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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียนชุดใหมนี้ขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอและสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเนื้อหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนนี้ โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออื่น ๆ 

                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากสื่อตาง ๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตรและเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสนี้ 

  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนี้จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 

 

 

 สํานักงาน กศน.  
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สารบัญ 
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คํานํา 

คําแนะนําการใชหนังสือเรียน  
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บทที่ 1  การพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม 1 

 ความหมาย ความสําคัญ และหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 2 

 ประโยชนที่มีตอตนเอง  ชุมชน  สังคม 8 

บทที่ 2  การจดัเก็บและวิเคราะหขอมูล 9 

 ความสําคัญ และคณุสมบัติขอมูลที่ด ี 9 

 วิธีการจดัเก็บขอมูล 13 

 เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 24 

บทที่ 3  การวางแผนพฒันาตนเอง  ชุมชน  สังคม  และการนําไปใชในชีวติประจําวัน 27 

 การใชขอมูลจากการวิเคราะหเพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม 28 

 การนําแผนพฒันาตนเอง  ชุมชน  สังคม  ไปใชในชวีิตประจําวัน 30 

 การมีสวนรวมผลักดนัแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม ใหเปนที่ยอมรับ 31 

บรรณานกุรม 34 
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
 

  หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ

ประถมศึกษา เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนทีเ่ปนนักศกึษาการศกึษานอกระบบ 

  ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

ผูเรียนควรปฏิบัตดิังนี ้

  1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาและทําความเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรู          

ที่คาดหวังและขอบขายเนื้อหา 

  2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียดและฝกปฏิบัติตามกจิกรรม          

ที่กําหนด ถายังไมมั่นใจวาปฏิบัติตามกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ควรยอนกลับไปทําความเขาใจเนื้อหา

นั้นอีกครั้งกอนศกึษาเรื่องตอไป 

  3. ทํากิจกรรมทายเรื่องใหครบทกุเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรูที่ไดรับ ผูเรียนสามารถ

ตรวจสอบและทบทวนกับครู เพื่อนและผูรู 

  4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 3 บท คือ 

      บทที่ 1  การพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม 

      บทที่ 2  การจดัเก็บและวิเคราะหขอมูล 

      บทที่ 3  การวางแผนพฒันาตนเอง  ชุมชน  สังคม และการนําไปใชในชวีิตประจําวัน 
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โครงสรางรายวิชาการพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคม  (สค11003) 

ระดับประถมศึกษา 

 

สาระสําคัญ 

 1.  ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประโยชนของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 2.  ความสําคัญของขอมูล วิธีการจัดเก็บและวิเคราะหอยางงาย 

 3.  การมีสวนรวมในการวางแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชีวิตประจําวนั 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.  อธิบายสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 2.  จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางงาย 

 3.  มีสวนรวมและนําผลจากการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใชในชวีิตประจําวัน 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่ 1  การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

 บทที่ 2  การจดัเก็บและวิเคราะหขอมูล 

 บทที่ 3  การวางแผนพฒันาตนเอง ชุมชน สังคมและการนําไปใชในชีวิตประจําวนั 
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บทที่ 1 

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

  การพัฒนาตนเองเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางมาก การพัฒนาไมไดเนนเฉพาะ      

ทางกาย แตตองพัฒนาจิตใจควบคูกันไป ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองดวยการสรางนิสัยที่ดีซึ่งเปน

ประโยชนแกตนเอง ใหผูคนพึ่งพาอาศัยกันไดและเปนพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาชุมชน สังคมตอไป     

ชวยใหชุมชนแข็งแกรงและสรางสังคมที่เปนสุข 

  เราสามารถพัฒนาตนเองเปนอยางแรก โดยดูแลรางกายใหแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

เพื่อปองกันไมใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินชีวิต สามารถทํางานไดอยางเต็มที่ เมื่อรางกายแข็งแรงยอมมี

จิตใจมุงมั่นทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและเพื่อนมนุษยได

อยางไมยอทอ ทั้งนี้ตองรวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง 

พัฒนาความรูและความคิด รวมทั้งความจํา ความเขาใจ 

ความมีเหตุมีผล รูจักมองและประเมินสถานการณตาง ๆ ที่

ผานเขามาในชีวิต ตลอดจนตัดสินดวยความเปนธรรม  

ไมลําเอียงหรือมีอคติ พูดงาย ๆ คือ รูจักคิดนั่นเอง คิดโดย

อาศัยความรู มองจากตัวเราและไกลออกไปสูครอบครัว ชุมชน 

สังคม โดยคิดใหอยูภายในกรอบของคุณธรรม จะทําใหความคิดและการตัดสินใจของเราเหมาะสมกับ

สถานการณที่เกิดขึ้น ไมเบียดเบียนตัวเราเองและผูอ่ืนในสังคม อยางนี้จึงเรียกไดวา “คิดเปน” 
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  กิจกรรม   

 อานเรื่องราว  แลวคิดตาม 

  หวานหนาตาสวย เปนลูกคนสุดทอง พอแมทั้งหวงและเปนหวง หวานจบ ม.6 พอมี

อาชีพเก็บของเกาขาย แมรับจางซักผา พี่ชายคนโตขับวินมอเตอรไซค พี่ชายคนที่สองอาศัยอยูกับหลวง

ตาที่วัดใกลบาน สวนพี่สาวทํางานโรงงานปลากระปอง  พักอยูหองเชาใกลโรงงาน หวานชอบทํากับขาว

และขนมไทย รสมือในการทําอาหารเปนเยี่ยม จนพอและแมออกปากชม 

  ถาคุณเปนหวาน มีชองทางจะคิดทําอะไรใหมีเงินเก็บพอที่จะเรียนตอ  โดยไมตองขอ

เงินจากครอบครัว 

  ลองคิดใหรอบคอบทุกดานแลวเขียนสรุปสั้น ๆ ในสมุดหรือกระดาษ จากนั้นเลาให

เพื่อน ๆ ฟงแนวคิดของคุณ อยาลืมวาทุกปญหายอมมีทางออก ไมมีคําวาผิดหรือถูก แตละคนมองหา

คําตอบโดยใชเหตุผลของตนเอง แลวมองขอจํากัดที่มีอยูรอบดาน ทุกการตัดสินใจตองอธิบายไดดวยเหตุ

และผล 

 เก็บขอสรุปไวใหครูผูสอนตรวจสอบ      

 

ความหมาย ความสําคญัและหลักการพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม    

 

                 
 

 

 

ภาพหลินปงนอนอยูบนอกหลินฮุย         ภาพหลินปงปนตนไม  มือ 2 ขางเกาะกิง่ไม 

ตอนเกิดไดไมกี่สัปดาห     เทาหอยอยู แมหลนิฮุยยนืมองอยูโคนตน 

 

 

             
 

 

การพัฒนา คือการปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหสิ่งท่ีเปนอยู มอียู ดีขึ้นและกาวหนาไปกวาเดิมจากที่เคย

เปนอยู 
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  กิจกรรม   

  ลองถามเพ่ือนหรือคนที่อยูใกลตัววา เขาเคยเห็นอะไรที่พฒันาไปจากเดิมบาง และ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางไร  ไดคําตอบแลวบันทกึยอไวในสมุดหรือกระดาษ 

 เก็บบันทึกยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 

การพัฒนาตนเอง เปนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม โดยตองคิดให

รอบดานวา เดิมตัวตนของเราเปนอยางไร ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เมื่อปรับปรุงตนเองแลว สามารถ

มีชีวิตที่เปนไปตามความตั้งใจที่หวังไวหรือไม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหตัวเรามีจิตใจเบิกบาน    

มีอารมณแจมใสขึ้นกวาเดิมใชหรือไม นอกจากนี้ยังสามารถคิดหาเหตุผลมารองรับใหเกิดความกาวหนา

ทางสติปญญาของตนเองได เมื่อพึ่งพาสติปญญาตนเองได ก็ยอมมีโอกาสใหผูอื่นพึ่งพาสติปญญาตัวเรา

ไดเชนกัน 

  คนที่พัฒนาตนเองไดดี ตองมีความมุงมั่น มีจิตใจแนวแนและตั้งใจจริง 

  การคดิทางบวกที่ชวยพฒันาตนเองไดด ี: 

               มนุษยทุกคนมคีุณคาในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองไดแทบทุกเรื่อง 

               ไมมีมนุษยคนใดที่ดีพรอมทกุอยางจนไมตองพัฒนาตนเองอีก 

               แมมนุษยจะรูตัวตนอยางดี แตไมสามารถปรับเปล่ียนตนเอง ตองอาศัยผูอ่ืนชวยดวย

การควบคุมความคิด ความรูสึกและการกระทํา 

  มนุษยบางรายยดึติดกับความรูสึกนกึคิดและการกระทําของตนเอง ตองอาศัย         

คนใกลชิดชวยมองแลวยอมรับที่จะสรางนิสัยใหม 

  มนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ตลอดเวลาเมื่อพบขอบกพรองของตน 

  

  กิจกรรม   

  ใหเวลาตนเองคิดทบทวนวา ตนมีปญหาและขอบกพรองใดบาง ยกมาเพียง 1 ตัวอยาง 

แลวพิจารณาวาคุณจะพัฒนาตนเองไดดวยวิธีใด โดยเขียนสรุปยอในสมุดหรือกระดาษ จากนั้นจับคูกับ

เพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน เพื่อหาแนวคิดที่แตกตางกัน หรือมีวิธีอื่นที่จะชวยเหลือ

เพื่อนเพื่อพัฒนาตนเองอยางไร บันทึกเพิ่มเติมไว 

  อยาลืมวาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดดวยเหตุและผลของตนเอง ความคิดเห็นที่แตกตาง  

ไมตองการคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว ใครคิดเห็นอยางไรขอใหมีเหตุผลสนับสนุน เรากําลัง      

ฝกความคิดแบบประชาธิปไตย ฝกการมีสวนรวมและฝกการยอมรับความแตกตางของมนุษย           

 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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การพัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพ ไมไดเนนเฉพาะส่ิงที่มองเห็นดวยตาเทานั้น แตยังรวมถึงสิ่งที่

ตองอาศัยการรูไดดวยใจ 

ภาพการตูน ผูหญิง 25 ป แจงความรอยเวร 

ที่โรงพักวาเก็บกระเปาสตางคไดมีคําพูด   ความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน ทั้งตอหนา 

“ดิฉนัพบกระเปาสตางคหลนอยูที่ปายรถเมลคะ”  และลับหลัง เปนตัวอยางที่ดีในสังคม 

 

 

 

 

ภาพการตูน ชาย 30 ป สงถุงขาวสารใหหญิงชรา  ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักการให การแบงปน 

70 ป ท่ีอยูรั้วติดกัน มคีําพูด “ผมกลับบานตาง  ตามโอกาสอันควรโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

จังหวัด ไดขาวสารมาฝากคณุยายครับ” 

 

 

ภาพการตูนหญิง 50 ป กําลังพูดโทรศัพท   รักของสวนรวม เมื่อพบความเสียหายในที ่

มีคําพูด “ดิฉนัพบทอประปาแตกที่ปากซอย  สาธารณะ รีบแจงผูรับผิดชอบดวน เพื่อลด 

สันติภาพคะ”       การสูญเสียทรัพยากร 

 

 

ภาพการตูนนกัศึกษาสาว 22 ป  ทกัทายเพื่อนหญิง  การตรงตอเวลาเปนการสรางนิสัยท่ีดีให 

วัยเดียวกันมคีําพูด “มาแตเชาเชียว ตรงเวลาอยางนี้  เกิดขึน้ในสังคม นับวาเปนแบบอยางที่ด ี

                                                                                               ที่ควรปฏิบัติตาม 

 

  

  นอกจากสิ่งเหลานี้แลว ยังควรยกยองผูทําความดี รูจักเสียสละในทางที่ถูกทีค่วร 

  ทางดานอารมณ ควรพัฒนาตนเองใหมองโลกในแงดี มีสตอิยูเสมอและสราง           

ความเช่ือม่ันใหเกิดขึน้ในตนเอง 

  ดานสติปญญา ควรพัฒนาความรูอยางสม่ําเสมอไมหยุดนิ่ง เพราะคนเราเรียนรูกนัได 

ไมมีวันจบ พฒันาทักษะทางวิชาชีพเม่ือมีโอกาส รวมทั้งพฒันาความคิดใหกวางไกลยิ่งขึ้น 

  ดานสังคม ควรฝกการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับคนรอบขางกับคนทุกเพศทุกวัย ให

เหมาะสม รูจักออนนอมถอมตนสามารถทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดและยังเปนไดทั้งผูนําและผูตามที่ดี 
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  กิจกรรม   

  รวมกลุมกับเพื่อน 6 คน ทบทวนเรื่องราวตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง แลวชวยกันคิดวาทุกคน  

ในกลุมยังมีเรื่องใดที่ตองพัฒนาตนเองอีกบาง พูดกันในกลุมดวยความจริงใจและปรารถนาดีตอกัน     

อยามองกันดวยการจับผิด แลวชวยกันหาแนวทางการพัฒนา ระบุชื่อเพื่อนที่จะชวยเพื่อนพัฒนาตนเอง 

แตละคนใหมีผูชวยพัฒนาตนเอง 1 คน สรุปในสมุดหรือกระดาษ 

  ขอใหนึกไวเสมอวา สังคมจะดีไดตองมาจากคนในสังคม “หนึ่งคน หนึ่งความดี”    

เพียงเทานี้สังคมก็จะมีหลากหลายความดี กิจกรรมนี้เพื่อสรางความรูสึกที่ดี ขณะกลุมทํางานรวมกัน      

ฝกการยอมรับซ่ึงกันและกัน การเปนผูนําและผูตามที่ดี การฝกคิดดวยเหตุและผล รวมทั้งการตัดสินใจ

ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดที่มีอยู 

  เมื่อไดผลสรุปของกลุมมอบผูสรุปยอและมอบผูแทนกลุมรายงาน สรุปผลใหเพื่อน  

กลุมอ่ืนฟง 

 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 

การพัฒนาตนเองมีความสําคัญยิ่ง ทุกคนตองการมีชีวิตอยูในสังคมดวยความสุข      

ดําเนินชีวิตไปตามที่ตองการและคาดหวังไว สามารถพัฒนาตนเองไดทันกับสังคมที่เปล่ียนไป 
 

ความสําคัญในการพฒันาตนเอง 

    พรอมรับสถานการณที่เกิดขึ้น 

    ปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม ตรงตามที่สังคมตองการ 

    นําไปสูเปาหมายชีวิตที่กําหนดไว 

    เห็นคุณคาของตนเองและทําหนาที่ไดอยางเต็มที ่

  ความสําคัญที่มีตอการพัฒนาตนเองยังเกี่ยวของและสัมพันธกับผูอื่น ทั้งคนใน

ครอบครัวดานชีวิตสวนตัวและผูคนในชุมชน ดานชีวิตความเปนอยูรวมกัน ทําใหอยูรวมกันไดดวย

ความสุข สงผลใหชุมชนเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  สังคมมั่นคงอยูไดดวยมนุษยที่พัฒนาตนเอง รูจักคิดคนแนวทางการทํางาน การใช 

เทคโนโลยี มีวิธีคิดและปรับปรุงทักษะที่เพิ่มคุณภาพผลผลิต สามารถแขงขันกับสังคมอื่นและสงผลให

เศรษฐกิจของประเทศมั่นคง 
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  กิจกรรม   

  เลือกเพื่อน 1 คนมาชวยกันคิดวา การพัฒนาตนเองสําคัญตอตัวทาน ตอชุมชนและ     

ตอสังคมอยางไร เขียนสรุปในสมุดหรือกระดาษ จากนั้นชวยกันเลาใหเพื่อน ๆ ไดฟงแนวคิดของคุณ   

อยาลืมเพิ่มเติมส่ิงที่พบเห็นจากสภาพแวดลอมที่เปนอยูนอกเหนือจากเรื่องราวในหนังสือเรียนนี้ พูดคุย

กันใหชัดเจน ทุกเหตุผลมีคา คุณจะรูวาการเคารพความคิดซึ่งกันและกัน ชวยใหมีแนวคิดที่กวางขวาง

และรอบรูกวางไกลมากกวาการคิดเพียงคนเดียว 

 

 ภาพการตูน 

 

  

 

 
 เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม อาศัยหลักการมีสวนรวม การประสานความรวมมือ 

การประชาสัมพันธ การใหความรูทั้งทางตรงและทางออม ฯลฯ 

 

ภาพการตูนชายหนุมวัย

กลางคนยืนอยูคนเดียว 

  ชายหนุมคนเดิมกําลังจับ

มือกับหญิงและชายที่ยืน

อยูทางซายและทางขวา 

1. หญิงวัยกลางคนถือโทร

โขงกําลังพูด 

2. ชายหนุมชี้ที่หนังสือ

และอธิบายใหผูชายอีกคน

ฟง  
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  กิจกรรม   

  อยูคนเดียวเงียบ ๆ นึกถึงการพัฒนาตนเองที่เคยทํามากอนวาใชวิธีการอยางไร ไดผล  

แคไหน เขียนสรุปส้ัน ๆ ในสมุดหรือกระดาษ แลวหาเพื่อนอีก 3 คน รวมทั้งตัวทานเปน 4 คน แยกจับคู 

ผลัดกันเลาประสบการณพัฒนาตนเองที่สรุปไว ผูฟงแนะนําเพิ่มเติมใหกับคูของตน จากนั้นทั้ง 4 คน 

รวมกลุมอีกครั้ง เพื่อสรุปแนวทางจากประสบการณการพัฒนาตนเองของกลุม อยาลืมเลาใหกลุมอื่นฟง 

  กิจกรรมนี้ฝกการเลาเรื่องราว การฟง การคิด การใชเหตุและผล การตัดสินใจเลือก

เรื่องราวที่จะสรุปใหกลุมอ่ืนรับฟง ที่สําคัญชวยใหทุกคนในกลุมรูจักการมีสวนรวม การรวมแรงรวมใจ

ใหเกิดผลงานกลุมและการใชความสามารถท่ีทุกคนในกลุมมีอยู 

   เก็บสรุปสั้น ๆ ไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
  

พักสักครูหนึ่งกอน  หายเหนื่อยแลว  เริ่มทํากิจกรรมตอไป 

  

