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สารบญั 

หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

คําแนะนําการใชแบบเรียน 

โครงสรางรายวิชาทักษะการเรียนรู ระดับประถมศึกษา 

 บทท่ี 1  การเรียนรูดวยตนเอง                      10  

 บทท่ี 2  การใชแหลงเรียนรู                      24 

 บทท่ี 3  การจัดการความรู                     48 

 บทท่ี 4  การคิดเปน                     94 

บทท่ี 5  การวิจัยอยางงาย                      119  

บทท่ี 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ                      125 
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คําแนะนาํการใชแบบเรียน 

 หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ระดับประถมศึกษา เปนหนังสือเรียนทีจั่ดทําขึ้นสําหรับ
ผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย
เน้ือหา 

2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหา
น้ันใหมใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเร่ืองตอไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรูความเขาใจของเนื้อหาในเร่ือง
นั้นๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหาแตละเรือ่ง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครู
และเพือ่นๆ ทีร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 

4. หนังสือเรียนเลมน้ีมี 6 บท คือ 

 บทที่ 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 บทที่ 2  การใชแหลงเรียนเรียนรู 

 บทที่ 3  การจัดการความรู 

 บทที่ 4  การคิดเปน 

 บทที ่5  การวิจัยอยางงาย 

     บทที่ 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 
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โครงสรางรายวิชาทกัษะการเรียนรู 

ระดบัประถมศกึษา 

สาระสําคัญ 

 รายวิชาทักษะการเรียนรู มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในดานการ
เรียนรูดวยตนเอง การใชแหลงเรียนรู การจัดการความรู การคิดเปนและการวิจัยอยางงาย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง เขาถึงและเลือกใช
แหลงเรียนรูจัดการความรู กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล ทีจ่ะสามารถใชเปน
เคร่ืองมือชีนํ้าตนเองในการเรียนรู และการประกอบอาชีพใหสอดคลองกับหลักการพื้นฐาน และการ
พัฒนา 5 ศักยภาพหลักของพืน้ที ่ใน 5 กลุมอาชีพใหม คือ กลุมอาชีพดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและการบริการ ตามยุทธศาสตร 2555 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 บทท่ี 1 การเรียนรูดวยตนเอง 

1. อธิบายความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง และวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

2. ปฏิบัติตนตามขั้นตอนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

3. เห็นคุณคาของกิจกรรมการแสวงหาความรู 

4. สามารถบอกหรือยกตัวอยางอาชีพในกลุมอาชีพดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและบริการ ทีส่อดคลองกับ
ศักยภาพของพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยูได 

 

บทท่ี 2 การใชแหลงเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถบอกประเภทคุณลักษณะของแหลงเรียนรูและเลือกใชแหลงเรียนรู
ไดตามความเหมาะสม 

2. ผูเรียนเห็นคุณคาแหลงเรียนรูประประเภทตาง ๆ 

3. ผูเรียนสามารถสังเกต ทําตาม กฎ กติกา การใชแหลงเรียนรู 

4. สามารถบอกหรือยกตัวอยางแหลงเรียนรูเกี ่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม     
พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและบริการ ของพืน้ที่ที่ตนเอง
อาศัยอยูได 



~ 7 ~ 
 

บทท่ี 3 การจัดการความรู 

1. อธิบายความหมาย กระบวนการชุมชนปฏิบัติการ กําหนดขอบเขตความรูจาก 

ความสามารถหลักของชุมชน และวิธีการยกระดับขอบเขตความรูใหสูงขึ้น 

2. รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและสรุปผลการเรียนรู ที่บงชี้ถึงคุณคาของ 

กระบวนการจัดการความรู 

3. สามารถสังเกตและทําตามกระบวนการจัดการความรูชุมชน 

4. สามารถนํากระบวนการจัดการความรูของชุมชนไปเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กบัตนเองได 

บทท่ี 4 การคิดเปน 

1. อธิบายเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญได  
2. บอกความสัมพันธเชื่อมโยงของความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ไปสู

กระบวนการ  “คิดเปน” ได 

3. เขาใจลักษณะของขอมูลตนเอง และสังคมสิ่งแวดลอม และสามารถเปรียบเทียบ
ความแตกตางของขอมูลทั้ง  3 ดาน 

4. เขาใจ และบอกไดวาหลักการคิดเปน และความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ
เปนเร่ืองที่สอดคลองกับ 5 ศักยภาพ ของพื้นทีต่ามยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2555 ในการนําไปเพิ่มขีดความสามารถประกอบอาชีพโดย
เนน 5 กลุมอาชีพใหม ในระดับทองถิ่น 

