ่  1  ปฐมบทของการคดิเป็น 

  “คิดเป็น คืออะไร ใครรู้บา้ง 

 มีทิศทางมาจากไหน ใครเคยเห็น 

 จะเรียนร ่ าท าอยา่งไรให ้“คิดเป็น” 

 ไม่ลอ้เล่นใครตอบไดข้อบใจเอย” 

 

ความเช่ือพืน้ฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่ 

 ทุกวนัน้ีนอกจากเด็กและเยาวชนท่ีคร ่ าเคร่งเรียนหนงัสืออยู่ในโรงเรียนกนัมากมายทัว่ประเทศ
แล้ว ก็ยงัมีเยาวชนและผูใ้หญ่จ านวนไม่น้อยท่ีสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่างก็ใช้เวลาว่างจากการท างาน หรือ
วนัหยุดไปเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งวิชาสามญั วิชาอาชีพ หรือการฝึกทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ จากส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีแพร่หลายมากมายท่ีเรียกวา่ การศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั ผูเ้รียนเหล่าน้ีบางคนเป็นเยาวชนท่ียงัเรียนไม่จบมธัยมศึกษาตอนตน้ แต่ตอ้ง
ออกมาท างานเพราะครอบครัวยากจน มีพี่นอ้งหลายคน บางคนไม่ไดเ้รียนหนงัสือแต่ท างานเป็นเจา้ของ
กิจการใหญ่โต บางคนจบปริญญาแลว้ก็ยงัมาเรียนอีก บางคนอายมุากแลว้ก็ยงัสนใจมาฝึกวิชาชีพและวิชา
ท่ีสนใจ เช่น ร้องเพลง ดนตรี หมอดู พระเคร่ือง เป็นตน้ และมีจ านวนไม่นอ้ยท่ีเรียนรู้ การท าร้านอาหาร 
การท าร้านขายทอง หรือการท าการเกษตรปลูกส้มโอตามท่ีพ่อแม่ ปู่  ย่า ตา ยาย ท ามาหากินมาหลาย 
ชัว่อายคุน 

 

กจิกรรมที ่ 1 

 คนทุกคนมีความแตกต่างกนัเป็นธรรมดา ท่านเคยรู้บา้งไหมว่า เหตุใดนกัศึกษาเหล่าน้ีจึงคิดมา
เรียนหนงัสือ เม่ืออายเุลยวยัท่ีจะเรียนในโรงเรียนแลว้ ค าตอบมีหลากหลายแตกต่างกนัไป เช่น 

- อยากมีโอกาสไดเ้รียนสูง ๆ ไดเ้ป็นเจา้คนนายคน  
- เรียนจบระดบัประถมศึกษาแลว้ตั้งแต่เด็ก ๆ อยากเรียนต่อระดบัมธัยมศึกษาบา้ง  
- ตอ้งการน าความรู้ไปใชพ้ฒันาตนเอง พฒันาอาชีพใหดี้ข้ึน มีรายไดดี้กวา่เดิม  
- ตอ้งการพบเพื่อนรุ่นเดียว วยัเดียวกนั ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดดว้ยกนั  
- มีเงินมีทอง มีงานท าเป็นหลกัเป็นฐาน มีช่ือเสียงเด่นดงัแล้ว อยากมีวุฒิการศึกษาสูง ๆ มาประดบั

ตวัเอง  
- มีฐานะดี เป็นเจา้ของกิจการใหญ่โตระดบัประเทศและนานาชาติ แต่มีวุฒิทางการศึกษาเพียงแค่ 

ม. 3 ก็อายเขา 
- อยากเรียนปริญญาบา้ง ตั้งใจจะสมคัรเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน แต่วุฒิการศึกษาไม่เพียงพอ จึง

ตอ้งมาเรียนใหไ้ดว้ฒิุตามท่ีกฎหมายก าหนด  



118 

- มาเรียนใหจ้บมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจะไดมี้โอกาสประเมินเล่ือนต าแหน่งเป็นนายทหารชั้น
สัญญาบตัร  

- มาเรียนวชิาชีพท าอาหารตามท่ีเพื่อน ๆ ชวนมา ตั้งใจจะน าความรู้ไปท าอาหารขายในชุมชน เม่ือ
เรียนส าเร็จ ฯลฯ 
ค าตอบอาจจะมีอีกมากมายตามเหตุผลของแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกนั หรือบางคนอาจมีเหตุผล

เหมือนกบัคนอ่ืนบา้ง แมแ้ต่ตวัท่านเอง เคยถามตวัเองบา้งไหมวา่ มาเรียนท่ีน่ีเพราะอะไร?  
ค าตอบของท่าน คือ 
เพ ร าะ  _____________________________________________________________________

(ลองเติมตามใจท่าน) ถา้จะถามต่ออีกวา่ ท าไมเหตุผลของหลายคนท่ีกล่าวมาแลว้ใน การเรียนท่ีน่ีจึงไม่
เหมือนกันทุกคนและอาจจะไม่เหมือนกับเหตุผลของท่าน? หลายคนตอบว่า เพราะเขาไม่ใช่ท่าน 
ความคิด ความประสงค ์ความตอ้งการของเขาจึงแตกต่างไปจากของท่าน 

ท่านวา่จริงไหม? (ลองคิด แต่ไม่ตอ้งเขียนตอบ) 
ถ้าเรียนจบหลักสูตรและคุณครูประเมินผลการเรียนรู้แล้วปรากฏว่า ท่านมีความรู้จริงผ่านการ

ประเมินจบหลกัสูตรตามท่ีท่านตั้งความหวงัไว ้ท่านจะรู้สึกอยา่งไร (โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในกรอบ
เห็นดว้ย) 

         ดีใจ  มีความสุข     เสียใจ  ไม่มีความสุข 
แต่ถ้าเรียนจบหลกัสูตรตามท่ีท่านตั้งใจมาเรียนแลว้ ปรากฏว่า ท่านไม่สามารถผ่านการประเมินจบ

หลกัสูตรได ้ความตั้งใจท่ีจะมาเรียนท่ีน่ีจึงไม่ส าเร็จ ท่านจะรู้สึกอยา่งไร (โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในกรอบ
เห็นดว้ย) 

         ดีใจ มี ความสุข     เสียใจ  ไม่มีความสุข 
เช่ือวา่ ค  าตอบของท่านก็คงเหมือนกนัทุกคน นัน่ก็คือ คนทุกคนมีความแตกต่างกัน มีการด าเนิน

ชีวติทีต่่างกนั ความคาดหวงั ความต้องการต่าง ๆ ในชีวิตก็แตกต่างกัน แต่ทุกคนก็ต้องการความส าเร็จใน
ชีวติด้วยกนัทุกคน ซ่ึงถ้าประสบความส าเร็จก็จะมีความสุข  ความเช่ือดงักล่าวน้ี เป็นความจริงในชีวิต 1 
ใน 5 ขอ้ ของคน ท่ีดร. โกวิท  วรพิพฒัน์  อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดใ้ชเ้ป็นพื้นฐานความคิดท่ี
ส าคญัในการจดัการศึกษาผูใ้หญ่หลายโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นตน้มา ความจริงในชีวิตของคน 5 
ประการ ท่ีต่อมาเรียกกนัวา่ ความเช่ือพืน้ฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่น้ีนบัวา่เป็นปฐมบท หรือท่ีมาของค าวา่ 
คิดเป็น 

 
 
 
 

 



119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ใบงานที ่1 การเรียนรู้ร่วมกนั 

 ใบงานน้ีจะเน้นการอธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัคิด รู้จกั
วิเคราะห์ รู้จกัการแสวงหาค าตอบดว้ยตนเอง หรือจากกระบวนการอภิปรายกลุ่ม โดยท่ีครูไม่บอก 
หรือมีค าตอบส าเร็จรูปให ้กระบวนการท่ีวา่น้ีอาจเป็นดงัน้ี 

ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 - 3 กลุ่มย่อย ให้ผูเ้รียนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม  
เพื่อเป็นผูน้ าอภิปรายและผูจ้ดบนัทึกผลการอภิปรายของกลุ่ม และน าผลการอภิปรายของกลุ่มเสนอ
ต่อท่ีประชุมกลุ่มใหญ่ ครูน าเสนอกรณีตวัอยา่ง พร้อมประเด็นอภิปรายให้ผูเ้รียนทุกกลุ่มยอ่ย อภิปราย
ถกแถลงเพื่อหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดให้ ครูติดตาม สังเกตเหตุผลของกลุ่ม หากขอ้มูลยงัไม่
เพียงพอ ครูอาจช้ีแนะให้อภิปรายเพิ่มเติม ในส่วนของขอ้มูลท่ียงัขาดอยูไ่ด ้เลขานุการกลุ่มซ่ึงอาจะมี
ได ้1 - 2 คน บนัทึกผลการพิจารณาหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดให้เป็นค าตอบสั้น ๆ เพียงให้ได้
ใจความ แลว้น าค าตอบนั้น ๆ ไปรายงานในท่ีประชุมกลุ่มใหญ่  
 ในการประชุมกลุ่มใหญ่ ผูแ้ทนกลุ่มยอ่ยน าเสนอรายงาน ครูช่วยผูเ้รียนท่ีท าหนา้ท่ีเลขานุการ
กลุ่มบนัทึกขอ้คิดเห็นของกลุ่มยอ่ยไวท่ี้กระดาษบรู๊ฟซ่ึงเตรียมจดัไวก่้อนแลว้ เม่ือทุกกลุ่มรายงานแลว้ 
ครูน าอภิปรายในกลุ่มใหญ่ ถึงค าตอบของกลุ่ม ซ่ึงจะหลอมรวมบูรณาการค าตอบของกลุ่มยอ่ยออกมา
เป็นค าตอบประเด็นอภิปรายของกรณีตวัอยา่ง หากมีผูเ้รียนไม่มากนกั ครูอาจไม่ตอ้งแบ่งกลุ่มยอ่ย ให้
ผูเ้รียนทุกคนอภิปรายถกแถลง หรือสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดกันในกลุ่มใหญ่เลย โดยมี
ประธานหรือหวัหนา้กลุ่มเป็นผูน้ าและให้เลขานุการกลุ่มใหญ่ เป็นผูบ้นัทึกขอ้คิดเห็นของคนในกลุ่ม 
โดยครูอาจเป็นผูช่้วยได ้จากนั้นครูน าสรุปค าตอบท่ีไดเ้ป็นขอ้เขียนท่ีสมบูรณ์ข้ึน และน าค าตอบนั้น
บนัทึกในกระดาษบรู๊ฟติดไวใ้ห้เห็นชัดเจน เปรียบเทียบกบัตวัอย่างขอ้สรุปของกรณีตวัอย่างท่ีได้
เตรียมไวก่้อนแลว้ ซ่ึงอาจใกลเ้คียงกบัขอ้สรุปของกลุ่ม 
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การเรียนรู้เร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ให้เขา้ใจไดดี้ ผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจดว้ย
การร่วมกิจกรรมการคิด การวิเคราะห์เร่ืองราวต่าง ๆ เป็นขั้นเป็นตอนตามล าดบัอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่
กิจกรรมท่ี 1 ท่ีผูเ้รียนไดร่้วมกิจกรรมมาแลว้ไปจนจบกิจกรรมท่ี 5 และสรุปความคิดเป็นขั้นเป็นตอนตาม
ไปดว้ยโดยไม่ตอ้งกงัวลวา่ ค  าตอบหรือความคิดท่ีไดจ้ะผิดหรือถูกมากนอ้ยเพียงใด เพราะจะไม่มีค  าตอบ
ใดถูกทั้งหมดและไม่มีค  าตอบใดผิดทั้งหมด เม่ือได้ร่วมกิจกรรมครบตามก าหนดทั้ง 5 กิจกรรมแล้ว 
ผูเ้รียนจะสามารถสรุปแนวคิดเร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษา ผูใ้หญ่ดว้ยตนเองได ้ซ่ึงก็จะน าไปสู่
การท าความเข้าใจเร่ืองคิดเป็นต่อไป กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ 
ทั้ง 5 ขั้นตอนน้ี ขอแนะน าให้ไดเ้รียนโดยวิธีพบกลุ่ม เพื่อให้ไดมี้การอภิปรายถกแถลงต่อยอดความคิด 
โดยใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระสบการณ์ตรงของทุกคนมาเป็นขอ้มูลในการสนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
 
 

กจิกรรมที ่ 2 
 ครูและผูเ้รียนนัง่สบาย ๆ เป็นกลุ่มเล็กหรือใหญ่แลว้แต่จ านวนผูเ้รียน ครูแจกใบงานท่ี 2 ท่ีเป็น
กรณีตวัอย่างเร่ือง “แป๊ะฮง” ให้ผูเ้รียนทุกคน ครูอธิบายให้ผูเ้รียนทราบว่า ครูจะอ่านกรณีตวัอย่างให้ฟัง 2 
เท่ียวช้า ๆ ใครท่ีพออ่านไดบ้า้งก็อ่านตามไปดว้ย ใครท่ีอ่านยงัไม่คล่องก็ฟังครูอ่านและคิดตามไปดว้ย เม่ือ
ครูอ่านจบแลว้ก็จะพดูคุยกบัผูเ้รียนในเชิงทบทวนถึงเน้ือหาในกรณีตวัอยา่งเร่ือง “แป๊ะฮง” เพื่อให้แน่ใจวา่ 
ผูเ้รียนทุกคนเขา้ใจเน้ือหาของกรณีตวัอย่างตรงกัน จากนั้นครูจึงอ่านประเด็น ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด 
(ค าถามท่ีไม่มีค  าตอบส าเร็จรูป แต่เป็นค าถามท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น) ท่ีก ากบัมากบั
กรณีตวัอยา่งใหผู้เ้รียนฟัง 
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ใบงานที ่ 2  กรณตีัวอย่างเร่ือง แป๊ะฮง 
 
 

 ท่านขนุพิชิตพลพา่ย เป็นคหบดีมีช่ือเสียงมากในดา้นความเมตตากรุณาท่านเป็นคนท่ีพร้อม
ไปดว้ยทรัพยส์มบติั ขา้ทาสบริวาร เกียรติยศ ช่ือเสียง และความสุขกายสบายใจ 
 ตาแป๊ะฮง เป็นชายจีนชราตวัคนเดียว ขายเตา้ฮวย อาศยัอยู่ท่ีห้องแถวเล็ก ๆ หลงับา้นขุนพิชิต 
แป๊ะฮงขายเต้าฮวยเสร็จกลับบ้านตอนเย็นตกค ่าหลังจากอาบน ้ าอาบท่า กินข้าวเสร็จก็นั่งสีซอ
เพลิดเพลินทุกวนัไป 

 วนัหน่ึงท่านขุนคิดว่า แป๊ะฮงดูมีความสุขดีแต่ถ้าได้มีเงินมากข้ึนคงจะมีความสุขอย่าง
สมบูรณ์มากข้ึน ท่านขุนจึงเอาเงินหน่ึงแสนบาทไปให้แป๊ะฮง จากนั้นมาเป็นเวลาอาทิตยห์น่ึงเต็ม ๆ 
ท่านขนุไม่ไดย้นิเสียงซอจากบา้นแป๊ะฮงอีกเลย ท่านขุนรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอยา่งหน่ึง เยน็วนัท่ีแปด
แป๊ะฮงก็มาพบท่านขนุ พร้อมกบัน าเงินท่ียงัเหลืออีกหลายหม่ืนมาคืน แป๊ะฮงบอกท่านขนุวา่ 
 “ผมเอาเงินมาคืนท่านครับ ผมเหน่ือยเหลือเกิน มีเงินมากก็ตอ้งท างานมากข้ึน ตอ้งคอยระวงั
รักษาเงินทอง เต้าฮวยก็ไม่ได้ขาย ตอ้งไปลงทุนทางอ่ืน เพื่อให้รวยมากข้ึนอีก ลงทุนแล้วก็กลัว
ขาดทุน เหน่ือยเหลือเกิน ผมไม่อยากไดเ้งินแสนแลว้ครับ” 
 คืนนั้นท่านขุนก็หายใจโล่งอก เม่ือไดย้นิเสียงซอจากบา้นแป๊ะฮง แทรกเขา้มากบัสายลม 

 

ประเด็น  ในเร่ืองของความสุขของคนในเร่ืองน้ี ท่านไดแ้นวคิดอะไรบา้ง 
 

 

 

แป๊ะฮง 
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แนวทางการท ากิจกรรม 
1. ใหค้รูน าผูเ้รียนท ากิจกรรมตามท่ีแนะน าไวใ้นใบงานท่ี 2 
2. กลุ่มเลือกขอ้คิดหรือค าตอบท่ีกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุดไว ้1 ค าตอบ 
3. ค าตอบท่ีกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุด ท่ีเลือกบนัทึกไว ้คือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ตวัอยา่งขอ้สรุปของกรณีตวัอยา่ง 
เร่ือง “แป๊ะฮง” จากความเห็นของ 
ผูเ้รียนหลายหลุ่มท่ีเคยเสนอไว ้
ดงัปรากฏในกรอบดา้นขวามือ 
ตวัอยา่งขอ้สรุปน้ีอาจใกลเ้คียง 
กบัขอ้สรุปของกลุ่มของท่านก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้รียนหลายกลุ่มท่ีเคยเสนอไว้
ตัวอย่าง 

ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณี
ตวัอยา่งเร่ือง 
“แป๊ะฮง” 

-------------- 
 เม่ือคนมีความแตกต่างกนั 
แต่ทุกคนต่างก็ตอ้งการความสุข 
ดงันั้น ความสุขของแต่ละคนก็อาจไม่
เหมือนกนั ต่างกนัไปตามสภาวะของ
แต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
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ใบงานที ่3  กรณตีัวอย่างเร่ือง “ธัญญวดี” 
  
 

 

ธญัญวดีไดรั้บการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนมธัยมท่ีต่างจงัหวดั พอเป็นครูได ้1 ปี ก็มีอนั
ตอ้งยา้ยเขา้มาอยู่ในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนท่ีธัญญวดียา้ยเขา้มาท าการสอนเป็นโรงเรียน
มธัยมเช่นเดียวกนั แต่มีการสอนการศึกษาผูใ้หญ่ ระดบัท่ี 3 - 4 และ 5 ในตอนเยน็อีกดว้ย มาเม่ือ
เทอมท่ีแล้ว ธัญญวดีได้รับการชักชวนจากอาจารยใ์หญ่ให้สอนการศึกษาผูใ้หญ่ ในตอนเย็น
ธัญญวดีเห็นว่าตวัเองไม่มีภาระอะไรก็เลยตกลงโดยไม่ต้องคิดถึงเร่ืองอ่ืน ซ ้ ายงัจะมีรายได้
เพิ่มข้ึนอีกดว้ย 
 แต่ธัญญวดีจะคิดผิดหรือเปล่าไม่ทราบ เร่ิมตน้จากเสียงกระแนะกระแหนจากครูเก่า  
บางคนว่ามาอยูย่งัไม่ทนัไรก็ไดส้อนภาคค ่า ส่วนครูเก่าท่ีสอนภาคค ่า ก็เลือกสอนเฉพาะชัว่โมง
ตน้ ๆ โดยอา้งว่า เขามีภารกิจท่ีบา้น ธัญญวดียงัสาว  ยงัโสดไม่มีภาระอะไรตอ้งสอนชั่วโมง 
ทา้ย ๆ ท าใหธ้ญัญวดีตอ้งกลบับา้นดึกทุกวนั ถึงบา้นก็เหน่ือย อาบน ้าแลว้หลบัเป็นตายทุกวนั 