  กิจกรรม   
 

  หาอาสาสมัครและผูชวย รวม 2 คน เพื่อนํากลุมใหญใหเพื่อน ๆ ทุกคนชวยกันระดม

ความคิดวา นอกจากหลักการมีสวนรวม การรวมมือกัน การประชาสัมพันธและการใหความรูทั้งทางตรงและ

ทางออมแลวยังมีเรื่องใดอีกบางที่เปนหลักการสําคัญในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

  ผูนํากลุมใหญพยายามรวบรวมแนวคดิจากเพื่อน ๆ  โดยมีผูชวยบันทึกแนวคดิอยางยอไวให

ทุกคนไดอานทบทวน อยาลืมวาผูนํากลุมตองถามเพื่อใหไดรายละเอียดมากที่สุด สําหรับผูชวยใหบันทึก

สรุปอยางยอ ดวยภาษาที่เขาใจงายและชัดเจน อาจเพิ่มคําถามโดยถามถึงแนวทางการใหความรูทางตรงและ

ทางออมวาเปนอยางไรบาง เชน การบอกโดยตรง หรือการใหคําปรึกษาแนะนํา ผูชวยสรุปความคิดไว         

บนกระดาษ ทุกคนมีโอกาสแสดงภาวะผูนําและผูตาม รูจักการคิดหาเหตุผล มีการตัดสินใจ มีสวนรวม                

มีการยอมรับและเรียนรูซึ่งกันและกันภายในกลุม ทุกคนไดรับโอกาสในการแสดงออกตามความถนัด 

   เก็บบันทกึสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
 

   กิจกรรมเสนอแนะ   
 

   ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

  พูดคุย ปรึกษาหารือ เรื่องราวที่เปนประโยชนตอการเรียนรูเรื่องการพัฒนาตนเอง 

ชุมชน สังคม 

   ฝกการแสดงแนวคิดกอนตดัสินใจทั้งเรื่องการเรียน การทํางานและเรื่องสวนตัว 

โดยใชหลัก  “คิดเปน”  ที่เคยรูจกักันมาแลว 
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ประโยชนที่มีตอตนเอง  ชุมชน  สังคม 

 

 

ภาพการตูน  มีคําพูดสั้น ๆ กระจายอยูในภาพ : ความสุข มีเปาหมาย ใจเบิกบาน รวดเร็ว มีระเบียบ สงบ 

มีความหวัง ไมกลัวความยากลําบาก ตรงตอเวลา มานะบากบั่น ชนะใจตนเอง มีความรู คิดเปน มี

ปฏิภาณ รูจักสังเกต ไมโกหกหลอกลวง  กลาหาญ  มีสมาธิ  รูจักเหตุผล มีสวนรวม เสมอตนเสมอปลาย 

รูจักไตรตรอง ขยัน ประหยัด ซื่อตรง มีสติ รูจกฝกฝนตนเอง ไมลดละความพยายาม รูจักกาลเทศะ 

ระมัดระวัง ทําตนใหนาเชื่อถือ พึ่งพาตนเอง ชวยเหลือผูอื่น รูจักเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ คิดเชิงบวก      

คิดดีทําดี มีเมตตา กตัญูรูคุณ สามัคคี 

 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรสวยงาม  เอียงซายขวา โดยไมตองจัดเปนหมวดหมู 

  

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 4 คน คนหาขอความจากภาพ แลวสรุปในสมุดหรือกระดาษ ดังนี้ 

  ประโยชนใดเกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองบาง 

  ขอความใดสรางประโยชนใหเกิดกับชุมชน สังคม กลุมสามารถคนหาขอความที่อยู

ในภาพ รวมทั้งรวมกันคิดภายในกลุมเพื่อเพิ่มเติมคุณลักษณะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง ชุมชน 

สังคมไดตามตองการ 

  ขอใหคิดอยู เสมอว า ทุกคําตอบผานกระบวนการคิดดวย เหตุและผลมาแลว                 

การตัดสินใจเลือกคุณสมบัติใดก็ตามยอมมีเหตุผลรองรับและอธิบายได คุณสมบัติบางประการอาจเกิด

ประโยชนทั้งตอตนเอง ชุมชนและสังคม ทุกคนกําลังฝกการใชความรู ประสบการณ การรูจักเคารพความ

คิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม การรับฟงเหตุและผลดวยการไตรตรองอยางรอบคอบ รวมทั้งการตัดสินใจ

เลือกคุณสมบัติที่ทุกคนในกลุมยอมรับได 

  หลังจากสรุปในสมุดและกระดาษเรียบรอยแลว ทบทวนอีกครั้งภายในกลุมใหโอกาส

เพื่อนรวมกลุมเพิ่มเติมส่ิงที่ตองการซึ่งทุกคนในกลุมพิจารณาแลววาเหมาะสม 

   เก็บคําตอบไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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บทที่ 2 

การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 

 

  ขอมูล คือ สภาพเปนจริงที่ปรากฏในรูปตัวอกัษร สัญลักษณ ตัวเลข คําบอกเลาจากผูรู 

สถานการณที่เกดิขึ้น รวมทั้งการบันทกึและการถายทอดผานสื่อตาง ๆ ทั้งเอกสาร บุคคล วิทยุ โทรทัศน 

อินเทอรเน็ต ฯลฯ 

 

  กิจกรรม   

  ทบทวนเหตุการณที่ผานมาวาคุณไดรับขอมูลจากที่ใดบาง และใชประโยชนไดจริง   

มากนอยแคไหน บันทึกยอในสมุดหรือกระดาษ จากนั้นเลาใหเพื่อนฟงและบันทึกความเห็นของเพื่อนที่

เพิ่มเติมไว 

   เก็บบันทกึยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 

 กิจกรรมเสนอแนะ 

  หาโอกาสพูดคุยกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกบัเรื่องขอมูลวาการเสาะหาขอมูลเปนเรื่องยาก

หรืองายเพียงใด 

  ขอมูลเหลานี้เชื่อไดแคไหน  เคยไดรับขอมูลที่ผิดพลาดอยางไร 
 

ความสําคัญและคุณสมบัติขอมูลทีด่ ี

  การทํางานใดก็ตามตองใชขอมูลมาประกอบเพื่อเปนแนวทางในการคดิ พิจารณาและ

ตัดสินใจ 

  ขอมูลจะมีความสําคญัไดก็ตอเมื่อเปนขอมูลที่มีความถูกตองและเชื่อถือได ตรงตาม

ความตองการของผูใชและเปนขอมูลลาสุดที่ทันสมัย 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 6 คน เลือกหัวหนากลุมและผูชวยหัวหนากลุม  สอบถามเพื่อน ๆ ให

ออกความเห็นวาขอมูลมีความสําคัญอยางไร เหตุใดจึงตองใชขอมูลมาประกอบ ผูชวยรวบรวมแนวคิด

และบันทึกสรุปในสมุดหรือกระดาษ แลวแลกเปล่ียนขอสรุปของกลุมกับเพื่อน ๆ กลุมอื่น 

   เก็บบันทกึสรุปไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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ขอมูลที่ดีตองมีลักษณะตอไปนี ้

 

ภาพการตูน      

    

 

 

 

   

 

 

ภาพการตูน ภาพเดิม    2. ตรงตามความตองการของผูใช เมื่อจะเก็บขอมูล  

แตมองจากคนละมุมมีคําพูดของ  ใหเลือกเก็บขอมูลเฉพาะที่ผูใชตองการเทานั้น ตอง 

เจานาย “ผมไมไดอยากรูหรอกนะ  ไมเก็บขอมูลอื่น ๆ ที่ไมตรงกับการใชงาน แตให 

วาเธอสนใจชายหนุมหนาตาด ี  มั่นใจวา ขอมูลที่ตองการเก็บนัน้ เก็บไดอยาง 

แคไหน”     ครบถวนและสมบูรณ 

 

 

 

ภาพการตูน ภาพเดิม 3. เปนขอมูลลาสุดที่มีความทันสมัย ผูใชขอมูล

นําไปใชไดทนัเวลา เพราะเก็บขอมูลมาดวยความ

รวดเร็ว ทันความตองการของผูใช 

จะใชตัวเลขนี้ตั้งแตเดือนที่แลว”  

 

  

 

 

 

 
 

  

  

1.ถูกตองและเชื่อถือไดตองรวบรวมผลของขอมูล

ความมั่นใจวาถูกตองและเชื่อถือไดโดยใหผาน 

การตรวจสอบโดยละเอียดขอมูลอาจตองแปลงใหอยู

ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรเขาใจไดอยางถูกตอง 

บางครั้งขอมูลผิดพลาดเพราะใชโปรแกรมหรือ 

สูตรคํานวณผิดพลาดจึงตองกําหนดวิธีการรวบรวม

ผลดวยความละเอียดรอบคอบ 
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  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อนทบทวนลักษณะที่ดีของขอมูล แลวสรุปเนื้อหารวมกัน เขียนลงในสมุดหรือ

กระดาษใหชัดเจน จากนั้นเลาสิ่งที่สรุปใหเพื่อนคนอื่นฟง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ขอสังเกตและ