 การสอนของครูภาคค ่า ส่วนใหญ่ไม่ค่อยค านึงถึงผูเ้รียน เขาจะรีบสอนให้หมดไปชัว่โมง
หน่ึง ๆ เท่านั้น เทคนิคการสอนท่ีไดรั้บการอบรมมา เขาไม่น าพา ท างานแบบขอไปที เชา้ชามเยน็
ชาม ธัญญวดีเห็นแลว้ก็คิดว่า คงจะร่วมสังฆกรรมไม่ได ้จึงพยายามทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจและ
เวลา ท าทุก ๆ วถีิทางเพื่อหวงัจะใหค้รูเหล่านั้นไดเ้อาเยีย่งอยา่งของตนบา้ง แต่ก็ไม่ไดผ้ลทุกอยา่ง
เหมือนเดิม ธัญญวดีแทบหมดก าลงัใจไม่มีความสุขเลย คิดจะยา้ยหนีไปอยู่ท่ีอ่ืนมาฉุกคิดว่าท่ี
ไหน ๆ คงเหมือน ๆ กนั คนเราจะใหเ้หมือนกนัหมดทุกคนไปไม่ได ้
 

ประเด็น  ถา้ท่านเป็นธญัญวดี ท าอยา่งไรจึงจะอยูใ่นสังคมนั้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

ธัญญวด ี
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แนวทางการท ากิจกรรม 
1. ครูน าผูเ้รียนท ากิจกรรมตามท่ีเสนอไวใ้นใบงานท่ี 3 
2. กลุ่มเลือกขอ้คิดหรือค าตอบท่ีคิดวา่ดีท่ีสุดไว ้1 ค าตอบ 
3. ค าตอบท่ีกลุ่มคิดวา่ดีท่ีสุดท่ีเลือกบนัทึกไวคื้อ  
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ตวัอยา่งขอ้สรุปของกรณีตวัอยา่ง 
เร่ือง “ธญัญวดี” จากความเห็นของ 
ผูเ้รียนหลายกลุ่มท่ีเคยเสนอไว ้
ดงัปรากฏในกรอบดา้นขวามือ 
ตวัอยา่งขอ้สรุปน้ีอาจใกลเ้คียง 
กบัขอ้สรุปของกลุ่มของท่านก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 

“ธัญญวดี” 
-------------- 

 การท่ีคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็น
สุ ข นั้ น ต้ อ ง รู้ จั ก ป รั บ ตั ว เ อ ง ใ ห้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มหรือปรับสถานการณ์
ส่ิงแวดล้อมให้เขา้กบัตนเองหรือปรับทั้งสอง
ทางให้เข้าหากันได้อย่างผสมกลมกลืนอย่าง 
น่าพอใจก็จะเกิดความสุขได ้
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ใบงานที ่4  กรณตีัวอย่างเร่ือง “วุ่น” 
  

 

 

หมู่บา้นดอนทรายมูลท่ีเคยสงบเงียบมาแต่กาลก่อน กลบัคึกคกัดว้ยผูค้นท่ีอพยพเขา้ไป
อยู่เพิ่มกนัมากข้ึน ๆ ทุกวนั ทั้งน้ีเป็นเพราะการคน้พบพลอยในหมู่บา้น มีการต่อไฟฟ้า ท าให้
สว่างไสว ถนนลาดยางอย่างดี รถราวิ่งดูขวกัไขว่ไปหมด ส่ิงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนก็เกิดข้ึน 
เช่น เม่ือวานเจา้จุกลูกผูใ้หญ่จา้ง ถูกรถจากกรุงเทพฯ ทบัตายขณะวิ่งไล่ยิงนก เม่ือเดือนก่อน 
น.ส.เหรียญเงิน เทพีสงกรานต์ปีน้ี ถูกไฟฟ้าดูดขณะรีดผา้อยู่ ซ่องผูห้ญิงเกิดข้ึนเป็นดอกเห็ด 
เพื่อตอ้นรับผูค้นท่ีมาท าธุรกิจ ท่ีร้ายก็คือเป็นท่ีเท่ียวของผูช้ายในหมู่บา้นน้ีไปดว้ย ท าให้ผวัเมียตีกนั
แทบไม่เวน้แต่ละวนั 

 ครูสิงห์แกนัง่ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ได้แต่ปลงอนิจจงั “เออ ไอพ้วกน้ีเคยสอน
จ ้าจ้ีจ  ้ าไชมา ตั้งแต่หัวเท่าก าป้ัน เด๋ียวน้ีดูมนัขดัหูขดัตากนัไปหมด จะสอนมนัอยา่งเดิมคงจะไป
ไม่รอดแลว้ เราจะท าอยา่งไรดี” 
 

ประเด็น   
1. ท าไมจึงเกิดปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีข้ึนในหมู่บา้นดอนทรายมูล 
2. ถา้ท่านเป็นคนในหมู่บา้นทรายมูล ท่านจะแกปั้ญหาอยา่งไร 
3. ท่านคิดวา่ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนเช่นน้ี ควรเป็นอยา่งไร 

 
 

วุ่น 
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แนวทางการท ากิจกรรม 
1. ครูน าผูเ้รียนท ากิจกรรมตามท่ีเสนอไวใ้นใบงานท่ี 4 
2. กลุ่มเลือกขอ้คิดหรือค าตอบท่ีดีท่ีสุดไว ้1 ค าตอบ 
3. ค าตอบท่ีกลุ่มเลือกบนัทึกไว ้คือ 
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.......................................................................................................................................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ตวัอยา่งขอ้สรุปของกรณีตวัอยา่ง  
เร่ือง “วุน่” จากความเห็นของ 
ผูเ้รียนหลายกลุ่มหลายคน 
ท่ีเคยเสนอไวด้งัท่ีปรากฏ 
ในกรอบดา้นขวามือ 
ตวัอยา่งขอ้สรุปน้ีอาจใกลเ้คียง 
กบัขอ้สรุปของกลุ่มของท่านก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 

“วุ่น” 
-------------- 

 สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
ความเจริญทางวตัถุและเทคโนโลยีวิ่งเขา้สู่ชุมชนอยา่ง
รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา จนคนในชุมชนตั้งรับ 
ไม่ทัน  ปรับตัวไม่ได้ จึง เ กิดปัญหาท่ีหลากหลาย 
ทั้ งด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การปกครอง 
การศึกษา อาชีพ ความมัน่คง และความปลอดภยัของ
คนในชุมชน การจดัการเรียนการสอน ในปัจจุบนัจะใช้
วิธีสอนโดยการบอกการอธิบายของครูให้ผูเ้รียนจ าได้
เท่านั้นคงไม่เพียงพอแต่ตอ้งให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด รู้จกัการ
แกปั้ญหาท่ีตอ้งไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมาประกอบการ
คิดแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับความเช่ือ ความจ าเป็น
ของตนเอง และความตอ้งการของชุมชนดว้ย 
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ใบงานที ่5  กรณตีัวอย่างเร่ือง “สู้ไหม” 
  

 

 

ผมตกใจสะดุง้ต่ืนข้ึนเม่ือเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาข้ึนมา เห็นทุกคนยนืกนัเกือบหมดรถ 
“ทุกคนนั่งลงอยู่น่ิง ๆ อย่าเคล่ือนไหวไม่งั้นยิงตายหมด” เสียงตวาดลัน่ออกมาจากปากของ
เจา้ชายหนา้เห้ียม คอสั้นท่ียนือยูห่นา้รถ ก าลงัใชปื้นจ่ออยูท่ี่คอของคนขบั 

ผมรู้ทันทีว่ารถทวัร์ท่ีผมโดยสารคนัน้ีถูกเล่นงานโดยเจ้าพวกวายร้ายแน่ หันไปดู
ดา้นหลงั เห็นไอว้ายร้ายอีกคนหน่ึงถือปืนจงัก้าอยู่ ผมใช้มืออนัสั่นเทาล้วงลงไปในกระเป๋า
กางเกง คล า .38 เห่าไฟของผมซ่ึงซ้ือออกมาจากร้านเม่ือบ่ายน้ีเอง นึกในใจว่า “โธ่เพิ่งซ้ือเอา
มายงัไม่ทนัยงิเลย เพียงใส่ลูกเตม็เท่านั้นเองก็จะถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว้” 

เสียงเจา้ตาพองหน้ารถตะโกนขู่บอกคนขบัรถ “หยุดรถเด๋ียวน้ี มึงอยากตายโหงหรือ
ไง” ผมนึกในใจวา่ เด๋ียวพอรถหยุดมนัคงตอ้งให้เราลงจากรถแลว้กวาดกนัเกล้ียงตวั แต่ผมตอ้ง
แปลกใจแทนท่ีรถจะหยุดมนักลบัยิ่งเร็วข้ึนทุกที ทุกที ยิ่งไปกวา่นั้นรถกลบัส่ายไปมาเสียดว้ย 
ไอพ้วกมหาโจรเซไปเซมา แต่เจา้ตาพองยงัไม่ลดละ แมจ้ะเซออกไปมนัก็กลบัวิ่งไปยืนประชิด
คนขบัอีก พร้อมตะโกนอยูต่ลอดเวลา “หยุดโวย้ หยุด ไอน่ี้ กูลงไปไดล้ะมึง จะเหยียบให้คาส้น
ทีเดียว” 

รถคงตะบึงไปต่อ คนขบับา้เลือดเสียแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอย่างไร ขณะนั้นผม
กวาดสายตาเห็นผูช้ายท่ีนัง่ถดัไปทางมา้นัง่ทางดา้นซ้าย เป็นต ารวจยศจ่าก าลงัจอ้งเขม็งไปท่ีไอ้
วายร้ายและถดัไปอีกเป็นชายผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใส่กางเกงสีกากี และสีข้ีมา้ ผมเขา้ใจวา่คง
จะเป็นต ารวจหรือทหารแน่ ก าลงัเอามือลว้งกระเป๋ากางเกงอยูท่ ั้งสองคน 

บรรยากาศตอนนั้นช่างเครียดจริง ๆ ไหนจะกลวัปลน้ ถูกยิง ไหนจะกลวัรถคว  ่า ทุกคน
เกร็งไปหมด ทุกส่ิงทุกอยา่งถึงจุดวกิฤตแลว้ 
 

ประเด็น   
1. ถา้คุณอยูใ่นเหตุการณ์อยา่งผม คุณจะตดัสินใจอยา่งไร 
2. ก่อนท่ีคุณจะตดัสินใจ คุณคิดถึงอะไรบา้ง 

 

 

“สู้ไหม” 
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แนวทางการท ากจิกรรม 
 ครูแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 2 - 3 กลุ่มยอ่ย ให้ผูเ้รียนเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มเพื่อ
เป็นผูน้ าและผูจ้ดบนัทึกผลการอภิปรายของกลุ่มตามล าดบั และน าผลการอภิปรายท่ีบนัทึกไวไ้ปเสนอต่อ
ท่ีประชุมใหญ่ จากนั้น ให้ผูเ้รียนทุกกลุ่มอภิปรายถกแถลงเพื่อหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดให้ ครู
ติดตามสังเกต การใชเ้หตุผลของแต่ละกลุ่ม หากขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ ครูอาจช้ีแนะให้อภิปรายเพิ่มเติมได ้
เลขานุการกลุ่มบนัทึกผลการพิจารณาหาค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด และน าค าตอบนั้นไปรายงานในท่ี
ประชุมกลุ่มใหญ่ (หากมีผูเ้รียนไม่มาก ครูอาจให้มีการสนทนาหรืออภิปรายถกแถลงกนัในกลุ่มใหญ่เลย 
โดยไม่ตอ้งแบ่งกลุ่มยอ่ยก็ได)้ 
 ในการประชุมกลุ่มใหญ่ ครูเตรียมกระดาษบรู๊ฟแบ่งเป็น 3 ช่อง ให้หวัขอ้แต่ละช่องวา่ ขอ้มูลทาง
วชิาการ ขอ้มูลดา้นตนเอง และขอ้มูลดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้มน ามาติดไวล่้วงหนา้ เม่ือแต่ละกลุ่มรายงานถึง
เหตุผลของกลุ่มวา่สู้หรือไม่ สู้ เพราะเหตุผลอะไร ขอ้มูลท่ีน ามาเสนอจะถูกบนัทึกลงในช่องท่ีเหมาะสม
กบัขอ้มูลนั้น ๆ เช่น ถา้ยกเหตุผลวา่สู้ หรือไม่สู้ เพราะสังเกตจากปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูค้นรอบ
ขา้งในรถ ก็น่าจะบนัทึกเหตุผลนั้นลงในช่องท่ี 3 เรียกขอ้มูลดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม หากเหตุท่ีเสนอเป็น
เร่ืองความมัน่ใจหรือความเขม้แข็งทางจิตใจของตนเองก็บนัทึกเหตุผลลงในช่องท่ี 2 ขอ้มูลดา้นตนเอง 
หรือถ้าเหตุผลท่ีเสนอเป็นเร่ืองของความรู้เร่ืองการยิงปืน ชนิดของปืน ก็บนัทึกเหตุผลลงในช่องท่ี 1 
ขอ้มูลทางวชิาการ เป็นตน้ เม่ือทุกกลุ่มรายงานและขอ้มูลถูกบนัทึกลงในแบบบนัทึกขอ้มูลทั้ง 3 กลุ่มแลว้ 
ครูน ากระดาษบรู๊ฟท่ีบนัทึกขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นข้ึนมาใหผู้เ้รียนพิจารณาแลว้จะถามผูเ้รียนวา่ พอใจกบัการคิด 
การตดัสินใจหรือยงั ถา้ยงัไม่พอใจใหทุ้กคนเพิ่มเติมตามท่ีตอ้งการ จากนั้น ครูสรุปให้ผูเ้รียนเขา้ใจวา่ การ
คิดการแกปั้ญหาต่าง ๆ ผูแ้กปั้ญหาจะมีการน าขอ้มูลมาประกอบการคิดอย่างน้อย 3 ประการ เสมอ คือ 
ขอ้มูลวชิาการ ขอ้มูลตนเอง และขอ้มูลสังคมส่ิงแวดลอ้ม อาจมีคนคิดถึงขอ้มูลดา้นอ่ืน ๆ อีกก็ได ้แต่จะมี
ขอ้มูลหลกัยืนยนั 3 ประการเสมอ การคิดแก้ปัญหานั้นจึงจะรอบคอบและพอใจ ถ้ายงัไม่พอใจก็ตอ้ง
กลบัไปคิดถึงปัญหาและขอ้มูลท่ีน ามาคิดแกไ้ข พยายามคิดหาขอ้มูลเพิ่มเติมแต่ละดา้นให้มากข้ึน จน
พอเพียงท่ีจะใชแ้กปั้ญหาจนพอใจก็ถือวา่ การคิดการแกปั้ญหานั้นเสร็จส้ินดว้ยดี 
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ตัวอย่าง  แบบฟอร์มในการเตรียมบนัทึกขอ้มูลจากการคิดการสรุปของผูเ้รียน หลงัจากอภิปรายถกแถลง
กรณีตวัอยา่งเร่ือง “สู้ไหม” แลว้ครูน ามาบนัทึกลงตารางในกระดาษบรู๊ฟขา้งล่างน้ี 
 
1 
ข้อมูลทางวชิาการ 

2 
ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง 

3 
ข้อมูลทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ตวัอยา่งขอ้สรุปของกรณีตวัอยา่ง  
เร่ือง “สู้ไหม” จากความเห็นของ 
ผูเ้รียนหลายกลุ่มหลายคนท่ีเคย 
เสนอไว ้ดงัท่ีปรากฏในกรอบ 
ดา้นขวามือ ตวัอยา่งน้ีขอ้สรุปน้ี 
อาจจะใกลเ้คียงกบัขอ้สรุปของ 
กลุ่มของท่านก็ได ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
ขอ้สรุปผลการอภิปรายจากกรณีตวัอยา่งเร่ือง 

“สู้ไหม” 
-------------- 

 ปัญหาในสังคมปัจจุบันซับซ้อนและ
เปล่ียนแปลงรวดเร็ว การเรียนรู้โดยการฟัง การจ า
จากการสอนการอธิบายของครูอย่างเดียวคงไม่
พอท่ีจะแกปั้ญหาได้อย่างย ัง่ยืน ทนัต่อเหตุการณ์ 
การสอนให้ผู ้เ รียนรู้จักคิดเอง โดยใช้ข้อมูล      
ท่ีหลากหลายอย่างน้อย 3 ประการ คือ ข้อมูล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 
และขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพของสังคมส่ิงแวดลอ้ม มา
ประกอบในการคิด การตดัสินใจอย่างพอเพียง 
ก็จะท าให้การคิด การตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหานั้นมี
ความมัน่ใจและถูกตอ้งมากข้ึน 
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 เม่ือผูเ้รียนไดร่้วมท ากิจกรรม ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ ครบทั้ง 5 กิจกรรมแลว้ ครู
น ากระดาษบรู๊ฟท่ีสรุปกรณีตวัอย่างทั้ง 5 แผ่นติดผนังไว ้เชิญทุกคนเขา้ร่วมประชุมกลุ่มใหญ่แล้วให้
ผูเ้รียนบางคนอาสาสมคัรสรุปความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ให้เพื่อนฟัง จากนั้นครูสรุปสุดทา้ย
ดว้ยบทสรุปตวัอยา่งดงัน้ี 
 ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ เช่ือวา่คนทุกคนมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกนั ความตอ้งการก็ไม่
เหมือนกนัแต่ทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางของตนท่ีจะกา้วไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงถา้บรรลุถึงส่ิงนั้นไดเ้ขา
ก็จะมีความสุข ดงันั้น ความสุขเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองต่างจิตต่างใจท่ีก าหนดตามสภาวะของตน อยา่งไรก็ตาม
การจะมีความสุขอยูไ่ดใ้นสังคม จ าเป็นตอ้งรู้จกัปรับตวัเอง และสังคมให้ผสมกลมกลืนกนัจนเกิดความ
พอดีแก่เอกตัภาพ และบางคร้ังหากเป็นการตดัสินใจท่ีไดก้ระท าดีท่ีสุดตามก าลงัของตวัเองแลว้ ก็จะมี
ความพอใจกบัการตดัสินใจนั้น อีกประการหน่ึงในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วน้ี การท่ีจะ
ปรับตวัเองและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความพอดีนั้น จ  าเป็นตอ้งรู้จกัการคิด การแกปั้ญหา การเรียนการสอนท่ี
จะใหค้นรู้จกัแกปั้ญหาไดน้ั้น การสอนโดยการบอกอยา่งเดียวคงไม่ไดป้ระโยชน์มากนกั การสอนให้รู้จกั
คิด รู้จกัวิเคราะห์จึงเป็นวิธีท่ีควรน ามาใช ้กระบวนการคิด การแกปั้ญหามีหลากหลายวิธีแตกต่างกนัไป 
แต่กระบวนการคิด การแกปั้ญหาท่ีตอ้งใชข้อ้มูลประกอบการคิด การวิเคราะห์อย่างนอ้ย 3 ประการ คือ
ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเอง และขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเม่ือน าผลการคิดน้ี
ไปปฏิบติัแลว้พอใจ มีความสุข ก็จะเรียกการคิดเช่นนั้นวา่ คิดเป็น 
 