ความเห็นเพิ่มเติมโดยบันทึกยอในสมุดหรือกระดาษอีกครั้งหนึ่ง 

  กิจกรรมลักษณะเชนนี้ เปนการชวยฝกฝนใหมีการคิด พิจารณา ไตรตรองและตัดสินใจ

เลือกขอสรุปที่ดีสําหรับกลุม 

  การฝกฝนจะชวยเพิ่มความสามารถทางความคิด มีการพัฒนาตนเองในทางท่ีดีใหเกดิขึน้ 

ซึ่งเปนรากฐานที่ดีที่นําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมตอไป เพราะชุมชนและสังคมจะดีไดตองเริ่ม   

จากคนซึ่งเปนหนวยเล็กที่สุด เมื่อมีการพัฒนาเกิดขึ้นทุกระดับ ทายที่สุดจะสงผลที่ดีไปสูประเทศชาติให

เปนปกแผนและมั่นคง 

   เก็บบันทกึยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 
 

   คุณสมบัติของขอมูลทีด่ ี       

 

 ภาพการตูน 

  คน ลักษณะรูปรางหนาตาตางกัน มองดนูารัก ถือปายหรือยกปายดวย 2 มือชูขึน้ ฯลฯ ใหมีวธิ ี

 

 

ยกภาพการตูนทีถ่ือปายที่ 1   1. ขอมูลที่ดีมีความถูกตองแมนยํา อาจมีความคลาดเคลื่อน 

อยูบาง แตก็ควรควบคุมใหเกิดความคลาดเคลื่อน 

นอยที่สุด 

 

2. ขอมลูทนัสมัย ทันเวลาที่ตองการใชขอมูลที่   

ถูกตองแมนยํา แตไดผลมาอยางลาชา จะไมมคีณุคา 

แมแตนอยและไมสามารถนาํไปใชประโยชนไดเลย 
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ยกภาพการตูนที่ถือปายที่ 3  3. ขอมูลมีความสมบูรณครบถวน ใหทั้งขอเท็จจริง หรือให 

“สมบูรณ”  มาไวตรงนี้   ขาวสารอยางครบถวนทุกประการ  ขอมูลท่ีไดมาไมครบ 

     ทําใหใชการไมได 

 

ยกภาพการตูนที่ถือปายที่ 4 4. ขอมูลที่ไดรับควรจัดระบบใหอยูในรูปแบบที่กะทัดรัด     

    ไมเยิ่นเยอ หรือกระจัดกระจาย จึงจะสะดวกเมื่อตองการใช 

    และคนหา ผูใชเขาใจขอมูลไดทันที 

 

 

5. ขอมูลที่จัดทําตรงกับความตองการของผูใชและจําเปน 

ตองรู เพื่อใหเกิดประโยชนตอการทํางานตอไป ทั้งการจัดทํา

แผนการตัดสินปญหาที่ตองการหาแนวทางคําตอบขอมูล

มากมายที่ไมตรงตามความตองการของผูใชจะไมมีประโยชน

ใดเลย 

 

ยกภาพการตูนที่ถือปายที่ 6  6. ขอมูลตองเก็บรวบรวมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  

เพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห วิจัย หรือ 

หาแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

 

 

 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 6 คน ชวยกันทบทวนเรื่องคณุสมบัติของขอมูลท่ีดี โดยใหมีผูอาสาเปน

หัวหนากลุมและผูชวยหัวหนากลุมพยายามใหเพื่อน ๆ ชวยกันคิดผลสรุปจากกลุมใหผูชวยเขียนในสมุด

หรือกระดาษแลวรายงานใหกลุมอื่นทราบ 

  กิจกรรมนี้ชวยใหทกุคนฝกการทํางานรวมกัน ไดรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน รูจัก

ลําดับความคดิ การใชเหตุผล การยอมรับและฝกตัดสินใจ ซึ่งการทําเชนนี้ไดอาศัยหลักการ “คิดเปน” ซึ่ง

เปนพื้นฐานที่ดขีองมนุษย ใหไดพฒันาตนเองและขยายขีดการพัฒนาไปสูวงกวางตอไป 

   เก็บคําตอบไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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วิธีการจัดเก็บขอมลู 

  เมื่อตองการจัดเก็บขอมูล ส่ิงแรกที่ตองคิดและตัดสินใจ คือ จะเก็บขอมูลดวยวิธีการใด 

แตตองนึกดวยวา วิธีที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับสภาพความเปนไปไดและความตั้งใจวา จะใชประโยชน

เพื่ออะไร เมื่อตอบคําถามนี้ไดแลว จึงเลือกวิธีการจัดเก็บขอมูลที่ตองการซึ่งมีอยูหลายวิธี วิธีแรกคือ    

การสังเกต 

       ถาตองการรูวาพระอาทิตยตกโดยเฉลี่ยแลว 

ภาพการตูนผูชายอวนใสแวนกันแดด มองไปที่  ตรงกับชวงเวลาใด  ก็สังเกตชวงเวลา 

ดวงอาทิตยซึ่งเกือบจะลับขอบฟา    พระอาทิตยตกในแตละวัน 

 

        แลวจดเวลาที่พระอาทิตยตกไวทกุวนั 

ภาพชายคนเดิมไมใสแวน (ครึง่ตัว)   ตอเนื่องกันไปเปนสัปดาหหรือเปนเดือน 

กําลังจดขอมูลในสมุด     ก็ได 

         

 

ภาพลูกตาสขีาว 1 คู     จากนัน้นําขอมูลเวลาที่บันทกึไวแตละครั้ง 

       มองไปที่ตัวเลข     มารวมกนั ไดตวัเลขเทาใดก็นํามาหารดวย 

18.05 +18.07+18.09+18.10+18.13+18.15+18.16 น.  จํานวนครั้งที่จดบันทกึเวลา  กจ็ะได  

หารดวย  7 =  ?      “คาเฉลี่ย” วาพระอาทิตยตกโดยเฉลี่ยแลว 

        ตรงกับเวลาใด 

 

  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อน 1 คนมาทบทวนวา วิธีการเก็บขอมูลแบบแรกเรยีกวาอะไร ชวยกนั

ยกตัวอยางอ่ืนเพื่อใหเห็นวาจะเก็บขอมูลไดอยางไรและจะหาคาเฉล่ียดวยวิธีใด 

  เมื่อไดขอตกลงรวมกันแลวสรุปยอลงในสมุดหรือกระดาษ 

  อยาลืมวาตองชวยกันคิดและยอมรับขอเสนอแนะจากเพื่อน โดยตางฝายตางฟงเหตุผล

ซึ่งกันและกัน ถายังไมเขาใจขอใหถามครูผูสอนหรือผูรู 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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การเก็บขอมูลดวยการสังเกตแมวาจะดูเหมือนงายและสะดวก แตถาใหไดขอมูล 

ที่ชัดเจนและคลาดเคลื่อนนอยที่สุด ตองเฝาดูดวยความเอาใจใสโดยการสังเกตและรับรูดวยตา หู และ 

การสัมผัส  

  วิธีการเก็บขอมูลโดยการสังเกต จึงจําเปนตองมีขอกําหนดตาง ๆ ดังนี ้

  กําหนดจุดมุงหมายที่แนนอนและชัดเจนวาตองการรูเรือ่งใด 

  วางแผนอยางเปนระบบ กําหนดกรอบการสังเกตและระยะเวลาใหชัดเจน 

  บันทึกเหตุการณและเรื่องราวที่ตรงตามความตองการ 

  สามารถทดสอบเพื่อความถูกตองและนาเชื่อถือได 
 

การเก็บขอมูลโดยการสังเกต แบงออกเปนขั้นตาง ๆ ที่สําคญั 4 ขั้นดวยกันคือ 

1. ขั้นเตรียมการสังเกต :  

   เลือกพื้นที่ 

   เตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับเก็บขอมูลท้ังภาพและเสียง 

  กําหนดวนั  เวลา  สถานที่และนัดหมายผูที่จะไปทําการสังเกต 

2. ขั้นการสังเกต : 

   แนะนําตนเองและทําความรูจักกับหัวหนากลุมผูที่จะไปศึกษา ซ่ึงเรียกกนัวา กลุม 

ประชากรศกึษา 

  สรางสัมพันธท่ีดีภายในกลุม 

  สังเกตและเก็บขอมูลตามประเด็นหรือกรอบที่กําหนดไว 

3. ขั้นการบนัทึกขอมลู : 

  เขียนบรรยายรายละเอียดใหไดมากที่สุด 

4. ขั้นเสร็จส้ินการสังเกต : 

  กลาวขอบคณุผูใหความรวมมือซ่ึงใหขอมูลที่เปนประโยชน 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 4-6 คน ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนตาง ๆ ที่สําคัญในการเก็บ

ขอมูลโดยการสังเกต จากนั้นเลือกตัวแทน 1 คน สรุปใหเพื่อนที่อยูในกลุมฟง แตละคนบันทึกยอไวเพื่อ

เตือนความจําในสมุดหรือกระดาษ 

  ขอใหทุกคนชวยกันคิดและชวยกันสรุปเพื่อบันทึกยอไวเตือนความจํา การมีสวนรวม

ในกลุมถือเปนกติกาสําคัญที่ทุกคนควรปฏิบัติ 

   เก็บบันทกึยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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วิธีเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณ    

 

 กาพการตูน หญงิสาวหุนสวยนั่งอยูทีโ่ตะฝงหนึ่ง  มอืขวาถอืดินสอ มือซายแตะ 

 กระดาษบนโตะ กําลังมองหนาชายหนุมผมฟูซ่ึงจองหญิงสาวจนตาโต และยิ้มปากกวาง 

 ทาทางปลื้มคนสวยอยางมาก  

 

   

  การสัมภาษณ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณได 

เผชิญหนากัน โดยมีการพูดคุยซักถามกันตอหนา แตตองไมลืมวาการพูดคุยกันตองมีจุดมุงหมาย 

ที่ชัดเจนขณะพูดคุย ผูเก็บขอมูลหรือผูสัมภาษณ จะใชเครื่องมือเพื่อเก็บขอมูลซ่ึงก็คือ แบบสัมภาษณ 
 

แบบสัมภาษณ  คืออะไร............... 

  แบบสัมภาษณ คือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงในแบบสัมภาษณจะมี 

ขอคําถามที่ผูเก็บรวบรวมขอมูล หรือผูสัมภาษณใชเปนแนวทางในการซักถามและพูดคุยกับผูใหสัมภาษณ 

  พูดใหงายก็คือ การสัมภาษณตองมีคนถามและคนตอบ คนถามใชแบบสัมภาษณที่ 

เขียนคําถามไวแลว ขณะสัมภาษณอาจถามและตอบกันแบบปากเปลา คนตอบเลาใหฟง สวนคนถามก็จด

ไวเปนหลักฐานกันลืม หรืออาจใชการบันทึกเสียงดวยวิธีการตาง ๆ ที่ทําไดโดยมีการขออนุญาต

บันทึกเสียงในขณะพูดคุยจดตามไปแลวเขียนอีกครั้งหนึ่งหลังการซักถามพูดคุยจบลง 

 

  กิจกรรม   
 

  ลองทบทวนวาวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเปนอยางไร แลวบันทึกยอเฉพาะ  

เรื่องสําคัญที่ควรจดจําไวในสมุดหรือกระดาษ มีโอกาสเมื่อใดใหเลาสิ่งที่เรียนรูใหกับเพื่อน ๆ ฟงบาง           

จงเชื่อมั่นวาใครก็ตามเมื่อรูอะไรแลวสามารถบอกคนอื่นได จะยิ่งชวยใหเขาใจและจดจําไดตลอดไป 

เพราะเมื่อเราเผื่อแผความรูใหกับเพื่อน เพื่อนก็จะใหส่ิงเหลานี้กลับคืนมาแกเราเชนกัน 

   เก็บบันทกึยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
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การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณจําแนกไดตามความเหมาะสมกับงานที่ตองการศึกษา ดังนี ้

 

ภาพการตูนชายวัยกลางคนกําลังจดขอความ  สัมภาษณเปนรายบุคคล ผูถูกเลือกถือวา 

ลงบนกระดาษ สวนหญิงสงูวัยใสแวนรปูรางอวน  เปนกลุมตัวอยางที่เปนตวัแทนของ 

กําลังเลาเรื่องราว ตามองผูชายทีก่ําลงัเขียนขอความ  ประชากรทีจ่ะศึกษาหรือเรียกใหงายวา 

                                                                                                เปนตัวแทนของเรื่องที่ตองการรู 

 

 

 

ภาพการตูนชายคนเดิมกาํลังพดูกับผูชายอาย ุ  สัมภาษณผูรูที่ใหขอมลูหลักหรือขอมลู 

50 ป แตงกายภูมิฐานที่นั่งอยูในหองทํางานที่  สําคัญ ซ่ึงคนอื่นไมรู เปนบุคคลที่แตกตาง 

มีชั้นหนังสอืและกองเอกสาร จากคนอื่น มคีวามรอบรูขอมูลตาง  ๆ   ในเรื่องท่ี 

 ผูสัมภาษณตองการ เพราะเปนการสัมภาษณ 

ที่เจาะลึก ไดแก ปราชญชาวบาน  นักวชิาการ         

นักธุรกิจ   ผูนําทองถิ่น ฯลฯ 

 

ภาพการตูนชายคนเดิมนัง่ลอมวงกับชาวบาน  สัมภาษณเปนกลุม เพื่อหาขอมูลจากกลุม 

ทั้งหญิงและชาย 8 คน ชาวบานคนหนึ่งกําลัง  บุคคลท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีตองการ 

พูด  ชายคนเดิมกมหนาจดบันทึก    ศึกษา วิธีการแบบนี้อาจเรียกวา ซักถาม  

       หรือสนทนากลุม ทุกคนออกความเห็น 

       และซักถามไดอยางเสรี 

 

 

  กิจกรรม   
  

  รวมกลุมโดยชวนเพื่อนอีก 2 คน มาพูดคุยเกี่ยวกับการเก็บขอมูล 3 แบบ คือ สัมภาษณ

เปนรายบุคคล สัมภาษณผูรูที่ใหขอมูลหลักและสัมภาษณเปนกลุม เมื่อทบทวนจนเขาใจแลว แตละคน

เลือกวิธีการสัมภาษณคนละแบบ แลวทดลองหมุนเวียนกันเลาใหเพื่อนในกลุมฟงจนครบทั้ง 3 แบบ 
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ขั้นตอนเตรียมการเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณ 

     1. เตรียมตัวผูสัมภาษณ  นัดประชุมชี้แจงให 

                      เขาใจแบบสัมภาษณและที่สําคัญตอง 

         เขาใจทั้งดานภาษา วัฒนธรรมและ 

         ประเพณีของทองถ่ิน รวมถึงผูให 

         สัมภาษณและสถานที่ทําการสัมภาษณ 

 

 

      2. ทําหนังสอืขอความรวมมือ   

                                                                                      กําหนดวัน เวลาและสถานที่ ซ่ึงจัดเตรียมไว 

                                                                                      เพื่อการสัมภาษณและอยาลืมตรวจสอบให 

                       แนชัดวาติดตอประสานงานครบถวนแลว  

  

 

      3. เตรียมวัสดอุุปกรณที่ตองใชในการสัมภาษณให 

          พรอมใชงาน  เชน  ดนิสอ  ปากกา กระดาษ   

 เปนตน 

  

   

  

      4. ขั้นสงแบบสัมภาษณใหผูใหขอมูลไดทําความ 

           เขาใจและเตรียมตัวใหพรอมกอนการสัมภาษณ 

 

    

ภาพการตูน 

ดินสอแหลมใสไวในแกวน้าํ 

ปากกาอยูในแกว 

กระดาษวางเปนปก 

ฯลฯ 
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      5. ขั้นการสัมภาษณ 

          ชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บขอมูล  

            บอกความสําคัญของตัวผูใหสัมภาษณ เพื่อ 

                      กระตุนใหไดขอมูลท่ีเปนจริง 

          บอกประโยชนจากการเก็บขอมูลและผลกระทบ 

           ที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะไดขอมูลท่ีถูกตองและ 

           ครบถวน                         

           พยายามใหผูใหสัมภาษณบอกขอมูลมากที่สุด  

             โดยใชภาษาสุภาพ ไมถามนํา แตพยายามให    

                                                   ไดคําตอบตามประเด็นที่ตองการ 

 

       ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขณะสัมภาษณอาจบนัทึกไดไมครบถวน จึงตองทบทวนผลการสัมภาษณอีกครั้ง      

หลักปฏิบัติในการทบทวนผลการสัมภาษณที่ตองจดจํานําไปใช มีดังนี ้

   ควรบันทกึผลทันทีระหวางการสัมภาษณ หรือหลังจากสัมภาษณผานไปไดไมนาน 

เพราะจะไดไมหลงลืม  หรือไดขอมูลที่คลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง 

   ควรบันทกึผลตามจริงเทานัน้และตองไมเพิ่มความคิดเห็นของผูสัมภาษณเขาไป 

 

 

 

 

 

ภาพการตูน หญิงสาวอายุ 25 กําลังนั่งบันทึกผล

การสัมภาษณมีกระดาษบันทึกหลายแผนอยูบน

โตะ  มือขวาถือปากกา เหนือศีรษะภาพแสดง

เหตุการณตอนสัมภาษณ  มือซายทาวคาง 

ทาทางครุนคิด 

 

ภาพการตูน  ผูชายอายุ 30 ป (ภาพครึ่งตัว) 

แสดงทาแนะนําตนเอง  ผูหญงิอายุ 25 ป 

คนเดิมฟงอยางตัง้ใจ 
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 ขั้นสิ้นสุดการสมัภาษณ 

          ดูความถูกตองของขอมูล 

          ขอบคุณผูใหสัมภาษณที่ชวยใหขอมูลที่เปนประโยชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อน 1 คน ชวยกันทบทวนและพูดคุยเกี่ยวกับขัน้ตอนการเก็บขอมูล 

โดยการสัมภาษณ จากนั้นสรุปยอลงในสมุดหรือกระดาษ พยายามหาโอกาสเลาผลสรุปเรื่องนี้ให            

เพื่อนคนอื่นฟง 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

                           อยาลืมวาการเรียนรูเรื่องใดก็ตาม ถาไดทบทวนบอยครั้งและพูดคุยแลกเปล่ียนความรู

และประสบการณกับผูอื่น ยอมเปนการเพิ่มพูนความรูใหมากยิ่งขึน้ 

  วิธีการจดัเก็บขอมูลนอกจากการสังเกตและการสัมภาษณ ก็ยังเก็บขอมูลไดโดย        

การสํารวจ การสอบถามและการรวบรวมขอมูลที่ผูอ่ืนรวบรวมไวแลว 
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       การสํารวจเปนการออกไปเก็บขอมูลจาก 