บทสรุป 

 เราไดเ้รียนรู้ถึงความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่ โดยการท ากิจกรรมร่วมกนัทั้ง 5 กิจกรรม
ดงับทสรุปท่ีไดร่้วมกนัเสนอไวแ้ลว้ ความเช่ือพื้นฐานท่ีสรุปไวน้ี้คือ ความเช่ือพื้นฐานท่ีเป็นความจริงใน
ชีวิตของคนท่ี กศน. น ามาเป็นหลักให้คนท างาน กศน. ตลอดจนผูเ้รียนได้ตระหนักและเข้าใจแล้ว
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตเพื่อการคิด การแกปั้ญหา การท างานร่วมกบัคนอ่ืน การบริหารจดัการในฐานะ
เป็นนายเป็นผูน้ าหรือผูต้าม ในฐานะผูส้อน ผูเ้รียน ในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชน
และสังคม เพื่อให้รู้จกัตวัเอง รู้จกัผู ้อ่ืน รู้จกัสภาวะส่ิงแวดล้อม การคิดการตดัสินใจต่าง ๆ ท่ีค  านึงถึง
ขอ้มูลท่ีเพียงพออย่างน้อยประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ดา้น คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความใจกวา้ง มีอิสระ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นไม่เอาแต่ใจ
ตนเอง จะไดมี้สติ รอบคอบ ละเอียดถ่ีถว้น ไม่ผดิพลาดจนเกินไป เราถือวา่ความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษา
ผูใ้หญ่ ดังกล่าวน้ี คือ พื้นฐานเบ้ืองตน้ของการน าไปสู่การคิดเป็น หรือเรียกตามภาษานักวิชาการว่า 
ปฐมบทของกระบวนการคิดเป็น 
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เร่ืองที ่ 2  คดิเป็นและกระบวนการคดิเป็น 

 ในเร่ืองท่ี 1 เราไดเ้รียนรู้เร่ืองของความเช่ือพื้นฐานทางการศึกษาผูใ้หญ่มาแล้วว่า เป็นพื้นฐาน
หรือปฐมบทของคิดเป็น เป็นความจริงหรือสัจธรรมในชีวิตท่ีสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตให้มี
ความสุขได ้ดงันั้น คิดเป็นจึงควรจะเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในแวดวงของความจริงท่ีอยู่ในวิถีการด ารงชีวิตของ
มนุษยแ์ละสามารถน ามาปรับใชใ้นการเรียนรู้และการมีชีวติอยูร่่วมกบัเพื่อนมนุษยเ์ป็นอยา่งสุขได ้เพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เร่ืองคิดเป็นอยา่งกวา้งขวางเพิ่มข้ึน  ขอใหผู้เ้รียนไดร่้วมกิจกรรมท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ี 
 
 
กจิกรรมที ่1 
 ให้ผูเ้รียนไปหาความหมายของค าว่า คิดเป็นในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งโดยการอ่านหนังสือ สนทนา
ธรรม ฟังวทิย ุคุยกบัเพื่อน ฯลฯ แลว้บนัทึกการคิดดงักล่าวลงในหนา้วา่งของแบบเรียนน้ีอยา่งสั้น ๆ โดย
ไม่ตอ้งกงัวลวา่จะไม่ถูกตอ้ง 

1. คิดเป็น คือ ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

2. คิดเป็น คือ ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

3. คิดเป็น คือ ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

4. คิดเป็น คือ ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
กจิกรรมที ่2 
 ขอให้ผูเ้รียนลองให้ความเห็นของผูเ้รียนเองบา้งว่า คิดเป็นคืออะไร โดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะไม่
ถูกตอ้ง 

คิดเป็น คือ ........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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ขอให้ผูเ้รียนน าบนัทึกความเขา้ใจท่ีได้ศึกษาเร่ือง คิดเป็น ในกิจกรรมท่ี 1 และ 2 ไปปรึกษาครู 
ว่าท่านมีความเข้าใจเร่ืองคิดเป็นมากน้อยเพียงใด ครูประเมินความเข้าใจของผู ้เรียนแต่ละคนด้วย 
เคร่ืองหมาย  

 
                                       เขา้ใจดีมาก                               เขา้ใจดีพอควร 

ให้ผูเ้รียนได้ศึกษาเร่ืองของคิดเป็นและกระบวนการคิดเป็นต่อไปน้ีอย่างช้า ๆ ไม่ตอ้งรีบร้อน 
แลว้ให้คะแนนความเขา้ใจของตวัเองดว้ยเคร่ืองหมาย   ลงในกรอบการประเมินหลงัจากการท าความ
เขา้ใจเสร็จแลว้ 

2.1 แนวคิดและทศิทางของคิดเป็น 
“คิดเป็น” เป็นค าไทยสั้ น ๆ ง่าย ๆ ท่ีดร.โกวิท วรพิพฒัน์ ใช้เพื่ออธิบายถึงคุณลกัษณะท่ี 

พึงประสงคข์องคนในการด ารงชีวติอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รุนแรง และซบัซ้อน ได้
อยา่งปกติสุข “คิดเป็น” มาจากความเช่ือพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีวา่คนมีความแตกต่างกนัเป็นธรรมดา แต่ทุกคน
มีความตอ้งการสูงสุดเหมือนกนัคือความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขได้ก็ต่อเม่ือมีการปรับตวัเองและ
สังคม ส่ิงแวดลอ้มให้เขา้หากนัอย่างผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี น าไปสู่ความพอใจและมีความสุข 
อย่างไรก็ตามสังคมส่ิงแวดล้อมไม่ได้หยุดน่ิง แต่จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยู่
ตลอดเวลาก่อให้เกิดปัญหา เกิดความทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจข้ึนไดเ้สมอ กระบวนการปรับ
ตนเองกบัสังคมส่ิงแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนจึงตอ้งด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและทนัการ คนท่ีจะท าได้
เช่นน้ีต้องรู้จกัคิด รู้จกัใช้สติปัญญา รู้จกัตวัเองและธรรมชาติสังคมส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี สามารถ
แสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างหลากหลายและพอเพียง อย่างน้อย 3 ประการ คือ ขอ้มูลทางวิชาการ 
ขอ้มูลทางสังคมส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองมาเป็นหลกัในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเลือก
แนวทางการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา หรือสภาพการณ์ท่ีเผชิญอยู่อย่างรอบคอบ จนมีความ
พอใจแลว้ก็พร้อมจะรับผิดชอบการตดัสินใจนั้นอย่างสมเหตุสมผล เกิดความพอดีความสมดุลในชีวิต
อยา่งสันติสุข เรียกไดว้า่ “คนคิดเป็น” กระบวนการ คิดเป็น อาจสรุปไดด้งัน้ี 
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ท่านอาจารย์ ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ เคยกล่าวไวว้่า “คิดเป็น” เป็นค าเฉพาะท่ีหมายรวม 

ทุกอยา่งไวใ้นตวัแลว้ เป็นค าท่ีบูรณาการเอาการคิด การกระท า การแกปั้ญหา ความเหมาะสม ความพอดี 
ความเช่ือ วฒันธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวใ้นค าว่า “คิดเป็น” หมดแล้ว นั่นคือ ตอ้ง 
คิดเป็น คิดชอบ ท าเป็น ท าชอบ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ไม่ใช่เพียงแค่คิดอยา่ง
เดียว เพราะเร่ืองดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งน ามาประกอบการคิด การวเิคราะห์อยา่งพอเพียงอยูแ่ลว้ 

กระบวนการเรียนรู้ตามทิศทางของ “คิดเป็น” น้ี ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ผูส้อนเป็นผูจ้ดัโอกาส 
จดักระบวนการ จดัระบบขอ้มูล และแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งการกระตุน้ใหก้ระบวนการคิด การวิเคราะห์
ได้ใช้ขอ้มูลอย่างหลากหลาย ลึกซ้ึงและพอเพียง นอกจากนั้น “คิดเป็น” ยงัครอบคลุมไปถึงการหล่อ
หลอมจิตวิญญาณของคนท างาน กศน. ท่ีปลูกฝังกนัมาจากพี่สู่น้องนับสิบ ๆ ปี เป็นตน้ว่า การเคารพ
คุณค่าของความเป็นมนุษยข์องคนอยา่งเท่าเทียมกนั การท าตวัเป็นสามญัเรียบง่าย ไม่มีมุม ไม่มีเหล่ียม  

“คดิเป็น” 

ปัญหา กระบวนการคิดเป็น ความสุข 

ขอ้มูลท่ีตอ้งน ามาพิจารณา 

ไม่พอใจ 

ลงมือปฎิบติั ลงมือปฎิบติั 

พอใจ 
ตนเอง สงัคม วชิาการ 

การวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล 
ท่ีหลากหลายและพอเพียง 
อยา่งละเอียดรอบคอบ 

การตดัสินใจ  
เลือกแนวทางปฏิบติั 
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ไม่มีอตัตา ให้เกียรติผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ มองในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในขาวมีด า ในด ามีขาว ไม่มีอะไรท่ี
ขาวไปทั้งหมด และไม่มีอะไรท่ีด าไปทั้งหมด ทั้งน้ีตอ้งมองในส่วนดีของผูอ่ื้นไวเ้สมอ 

จากแผนภูมิดงักล่าวน้ี จะเห็นว่า คิดเป็นหรือกระบวนการคิดเป็นนั้นจะตอ้งประกอบดว้ย
องคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยการคิด การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
ประเภทต่าง ๆไม่ใช่การเรียนรู้จากหนงัสือหรือลอกเลียนจากต าราหรือรับฟังการสอน
การบอกเล่าของครูแต่เพียงอยา่งเดียว 

2. ขอ้มูลท่ีน ามาประกอบการคิด การวิเคราะห์ต่าง ๆ ตอ้งหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุม 
อยา่งนอ้ย 3 ดา้น คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง และขอ้มูลเก่ียวกบัสังคม
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. ผูเ้รียนเป็นคนส าคญัในการเรียนรู้ ครูเป็นผูจ้ดัโอกาสและอ านวยความสะดวกในการ
จดัการเรียนรู้ 

4. เรียนรู้จากวิถีชีวิต จากธรรมชาติและภูมิปัญญา จากประสบการณ์และการปฏิบติัจริง  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

5. กระบวนการเรียนรู้เป็นระบบเปิดกวา้ง รับฟังความคิดของผูอ่ื้นและยอมรับความเป็น
มนุษยท่ี์ศรัทธาในความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ดงันั้นเทคนิคกระบวนการท่ีน ามาใชใ้น
การเรียนรู้จึงมกัจะเป็นวิธีการสานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุ่มสัมพนัธ์หรือกลุ่ม
สนทนา 

6. กระบวนการคิดเป็นนั้น เม่ือมีการตดัสินใจ ลงมือปฏิบติัแล้วจะเกิดความพอใจ มี
ความสุข แต่ถา้ลงมือปฏิบติัแลว้ยงัไม่พอใจก็จะมีสติ ไม่ทุรนทุราย ไม่เดือดเน้ือร้อนใจ 
แต่จะกลบัยอ้นไปหาสาเหตุแห่งความไม่ส าเร็จ ไม่พึงพอใจกบัการตดัสินใจดงักล่าว 
แลว้แสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อหาทางเลือกในการแกปั้ญหาแลว้ทบทวนการตดัสินใจ
ใหม่จนกวา่จะพอใจกบัการแกปั้ญหานั้น 

2.2 คิดเป็นและการเช่ือมโยงสู่ปรัชญาคิดเป็น 
พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 ให้นิยามค าวา่ ปรัชญา ไวว้า่ วิชาวา่ดว้ย

หลกัแห่งความรู้และหลกัแห่งความจริง 
คิดเป็น คือ ลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ช่วยใหค้นสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมท่ีเปล่ียนแปลง

อยูต่ลอดเวลาไดอ้ยา่งสันติสุข เพราะคนคิดเป็นเช่ือมัน่ในหลกัแห่งความเป็นจริงของมนุษยท่ี์ยอมรับใน
ความแตกต่างของบุคคล รู้จกัปรับตวัเองและสังคมให้ผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดีและพอเพียง และ
เช่ือมัน่ในการตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีใช้ขอ้มูลประกอบการคิด การวิเคราะห์อย่างน้อย 3 ประการ จนเกิด
ความพอใจกบัการตดัสินใจนั้นก็จะเป็นการแกปั้ญหาท่ีประสบความสุข ถา้ยงัไม่พอใจก็จะกลบัไปศึกษา
วเิคราะห์ขอ้มูลใหม่ท่ีเพียงพอ และทนัเหตุการณ์จนกวา่จะพอใจกบัการตดัสินใจของตนเอง คนท่ีจะท าได้
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เช่นน้ีตอ้งรู้จกัคิด รู้จกัใชส้ติปัญญา รู้จกัตวัเอง รู้จกัธรรมชาติ สังคมส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี มีความรอบรู้
ท่ีจะแสวงหาขอ้มูลมาประกอบการคิด การวเิคราะห์ของตนเองได ้

 คิดเป็น นอกจากจะเป็นความเช่ือในหลกัความเป็นจริงตามธรรมชาติของมนุษยด์งักล่าวแลว้ 
คิดเป็นยงัเป็นหลกัการและแนวคิดส าคญัในการจดัด าเนินโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษา
นอกโรงเรียนตั้งแต่ในอดีตท่ีผา่นมาถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะในเร่ืองของความเป็นธรรมชาติ ความเรียบง่าย
ท่ีหลากหลาย มีขอ้มูลให้พิจารณาทั้งดา้นบวกและดา้นลบ มีประเด็นให้คิด วิเคราะห์ แสวงหาเหตุผลใน
การหาค าตอบท่ีเหมาะสมใหก้บัตนเองและชุมชน 

 คิดเป็น นอกจากจะเป็นหลกัในการด าเนินโครงการการศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษานอก
โรงเรียนแล้ว ยงัเป็นหลักคิดและแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนท างานการศึกษานอก
โรงเรียนและบุคคลทัว่ไป เป็นตน้วา่ การเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษยข์องคนอย่างเท่าเทียมกนั 
การท าตวัเป็นคนเรียบง่าย ไม่มีอตัตายึดเหน่ียวจนไม่รับฟังความคิดของผูอ่ื้น รวมทั้งการมีทกัษะการ
เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติดว้ย 

 จากการท่ีคิดเป็น เป็นทั้งความเช่ือในหลกัความเป็นจริงของมนุษย์ เป็นทั้งหลกัการ 
แนวคิด และทิศทางการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ กศน. และเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในวิถีการ
ด าเนินชีวิตของบุคคลทัว่ไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีทกัษะการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
อนาคต คิดเป็นจึงเป็นท่ียอมรับและก าหนดให้เป็น “ปรัชญาคิดเป็น” หรือปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนท่ี
เหมาะสมกบัความเป็น กศน. เป็นอยา่งยิง่ 

2.3 กระบวนการและขั้นตอนการแก้ปัญหาของคนคิดเป็น 
คนคิดเป็นเช่ือวา่ทุกขห์รือปัญหาเป็นความจริงตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดก้็สามารถแกไ้ขได ้

ถา้รู้จกัแสวงหาขอ้มูลท่ีหลากหลายและพอเพียงอย่างน้อย 3 ดา้น คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาวะแวดลอ้มทางสังคมในวิถีชีวิต วิถีวฒันธรรมประเพณี  วิถีคุณธรรมจริยธรรม และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ตนเอง รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ซ่ึงครอบคลุมถึงการพึ่ งพาตนเองและความพอเพียง พอประมาณ 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประกอบการคิดและการตดัสินใจแกปั้ญหา คนคิดเป็นจะเผชิญกบัทุกขห์รือ
ปัญหาอย่างรู้เท่าทนั มีสติไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาและตดัสินใจ
แก้ปัญหาตามวิธีการท่ีเลือกแล้วว่าดีท่ีสุด ก็จะมีความพอใจและเต็มใจรับผิดชอบกบัผลการตดัสินใจ
เช่นนั้น อยา่งไรก็ตาม สังคมในยคุโลกาภิวตัน์เป็นสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรง ปัญหา
ก็เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกข์ก็เกิดข้ึน ด ารงอยู่ และดบัไป หรือเปล่ียนโฉมหน้าไปตามกาลสมยั 
กระบวนทศัน์ในการดบัทุกข์ก็ตอ้งพฒันารูปแบบให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย กระบวนการดบัทุกข์หรือแก้ปัญหาก็จะหมุนเวียนมา
จนกวา่จะพอใจอีกเป็นเช่นน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
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กระบวนการและขั้นตอนการแก้ปัญหาของคนคิดเป็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของคนคิดเป็น 

1. คนคิดเป็นเช่ือว่า ทุกข์หรือปัญหาใด ๆ ย่อมมีอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย ์เม่ือใดท่ีตนเองและ
สภาพสังคมส่ิงแวดลอ้มไม่สามารถปรับเขา้หากนัจนเกิดความพอดี ก็จะเกิดความทุกข ์ความไม่สบายกาย
ไม่สบายใจ ทุกข์หรือปัญหาอาจเป็นของบุคคลหรือชุมชนและสังคม เม่ือเกิดทุกข์หรือปัญหาก็จะมี
กระบวนการแกปั้ญหาเพื่อใหเ้กิดความสุขท่ีพึงปรารถนา 

 
 

กระบวนการแกปั้ญหา ความสุข 1. ปัญหา 

6. ประเมินผล  
(พอใจ) 

5. ปฏิบติั 4. ตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 

6. ประเมินผล  
(ยงัไม่พอใจ) 

5. ปฏิบติั 

2. วเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาจากขอ้มูลท่ีหลากหลายและพอเพียง 
อยา่งนอ้ย 3 ประการ 

3. วเิคราะห์หาทางเลือกในการแกปั้ญหาจากขอ้มูลท่ีหลากหลาย
อยา่งนอ้ย 3 ประการ 

 