       สถานที่จริง เชน ถาตองการรูขอมูลเกี่ยวกับ 

       แมลงที่ทําลายตนขาวในนา ก็ตองสํารวจไป  

ทีละพื้นที่ แลวนําขอมู     ทีละพื้นที่ แลวนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง 

                                                                               วิธีการกําจัดแมลงที่ทําลายตนขาว                              

                                                                                                      

  ขณะสํารวจกต็องบันทึกขอมูลไวใหชัดเจน เพราะขอมูลที่ไดมาจากนาขาวแตละแปลง 

ตองรวบรวมไวเพื่อวิเคราะหวิธีในการกําจัดและทําลายแมลงที่เปนศัตรูขาว 

 

 

  กิจกรรม   

  หาเวลาวาง มองไปรอบ ๆ ตัว แลวลองคิดวาจะสํารวจอะไรบางและมีวิธีการสํารวจ

อยางไร คงเดาไดวา เราตองมีแบบสํารวจ โดยเขียนประเด็นที่จะสํารวจไวลวงหนาและบันทึกสภาพที่พบ

เห็นขณะทําการสํารวจ ขอมูลเหลานี้จะใชเพื่อการวิเคราะหตอไป 

  หาโอกาสเลาเรื่องการสํารวจใหเพื่อน ๆ ฟงและลองสอบถามวาเพื่อนเคยสํารวจอะไร

มาบาง เพื่อเปนการแลกเปล่ียนประสบการณกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บขอมูลโดยการสํารวจ 

ภาพการตูน ชายอายุ 

40 ป ผอมแหง  

ใสแวน ใสหมวก 

แตงตัวเท ถือแวน 

แมลงที่ตนขาว 
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  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม เปนการเก็บขอมูลจากประชากร หรือ          

กลุมตัวอยางที่ศึกษาโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงหมายความวา เรามีแบบสอบถามใหคนที่เราตองการรูขอมูล

ตอบกลับมา การเก็บขอมูลอยางนี้ ทําได 4 วิธี ดังนี ้

        

        สงแบบสอบถามทางไปรษณีย 

             และกําหนดระยะเวลาสงแบบสอบถาม 

                                      ที่ตอบแลวกลับคืน ใชวิธีนี้ถาผูตอบ                                                                                                                   

                                                                                                     อยูหางไกล คนหาหรือติดตาม 

                                                                                                     ไมสะดวก    

             

        

 

 

 

        

        สงแบบสอบถามใหกับมือผูตอบ และ 

            กําหนดวิธีการรวบรวมเพื่อสงคืน หรือ 

            ใหเวลาผูตอบแลวสงคืนทางไปรษณีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเก็บขอมูลโดยการ

สอบถาม 

ภาพการตูน ผูชายอวนเข็น

รถเข็นสงของที่มีซอง

จดหมายเปนมัด ๆ มาที่ตู

ไปรษณีย  แสดงทาทางเข็น

ดวยความเหน่ือยมีเหงื่อ

กระเด็นจากใบหนา 

ภาพการตูน ผูชายอวนคนเดิม 

กอดแบบสอบถามที่พับไว

ดานซาย สวนมือขวาถือแบบ

สงออกไปมีภาพมือคนยื่นมา

ขอรับโดยรอบมากมาย เหงื่อ
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       ฝากผูนําทองถ่ินไปแจกจายใหถึงมือ 

                        ผูตอบแบบสอบถามแลวรวบรวมสงคนื 

                                                 หรือใหเวลาผูตอบแลวสงคืนทางไปรษณีย 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       ขอความรวมมือเจาหนาที่ในพื้นที่                                                

                                                                                        แจกแบบสอบถามและรวบรวมสงกลับคืน  

                                                                                        หรือหนวยงานเจาของแบบสอบถามไปเก็บ 

            แบบสอบถามจากเจาหนาที่ในพืน้ที่ซึ่ง 

           รวบรวมไวแลว 

       

 

 

 

  กิจกรรม   

  ขอใหทบทวนวิธีเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามดวยการชวนเพื่อนอีก 1 คน มาจับคูกนั 

แตละคนเลือกทบทวนวิธีเก็บขอมูลคนละ 2 วิธี เมื่อเขาใจดแีลว ผลัดกันเลาใหเพ่ือนฟง ขอใหนึกเสมอวา

ยิ่งเลาใหเพื่อนฟงหลายครั้งเทาไรคนเลากจ็ะจําไดแมนยํายิง่ขึ้นเทานั้น 

  ถายังไมเหนื่อยจนเกินไป มารูจักวิธีการจัดเก็บขอมูลที่จะฝากไวเปนวิธีสุดทายกันเลย 

 

 

 

 

 

ภาพการตูน ผูชายอวนคนเดิม   

นั่งอยูบนแครไมไผทางขวา  

ผูใหญบานมีผาขาวมาคาดพุง

นั่ง 

อยูทางซายตรงกลางแคร มีกอง

จดหมาย ผูชายอวนยกมือไหว

ขอบคุณ 

ภาพการตูน ผูชายอวนคนเดิม   

 ยกมัดแบบสอบถามสงให

เจาหนาที่อนามัยผูหญิง 

เจาหนาที่เอื้อมมือไปรับ ในภาพ

มีปายเขียนวา “อนามัย” 
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  การรวบรวมขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลว เปนการรวบรวมขอมูลที่เสียคาใชจายนอย 

เพราะคนอื่นลงทุนทั้งสมอง เวลาและเงินแลว เชน อยากรูขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรก็หาขอมูลโดยการอาน

หนังสือที่ เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีผู เขียนไวหรือรวบรวมไวแลว นอกจากนี้ยังหาอานไดจากวารสาร 

นิตยสารและแหลงขอมูลที่มีผูนิยมใชคนหาขอมูลมากที่สุด คือ การคนหาจากอินเทอรเน็ต เพราะสะดวก 

รวดเร็ว มีขอมูลที่หลากหลายและเสียคาใชจายไมมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอควรระวัง : ขอมูลจากอินเทอรเน็ตอาจมีผิดพลาดบาง ควรตรวจสอบกับแหลงขอมูลอื่น ๆ ดวย 

 

 

 

  

การรวมรวบขอมูลที่ผูอื่นรวบรวมไวแลว 

ภาพการตูน ผูหญิงผอมบาง 25 ป ใสแวน ผมชี้เหมือน

ขนหัวลุก นั่งอานหนังสือ มีกองหนังสืออยูบนโตะสูง

ทวมหัว บางสวนวางบนโตะขาง ๆ 

ภาพการตูน  ชาย

หนุม 30 ป เห็น

เฉพาะใบหนาและ
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  กิจกรรม   

  อานทบทวนเรื่องการรวบรวมขอมูลที่ผูอ่ืนรวบรวมไวแลวอีกครั้งหนึ่ง แลวเลาใหเพื่อน

ฟง จากนัน้คุยกันเรื่องผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึน้ได จากการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต แลวสรุปยอ

ลงในสมุดหรือกระดาษ 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 

เรื่องที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ 

 

 

 

   

  ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดเปนจํานวนมากและหลากหลายกันไปนัน้ จําเปนตองนํามา

วิเคราะหกอนใช เม่ือพูดถึงคําวา “วิเคราะห” ก็คงตองดูที่ความหมายกันกอน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 
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  “การวิเคราะห” หมายถึง การศึกษา คนควา ดวยความละเอียดและรอบคอบในเรื่อง 

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตรงตามความตองการที่จะนําไปใช โดยลักษณะของขอมูลและสถิติตาง ๆ เปนการเรียนรู

ดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดหมวดหมูขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของ

ขอมูล 

  ขอใหนึกอยูเสมอวา “การวิเคราะหขอมูล” หมายถึง การดําเนินการเพื่อสรุปความสําคัญ

ของขอมูลที่จะนําไปใช ใหตรงตามความเปนจริง ตรงตามความตองการ  จากนั้นจึง จะนําไปใชได 

 
 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 4-5 คน เพื่อทบทวนคําวา “การวิเคราะห” และ “การวิเคราะหขอมูล”  

หมายถึง การดําเนินการเพื่อสรุปความสําคัญของขอมูลที่จะนําไปใช ใหตรงตามความเปนจริง ตรงตาม

ความตองการ จากนั้นจึงจะนําไปใชได 
 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 4-5 คน เพื่อทบทวนคําวา “การวิเคราะห” และ “การวิเคราะหขอมูล”  

ถาตองการเรียนรูเพิ่มเติม อาจพูดคุยกับผูรู หาหนังสือมาอาน หรือคนหาความรูเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต 

ชวยกันสรุปยอเพื่อเตือนความจํา  จากนั้น เลือกตัวแทนจากกลุมเพื่อน 1 คน เพื่อเลาสรุปถึงความรู

เพิ่มเติมที่หามาได เพื่อนในกลุมคนอื่นอาจซักถามขอสงสัย หรืออธิบายเพิ่มเติมก็ได การแลกเปลี่ยน

ความรูกันจะชวยใหความรูแตกฉานมากขึ้น ขอใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมและกลาแสดงออก 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  
 

 

  เทคนิคการวิเคราะหขอมูลนั้น จําเปนตองมีหลักเกณฑในการเลือกหัวขอเพื่อ             

การวิเคราะหซ่ึงตองนึกถึงองคประกอบ 5 ประการที่สําคัญดังนี ้
 

      ความสําคญัของปญหา 

            ปญหาบางเรื่องท่ีเกิดขึ้นอาจเปนขอมูลสวนนอยเทานั้น ไมไดมคีวามสําคัญ     

มากพอที่จะนํามาวิเคราะห 
 

     ความเปนไปได 

            ขอมูลบางเรื่องท่ีเก็บรวบรวมมาไดอาจเปนแคความคิดที่เล่ือนลอย จะคิดหา

หนทางอยางไรก็เปนไปไมได 
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    ความนาสนใจและทันตอเหตุการณ 

            ขอมูลบางเรื่องไมไดเปนที่สนใจของผูคนทั่วไป อาจนาสนใจเฉพาะสําหรับ     

คนบางกลุม นอกจากนี้ขอมูลบางเรื่องก็ไมควรเลือกมาวิเคราะห เพราะชาเกินไปและไมทันใชงานแลว 
 

      ความนาสนใจของผูวิเคราะห 

             ผูที่จะทําการวิเคราะหอาจไมสนใจขอมูลบางเรื่องที่เก็บรวบรวมมา เปนธรรมดา

ที่วา ใครก็ตามไมสนใจเรื่องใด ยอมไมคอยมีความรูลึกซึ้งในเรื่องนั้น จึงไมนาจะเลือกหัวขอนั้น ๆ        

มาวิเคราะห 
 

      ความสามารถที่จะทําใหบรรลุผล 

           ขอมูลที่ เก็บรวบรวมมา อาจเปนเรื่องที่วิ เคราะหออกมาแลว มองไมเห็น

ความสําเร็จซ่ึงคาดวาจะเกิดขึ้น อาจเปนปญหาหรือเปนเรื่องที่ยากเกินกวาจะแกไขใหสําเร็จได 
 

            หลักเกณฑที่ไดรูจักกันไปแลวนี้ ตองนํามาคิดพิจารณาใหรอบคอบกอนที่          

จะเลือกหัวขอมาวิเคราะห เพราะส่ิงเหลานี้ คือเทคนิคสําคัญกอนที่จะเลือกวิเคราะหขอมูล 
 

 

 

  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อนสักคนมาทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหขอมูลดวยกัน คอย ๆ 

พยายามคิดตามและทําความเขาใจไปพรอมกัน ขอใหทองไวในใจวา “ไมมีอะไรที่ยากเกินเรียนรู” เรื่องที่

คิดวายาก ก็ควรใชเวลาทบทวนซ้ําหลายครั้ง ถาครั้งนี้ยังไมเขาใจ ครั้งตอไปก็คงเขาใจได ความตั้งใจจริง

เปนสิ่งสําคัญที่สุด เมื่อเขาใจแลวหาความรูเพิ่มเติมจากผูรู อานจากหนังสือ ตํารา หรือคนควา จาก

อินเทอรเน็ต จากนั้นชวยกันสรุปยอเฉพาะเรื่องสําคัญ 

   เก็บสรุปยอไวใหครูผูสอนตรวจสอบ  

 

  ถาเหนื่อยหรือรูสึกสมองลา หยุดพักแลวคอยกลับมาเรียนรู บทท่ี 3  ตอไป 
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บทที่  3 

การวางแผนพัฒนาตนเอง  ชุมชน  สังคมและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

  การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม เพื่อใหเกดิประโยชนในชีวิตประจําวันจําเปนตองมี

การวางแผนทีด่ ี

 

ภาพการตูน 

ใบหนาชายหนุม 25 ป กําลัง

คิดถึงตนเองในอนาคตที่ลอย

อยูเหนอืศีรษะ (ภาพคร่ึงตัว 

ใสเสื้อกาวนและมีหูฟงแสดง

วาเปนหมอ) 

 

ภาพการตูน 

ใบหนาชายคนเดิมคิดถึง

ชุมชนในอนาคต (ภาพเขา

กําลังตรวจคนไขที่อนามัย มี

คนไขรอตรวจอีก 2-3 คน) 

ภาพการตูน 

ใบหนาชายคนเดิมคิดถึง

สังคมในอนาคต (ภาพ

โรงพยาบาลมีรถพยาบาล

จอดอยู มีปายชี้ไปฉุกเฉิน) 

 

 

  กอนอื่นมารูจกัแผนพัฒนาตนเองกันเปนอยางแรก แผนพฒันาตนเองเปนแผนทีค่นใด

คนหนึ่งหรือกลุมคนหลายคนกําหนดขึ้นมา เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางและเพิ่มพูนลักษณะ

ที่จําเปนใหเกดิประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพจนไปสูจุดหมายที่ตองการ 

 

  กิจกรรม   

  ลองนึกดูวา ทานเคยคิดวางแผนพัฒนาตนเองอยางไรแลวเลาใหเพื่อนสนิทฟง  หลังจาก

เลาไปแลวยอนกลับมาตอบตัวทานเองวา เริ่มทําตามแผนหรือยังและดําเนินการตามแผนไปเพียงใด 

  กิจกรรมนี้ชวยกระตุนใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ไมลาหลัง สามารถกาวไปขางหนา

อยางมั่นคงและตอเนื่องตลอดเวลา 

  ควรมองภาพอนาคตไดวา การวางแผนพัฒนาตนเอง จะเปนรากฐานที่ดีที่จะนําไปสู  

การวางแผนพัฒนาชุมชนและการวางแผนพัฒนาสังคมในที่สุด 
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การใชขอมูลจากการวิเคราะหเพือ่วางแผนพฒันาตนเอง ชมุชน สังคม 

  การวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม จําเปนตองใชขอมูลจากการวิเคราะห       

มาชวยตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะพัฒนา เราอาจตองการพัฒนาหลายเรื่อง แตขอมูลจากการวิเคราะหจะชวย

ในการจัดลําดับความจําเปนวาเรื่องใดควรเลือกมาพัฒนากอนและเรื่องใดควรรอไวพัฒนาภายหลังได 

รวมทั้งตองดูความเปนไปไดที่จะพัฒนา 

 

 

       แผนพัฒนาตนเองกําหนดไดจากเหตุและผล 

      ในการพัฒนา มีการกําหนดเปาหมายที่จะ 

      พัฒนาและมองภาพในอนาคตวาจะไดรับ 

      ความสําเร็จไดอยางไร หลังจากนั้นจึงคิดหา 

      วิธีการพัฒนารวมไปถึงปจจัยหรือส่ิงตาง ๆ 

      ที่ชวยใหประสบความสําเร็จ 

 

 

 

 

  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อน 2 คน มารวมพูดคุยและทบทวนเรื่องการใชขอมูลจากการวิเคราะห            

เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม วาตองทําอยางไรบาง ไดขอสรุปรวมกันแลว เลือกผูแทน      

1 คน พูดสรุปใหฟงอีกครั้ง สวนอีก 2 คน ถามีแนวคิดเพิ่มเติมขอใหพูดไดอยางอิสระ 

  กิจกรรมนี้ชวยใหทุกคนในกลุมไดฝกคิด ฝกการมีสวนรวม รูจักการแสดงออกและ  

ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการตูน  ชายหนุม 25 ป (ครึ่งตัว)  กอดอก

เห็นมือขางหนึ่งยกหัวแมโปง  เหนือศีรษะ

กําลังคิดมีขอความ : 

 แผนที่พัฒนาตนเอง 

 1. ...................................................... 

 2. ..................................................... 

 3. .................................................... 
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  การพัฒนาเปนการกําจัดขอบกพรองใหหมดสิ้นไป ซึ่งตองใชความพยายามเปน 

อยางมาก  รวมทั้งตองเอาใจใสอยางจริงจัง จึงจะสามารถพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชนไดตามแผน              

ที่กําหนด 

 

  กิจกรรม   

  รวมกลุมเพื่อน 6 คน เลือกเพื่อนคนหนึ่งเปนตัวแทนกลุมที่จะเปนผูกําหนดแผนพัฒนา

ตนเอง ตัดสินใจวาจะเลือกพัฒนาเรื่องใดกอน คาดวาจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง และควรทําอยางไร     

ใหประสบผลสําเร็จ เมื่อชวยกันคิดจนไดผลสรุป ใหเลือกผูที่จะสรุปเรื่องราวเลาใหสมาชิกในกลุมฟง     

ขาดตกบกพรองตรงไหนให เพื่อนในกลุมชวยเพิ่มเติม 

  กิจกรรมนี้ ชวยใหสมาชกิกลุมไดฝกคดิอยางเปนระบบ รูจกัแบงปนประสบการณ       

ใหแกกัน ฝกความกลาคิด กลาแสดงออก และการยอมรับเหตุและผลของสมาชิกในกลุม 

 

ภาพการตูน  ผูชาย  30 ป (ครึ่งตัว) อยูกลางภาพ  กําลังโอบไหลเทวดา  มีปกและ

รัศมีเหนือศีรษะ  สวนแขนอกีขางหนึ่งเหยียดไปผลกัซาตาน  มีเขา  ถือ         จน

เซไปไกลจากผูชายกลางภาพ 
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การนําแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สงัคม ไปใชในชีวิตประจําวัน 