ตนเอง สงัคมส่ิงแวดลอ้ม วชิาการ 

ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง 

ขอ้มูลดา้น
สงัคม

ส่ิงแวดลอ้ม 
ขอ้มูลดา้น
วชิาการ 
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2. ขั้นหาสาเหตุของปัญหา กระบวนการแกปั้ญหาของคนคิดเป็นจะเร่ิมท่ีการรู้จกัปัญหา รู้จกั
สาเหตุของปัญหาเหล่านั้น โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 3 ประการ วา่ ปัญหาหรือทุกขน์ั้น
เกิดจากการไม่ผสมกลมกลืนระหวา่งตนเองกบัภาวะแวดลอ้มหรือขอ้มูลทางวิชาการตรงไหน อยา่งไร มี
อะไรเป็นสาเหตุส าคญับา้ง เช่น 

- สาเหตุส าคญัมาจากตนเอง จากพื้นฐานของชีวิตตนเองและครอบครัว ความไม่สมดุลของ
การงานอาชีพท่ีพึงปรารถนา ความขดัขอ้งท่ีเกิดจากโรคภยัของตนเอง ความโลภ โกรธ หลง 
ในใจของตนเอง ความคบัขอ้งใจในการรักษาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง ฯลฯ 

- สาเหตุส าคัญมาจากสังคม ชุมชนและสภาวะแวดล้อม ความไม่พึงพอใจต่อพฤติกรรม 
ไม่พึงปรารถนาของเพื่อนบา้น การขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีการ
ทะเลาะเบาะแวง้ ขาดความสามคัคี ฯลฯ 

- สาเหตุส าคญัมาจากการขาดแหล่งขอ้มูล แหล่งความรู้ความเคล่ือนไหวท่ีเป็นปัจจุบนัของ
วิชาการและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง ขาดภูมิปัญญาท่ีจะช่วยเติมข้อมูลทางปัญญาในการ
บริหารจดัการ ฯลฯ 

3. ขั้นวิเคราะห์เสนอทางเลือกของปัญหา เม่ือรู้สาเหตุของปัญหาจากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงักล่าวแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ท่ีน่าจะเป็นในการแก้ทุกข์ หรือแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน การก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ท่ีจะใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาน้ี เป็นการกระท าโดยการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีหลากหลายและพอเพียงทั้งในดา้นวิชาการ ดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการตดัสินใจดว้ย 

4. ขั้นการเลือกวธีิแกปั้ญหา ขั้นตอนน้ีเป็นการตดัสินใจ เลือกแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดตามขอ้มูลท่ีวเิคราะห์ได ้เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไว ้

5. การน าทางเลือกการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ เม่ือได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการ
แกปั้ญหาแลว้ก็มาถึงขั้นน าทางเลือกนั้นไปปฏิบติัเพื่อการแกปั้ญหา 

6. การประเมินผลการแกปั้ญหา เม่ือมีการปฏิบติัการแกปั้ญหาแลว้ก็จะตอ้งมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ถา้ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นท่ีพอใจก็จะน าไปสู่ความสุข แกปั้ญหาไดส้ าเร็จ แต่ถา้ปฏิบติัการแกปั้ญหา
แล้วยงัไม่พอใจ ยงัไม่บรรลุตามท่ีคิดไวก้็จะน าไปสู่การพิจารณาปัญหากันใหม่ เข้าสู่กระบวนการ
แกปั้ญหา การศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมอีกจนกวา่จะพอใจและพบกบัความสุขกบัการแกปั้ญหานั้นจึงจะถือวา่
จบกระบวนการแกปั้ญหาของคนคิดเป็น 

2.4 ฝึกทกัษะการคิดเป็น 
คิดเป็น เป็นเร่ืองของการสร้างสมประสบการณ์ท่ีจะท าความเขา้ใจกบัความจริงของชีวิต  

คิดเป็นนอกจากจะเป็นการท าความเขา้ใจกบัหลกัการและแนวคิดแลว้ กระบวนการเรียนรู้จะเนน้หนกัไป
ท่ีการฝึกปฏิบติัจากกรณีตวัอยา่ง และจากการปฏิบติัจริงในวิถีการด ารงชีวิตประจ าวนั รวมทั้งการไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดและประสบการณ์จากการสานเสวนาหรืออภิปรายถกแถลงกบัเพื่อนในกลุ่มดว้ย คนมีทกัษะสูงก็
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จะสามารถมองเห็นทางเลือกและช่องทางในการแกปั้ญหาไดร้วดเร็วและคล่องแคล่วมากข้ึน ฉะนั้น การ
ฝึกปฏิบติับ่อยคร้ัง และดว้ยวธีิท่ีหลากหลายก็จะช่วยให้การแกปั้ญหาไม่ผิดพลาดมากนกั ในตอนสุดทา้ย
น้ีเป็นการเสนอกิจกรรมตวัอย่างให้ครูและผูเ้รียนได้ร่วมกันปฏิบติัเพื่อเพิ่มพูนทกัษะ “คิดเป็น” ให้
เขม้แข็ง เฉียบคม ฉบัไว จนเกิดสภาพคล่องเป็นธรรมชาติ และใช้เวลาในการคิด การตดัสินใจท่ีรวดเร็ว
ข้ึนดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่1  กรณตีัวอย่าง “สู้ไหม” 

ผมตกใจสะดุง้ต่ืนข้ึนเม่ือเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาข้ึนมา เห็นทุกคนยนืกนัเกือบหมดรถ “ทุกคนนัง่
ลงอยูน่ิ่ง ๆ อยา่เคล่ือนไหวไม่งั้นยงิตายหมด” เสียงตวาดลัน่ออกมาจากปากของเจา้ชายหนา้เห้ียม คอสั้นท่ี
ยนือยูห่นา้รถ ก าลงัใชปื้นจ่ออยูท่ี่คอของคนขบั 

ผมรู้ทนัทีว่ารถทวัร์ท่ีผมโดยสารคนัน้ีถูกเล่นงานโดยเจา้พวกวายร้ายแน่ หันไปดูดา้นหลงั เห็นไอ้
วายร้ายอีกคนหน่ึงถือปืนจงักา้อยู ่ผมใชมื้ออนัสั่นเทาลว้งลงไปในกระเป๋ากางเกง คล า .38 เห่าไฟของผม
ซ่ึงซ้ือออกมาจากร้านเม่ือบ่ายน้ีเอง นึกในใจวา่ “โธ่เพิ่งซ้ือเอามายงัไม่ทนัยิงเลย เพียงใส่ลูกเต็มเท่านั้นเองก็
จะถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว้” 

เสียงเจา้ตาพองหน้ารถตะโกนขู่บอกคนขบัรถ “หยุดรถเด๋ียวน้ี มึงอยากตายโหงหรือไง” ผมนึก 
ในใจวา่ เด๋ียวพอรถหยุดมนัคงตอ้งให้เราลงจากรถแลว้กวาดกนัเกล้ียงตวั แต่ผมตอ้งแปลกใจแทนท่ีรถจะ
หยดุมนักลบัยิง่เร็วข้ึนทุกที ทุกที ยิง่ไปกวา่นั้นรถกลบัส่ายไปมาเสียดว้ย ไอพ้วกมหาโจรเซไปเซมา แต่เจา้
ตาพองยงัไม่ลดละ แมจ้ะเซออกไปมนัก็กลบัวิ่งไปยืนประชิดคนขบัอีก พร้อมตะโกนอยูต่ลอดเวลา “หยุด
โวย้ หยดุ ไอน่ี้ กลูงไปไดล้ะมึง จะเหยยีบใหค้าส้นทีเดียว” 

รถคงตะบึงไปต่อ คนขบับา้เลือดเสียแลว้ ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอย่างไร ขณะนั้นผมกวาดสายตา
เห็นผูช้ายท่ีนัง่ถดัไปทางมา้นัง่ดา้นซ้าย เป็นต ารวจยศจ่าก าลงัจอ้งเขม็งไปท่ีไอว้ายร้ายและถดัไปอีกเป็น
ชายผมสั้นเกรียนอีก 2 คน ใส่กางเกงสีกากี และสีข้ีมา้ ผมเขา้ใจวา่คงจะเป็นต ารวจหรือทหารแน่ ก าลงัเอา
มือลว้งกระเป๋ากางเกงอยูท่ ั้งสองคน 

บรรยากาศตอนนั้นช่างเครียดจริง ๆ ไหนจะกลวัปลน้ ถูกยงิ ไหนจะกลวัรถคว  ่า ทุกคนเกร็งไปหมด 
ทุกส่ิงทุกอยา่งถึงจุดวกิฤตแลว้ 

 

ประเด็น  : ท่านจะสู้หรือจะยอม เพราะอะไร 
 ใหค้รูกบัผูเ้รียนศึกษากรณีตวัอยา่ง เร่ือง “สู้ไหม” แลว้ร่วมกนัถกแถลงอภิปรายถึงเหตุผลท่ีใชใ้น
การตดัสินใจแกปั้ญหาวกิฤติตามประเด็นท่ีก าหนดให ้ครูและผูเ้รียนร่วมกนับนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึก 
หรือฝึกปฏิบติัการจ าแนกขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นท่ีจะน ามาใชป้ระกอบการคิด การตดัสินใจ 
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แบบบันทกึการจ าแนกข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 

ข้อมูลทางวชิาการ ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง ข้อมูลเกีย่วกบัสังคมส่ิงแวดล้อม 
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ใบงานที ่2  กรณตีัวอย่าง “เหตุเกดิทีโ่นนหมากมุ่น” 

 ผมสิบตรีมัน่ มีเขียน ประจ าอยู ่ร.พนั 11 ขณะน้ีปฏิบติัการอยูท่ี่อรัญประเทศ คืนนั้นผมกบัเพื่อน
อยูห่มวดลาดตระเวน เราจะตอ้งแบ่งกนัออกลาดตระเวนเป็นหมู่ ๆ ในขณะท่ีเรารออยูใ่นบงัเกอร์ บางคน
ก็นัง่ บางคนก็เอนนอน ... คุยกนัอย่างกระซิบกระซาบ เสียงปืนดงัอยู่เป็นจงัหวะไม่ไกลนกั เราจะตอ้ง
ออกลาดตระเวนตรวจดูว่า พวกขา้ศึกท่ีชายแดนจะรุกล ้ าเขา้มาหรือไม่ เราไม่เคยนึกดอกครับว่า ทหาร
ญวนกบัเขมรเสรีท่ีก าลงัต่อสู่กนันั้น จะรุกล ้าเขา้มาในเขตของเราแมเ้ขาก าลงัรบติดพนักนัอยู ่
 พอไดเ้วลาหมู่ของเราตอ้งออกไปลาดตระเวน เดือนก็มืด คนันาท่ีเราเหยียบย  ่ามานั้น เราเห็นเป็น
เส้นด า ๆ ยดืยาว... ขา้งหนา้คือหมู่บา้นโนนหมากมุ่น 
 เราเดินอยา่งแน่ใจวา่ จะไม่มีอะไรเกิดข้ึน เพราะเราไม่ไดอ้ยูท่ี่เส้นกั้นเขตแดน ทนัใดนั้นเองเสียง
ปืนดงัข้ึน จากขา้งซ้าย จากขา้งขวา ดูเหมือนจะมาทั้งสามดา้น อะไรกนัน่ี เกิดอะไรข้ึนท่ีบา้นโนนหมาก
มุ่น... เราจะท าอยา่งไร ผมคิดวา่เสียงปืนมาจากปืนหลายกระบอกจ านวนมากกวา่ปืนเราหลายเท่านกั ผม
กระโดดลงในปลกัควายขา้งทาง ลูกนอ้งของผมก็กระโดดตาม ทุกคนคิดถึงตวัเองก่อน หลบกระสุนเอา
ตวัรอด มือผมกุมปืนไว ้ผมจะท าอยา่งไร สั่งสู้รึ อาจจะตายหมด ถอยรึ ไม่ได ้ไม่ได ้เราจะถอยไม่รอด มนั
มืดจนไม่รู้วา่เราตกอยู่ในสถานการณ์อยา่งไร เพื่อนผมล่ะ ผมเป็นหวัหน้าหมู่ตอ้งรับผิดชอบลูกนอ้งของ
ผมดว้ย เราทุกคนมีปืนคนละกระบอก มีกระสุนจ ากดั จะสู้ หรือจะถอย ค่ายทหารอยู่ไม่ห่างไกลนกัช่วย
ผมทีเถอะครับ ผมตอ้งรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีลาดตระเวน ผมตอ้งรับผิดชอบชีวิตลูกนอ้งผมทุกคน ผมจะท า
อยา่งไร โปรดช่วยผมตดัสินใจวา่ ผมจะสั่งสู้หรือสั่งถอย เพราะอะไร 
 ให้ครูกบัผูเ้รียนศึกษากรณีตวัอยา่งเร่ือง “เหตุเกิดท่ีโนนหมากมุ่น” แลว้ครูกบัผูเ้รียนร่วมกนัถก
แถลงถึงเหตุผลท่ีใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหาวกิฤติตามประเด็นท่ีก าหนดให ้ครูและผูเ้รียนร่วมกนับนัทึก
ขอ้มูลลงในแบบบนัทึกเพื่อฝึกปฏิบติัการจ าแนกข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ท่ีจะน ามาใช้ประกอบการคิด การ
ตดัสินใจ แกปั้ญหา 
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ใบงานที ่3 กรณตีัวอย่างเร่ือง ส้มกบัหนุ่ม 

 นกัศึกษา กศน. เป็นคนอยู่ในวยัรุ่นวยัท างานประกอบอาชีพ เพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัวเป็น
ส่วนใหญ่ เป็นคนในวยัท่ีจะตอ้งพบกบัปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา ยิ่งในปัจจุบนัเทคโนโลยีกา้วหนา้
และหลัง่ไหลเขา้มาอย่างไม่มีวนัหยุดย ั้ง มีทั้งเร่ืองดี เจริญกา้วหนา้ สะดวกสบาย เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพชีวติ แต่ในเวลาเดียวกนัก็ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนไม่ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น ท าให้
ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข การศึกษาเล่าเรียนท่ีลอกเรียนจากต่างประเทศทั้งวิชาการและวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างโดยไม่มีการปรับให้สอดคลอ้งกบัความเป็นไทย ท าให้ยิ่งเรียน ยิ่งมีปัญหาชีวิตและสังคม ส้ม
เป็นนกัศึกษา กศน. ท างานเป็นพนกังานตอ้นรับของห้างสรรพสินคา้แห่งหน่ึงรู้จกักบัหนุ่มโดยการใชว้ิธี
แช็ททางอินเทอร์เน็ต หนุ่มท างานเป็นพนักงานขายในบริษทั หนุ่มเป็นคนรูปหล่อ  เจ้าชู้มีหญิงสาว 
มาสนใจหลายคน แต่หนุ่มก็มีท่าทีชอบส้มเป็นพิเศษกวา่คนอ่ืน คอยมารับส่ง สร้างความสนิทสนมกบัส้ม
เป็นพิเศษ แต่ก็ยงัไม่เลิกราจากสาว ๆ คนอ่ืน มีไมตรีให้เห็นอยูเ่สมอ ทั้งหนุ่มและส้มคบหากนัมาหลายปี
เป็นท่ีรู้เห็นของเพื่อน ๆ ทั้งหนุ่มและส้ม ในระยะหลงั ๆ น้ี มีชายหนุ่มจากท่ีท างานของส้มมีฐานะการงาน
ดีมาชอบส้มอีกคน ถึงส้มจะไม่ชอบเท่าหนุ่ม แต่พอใจในความรักเดียวใจเดียวของเขาอยูม่าก เขาไม่ใช่คน
รูปงามแต่เป็นคนนิสัยดี รู้จกัเก็บหอมรอบริบ เป็นท่ีรักและไวว้างใจของเพื่อน ๆ ทุกคน วนัหน่ึงหนุ่ม 
มาขอส้มแต่งงาน ส้มมีความรู้สึกลงัเลวา่จะยอมรับหนุ่มหรือไม่ 
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 ถา้ท่านเป็นส้ม ท่านจะตดัสินใจอยา่งไร จะยอมรับแต่งงานกบัหนุ่มหรือไม่ เพราะอะไร ให้ท่าน
ระบุขอ้มูลทั้ง 3 ประการท่ีหลากหลายและพอเพียงประกอบการตดัสินใจของท่านลงในแบบฟอร์มท่ี
ก าหนดแยกแยะใหเ้ห็นทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ และหากตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมให้ระบุให้ชดัเจน
ดว้ย 
 

ข้อมูลทางวชิาการ ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง ข้อมูลเกีย่วกบัสังคมส่ิงแวดล้อม 
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ใบงานที ่ 4  กรณตีัวอย่างของผู้เรียน 

 ให้ครูและผูเ้รียนร่วมกนัเสนอกรณีตวัอย่าง การตดัสินใจดว้ยกระบวนการคิดเป็น และร่วมกนั
รวบรวมขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น บนัทึกลงไวใ้นแบบฟอร์มจ าแนกขอ้มูล จากนั้นให้ช่วยกนัฝึกการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูล ก าหนดทางเลือกในการตดัสินใจ 2 - 3 ทางเลือกท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้แลว้เลือก  
1 ทางเลือกในการตดัสินใจ ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 
 

แบบบันทกึข้อมูล 
 

1. ช่ือ  กรณีตวัอยา่ง .......................................................................................................... 
2. สาระของกรณีตวัอยา่ง ................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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3. ขอ้มูลท่ีจ  าแนกทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นตนเอง และดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ข้อมูลด้านวชิาการ ข้อมูลด้านตนเอง ข้อมูลด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4. ทางเลือกท่ีเสนอเพื่อการพิจารณาตดัสินใจ 
1) .................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................. 
5. ทางเลือกท่ีตดัสินใจแลว้ลงมือปฏิบติั 

........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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เร่ืองที ่ 3  ข้อมูลประกอบการคดิเป็น 

 ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ถึงการคิดเป็นและกระบวนการตดัสินใจแกปั้ญหาของคนคิดเป็นมาแลว้ จะเห็น
วา่ กระบวนการส าคญัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการคิดเป็น คือ การใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและพอเพียงอยา่งนอ้ย 
3 ดา้นมาประกอบการคิด การวิเคราะห์ และการตดัสินใจ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ขอ้มูลเก่ียวกบั
วชิาการ และขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมส่ิงแวดลอ้ม 
 