  มนุษยทกุคนที่อยูในชุมชนและสังคม สามารถนําแผนพัฒนาตนเองไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ไมวาจะมีอาชีพใดหรือฐานะเปนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอสําคัญ เมื่อใชชีวิตประจําวันตามแผนพัฒนาตนเองแลว ตองมีการติดตามผล

ประเมินผลดูวา ตนเองกําจัดสิ่งไมดี ส่ิงที่ไมตองการออกไปจากชีวิตไดหรือไม เพราะทุกคนกําหนดไว

แลววาจะทําอะไร ใหไดผลเมื่อไหร อีกกี่วัน กี่เดือนขางหนา ยังมีอะไรที่เปนปญหาและอุปสรรคอีกบาง

จะแกไขหรือปรับตนเองอยางไรใหกาวพนขอจํากัดเหลานั้นไปได 

 

  กิจกรรม   

  แตละคนลองคิดดวูา ขณะนี้ไดใชชวีิตประจําวันไปตามแผนพัฒนาบคุคลไดแคไหน 

อยางไร จากนัน้เลือกเพื่อน 1 คน เพื่อผลัดกันเลาเรื่องราวทีเ่กิดขึน้ 

 
 

  อยาลืมวา การทําแผนพัฒนาตนเอง อาจเปนเรื่องงายสําหรับบางคน แตสําหรับอีกหลายคน

อาจเปนเรื่องยาก ซึ่งตองใชความพยายามเพิ่มมากขึ้น ฝกวินัยในตนเองอีกนิด เพิ่มความอดทนและ 

มีความเสมอตนเสมอปลายอีกหนอย การชื่นชมเพื่อนจะเปนการใหกําลังใจ ชวยใหคนที่กําลังพยายามทํา

ตามแผนพัฒนาตนเองหายเหนื่อยไปไดบาง 

  ในขณะที่ทุกคนทําตามแผนพัฒนาตนเอง ยอมสงผลดีตอแผนพัฒนาชุมชนและสังคม

ตามไปดวย เกิดผลกระทบในทางที่ดีตอชุมชนและตอสังคมโดยรวม นอกจากนี้ยังเปนตัวอยางที่ดีใหกับ

ผูคนรอบขางในชุมชนและสังคม 
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  จงเชื่อเสมอวา ธรรมชาติของมนุษยทกุผูทุกนามเปนผูที่ใฝดีและทุกคนจะคดิแตสิ่งด ี

ใหกับตนเอง มีความพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนไปในทางที่ถูกที่ควร ประสบการณเปนสิ่งที่สอน

มนุษยใหรูจกัปรับตวัและสนใจทีจ่ะเรียนรูและพัฒนาตนเองตอไปไมมีวันสิ้นสุด 

 

การมีสวนรวมผลกัดนัแผนพัฒนา ตนเอง ชุมชน สงัคม ใหเปนทีย่อมรับ 

  แผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมจะเปนที่ยอมรับไดถาทกุคนมีสวนรวมผลักดัน     

ใหเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีสวนรวม   เปนคําที่ยิ่งใหญที่จะชวยใหเรื่องยากกลายเปนเรื่องงาย แตกอนอ่ืนควรดูวาแผนพัฒนา

ตนเองมีประโยชนอยางไร  ประโยชนของแผนพัฒนาตนเองคือ 

   รูขอดีและขอบกพรองของตนเอง หรือรูจุดเดน จุดดอยของตนเอง 

   แผนพัฒนาตนเองเกิดขึ้นจากความตองการและความพรอมของผูจัดทําแผนโดยตรง 

   มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

   มีเปาหมายในการพฒันาตนเอง 

   มีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ 

เมื่อผูคนยอมรับและเขาใจถึงประโยชนของแผนพัฒนาตนเองก็จะนําไปสูการผลักดันใหมีการใชแผน

เหลานี้ ซึ่งแผนพัฒนาชุมชนจะเปนแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยผาน

กระบวนการคิด การตัดสินใจโดยชุมชนเอง ตางคนตางรวมกันคนหา รวมกันเรียนรู มีการสํารวจและ 

วิเคราะหขอมูลภายในชุมชน จัดทําแนวทางพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับความพรอมของชุมชนอยาง

ชัดเจน ซึ่งแผนพัฒนาชุมชนมักเนนที่การสรางรายไดใหกับชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนใน

ชุมชนและการฟนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่ิงแวดลอมภายในชุมชน 
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  กิจกรรม   

  ใชเวลาเพื่อคิดดูวา ตัวทานเองมีสวนรวมผลักดันแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม   

ใหเปนที่ยอมรับภายในชุมชนและสังคมของทานเพียงใด จากนั้นรวมกลุมเพื่อน 6 คน ชวยกันคิดทบทวน

วา ในชุมชนที่ทานอาศัยอยูนั้น ผูคนใหความรวมมือในการผลักดันใหเกิดการพฒันาเรื่องใดในชุมชนบาง 

ขออาสาสมัครภายในกลุม 1 คน ชวยเลาเรื่องราวที่สรุปไดภายในกลุมอีกครั้งหนึ่ง 

  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องความคิดริเริ่มใหมาจาก

ประชาชน เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนและเรื่องการพึ่งพาตนเอง  พยายามพูดขยายความใหได

รายละเอียดตามที่เขาใจมากที่สุด 

  เรื่องบางเรื่องถาเขาใจสภาพท่ีเปนอยูอยางถองแท อาจอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ไดเอง

ตามความเขาใจและถาตองการรูเพิ่มเติมก็อาจพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูสูงอายุในทองถิ่น       

ที่มักมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและชุมชนในดานตาง ๆ หรืออาจพูดคุยกับเจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่

พัฒนาชุมชนก็จะไดรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มเติมเปนอยางดี 

 
 

การมีสวนรวมของประชาชน 

  หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน แบงไดเปน 5 ระดับ คือ 

   ใหขอมูลขาวสาร เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

   รับฟงความคดิเห็น ผานการสํารวจความคิดเห็น การรบัฟงความคดิเห็น การจัดเวที

สาธารณะและการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต ฯลฯ 

   ความเกี่ยวของ เปดโอกาสใหประชาชนรวมปฏิบัติงานชุมชน รวมเสนอแนะ

แนวทางเพื่อการตดัสินใจ 

  ความรวมมือ  ใหประชาชนไดเปนผูแทนหรือเปนกรรมการในคณะกรรมการของ

ชุมชน 

   เสริมอํานาจใหประชาชน โดยใหประชาชนเปนผูตัดสนิใจ  เชน   ใหมกีารลง

ประชามติเรื่องท่ีเปนประเด็นสาธารณะตาง ๆ ในชุมชน รวมทั้งเรื่องโครงการกองทุนหมูบานทีใ่หอํานาจ

ประชาชนในพื้นที่เปนผูตดัสินใจทั้งหมด 
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  กิจกรรม   

  ชวนเพื่อน 3 คน มารวมกลุมเพื่อทบทวนเรื่องหลักการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพื้นที่ เมื่อชวยกันสรุปแลว หาอาสาสมัครเปนผูแทนเพื่อเลาเรื่องราวใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง 

  กิจกรรมนี้เปนการฝกการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม รวมกนัทบทวน รวมกนัทํา    

ความเขาใจรวมกนัอธิบายใหแกกันและรวมกันสรุปยอ 

  เมื่อทุกคนไดฝกการทํางานรวมกนั แตละคนจะไดรับโอกาสในการพัฒนาความคดิ 

ความมีเหตุมีผล พรอมที่จะรับรูขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเอง ชุมชนและสังคม ไดรับ           

การพัฒนาใหคดิดแีละมีจติใจด ีเปนคนที่มีคณุภาพ ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้เปนรากฐานของสังคม

ประชาธิปไตยและเปนกลไกสําคญัในการพัฒนาประเทศชาต ิ

  กอนผานการเรยีนรูเรื่องการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ขอชื่นชมที่ไดใชเวลา       

ในเรื่องนี้อยางเต็มที่ เรื่องบางเรื่องจะเรียนรูไดตองอาศัยใจมากอน จากนั้นตามดวยความรูสึกนกึคดิที่ดี     

เมื่อเขาใจอยางถองแทและยอมรับสภาพที่เปนจริงของมนษุยแลวเราจะรูสกึไดวา การเรียนรูเรื่องนี้        

ไมยากอยางท่ีคดิ 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรยีน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทกัษ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางชนิดา   ดียิ่ง ศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1.    นางกนกพรรณ สุวรรณพิทกัษ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางชนิดา ดียิ่ง ศูนยเทคโนโลยีทางการศกึษา 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นายวิวฒันไชย จันทนสุคนธ ขาราชการบํานาญ 

5. นางสาวสุรีพร เจริญนิช ขาราชการบํานาญ 

6. นางพิชญาภา ปติวรา ขาราชการบํานาญ 

7. นางธัญญวด ี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

8. นางเอ้ือจิตร สมจิตตชอบ ขาราชการบํานาญ 

9. นางสาวชนิตา จิตตธรรม ขาราชการบํานาญ 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบบั 

 นางสาววรรณพร     ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางพรสวัสดิ ์ เถื่อนมูลละ กศน.เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 