3.1  ลกัษณะของข้อมูลประกอบการคิดเป็น 

ข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง 

 คนทุกคนมีความแตกต่างกนัทั้งลกัษณะภายนอก พฤติกรรมท่ีแสดงออกและความรู้สึกนึกคิดท่ี
อยู่ภายใน รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง บางคนรู้จกัตวัเองดี เพราะรู้จกัส ารวจตรวจสอบตนเองอยู่
ตลอดเวลา ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกใหอ้ยูก่บัความเป็นจริง เป็นตวัของตวัเอง แต่บางคนก็
ไม่รู้จกัตวัเองตามท่ีตวัเองเป็นอยู่ หลงตวัเองบา้ง ไม่มัน่ใจตวัเองบา้ง หลงเช่ือคนอ่ืนบา้ง ไม่ไดรั้บการ
ดูแลท่ีถูกตอ้งในครอบครัวบา้ง รวมทั้งขาดการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เป็นต้น การรู้จกัตนเองก็ดีเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการตดัสินใจแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และประสบความส าเร็จ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองอาจพิจารณาไดห้ลายมุมมอง เช่น ความรู้ ความสามารถ ความถนดัต่าง ๆ เช่น พูด
เก่ง มีอารมณ์ขนั มีกลวิธีในการแนะน า เผยแพร่ บอกเล่า โนม้นา้วให้คนเช่ือฟัง หรือการแสดงความเห็น
ในท่ีสาธารณะ การเป็นนักแสดง การมีความรู้ความสามารถเฉพาะตวัในบางเร่ือง เช่น เป็นนักกีฬา มี
ศิลปะในการป้องกนัตวั เป็นศิลปินแขนงหน่ึงแขนงใดเป็นพิเศษ ฯลฯ บุคลิกภาพและนิสัยใจคอ เช่น 
เงียบขรึม พูดมาก พูดน้อย ชอบโออ้วดหรือเก็บตวั พูดตรง จริงใจ เปิดเผย หรือก้าวร้าว โผงผาง หนัก
แน่น หรือหงุดหงิดง่าย โมโหร้าย ชอบพูดจากระแหนะกระแหน ใส่ร้าย ข่มขู่ ใจคอโหดร้าย อิจฉาริษยา 
อาฆาต หรือเมตตากรุณา โอมออ้มอารี ฯลฯ ญาติพี่นอ้งและครอบครัว มีฐานะเป็นหวัหนา้ครอบครัว บุตร 
ภรรยา หรือผูอ้าศยั อยูก่นัเป็นครอบครัวใหญ่ หรืออยูก่นัตามล าพงั พ่อ แม่ ลูก หรืออยูค่นเดียวในบา้นเช่า
หรือหอพกั ครอบครัวอบอุ่นหรือแตกแยก ความสัมพนัธ์ในครอบครัวมีการพบปะ สังสรรค ์ปรึกษาหารือ 
รับฟังความคิดเห็นหรือต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการพึ่งพาอาศยั ไม่มีการช่วยเหลือเจือจานฐานะความเป็นอยู ่
ร ่ ารวย ยากจน พออยูพ่อกิน เป็นหน้ีเป็นสิน มีความมัน่คงในชีวติ หาเชา้กินค ่าข้ึนอยูก่บัโชคชะตา มีความ
รับผิดชอบตนเองและครอบครัว ขยนัหมัน่เพียร เก็บหอมรอมริบ สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเกินตวัเกินก าลัง  
เป็นตน้ การรู้จกัตนเอง การมีขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองหลาย ๆ ดา้น เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะใช้ประกอบการคิด  
การวิเคราะห์และการตดัสินใจอย่างคนคิดเป็นมาก ถา้เรารู้จกัตวัเองดี หลายแง่หลายมุม ทั้งจุดอ่อน จุด
แข็ง ก็จะมีขอ้มูลไปประกอบการคิดและการวิเคราะห์มากและหลากหลาย ท าให้การตดัสินใจของเรา
ผดิพลาดนอ้ย และแกปั้ญหาไดส้ าเร็จเป็นส่วนใหญ่ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัวชิาการ 

 ขอ้มูลทางวิชาการ คือ ขอ้มูลท่ีเป็นความจริงท่ีมีการพิสูจน์แลว้ หรือคน้พบจากการทดลองแลว้
เก็บหรือบนัทึกไวใ้นรูปแบบต่าง ๆ เป็นทฤษฎีหรือหลกัวชิาแลว้น ามาใชแ้กปั้ญหา ใชอ้า้งอิงให้เหมาะกบั
เหตุการณ์และความจ าเป็นของสถานการณ์ ขอ้มูลทางวชิาการมี 2 ประเภท คือ 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้เป็นผูคิ้ดคน้ เก็บรวบรวมเอง เช่น ขอ้มูลจากการทดลองหรือจาก
การศึกษาคน้ควา้มาเป็นระยะยาวนานของภูมิปัญญาต่าง ๆ  
 ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีผูใ้ช้น ามาจากผูค้นหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีท าการศึกษาหรือรวบรวม 
บนัทึกไวใ้นอดีต เช่น ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากเอกสารรายงานการวิจยั ขอ้มูลท่ีอา้งมาจากผูท่ี้รับฟังมาจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ทางวิชาการพื้นฐานท่ีคนในสังคมจะตอ้งใช้ในชีวิตประจ าวนัมีอยู่มากมาย 
เช่น การใช้ภาษา คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ท่ีเป็นทฤษฎีการคน้พบทุกศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ใน
เร่ืองการลงทุน รายรับรายจ่าย การตลาด กฎหมายขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปวงชน ขอ้มูลทางการแพทย ์
อาหารและยา และขอ้มูลทางการเกษตร เป็นตน้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัสังคมส่ิงแวดล้อม 

 เน่ืองจากคนมีวิถีชีวิตด ารงอยูก่นัเป็นชุมชนและสังคม คนในชุมชนมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั
มากบา้ง น้อยบา้งข้ึนอยูก่บัการเกาะเก่ียวท่ีมีอยูใ่นอดีตท่ีแตกต่างกนั และข้ึนอยู่กบัธรรมชาติ วฒันธรรม 
ประเพณี และความเช่ือท่ียึดถือกนัมาแต่ดั้งเดิม การด าเนินการใด ๆ ในชุมชนจะกระทบกบัคนในชุมชน
ดว้ยเสมอ จะหนักหรือเบาข้ึนอยู่กบับริบทของความผูกพนัท่ีมีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ การคิดการตดัสินใจ    
ใด ๆ ท่ีจะไม่กระทบกระเทือนวิถีชุมชน หรือให้มีการกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด จึงควรจะตอ้งน าเอา
ขอ้มูลของชุมชน และสังคมมาประกอบการคิดการตดัสินใจอยูเ่สมอ ขอ้มูลทางสังคม ส่ิงแวดลอ้มท่ีควร
จะน ามาพิจารณาประกอบการคิด การตดัสินใจ ได้แก่ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจและสังคม การ
ประกอบอาชีพ วฒันธรรม จารีตประเพณี การปกครองทอ้งถ่ิน สุขภาพอนามยั การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
สภาพการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ สภาพความสัมพนัธ์ระหว่างบา้น วดั โรงเรียน มสัยิด ประวติั 
รากเหง้าความเป็นมาของชุมชน เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของชุมชนท่ีคนภาคภูมิใจ รวมทั้งกิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ ความเอ้ืออาทร ความเป็นเครือญาติ ความเขม้แขง็ของชุมชน ฯลฯ เป็นตน้ 
 

3.2 เทคนิคการเกบ็ข้อมูลประกอบการคิดเป็น 

 การเก็บและรวบรวมขอ้มูลประกอบการคิด การตดัสินใจอย่างคนคิดเป็นนั้น มกัจะใช้ความ 
เรียบง่ายไม่ซับซ้อนในทางวิชาการมากนัก เพราะผูเ้รียนซ่ึงเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลจะเป็นคนในชุมชนอยู่กบั
ชุมชน มีวิถีชีวิตท่ีคุน้เคยกบัวิถีชุมชนนั้น ๆ อยู่แล้ว การเก็บขอ้มูลอาจใช้กระบวนการ ตาดู (สังเกต)  
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หูฟัง (สนใจ สดบัรับฟัง) ปากถาม (กระตุน้ ชวนคุย)  สมองคิด จ า (เช่ือมโยง เหตุผล) และมือจด (สรุป 
บนัทึก) เพื่อจบัประเด็นและรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงอาจมีวธีิจดัการเชิงวชิาการพอสังเขป ดงัน้ี 

1. การสังเกต  ได้แก่  การค้นหาขอ้มูลด้วยตนเองโดยตรง เช่น การสังเกตพฤติกรรม หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยทีมงาน หรือไปสังเกต
ดว้ยตนเอง 

2. การสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลอ่ืน ๆ โดยถามจากครอบครัว ญาติพี่นอ้ง 
เพื่อนบา้น 

3. การตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การสร้างรายการค าถามให้ผูค้นในชุมชนตอบตามท่ีผูถ้าม
ตอ้งการ อาจใชบ้ริการทางโทรศพัท ์หรือทางไปรษณีย ์

4. การศึกษาจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร คอมพิวเตอร์ เทป
บนัทึกภาพ เทปบนัทึกเสียง ขอ้มูลสารสนเทศทางอีเมล ์เวบ็ไซต ์

5. การทดสอบ/ทดลอง และการส ารวจ จากกลุ่มคน ร้านคา้ หรือสถานท่ี ๆ เป็นแหล่งขอ้มูล
โดยตรง 

 

3.3  การวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพือ่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล หมายถึง การแยกแยะขอ้มูลหรือส่วนประกอบของขอ้มูลออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ 
ศึกษารายละเอียดของขอ้มูลแต่ละเร่ืองเพื่อตรวจสอบขอ้มูลให้ไดม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะขอ้มูลการคิดเป็น
ทั้ง 3 ประการวา่ แต่ละดา้นมีขอ้มูลอะไรบา้ง เป็นการหาค าตอบวา่ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร ฯลฯ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลจะมีการศึกษาและตรวจสอบขอ้มูลรอบดา้นทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดูความหลากหลาย
และพอเพียงเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีแม่นย  า เท่ียงตรง เช่ือถือได้ สมเหตุสมผล การวิเคราะห์ขอ้มูลมีประโยชน์
ตรงท่ีท าให้เราสามารถเข้าใจเร่ืองราวหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีแท้จริง ช่วยให้มีการแสวงหาข้อมูล
หลากหลาย โดยไม่เช่ือค าบอกเล่าหรือค ากล่าวอา้งของใครง่าย ๆ เป็นการมองขอ้มูลหลากหลายมิติเกิด
มุมมองเชิงลึกและกวา้ง เพียงพอ ครบถว้น 
 

การสังเคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ถูกตอ้ง ใกลเ้คียง กลุ่มเดียวกนัมารวบรวม จดักลุ่ม จดัระบบเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะน าขอ้มูลการคิดเป็นทั้ง 3 ดา้น คือ ขอ้มูลทางวิชาการ ขอ้มูลเก่ียวกบั
ตนเอง และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสังคมส่ิงแวดลอ้ม ท่ีวเิคราะห์ความแม่นย  า เท่ียงตรง หลากหลายและพอเพียง
ทั้งดา้นบวกและลบไวแ้ลว้มาจดักลุ่มทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีเป็นขอ้มูลเชิงบูรณาการ ขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น 
หลาย ๆ ทางเลือก โดยแต่ละทางเลือกจะมีข้อมูลทั้ง 3 ด้านมาสังเคราะห์รวมเข้าไวด้้วย เพื่อให้เป็น
ทางเลือกในการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเป็นท่ียอมรับและพอใจท่ีสุดน ามาแกปั้ญหาต่อไป 



148 

เร่ืองที ่ 4   กรณตีัวอย่างเพือ่ฝึกทกัษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมฝึกทกัษะที ่1  กรณตีัวอย่างเร่ือง “ชาวบ้านบางระจัน” 
 ในราวปี พ.ศ. 2310 พม่าขา้ศึกไดย้กทพัมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาท่ีอยูใ่นสภาพอ่อนแอขาด
ความสมานฉันท์สามคัคี แต่มีชาวบา้นบางระจนักลุ่มหน่ึงมีผูน้ าส าคญั เช่น ขุนสรรค์ พนัเรือง 
นายทองแสงใหญ่ นายแท่น นายดอก นายทองเหม็น และนายจนัหนวดเข้ียว ผูมี้ฝีมือทางการรบ
โดยมีพระอาจารยธ์รรมโชติ พระสงฆผ์ูแ้ก่กลา้ทางคาถาอาคมเป็นศูนยร์วมขวญัก าลงัใจไดร้วม
ก าลังกันเข้าโจมตีพม่าข้าศึกจนได้รับชัยชนะถึง 7 คร้ัง ทั้ ง ๆ ท่ีมีก าลังน้อยกว่ามากต่อมาก  
จนพม่าไม่กลา้ออกจากค่ายมารบดว้ย แต่ใชว้ธีิยงิปืนใหญ่มาท าลายค่ายของชาวบา้นบางระจนัจน
เสียหาย ผูค้นลม้ตายไปมาก ชาวบา้นบางระจนัส่งคนไปขอปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ไดรั้บ
การอนุญาตเพราะกลวัพม่าจะแย่งชิงระหว่างทาง ชาวบ้านบางระจนัจึงรวบรวมโลหะท่ีมีอยู ่
หล่อปืนใหญ่เอง แต่ความท่ีขาดวิชาการความรู้ การหล่อปืนใหญ่จึงไม่ประสบความส าเร็จ  
ในท่ีสุดชาวบา้นบางระจนัซ่ึงถนดัในการรบแบบใชก้ าลงัฝีมือก็ไม่สามารถเอาชนะพม่าขา้ศึกได ้
ตอ้งถูกโจมตีแตกพา่ยไป 
ประเด็น 

1. ถา้ท่านเป็นคนไทยในสมยันั้น ท่านคิดจะไปช่วยชาวบา้นบางระจนัต่อสู้กบัขา้ศึก
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

2. หากท่านจะใชก้ระบวนการ “คิดเป็น” ในการตดัสินใจคร้ังน้ี ท่านจะใชข้อ้มูล
ประกอบการตดัสินใจอยา่งไรบา้ง 
1) ขอ้มูลตนเอง (ตวัท่านและชาวบา้นบางระจนั) 
2) ขอ้มูลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
3) ขอ้มูลทางวชิาการ 

กจิกรรมฝึกทกัษะที ่2  กรณตีัวอย่าง เร่ือง ข่าวที่น่าสนใจ 
 ใหผู้เ้รียนและผูส้อนร่วมกนัสนทนาถึงข่าวสารท่ีไดรั้บการกล่าวขวญัและวพิากษว์จิารณ์
ทางส่ือในปัจจุบนั แลว้เลือกข่าวท่ีน่าสนใจมา 1 ข่าว ท่ีบุคคลในข่าวไดต้ดัสินใจกระท าการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงไปตามท่ีปรากฏในข่าวนั้น สมมติวา่ผูเ้รียนเป็นบุคคลในข่าวนั้น ผูเ้รียนจะตดัสินใจ 
เหมือนบุคคลในข่าวหรือไม่ เพราะอะไร ใหแ้สดงวธีิการแยกแยะขอ้มูลทั้ง 3 ดา้นประกอบการ
คิดการตดัสินใจใหช้ดัเจนดว้ย 
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ฝึกทกัษะที ่3  กรณตีัวอย่างเร่ือง “เหตุเกดิทีโ่นนหมากมุ่น” 

 ผมสิบตรีมัน่ มีเขียน ประจ าอยู ่ร.พนั 11 ขณะน้ีปฏิบติัการอยูท่ี่อรัญประเทศ คืนนั้นผมกบัเพื่อน
อยูห่มวดลาดตระเวน เราจะตอ้งแบ่งกนัออกลาดตระเวนเป็นหมู่ ๆ ในขณะท่ีเรารออยูใ่นบงัเกอร์ บางคน
ก็นัง่ บางคนก็เอนนอน ... คุยกนัอย่างกระซิบกระซาบ เสียงปืนดงัอยู่เป็นจงัหวะไม่ไกลนัก เราจะตอ้ง
ออกลาดตระเวนตรวจดูว่า พวกขา้ศึกท่ีชายแดนจะรุกล ้ าเขา้มาหรือไม่ เราไม่เคยนึกดอกครับว่า ทหาร
ญวนกบัเขมรเสรีท่ีก าลงัต่อสู่กนันั้น จะรุกล ้าเขา้มาในเขตของเราแมเ้ขาก าลงัรบติดพนักนัอยู ่
 พอไดเ้วลาหมู่ของเราตอ้งออกไปลาดตระเวน เดือนก็มืด คนันาท่ีเราเหยียบย  ่ามานั้น เราเห็นเป็น
เส้นด า ๆ ยดืยาว... ขา้งหนา้คือหมู่บา้นโนนหมากมุ่น 
 เราเดินอยา่งแน่ใจวา่ จะไม่มีอะไรเกิดข้ึน เพราะเราไม่ไดอ้ยูท่ี่เส้นกั้นเขตแดน ทนัใดนั้นเองเสียงปืนดงัข้ึน 
จากขา้งซา้ย จากขา้งขวา ดูเหมือนจะมาทั้งสามดา้น อะไรกนัน่ี เกิดอะไรข้ึนท่ีบา้นโนนหมากมุ่น... เราจะท า
อยา่งไร ผมคิดว่าเสียงปืนมาจากปืนหลายกระบอกจ านวนมากกว่าปืนเราหลายเท่านัก ผมกระโดดลงใน
ปลกัควายขา้งทาง ลูกนอ้งของผมก็กระโดดตาม ทุกคนคิดถึงตวัเองก่อน หลบกระสุนเอา ตวัรอด มือผมกุม
ปืนไว ้ผมจะท าอย่างไร สั่งสู้รึ อาจจะตายหมด ถอยรึ ไม่ได ้ไม่ได ้เราจะถอยไม่รอด มนัมืดจนไม่รู้ว่าเรา 
ตกอยูใ่นสถานการณ์อยา่งไร เพื่อนผมล่ะ ผมเป็นหวัหนา้หมู่ตอ้งรับผิดชอบลูกนอ้งของผมดว้ย เราทุกคนมี
ปืนคนละกระบอก มีกระสุนจ ากดั จะสู้ หรือจะถอย ค่ายทหารอยูไ่ม่ห่างไกลนกัช่วยผมทีเถอะครับ ผมตอ้ง
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีลาดตระเวน ผมตอ้งรับผิดชอบชีวิตลูกน้องผมทุกคน ผมจะท าอย่างไร โปรดช่วยผม
ตดัสินใจวา่ ผมจะสั่งสู้หรือสั่งถอย  
 
ประเด็น 

1. ส.ต.มัน่ มีเขียน จะตอ้งตดัสินใจอยา่งไร เพราะอะไร 
2. ถา้ท่านเป็น ส.ต.มัน่ มีเขียน ตอ้งตดัสินใจ ท่านตอ้งใชข้อ้มูลอะไรบา้ง 

 
วธีิด าเนินการ 

1. วทิยากรเล่าเหตุการณ์บา้นโนนหมากมุ่น 
2. แบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น 5 - 6 กลุ่ม เพื่อร่วมกนัคิดและร่วมอภิปรายถกแถลงตามประเด็นใน

เหตุการณ์ท่ีเกิดท่ีบา้นโนนหมากมุ่น ประมาณ 10 นาที 
3. ใหทุ้กกลุ่มไดน้ าเสนอผลการคิด วเิคราะห์ตามประเด็นท่ีก าหนด 
4. สรุปประเด็นในกลุ่มใหญ่ 
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กจิกรรมฝึกทกัษะที ่4     กรณตีัวอย่างเร่ือง “เร่ืองของฉันเอง” 
 ให้ผูเ้รียนทุกคนคิดถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเคยเกิดข้ึนกบัตนเองมา 1 เร่ือง และแสดงวิธีการ 
แกปั้ญหานั้นอยา่งคนคิดเป็น โดยการแสวงหาขอ้มูลทั้ง 3 ดา้น อยา่งพอเพียงมาประกอบการพิจารณาใน
การแกปั้ญหานั้นใหช้ดัเจน และบนัทึกกระบวนการดงักล่าวไวด้ว้ย 

1. ลกัษณะของปัญหาท่ีน าไปสู่กระบวนการแกปั้ญหาแบบคนคิดเป็น คืออะไร 
2. กระบวนการแสวงหาข้อมูลทั้ง 3 ประการ อย่างหลากหลายและพอเพียงเพื่อหาสาเหตุ 

ของปัญหาเป็นอยา่งไร ใหเ้สนอรายละเอียดของขอ้มูลตามสมควร 
3. กระบวนการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อการก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญหาท าอยา่งไร มีทางเลือก

ก่ีทาง 
4. ท่านตดัสินใจเลือกทางเลือกขอ้ไหน เพราะเหตุใด 
5. ท่านจะน าทางเลือกไปปฏิบติัอยา่งไร 
6. ท่านพอใจและมีความสุขกบัการแกปั้ญหานั้นหรือไม่ อยา่งไร 

 

กจิกรรมท้ายเล่ม 

1. ให้ครูและผูเ้รียนทั้งกลุ่มช่วยกนัเขียนบนัทึกหรือบนัทึกลงแผ่นซีดีรอมสรุปกระบวนการ
เรียนรู้วิชา “คิดเป็น” ของกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มน้ี และให้แสดงความคิดเห็นสั้น ๆ ต่อผลท่ีไดจ้าก
การศึกษารายวชิาน้ี 

2. ใหผู้เ้รียนแต่ละคนอธิบายสั้น ๆ ถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เพิ่มข้ึนจากการเรียนรายวชิาคิดเป็น 

3. ครูและผูเ้รียนจดัท าแฟ้มสะสมงานของผูเ้รียนแต่ละคนในรายวิชาคิดเป็น เพื่อเป็นการ
ประเมินผลการเรียนรายบุคคล 
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บทที ่5 
การวจิยัอย่างง่าย 

 

สาระส าคญั 
 การแสวงหาความรู้  ขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริงอยา่งมีระบบเพื่อใหไ้ดรั้บค าตอบหรือความรู้ใหม่ท่ีเช่ือถือ
ไดส้ามารถท าไดโ้ดยกระบวนการวจิยั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 เม่ือจบบทน้ี ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการวจิยัอยา่งง่ายได ้

2. ระบุขั้นตอนการวจิยัอยา่งง่ายได ้

3. ฝึกทกัษะสถิติง่าย ๆ เพื่อการวจิยัได ้

4. ระบุเคร่ืองมือการวจิยัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

5. ฝึกทกัษะในการเขียนโครงการวจิยัอยา่งง่าย ๆ ได ้
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1  ความหมายและประโยชน์ของการวจิยัอยา่งง่าย 
 เร่ืองท่ี 2 ขั้นตอนการวจิยัอยา่งง่าย 
 เร่ืองท่ี 3 สถิติง่าย ๆ เพื่อการวจิยั 
 เร่ืองท่ี 4  เคร่ืองการวจิยัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 เร่ืองท่ี 5  การเขียนโครงการวจิยัอยา่งง่าย 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. บทเรียนวจิยัออนไลน์ (http:/www.elearning.nrct.net/). ของส านกังานคณะกรรมการวจิยั 

แห่งชาติ 
2. เขา้ไปคน้ขอ้มูล โดยพิมพห์วัขอ้เร่ืองวจิยัท่ีตอ้งการศึกษาใน http://www.google.co.th/ 

3. วารสาร เอกสาร งานวจิยั และวทิยานิพนธ์ต่าง ๆ 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/
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เร่ืองที ่1      ความหมายและประโยชน์ของการวจิัยอย่างง่าย 
 

การวจิัยคอือะไร 
 การวจิยั หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน
ภายในขอบเขตท่ีก าหนด โดยใชว้ิธีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ ความจริงเป็นท่ียอมรับ การ
วจิยัจึงเป็นเคร่ืองมือในการคน้หาองคค์วามรู้หรือขอ้คน้พบในการแกปั้ญหา หรือพฒันางานหรือการเรียน
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ น่าเช่ือถือ มีความชดัเจน ตรวจสอบได ้
 

การวจิัยอย่างง่ายคอือะไร 
 การวจิยัอยา่งง่าย เป็นกระบวนการในการคน้หาองคค์วามรู้ หรือขอ้คน้พบในการแกปั้ญหา หรือ
แนวทางพัฒนางานท่ีมีกระบวนการไม่ซับซ้อนใช้เวลาไม่มาก สามารถท าควบคู่ไปกับการใช้
ชีวติประจ าวนัได ้เนน้ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และสะทอ้นความเป็นเหตุเป็นผล 
 

ประโยชน์ของการวจิัยอย่างง่าย 
 1.ปลูกฝังให้เป็นคนมีพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ หรือข้อค้นพบในการแก้ปัญหา อย่างมี
ระบบ 
 2. ฝึกใหเ้ป็นคนท่ีคิดอยา่งมีระบบและเป็นเหตุเป็นผล 
 3. การวจิยัท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 
 4. การวจิยัท าใหเ้กิดส่ิงประดิษฐ ์และแนวคิดใหม่ ๆ 
 5. การวจิยัช่วยตอบค าถามท่ีอยากรู้ ท าใหเ้ขา้ใจปัญหา และช่วยในการแกไ้ขปัญหา 
 6. การวจิยัช่วยในการวางแผนและการตดัสินใจ 
 7. การวจิยัช่วยใหท้ราบผลและขอ้บกพร่องจากการเรียน/การท างาน 
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เร่ืองที ่2      ขั้นตอนการท าวจิัยอย่างง่าย 
 

 ขั้นตอนการท าวจิยัอยา่งง่าย ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดค าถามวิจยั/ปัญหาวิจยั การท าวิจยั เร่ิมตน้จากผูว้ิจยัอยากรู้อะไร มีปัญหาขอ้
สงสัยท่ีตอ้งการค าตอบอะไร 
ขั้นตอนที ่2  การเขียนโครงการวจิยั 
       ซ่ึงตอ้งเขียนก่อนการท าการวจิยัจริง โดยเขียนใหค้รอบคลุมหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ช่ือโครงการวจิยั (จะท าวจิยัเร่ืองอะไร) 

2. ความเป็นมาและความส าคญั (ท าไมจึงท าเร่ืองน้ี) 

3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั (อยากรู้อะไรบา้งจากการวจิยั) 

กจิกรรมที ่1    ใหผู้เ้รียนวงกลมค าตอบท่ีถูกตอ้งต่อไปน้ี 
1. ขอ้ใดเป็นความหมายของการวจิยัอยา่งง่าย 

ก. การวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 

ข. การคาดเดาค าตอบอยา่งมีระบบ 

ค. การศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกั 

2. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของการวจิยัต่อตวัผูว้ิจยัเอง 

ก. ฝึกการท างานอยา่งมีระบบ  

ข. เกิดการท างานและนวตักรรม 

ค. เกิดนวตักรรมส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ 

3. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของการวจิยัต่อหน่วยงาน 

ก. เกิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 

ข. เกิดส่ิงประดิษฐแ์ละแนวคิดใหม่ ๆ 

ค. ถูกทั้ง ก และ ข 

กจิกรรมที ่2  ใหผู้เ้รียนระดมพลงัสมองหวัขอ้ “นกัวิจยัตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร” ตามความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน 
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4. วธีิด าเนินการวจิยั (มีแนวทางขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัอยา่งไร) 

5. ปฏิทินปฏิบติังาน (ระยะเวลาการวจิยัและแผนการด าเนินงาน) 

6. ประโยชน์ของการวจิยัหรือผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (การวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งไร) 

ขั้นตอนที ่3 การด าเนินงานตามแผนในโครงการวจิยั 
ขั้นตอนที ่4 การเขียนรายงานการวจิยั ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ช่ือเร่ือง 

2. ช่ือผูว้จิยั 

3. ความเป็นมาของการวจิยั 

4. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

5. วธีิด าเนินการวจิยั 

6. ผลการวจิยั 

7. ขอ้เสนอแนะ 

8. เอกสารอา้งอิง (ถา้มี) 

ขั้นตอนที่ 5  การเผยแพร่ผลงานวิจยั เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจยัเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  น าผลวจิยันั้นไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

โดยสรุปกระบวนการและขั้นตอนการท าวจิยัอยา่งง่าย เขียนเป็นแผนภูมิไดด้งัน้ี 
   ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดค าถามวจิยั / ปัญหาวิจยั 

เขียนโครงการวิจยั 

ด าเนินการตามแผนในโครงการวจิยั 
โ 

เขียนรายงานการวจิยั 
โ 

เผยแพร่ผลงานวิจยั 
โ 

1 

2 

3 
โ 

4 
โ 

5 
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กจิกรรมที ่3 ใหผู้เ้รียนวงกลมค าตอบท่ีถูกตอ้งต่อไปน้ี 

1. ขั้นตอนการท าวจิยัอยา่งง่ายมีก่ีขั้นตอน 

ก. 3 ขั้นตอน 

ข. 4 ขั้นตอน 

ค. 5 ขั้นตอน 
 

2. ขั้นตอนแรกของการวจิยั คืออะไร 

ก. ค าถาม / ปัญหาการวจิยั 

ข. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

ค. เขียนรายงานการวจิยั 
 

3. ขั้นตอนสุดทา้ยของการวจิยั คืออะไร 

ก. การเขียนโครงการวจิยั 

ข. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 

ค. การเขียนรายงานการวจิยั 
 

4. เหตุผลท่ีอยากท าการวจิยั ตอ้งเขียนในหวัขอ้ใดของโครงการวจิยั 

ก. ช่ือโครงการวจิยั 

ข. ความเป็นมาและความส าคญั 

ค. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

5. อยากรู้อะไรบา้งจากการท าวจิยั ตอ้งเขียนในหัวขอ้ใดของโครงการวิจยั 

ก. ช่ือโครงการวจิยั 

ข. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ค. ประโยชน์ของการวจิยัหรือผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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เร่ืองที ่3    สถิติง่าย ๆ เพือ่การวจิัย 
1. ความถี่ (Frequency) 

ความถ่ี (Frequency) คือ การแจงนบัจ านวนของส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษาวา่มีจ านวนเท่าใด 
เช่น จ านวนผูเ้รียนในหอ้งเรียน จ านวนส่ิงของ จ านวนคนไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง เป็นตน้ 
ตวัอย่างท่ี 1 ครู ศรช. ศูนยฯ์ กศน. อ าเภอ มีทั้งหมด 40 คน เราตอ้งการทราบว่าครู ศรช. ศูนยฯ์ กศน. 
อ าเภอ เป็นเพศหญิงก่ีคน และเพศชายก่ีคน เราสามารถแจงนบัจ านวนไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 การแจงนบัจ านวน ครู ศรช. ศูนยฯ์ กศน. อ าเภอ แยกตามเพศ 
 

เพศ การแจงนับ ความถี่ (คน) 

ชาย 
 
 

15 

หญิง 
 
 

25 

รวม 40 40 
 

ตวัอย่างท่ี 2 ผูเ้รียนในระดบั ม.ตน้ ของกลุ่มมีทั้งหมด 60 คน ตอ้งการทราบวา่ผูเ้รียนมีอาชีพรับราชการ 
คา้ขาย เกษตรกรรม รับจา้ง และอ่ืน ๆ ก่ีคน เราสามารถแจงนบัจ านวนไดด้งัน้ี  
ตารางท่ี 2  การแจงนบัจ านวนผูเ้รียน ม.ตน้ แยกตามอาชีพ 
 

เพศ การแจงนับ ความถี่ (คน) 

รับราชการ 
 
 

8 

คา้ขาย 
 
 

14 

เกษตรกรรม 
 
 

22 

รับจา้ง 
 
 

12 

อ่ืน ๆ 
 
 

4 

รวม 60 60 
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กิจกรรมที่ 4 ให้ผูเ้รียนส ารวจจ านวนคนในครัวเรือนของเพื่อนในห้องแต่ละคน และท าการแจงนับ
จ านวน เม่ือไดจ้  านวนแลว้ใส่ในช่องวา่งตามช่วงท่ีก าหนดให ้

 จ านวนคนในครัวเรือน 
 จ านวน 1 - 3 คน  จ านวน...............................คน 
 จ านวน 4 - 6 คน   จ านวน...............................คน 
 จ านวน 7 - 9 คน   จ านวน...............................คน 
 มากกวา่ 10 คนข้ึนไป  จ านวน...............................คน 
2. ร้อยละ (Percentage) 

 ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติท่ีใช้กนัมากในงานวิจยั เพราะค านวณและท าความเขา้ใจไดง่้าย นิยม
เรียกวา่ เปอร์เซ็นต ์ใชส้ัญลกัษณ์ % การใชสู้ตรในการค านวณหาค่าร้อยละมีดงัน้ี 

      
   ร้อยละ =                                                                             X 100 
 
ตัวอย่างที ่1 จากการส ารวจนกัศึกษาในสถานศึกษาแห่งหน่ึง มีจ  านวนทั้งส้ิน 30 คน เป็นนกัศึกษาชาย 

จ านวน 18 คน เป็นนกัศึกษาหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละไดด้งัน้ี 

   นกัศึกษาชาย 
30

18
 X 100 = 60.00 % 

   นกัศึกษาหญิง 
30

12
 X 100 = 40.00 % 

 การค านวณค่าร้อยละ เม่ือรวมกลุ่มหรือตวัเลขเปรียบเทียบแลว้ จะได ้ 100 % เสมอ 
ยกเวน้ถา้มีจุดทศนิยมและมีการปัดเศษท่ีนอ้ยกวา่ 0.50 ใหป้รับลง เช่น 7.01 - 7.49 ปรับเป็น 7.00 ถา้ตั้งแต่ 
.50 ข้ึนไปใหป้รับข้ึน เช่น 7.50 –-7.59 ปรับเป็น 8 

 

3.  ค่าเฉลีย่ (Mean)  
 ค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นการน าค่าของขอ้มูลทั้งหมดรวมกนั แลว้หารดว้ยจ านวนขอ้มูลท่ีมีอยู ่การใช้
สูตรในการค านวณหาค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  =   ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
           จ  านวนขอ้มูลท่ีมีอยู ่

 
 
 
 

ตวัเลขท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 
จ านวนเตม็ 
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ตัวอย่างที ่1  ถา้เราอยากทราบวา่เพื่อนในหอ้งของเราจ านวน 30 คน ซ่ึงมีอาย ุ17 18 18 18 19 19 20 21 22 
23 23 23 23 24 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 28 29 30 30 31 และ 32 เรียงตามล าดบั มีอายุเฉล่ียเท่าใด 
เราสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
17 + 18 + 18 + 18 + 19 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + ..................... + 32 

30 
=  729 

      30 
= 24.30 

 ก็จะไดค้  าตอบวา่ ค่าเฉล่ียของเพื่อนในหอ้งทั้ง 30 คน เท่ากบั 24.30 ปี 
 
กิจกรรมที่ 5  ให้ผูเ้รียนส ารวจคะแนนปลายภาควิชาภาษาไทยของเพื่อนในห้อง และหาค่าเฉล่ียของ
คะแนนท่ีได ้
 
 
 

เร่ืองที ่4    เคร่ืองมอืการวจิัยเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 เคร่ืองมือการวิจยั เป็นส่ิงส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยัมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยัท่ีนิยมน ามาใช้รวบรวมขอ้มูลงานวิจยัเชิงปริมาณ เช่น การ
วิจยัเชิงส ารวจ การวิจยัเชิงอธิบาย เป็นตน้ แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถาม
ปลายเปิด 
แบบสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัทุกประเภท ทุกสาขา 
แต่ท่ีนิยมคือใชก้บัการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 การสัมภาษณ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลในลกัษณะเผชิญหน้ากนัระหว่างผูส้ัมภาษณ์ และผูใ้ห้
สัมภาษณ์ โดยผูส้ัมภาษณ์เป็นผูซ้กัถามและผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหรือตอบค าถามของผูส้ัมภาษณ์ 
เช่นครูสัมภาษณ์นกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนการสอน คณะกรรมการสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีสอบเขา้เรียนใน
สถานศึกษาได ้
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แบบสังเกต 
 แบบสังเกตเป็นเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีใช้ได้กบังานวิจยัทุกประเภท โดยเฉพาะ
งานวิจยัเชิงคุณภาพ งานวิจยัเชิงทดลอง เช่น ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาในการใชห้้องสมุด  
ผูส้ังเกตจะบนัทึกพฤติกรรมของนกัศึกษาตามความเป็นจริง 
 
 
กจิกรรมที ่6  ใหผู้เ้รียนทุกคนไปศึกษาตวัอยา่ง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตเพิ่มเติมจาก
เอกสาร หรือจาก Website ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพบกลุ่ม 
 
 

เร่ืองที ่5      การเขยีนโครงการวจิัยอย่างง่าย 
 

 โครงการวิจัย คือ แผนการด าเนินวิจัยท่ีเขียนข้ึนก่อนการท าวิจัยจริง มีความส าคัญคือเป็น
แนวทางในการด าเนินการวจิยัส าหรับผูว้จิยัเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง  
 การเขียนโครงการวิจยัอยา่งง่าย อาจไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนให้ครบทุกหวัขอ้ตามหลกัการโดยทัว่ไป 
(ซ่ึงมีประมาณ 14 หวัขอ้) แต่เขียนใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ช่ือโครงการวจิยั (จะท าวจิยัเร่ืองอะไร) 
2. ความเป็นมาและความส าคญั (ท าไมจึงท าเร่ืองน้ี) 
3. วตัถุประสงคข์องการวจิยั (อยากรู้อะไรบา้งจากการวจิยั) 
4. วธีิด าเนินการวจิยั (มีแนวทางขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัอยา่งไร) 
5. ปฏิทินปฏิบติังาน (ระยะเวลาการวจิยัและแผนการด าเนินงานวจิยั) 
6. ประโยชน์ของการวจิยัหรือผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (การวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งไร) 
รายละเอียดและค าอธิบายการเขียนแต่ละหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือโครงการวิจัย ช่ือโครงการวิจัยควรกะทัดรัด ส่ือความหมายได้ชัดเจน มีความ

เฉพาะเจาะจงในส่ิงท่ีศึกษา 
2. ความเป็นมาและความส าคัญ เขียนอธิบายให้เห็นความส าคญัของส่ิงท่ีศึกษาเขียนให้ตรง

ประเด็น กระชบัเป็นเหตุเป็นผล มีอา้งอิงเอกสารท่ีศึกษา (ถา้มี) 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เขียนให้สอดคลอ้งกบัช่ือโครงการวิจยั ครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา 

เขียนใหช้ดัเจน อาจมีขอ้เดียวหรือหลายขอ้ก็ได ้
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4. วธีิด าเนินการวจัิย ระบุถึงวธีิการด าเนินการวจิยัใหค้รอบคลุมหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
4.1 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ส่ิงท่ีศึกษาคืออะไร มีจ านวนเท่าไร 
4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระบุวิธีการเก็บการบนัทึกขอ้มูล ระยะเวลา หรือช่วงเวลา 

สถานท่ี 
4.3 เคร่ืองมือวิจยั ระบุชนิด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล เช่นแบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ แบบส ารวจ 
4.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล ระบุวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน  เขียนขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยละเอียด และระยะเวลาการ
ด าเนินการ แต่ละขั้นตอน 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ เขียนเป็นขอ้ๆ ถึงประโยชน์ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการท าวจิยั 
 

 
กิจกรรมที่ 7  ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มไปศึกษาการเขียนโครงการวิจยัท่ีสนใจ แลว้
สรุปใหค้รอบคลุมหวัขอ้การเขียนโครงการวจิยัอยา่งง่าย 6 หวัขอ้ขา้งตน้ 
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กจิกรรมที ่ 1 

1. ค 
2. ก 
3. ค 

กจิกรรมที ่ 2 
 นักวิจยัควรมีคุณสมบติั เช่นรู้จกัสังเกต แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ จดบนัทึก วิเคราะห์ 
สรุปผล และเผยแพร่ผลงาน เป็นตน้ 
กจิกรรมที ่ 3 

1. ค 
2. ก 
3. ข 
4. ข 
5. ข 

กจิกรรมที ่ 4 
 การแจงนบัจ านวนคนในครัวเรือน เป็นไปตามขอ้มูลการส ารวจ 
กจิกรรมที ่ 5 
 ค่าเฉล่ียเป็นไปตามขอ้มูลท่ีส ารวจคะแนนปลายภาค ตรวจความถูกตอ้งของการคิดค่าเฉล่ียของ
ผูเ้รียน 
กจิกรรมที ่ 6   
 สังเกต สอบถาม ขอ้มูลท่ีผูเ้รียนน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม 
กจิกรรมที ่7 
 เป็นไปตามรายละเอียดและค าอธิบายการเขียนแต่ละหัวขอ้ว่าเขียนได้กระชับถูกตอ้งหรือไม่
อยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยกจิกรรม 
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บทที ่6 
ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลกัของพืน้ที่ในการพฒันาอาชีพ 

 
 ในปัจจุบนัโลกมีการแข่งขนักนัมากข้ึน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีความรู้
ความสามารถ ความช านาญการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบติั ผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในอาชีพของตนเอง 
จะตอ้งมีการคน้ควา้ หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การท่ีจะจดัการอาชีพให้ไดผ้ลส าเร็จนั้นจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัหลายดา้น การ
เรียนรู้ปัจจยัดา้นศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งเรียนรู้ 
 

 เร่ืองที ่1   ความหมายความส าคญัของศักยภาพหลกัของพืน้ทีใ่นการพฒันาอาชีพ 
 การใชท้กัษะการเรียนรู้ในการเรียนรู้เก่ียวกบัศกัยภาพหลกัของพื้นท่ีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การพฒันาอาชีพเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะในสภาพการปัจจุบนัท่ีผ่านมาประเทศไทยจะสามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ประชาชนในแต่ละพื้นท่ีมีงานท าแล้วในระดับหน่ึง แต่ด้วยพลวตัของโลกท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงของสังคมโลกดงักล่าวไดส่้งผลต่อสังคมไทย ให้เขา้สู่สังคมแห่ง
การแข่งขนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ความอยูร่อดของประเทศ ปัจจุบนัข้ึนอยูก่บัความสามารถในการแข่งขนั 
และการพฒันาศกัยภาพของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเทศไทยจึงตอ้งเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในระดบัโลก จากรายงานของสถาบนัเพื่อการพฒันาการจดัการ(IMD) การจดัอนัดบัของ IMD 
ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยถูกจดัอนัดบัสมรรถนะหรือความสามารถในการแข่งขนัอยู่กลางๆ 
ค่อนไปทางทา้ย โดยเปรียบเทียบแลว้อยูต่  ่ากวา่ ประเทศสิงคโปร์ ไตห้วนั เกาหลีใต ้ฮ่องกง และ มาเลเซีย 
มาตลอด การจดัล าดบัประเทศไทย โดย IMD ใน 2 ปีล่าสุด (พ.ศ. 2552-2553) ไทยอยู่อนัดบัท่ี 26 จาก 
อนัดบัท่ี 58 สมรรถนะท่ีต ่าหรือเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยดา้นหน่ึงคือ สมรรถนะดา้นการศึกษา ซ่ึงอยู่
ในอนัดบัท่ีประมาณ 40 กวา่จาก 58 ประเทศ ตวัอยา่งส าคญัท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัท่ีสุด คือ ในปี 2015 จะมีการ
รวมตวักนัของกลุ่มประเทศ ASEAN จะเร่ิมตน้ข้ึน เกิดความเคล่ือนไหวอยา่งเสรีของสินคา้ บริการ การ
ลงทุน และแรงงานฝีมือ หากประเทศไทยไม่เตรียมพร้อม และไม่สามารถแข่งขนัในเวทีระดบัภูมิภาคได ้
จะท าให้เสียเปรียบประเทศเพื่อนบา้น การยกระดบัคุณภาพการศึกษา จึงตอ้งยกระดบัความสามารถใน
การแข่งขนัดว้ย และไม่เพียงแต่ในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น หากแต่จะตอ้งเป็นทุกภูมิภาคของโลก เพราทุก
ภูมิภาคไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีท่ีเจริญแลว้ หรือก าลงัพฒันาก็ตาม ลว้นมีโอกาสท่ีซ่อนอยูท่ ั้งส้ิน หากการศึกษา
สร้างคนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ สามารถมองเห็นโอกาสท่ีซ่อนอยู ่จะท าให้ประเทศยืนอยู่
บนเวทีโลกไดอ้ยา่งมัน่คง และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
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 ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาตอ้งเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ และคน้หาศกัยภาพภายในออกมาก่อน และ
ควบคู่ไปกบัท าความเขา้ใจการเป็นไปของโลก จึงตอ้ง “ดูเรา ดูโลก” คือ เขา้ใจตวัเอง และเขา้ใจว่าโลก
หมุนไปทางใด เพื่อวิง่ไปโดยไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั มีความรู้เท่าทนัทุนนิยม และรู้ขอ้จดัก าจดัของเรา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศไทยก าลงัจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเตรียมความพร้อมให้กบัประชาชน ในการตั้งรับเขตการคา้เสรี ทั้งสินคา้และแรงงานท่ีจะไหลเขา้
มา ภายใตเ้ขตเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีเป็นหน่ึงเดียว โดยการสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้ในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างองคค์วามรู้ผา่นกลไกการสร้างงานวจิยัดา้นสังคม ใหเ้ท่าเทียมกบั
งานวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์  
      กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาในการพฒันา 5  ศกัยภาพของ
พื้นท่ีใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขนัใน 5 ภูมิภาคหลกัของโลก เพื่อพฒันาใน 5 ศกัยภาพของ
พื้นท่ีคือ 1. ศกัยภาพของธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี 2. ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ 3. ศกัยภาพ
ของภูมิประเทศและท าเลท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี 4. ศกัยภาพของศิลปวฒันธรรม ประเพณี องค์ความรู้  
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นท่ี 5. ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี ทั้งน้ี ค  านึงถึงการ
พฒันาหลกัสูตรตาม 5 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยการ ความคิดสร้างสรรค์ และ
การอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง”  
 ศักยภาพ (Potential) หมายถึง ความสามารถในตวัคนแต่ละคนเป็นพลงัภายใน พลงัท่ีซ่อนไว้
หรือพลงัแฝงท่ียงัไม่ไดแ้สดงออกมาใหป้รากฏ หรือออกมาบา้งแต่ไม่หมด   
 การวิเคราะห์ คือ การแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั รวมถึง
สืบคน้ความสัมพนัธ์ส่วนยอ่ยเหล่านั้น 
 ศักยภาพหลักของพืน้ที่ หมายถึง ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของ
พื้นท่ีตามหลกัภูมิอากาศ ศกัยภาพของภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 
 

เร่ืองที ่2  การวเิคราะห์ศักยภาพหลกัของพืน้ทีใ่นการพฒันาอาชีพ  
 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพืน้ที่ หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ (ส่ิงแวดลอ้ม) ท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและมนุษย ์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้เช่น บรรยากาศ ดิน น ้ า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สัตวป่์า    
แร่ธาตุ  พลังงาน และก าลังแรงงานมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้ น การแยกแยะเพื่ อน าเอาศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ีเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบอาชีพต้องพิจารณาว่า
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีจะตอ้งน ามาใชใ้นการประกอบอาชีพในพื้นท่ีมีหรือไม่มีเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่
มี ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาใหม่ว่าจะประกอบอาชีพท่ีตดัสินใจเลือกไวห้รือไม่ เช่น การผลิตน ้ าแร่
ธรรมชาติ แต่ในพื้นท่ีไม่มีตาน ้ าไหลผ่านและไม่สามารถขุดน ้ าบาดาลได้ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะต้อง
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พิจารณาวา่ยงัจะประกอบอาชีพน้ีอีกหรือไม่ และถา้ตอ้งการประกอบอาชีพน้ีจริงๆเน่ืองจากตลาดมีความ
ตอ้งการมาก็ตอ้งพิจารณาวา่การลงทุนหาแร่ธาตุท่ีจะมาใชใ้นการผลิตคุม้หรือไม่ 
 2. ศักยภาพของพืน้ทีต่ามหลกัภูมิอากาศ หมายถึง ลกัษณะของลมฟ้าอากาศท่ีมีอยูป่ระจ าทอ้งถ่ิน
ใดทอ้งถ่ินหน่ึงโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของอุณหภูมิประจ าเดือน และปริมาณน ้ าฝนในช่วงระยะเวลา
ต่างๆของปี เช่นภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเยน็หรือเป็นแบบสะวนันา (Aw) คือ อากาศ
ร้อนช้ืนสลบักบัฤดูแล้งเกษตรกรรม กิจกรรมท่ีท ารายไดต่้อประชากรในภาคเหนือ ไดแ้ก่ การท าสวน  
ท าไร่ ท านา และเล้ียงสัตวภ์าคใตเ้ป็นภาคท่ีมีฝนตกตลอดทั้งปี ท าให้เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้อน  
ท่ีตอ้งการความชุ่มช้ืนสูง เช่น ยางพารา ปาล์มน ้ ามนั เป็นตน้ ดงันั้นการประกอบอาชีพอะไรก็ตามจ าเป็น
พิจารณาสภาพภูมิอากาศดว้ย  
 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละพืน้ที่ หมายถึง ลกัษณะของพื้นท่ีและท าเล
ท่ีตั้งในแต่ละจงัหวดั ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น เป็นภูเขา ท่ีราบสูง ท่ีราบลุ่ม ท่ีราบชายฝ่ัง ส่ิงท่ีเราตอ้ง
ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศ เช่น ความกวา้ง ความยาว ความลาดชนั และความสูงของพื้นท่ี เป็นตน้ 
ซ่ึงในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามไม่วา่จะเป็นการผลิต การจ าหน่าย หรือการให้บริการก็ตามจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาถึงท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม 

4. ศักยภาพของศิลปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและวถิีชีวติของแต่ละพืน้ที่ จากการท่ีประเทศ 
ไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละภาค จึงมีความ
แตกต่างกนัในการด ารงชีวติของประชากรทั้งดา้นวฒันธรรม ประเพณี และการประกอบอาชีพระบบการ
เกษตรกรรม สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม  (Agricultural society) กล่าวคือ ประชากรร้อยละ 80 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่า คนไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพนักบัระบบการ
เกษตรกรรม และระบบการเกษตรกรรมน่ีเอง ไดเ้ป็นท่ีมาของวฒันธรรมไทยหลายประการ เช่น ประเพณี
ขอฝน ประเพณีลงแขก และการละเล่นเตน้ก าร าเคียว เป็นตน้  
 5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพืน้ที่ หมายถึง  เป็นการน าศกัยภาพของแต่ละบุคคล
ในแต่ละพื้นท่ีมาใช ้ในการปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
องค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์การ เม่ือพิจารณาถึง
ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทย แมว้่ากาลเวลาจะผ่านไป ความรู้สมยัใหม่จะ
หลั่งไหลเข้ามามาก แต่ภูมิปัญญาไทยก็สามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับยุคสมยั เช่นการรู้จกัน า
เคร่ืองยนตม์าติดตั้งกบัเรือ ใส่ใบพดัเป็นหางเสือ ท าใหเ้รือสามารถแล่นไดเ้ร็วข้ึน เรียกวา่ เรือหางยาว การ
รู้จกัท าการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟ้ืนคืนธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์แทนสภาพเดิมท่ีถูก
ท าลายไป การรู้จกัออมเงิน สะสมทุนให้สมาชิกกูย้ืม ปลดเปล้ืองหน้ีสิน และจดัสวสัดิการแก่สมาชิก จน
ชุมชนมีความมัน่คง เขม้แข็ง สามารถช่วยตนเองได้หลายร้อยหมู่บา้นทัว่ประเทศ เช่นกลุ่มออมทรัพย ์ 
คีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราชจดัในรูปกองทุนหมุนเวยีนของชุมชน  
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 จะเห็นไดว้า่ การวิเคราะห์ศกัยภาพมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาอาชีพให้เขม้แข็งมาก 
หากได้วิเคราะห์แยกแยะศกัยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน ปัจจยัภายในตวัตนผูป้ระกอบการ ปัจจยั
ภายนอกของผูป้ระกอบการ โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการคา้ ยิ่งวิเคราะห์ไดม้ากและ
ถูกต้องแม่นย  ามาก จะท าให้ผูป้ระกอบการรู้จกัตนเอง อาชีพของตนเองได้ดียิ่งข้ึนเหมือนค ากล่าว  
รู้เขา รู้เรา รบร้อยคร้ัง ชนะทั้งร้อยคร้ัง 
 

เร่ืองที ่ 3   ตัวอย่างอาชีพทีส่อดคล้องกบัศักยภาพหลกัของพืน้ที่ 
 1. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรม   

กลุ่มการผลิต เช่น การผลิตไมด้อกเพื่อการคา้ การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์การผลิตไก่อินทรีย ์
กลุ่มแปรรูป เช่น การแปรรูปปลานิลแดดเดียว การแปรรูปท าไส้กรอกจากปลาดุก 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเกษตรแบบยัง่ยืน การเกษตรผสมผสานตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมเกษตรทางเลือก ภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวอย่างอาชีพ การปลูกพชืผกัโดยวธีิเกษตรธรรมชาต ิ
 

ปัจจุบนัการเพาะปลูกของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการท่ีส าคญั ประการแรก  คือ 
พื้นท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ ประการท่ีสองเกษตรกรประสบปัญหา
แมลงศตัรูรบกวนและหนทางท่ีเกษตรกรเลือกใช้แก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือสารเคมีฆ่าแมลง ซ่ึงเป็น
อนัตรายต่อเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม ทางการแกปั้ญหาดงักล่าวตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ก็คือ “แนวทาง
การเกษตรธรรมชาติแบบยัง่ยืน” ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีจะท าให้ดินเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินท่ี
มีชีวิต มีศกัยภาพในการผลิตและให้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภยัจากสารพิษต่าง ๆ ทางการเกษตร 
ดงันั้น ผูเ้รียนควรมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเก่ียวกบัแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) หลกัเกษตรธรรมชาติ การปรับปรุงดินโดยใชปุ๋้ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ ดินและอินทรียวตัถุในดิน ชมแปลงสาธิต - ทดลองเกษตรธรรมชาติ การป้องกนัและ
ก าจดัศตัรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การท าสมุนไพรเพื่อป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช มาตรฐานเกษตร
ธรรมชาติ ศฝก. ฝึกปฏิบติัการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยน ้าชีวภาพและน ้าสกดัชีวภาพ ฝึกปฏิบติัการเพาะกลา้และฝึก
ปฏิบติังานในแปลงเกษตร มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA  มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ศฝก. การจดั
ดอกไม ้การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การวางแผนการปลูกพืชผกัโดยวธีิเกษตรธรรมชาติในอนาคต  การ
ติดตามผลและใหค้ าแนะน า 
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การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรม 
 

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแต่ละพื้นท่ี 
- ดินมีความสมบูรณ์ 
- ไม่มีแมลงศตัรูรบกวน 
- มีแหล่งน ้ า  และลักษณะภูมิประเทศท่ี เ ป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า 
ท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการท าการเกษตร 

2 การวเิคราะห์ พื้นท่ีตามลกัษณะ
ภูมิอากาศ 

ฤดูกาล ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกพืชผกั เช่น ไม่อยู่ในพื้นท่ี
น ้าท่วม มีอากาศเยน็ไม่ร้อนจดั 
 

3 การวิเคราะห์ ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง
ของแต่ละพื้นท่ี 

- เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร 
- มีแหล่งชลประทาน 
- ไม่มีความเส่ียงจากภยัธรรมชาติท่ีมีผลความเสียหายรุนแรง   
- มีพื้นท่ีพอเพียงและเหมาะสม 
- มีการคมนาคมท่ีสะดวก 

4 การวิเคราะห์ ศิลป วฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

- มีวถีิชีวติเกษตรกรรม 
- ประชาชนสนใจในวถีิธรรมชาติ 

5 การวเิคราะห์ ทรัพยากรมนุษย ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

- มีภูมิปัญญา/ผูรู้้ เก่ียวกบัเกษตรธรรมชาติ 
- มีกระแสการสนบัสนุนเกษตรธรรมชาติจากสังคมสูง 

 
 

2. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหกรรม  
               ภาคการผลติ ได้แก่ 

กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเช่ือมโลหะดว้ย
ไฟฟ้าและแก๊ส ช่างเช่ือมเหล็กดดั ประตู หนา้ต่าง ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

กลุ่มเส้ือผ้า ส่ิงทอ เช่น การท าซิลคส์กรีน การท าผา้มดัยอ้มและมดัเพนท ์การท าผา้
ดว้ยก่ีกระตุก การท าผา้บาติค 

กลุ่มเคร่ืองยนต์ เช่น การซ่อมรถจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนต ์ช่างเคร่ืองยนตชุ์มชน
ช่างเคาะตวัถงัรถยนต ์
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กลุ่มศิลปะประดิษฐ์และอัญมณี เช่น การแกะสลกัวสัดุอ่อนเบ้ืองตน้ การข้ึนรูป
กระถางตน้ไมด้ว้ยแป้นหมุน การท าของช าร่วยด้วยเซรามิค การออกแบบเคร่ืองโลหะและรูปภณัฑ ์
อญัมณี 

 

ตัวอย่างอาชีพ การเป็นตัวแทนจ าหน่ายทีพ่กัและบริการท่องเทีย่วในแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวฒันธรรม ในกลุ่มประเทศภูมภิาคอาเซียนโดยใช้คอมพวิเตอร์อนิเทอร์เน็ต 

 

 สืบเน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของประชาคมโลกท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว
และกลุ่มประเทศอาเซียนไดมี้นโยบายให้เกิดประชาคมอาเซียนข้ึน ซ่ึงหมายถึงคนในภูมิภาคดงักล่าว 
จะติดต่อไปมาหาสู่กนัมากข้ึน และในการน้ีการเดินทางท่องเท่ียวของประชาชนก็จะมีมากข้ึนจากความ
สนใจใคร่รู้ใคร่เห็นเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมของชาติเพื่อนบา้น การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการ
ท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วทัว่โลก โดยมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภท
อ่ืนๆ คือการสร้างรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศเขา้ประเทศเป็นจ านวนมหาศาล เม่ือเทียบกบัรายไดจ้าก
สินคา้อ่ืน ๆ การขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดงักล่าว ท าให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คมนาคม และขนส่ง มีการขยายตวัตามไปดว้ยและการท่องเท่ียวยงัถูกใช้
เป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไดแ้ละความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ
ใหแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน และยงัมีบทบาทในการกระตุน้ให้เกิดการผลิตและการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติ
ต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเหมาะสม โดยอยูใ่นรูปของสินคา้และบริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  
ดงันั้น การรวบรวมน าเสนอขอ้มูลการใหบ้ริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยการเป็นตวักลางระหวา่งสถาน
ประกอบการ/ผูป้ระกอบการกบัผูใ้ช้บริการ จึงเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจและมีโอกาสก้าวหน้าสูง ดงันั้น 
ผูเ้รียนจึงควรมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติเก่ียวกบัธุรกิจท่ีพกัและการให้บริการการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การใชค้อมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตส าหรับการเป็นตวัแทนจ าหน่าย
ระหว่างเจ้าของ/ผู ้ประกอบการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกับผู ้ใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
การเจรจาต่อรองในฐานะตวัแทนจ าหน่าย การประเมินผลและพฒันาธุรกิจของตน 
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การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านอุตสาหกรรม 

 

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแต่ละพื้นท่ี 
ขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว   

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ แหล่งท่องเท่ียวมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
3 การวิเคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ ง

ของแต่ละพื้นท่ี 
มีท าเลท่ีตั้งในชุมชน สังคม ท่ีมีการคมนาคมสะดวก 

4 การวิเคราะห์ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

- ทุนทางสังคมและวฒันธรรม  การบริโภคของตลาดโลกมี
แนวโนม้กระแสความนิยมสินคา้ตะวนัออกมากข้ึน 
- มีศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเป็น
เอกลกัษณ์ 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

แรงงานมีทกัษะฝีมือและระบบประกนัสังคม  และมีความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลย ี

 
 

3.  กลุ่มอาชีพใหม่ด้านพาณชิยกรรม 
                การค้าและเศรษฐกจิพอเพยีง ได้แก่ 

กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน  
การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อชุมชน การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์ 

การขายสินค้าทางอนิเทอร์เน็ต (E-Commerce) การสร้างร้านคา้ทางอินเทอร์เน็ต 
กลุ่มผู้ประกอบการ เช่น การประกอบการธุรกิจชุมชน ร้านคา้ปลีกกลุ่มแม่บา้น

และวสิาหกิจชุมชน  
 

ตัวอย่างอาชีพ โฮมสเตย์ 
 

อาชีพโฮมสเตย  ์ เป็นการประกอบอาชีพโดยน าตน้ทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มมาบริหารจดัการเพื่อเพิ่มมูลค่าจูงใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาสัมผสักบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบโฮมสเตย ์ ในการจดัการศึกษาวิชาอาชีพโฮมสเตย์  ยึดหลกัการของการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
ใหส้ังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  เนน้การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน  ควบคู่กบัสร้างองคค์วามรู้ในการประกอบอาชีพโฮมสเตย์  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การใชต้น้ทุนทาง
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ธรรมชาติ  ทุนทรัพยากรบุคคล  ทุนภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้  ทุนทางวฒันธรรม  ทุนงบประมาณของ
รัฐ และทุนทางความรู้มาใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้  การจดัการศึกษาอาชีพโฮมสเตย์  เป็นการจดัการ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างศกัยภาพให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้   และสามารถพฒันาตนเองและกลุ่มไป 
สู่การบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐาน เป็นไปตามหลกัการของโฮมสเตย ์  น าไปสู่การเช่ือมโยงองคค์วามรู้ 
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากฝึกประสบการณ์โดยการจดัท าโครงการประกอบอาชีพโฮมสเตย ์ดงันั้น ผูเ้รียน 
จึงควรมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะและเจตคติเก่ียวกบัสถานการณ์การท่องเท่ียว นโยบายการท่องเท่ียว
ของประเทศไทย ความรู้พื้นฐาน และมาตรฐานการจดัการโฮมสเตย ์การจดักิจกรรมน าเท่ียว การตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียว  การบริการ มคัคุเทศก์ การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์ การประกอบอาหาร การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวและ การบริหารจดัการ 
 

การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านพาณชิยกรรม 
   

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติใน 

แต่ละพื้นท่ี 
- มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดสนใจ  ชวนใหผู้ค้นมาเท่ียว และ 
พกัคา้งคืน 
- มีโปรแกรมท่ีน่าสนใจในการศึกษาธรรมชาติ และพกัผอ่นท่ีดี 
- ไม่ถูกรบกวนจากแมลงและสัตวอ่ื์น ๆ 

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ - ใกลแ้หล่งน ้า ทะเล มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
- ภูมิอากาศไม่แปรปรวนบ่อย ๆ  

3 การวิเคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง
ของแต่ละพื้นท่ี 

- มีท าเลท่ีตั้งพอดีไม่ใกลไ้กลเกินไป 
- มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 
- ขอ้มูลแต่ละพื้นท่ีท่ีเราเลือกอยูใ่กลจุ้ดท่องเท่ียวหรือไม่ สะดวกใน
การเดินทางดว้ยความปลอดภยัเพียงใด มีคู่แข่งท่ีส าคญัหรือไม่ 

4 การวเิคราะห์ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีเป็นธรรมชาติ อยูใ่นพื้นท่ีมี 
การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีจากองคก์รท่องเท่ียว 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

- มีผูป้ระกอบการ และแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถ 
- มีความร่วมมือจากชุมชนในดา้นการเป็นมิตรกบัแขกท่ีมาใช้
บริการ 
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4. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
คอมพวิเตอร์และธุรการ  ได้แก่ 

               Software  
กลุ่มออกแบบ เช่น โปรแกรม AUTO CAD เพื่องานออกแบบก่อสร้าง ออกแบบช้ินส่วน

อุตสาหกรรม เขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Solid Work 
กลุ่มงานในส านักงาน เช่น Office and Multimedia การจดัท าระบบขอ้มูลทางการเงิน

และบญัชีดว้ยโปรแกรม Excel และโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปเพื่อใชใ้นการท างานทางธุรกิจ 
การใช้คอมพวิเตอร์ในส านกังานดว้ยโปรแกรม Microsoft Office 
การพฒันาโปรแกรมด้วย MS Access โดยใชร้ะบบงานบุคคล 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับการประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต 

               Hardware 
ช่างคอมพวิเตอร์ เช่น ซ่อม ประกอบ ติดตั้งระบบบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
ตัวอย่างอาชีพ  ภาพเคลือ่นไหว (Animation) เพือ่ธุรกจิ 

 

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยกีา้วเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์มากข้ึน  ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นได้
วา่มีการเติบโต อยา่งรวดเร็วนัน่คือธุรกิจอุตสาหกรรมดา้น Animation การสร้างความบนัเทิง และงาน
สร้างสรรคก์ารออกแบบโดยการใชค้อมพิวเตอร์ หลกัสูตรทางดา้น Animation จึงน่าจะตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มธุรกิจ Animation  หลกัสูตร Animation เพื่อธุรกิจ เป็นหลกัสูตรอาชีพท่ีสร้างสรรค ์
สามารถน าไปประกอบอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ดงันั้น ผูเ้รียนควรมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะและเจตคติเก่ียวกับความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของความคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การก าจดัส่ิงกีดกั้นความคิดเชิงสร้างสรรค ์ ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบั Animation เพื่อธุรกิจ การออกแบบ Animation เพื่อธุรกิจ Animation Workshop ประโยชน์และ
โทษของการใช้คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ
ประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ Animation 
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การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านความคิดสร้างสรรค์   

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแต่ละพื้นท่ี 
ขอ้มูลของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีพอเพียง และสะดวกในการเขา้ถึง 

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ - อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ ลม และปริมาณน ้ าฝน รวมไป
ถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนในทางอุตุนิยมวทิยา 
ท่ีตั้งตามแนวละติจูด ความใกลไ้กลจากทะเล 
- มีขอ้มูลของภูมิอากาศ 

3 การวิเคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง
ของแต่ละพื้นท่ี 

มีขอ้มูลภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งต่าง ๆ  

4 การวเิคราะห์ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

มีขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ท่ีผสมผสานของหลาย
พื้นท่ี   

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์
ในแต่ละพื้นท่ี 

มีแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

5. กลุ่มอาชีพใหม่ด้านบริหารจัดการและการบริการ 
กลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่ การอบรมมคัคุเทศก์ พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

พนกังานผสมเคร่ืองด่ืม การท าอาหารวา่งนานาชาติ การฝึกอบรมภาษา และธุรกิจโฮมสเตย ์
กลุ่มสุขภาพ ไดแ้ก่ การนวดแผนไทย นวดลูกประคบ สปา  การดูแลเด็กและผูสู้งอายุ 
กลุ่มการซ่อมแซม และบ ารุงรักษา การซ่อมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ การซ่อม

เคร่ืองยนต์ดีเซล การซ่อมเคร่ืองยนต์เบนซิน การซ่อมเคร่ืองยนต์เล็กเพื่อการเกษตร การซ่อมจกัร
อุตสาหกรรม 
               คมนาคมและการขนส่ง จ านวน 1 หลกัสูตร 
             วชิาชีพด้าน Logistics หรือการขนส่งสินคา้ทางอากาศและทางเรือ 
              การก่อสร้าง  
             กลุ่มช่างต่าง ๆ เช่น การปูกระเบ้ือง ช่างไมก่้อสร้าง ช่างสีอาคาร 
               กลุ่มการผลติวสัดุก่อสร้าง เช่น การท าบล็อคคอนกรีต การผลิตซีเมนต ์ 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ตัวอย่างอาชีพ การพฒันากลุ่มอาชีพทอผ้าพืน้เมือง 
 

 ในปัจจุบนัน้ี ผา้พื้นเมืองของไทยในภาคต่างๆ ก าลงัไดรั้บการอนุรักษฟ้ื์นฟู  และพฒันา รวมทั้ง
ไดรั้บการส่งเสริมให้น ามาใชส้อยในชีวิตประจ าวนักนัอย่างกวา้งขวางมาก  ดงันั้น จึงเกิดมีการผลิตผา้
พื้นเมืองในลกัษณะอุตสาหกรรมโรงงาน โดยมีบริษทัจา้งช่างทอ ท าหน้าท่ีทอผา้ดว้ยมือตามลวดลายท่ี
ก าหนดให ้ โรงงานหรือบริษทัจดัเส้นไหมหรือเส้นดา้ยท่ียอ้มสีเสร็จแลว้มาให้ทอ  เพื่อเป็นการควบคุม
คุณภาพ  บางแห่งจะมีคนกลางรับซ้ือผา้จากช่างทออิสระซ่ึงเป็นผูป่ั้นดา้ย  ยอ้มสี  และทอตามลวดลายท่ี
ตอ้งการเองท่ีบา้น แต่คนกลางเป็นผูก้  าหนดราคาตามคุณภาพและลวดลายของผา้ท่ีตลาดตอ้งการในบาง
จงัหวดัมีกลุ่มแม่บา้นช่างทอผา้ท่ีรวมตวักนัทอผา้เป็นอาชีพเสริม  และน าออกขายในลกัษณะสหกรณ์ 
เช่น กลุ่มทอผา้ของศิลปาชีพ  อย่างไรก็ตามในสภาพท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น เป็นการทอเพื่อขาย 
เป็นหลกัการทอผา้พื้นบา้นพื้นเมืองหลายแห่งยงัทอลวดลายสัญลกัษณ์ดั้งเดิม  โดยเฉพาะในชุมชนท่ีเป็น
กลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มท่ีกระจายตวักนัอยูใ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย ศิลปะการทอผา้ของกลุ่มชน
เหล่าน้ีจึงนบัวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่มอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  หากจะแบ่งผา้พื้นเมืองของกลุ่มชนเหล่าน้ีตาม
ภาคต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ  และมีการปรับปรุงพฒันาสีสัน  คุณภาพ  และ
ลวดลาย ให้เขา้กับรสนิยมของตลาด ดงันั้น ผูเ้รียนจึงควรมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติ
เก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพกลุ่มอาชีพ/ธุรกิจของกลุ่มอาชีพทอผา้พื้นเมือง และวิเคราะห์สถานภาพของ
กลุ่มอาชีพ/ธุรกิจ 
 

การวเิคราะห์ 5 ศักยภาพของพืน้ที ่ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านบริหารจัดการและการบริการ 
  

ที่ ศักยภาพ รายละเอยีดทีค่วรพจิารณาในประเด็น 
1 การวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในแต่ละพื้นท่ี 
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถน ามาเป็นวตัถุดิบ 

2 การวเิคราะห์พื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ มีภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 
3 การวิเคราะห์ภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้ง

ของแต่ละพื้นท่ี 
- เป็นศูนยก์ลางหตัถอุตสาหกรรม 
- มีถนนท่ี เ อ้ือต่อการบริการด้านการค้า  การลงทุน และการ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถติดต่อค้าขาย
ประเทศเพื่อนบ้าน มีพื้นท่ีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน  
มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น การคา้ชายแดน 

4 การวเิคราะห์ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 

มีแหล่งอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทุนทางสังคมและวฒันธรรม 

5 การวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี มีภูมิปัญญา และฝีมือแรงงาน 
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  กจิกรรม  
1. ให้ผูเ้รียนรวมกลุ่มและวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพื้นในการพฒันาอาชีพว่าในพื้นท่ีมี

ศกัยภาพดา้นใดบา้ง  

2. ให้ผูเ้รียนยกตวัอย่างอธิบายและหาเหตุเก่ียวกับศกัยภาพภายในและศกัยภาพภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ 
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คณะผู้จดัท า 
ทีป่รึกษา 
1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวชัรินทร์  จ าปี                             รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตณัฑวฑุโฒ ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้เขียนและเรียบเรียง 

1. บทท่ี 1  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. บทท่ี 2  การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
 ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. บทท่ี 3  การจดัการความรู้ 
 ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. บทท่ี 4  คิดเป็น 
 ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 
5. บทท่ี 5  การวจิยัอยา่งง่าย 
 นางศิริพรรณ สายหงษ ์ ขา้ราชการบ านาญ 
 

ผู้บรรณาธิการ และพฒันาปรับปรุง 
1. บทท่ี 1  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. บทท่ี 2  การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
 นายธวชัชยั ใจชาญสุขกิจ รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการ 
   ส านกังาน กศน. จงัหวดัเพชรบุรี 
 นางสาวสุพตัรา โทวราภา สถาบนัส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ 
3. บทท่ี 3  การจดัการความรู้ 
 นางอจัฉรา ใจชาญสุขกิจ ส านกังาน กศน.จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 นางณฐัพร เช้ือมหาวนั สถาบนัการศึกษาและพฒันาต่อเน่ืองสิรินธร 
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4. บทท่ี 4  คิดเป็น 
 ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ท่ีปรึกษาส านกังาน กศน. 
5. บทท่ี 5  การวจิยัอยา่งง่าย 
 นางศิริพรรณ สายหงษ ์ ขา้ราชบ านาญ 
 นางพิชญาภา ปิติวรา ขา้ราชบ านาญ 
 

คณะท างาน 
1.  นายสุรพงษ ์ มัน่มะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้พมิพ์ต้นฉบับ 
1. นางปิยวดี คะเนสม กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กววีงษพ์ิพฒัน์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บา้นชี กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้ออกแบบปก 
 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้พฒันาและปรับปรุง คร้ังที่ 2 
 
ทีป่รึกษา 
1. นายประเสริฐ  บุญเรือง   เลขาธิการ กศน. 
2. ดร. ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวชัรินทร์  จ าปี   รองเลขาธิการ กศน. 
4. นางวทันี  จนัทร์โอกุล  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
5. นางชุลีพร  ผาตินินนาท  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเผยแพร่ทางการศึกษา 
6. นางอญัชลี  ธรรมวธีิกุล  หวัหนา้หน่วยศึกษานิเทศก ์
7. นางศุทธินี  งามเขตต ์  ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้พฒันาและปรับปรุง คร้ังที ่2 
1. ดร.ทองอยู ่  แกว้ไทรฮะ  ท่ีปรึกษากลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. ดร.รุ่งอรุณ  ไสยโสภณ  หวัหนา้กลุ่มพฒันาการเรียนการสอน 
3. นายสมชาย  ฐิติรัตนอศัว ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นางสาวชาลินี  ธรรมธิษา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้ปรับปรุงข้อมูลเกีย่วกบัสถาบันพระมหากษตัริย์ ปี พ.ศ. 2560 
 
ทีป่รึกษา 
 
1. นายสุรพงษ ์  จ าจด   เลขาธิการ กศน. 
2. นายประเสริฐ  หอมดี   ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

ปฏิบติัหนา้ท่ีรองเลขาธิการ กศน. 
3. นางตรีนุช  สุขสุเดช  ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบ 
      และการศึกษาตามอธัยาศยั 
 

ผู้ปรับปรุงข้อมูล 
นางสาวกรรณิการ์  อินทราย  กศน.เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 
 

คณะท างาน 
1. นายสุรพงษ ์  มัน่มะโน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยั 
2. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอธัยาศยั 
3. นางสาวเบญ็จวรรณ อ าไพศรี   กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอธัยาศยั 
4. นางเยาวรัตน์  ป่ินมณีวงศ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอธัยาศยั 
5. นางสาวสุลาง  เพช็รสวา่ง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอธัยาศยั 
6. นางสาวทิพวรรณ วงคเ์รือน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอธัยาศยั 
7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอธัยาศยั 
8. นางสาวชมพนูท สังขพ์ิชยั  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอธัยาศยั 
 