บทท่ี 5 การวิจัยอยางงาย 

1. อธิบายความหมายและประโยชนของการวิจัยได 

2. ระบุขั้นตอนของการทําวิจัยได 

3. อธิบายวิธีเขียนรายงานการวิจัยงาย ๆ ได 

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 

1. รูเขาใจความหมายตระหนักเห็นความสําคัญศักยภาพหลักของพื้นที่ 
2. อธิบายองคประกอบของศักยภาพหลักของพื้นที่  
3. ยกตัวอยางอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่ 
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ขอบขายเน้ือหา 

 บทท่ี 1 การเรียนรูดวยตนเอง 

 เร่ืองที่ 1  ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 2 การกาํหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 3 ทักษะพื้นฐานของการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และเทคนิคในการ
เรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองที่ 4 ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบผลสาํเร็จ 

 บทท่ี 2 การใชแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 1 ความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 2 ประวัติความเปนมาของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 3 แหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ 

  เร่ืองที่ 4 การใชแหลงเรียนรูที่สําคัญ 

  เร่ืองที่ 5 การเขยีนรายงานการคนควา 

 บทท่ี 3 การจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ หลักการของการจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 2 กระบวนการจัดการความรู 

  เร่ืองที่ 3 กระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง 

  เร่ืองที่ 4 กระบวนการจัดการความรูดวยการปฏิบัติการกลุม 

  เร่ืองที่ 5 การสรางองคความรูพัฒนาตอยอดยกระดับความรู 

  เร่ืองที่ 6 การจัดทําสารสนเทศเผยแพรองคความรู 

 บทท่ี 4 การคิดเปน 

เร่ืองที่ 1 ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญดวยการสรุปจากกรณีตัวอยาง 

เร่ืองที่ 2 “คิดเปน” และกระบวนการคิดเปน 

เร่ืองที่ 3 ฝกทักษะการคิดเปน 

 บทท่ี 5 การวิจัยอยางงาย 

  เร่ืองที่ 1   วิจัยคืออะไร มีประโยชนอยางไร 

  เร่ืองที่ 2 ทําวิจัยอยางไร 

  เร่ืองที่ 3 เขียนรายงานการวิจัยอยางไร 
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 บทท่ี 6 ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 

  เร่ืองที่ 1 ความหมายความสําคัญของศักยภาพหลักในการพัฒนาอาชีพ 

  เร่ืองที่ 2 การวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ 

  เร่ืองที่ 3 ตัวอยางอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที ่
 

 สื่อการเรียนรู 

1. ใบงาน 

2. หนังสือเรียน 
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บทที่ 1 

การเรียนรูดวยตนเอง   

 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองรวมทั้งความกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหคนเราปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งการเรียนรูจาก
สถาบันการศึกษาไมอาจทําใหบุคคลศึกษาหาความรูไดทั้งหมด การเรียนรูดวยตนเอง จึงเปนวิธีการเรียนรู
วิธีหนึ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคลได เพราะเมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีใจรักที่จะ
ศึกษาคนควาในสิ่งที่ตนตองการเรียนรู มีทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และ
เทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง บุคคลน้ันก็จะดําเนินการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง อันจะนําไปสูการเปน
ผูที่สามารถเรียนรูตลอดชีวิต 

สาระสําคัญ 

 1. อธิบายความหมายการเรียนรูดวยตนเอง และวิธีการแสวงหาความรู 

ผลการเรียนรูท่ึคาดหวัง 

 2. ปฏิบัติตนตามขั้นตอนการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 3. เห็นคุณคาของกิจกรรมการแสวงหาความรู 

เร่ืองท่ี 1  ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ดวยตนเอง 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองท่ี 2  การกาํหนดเปาหมายและการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

เร่ืองท่ี 3 ทักษะพื้นฐานของการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และเทคนิคในการเรียนรู 

ดวยตนเอง 

เร่ืองท่ี 4 ปจจัยที่ทําใหการเรียนรูดวยตนเองประสบผลสําเร็จ 

 1. แบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

สื่อการเรียนรู 
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บทที่ 1 

ความหมายและความสําคญัของการเรียนรูดวยตนเอง 

 เมื่อกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองแลว บุคคลทั่วไปมักเขาใจวาเปนการเรียนรูที่ผูเรียน
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตามลําพัง โดยไมตองพึ่งพาครูหรือผูสอนแตที่จริงแลวการเรียนรูดวย
ตนเองที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนน้ัน หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมการเรียนรูดวย
ตนเอง ตามความสนใจ  
ความตองการ และความถนัด มีเปาหมายในการเรียนรู และแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู  
เลือกวิธีการเรียนรู จนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดําเนินการดวย
ตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอ่ืนหรือไมก็ได ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและเปนผูควบคุม
การเรียนของตนเอง 

การเรียนรูดวยตนเองคืออะไร 

 การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) เปนแนวทางการเรียนรูหนึง่ทีส่อดคลองกับการ
เปลีย่นแปลงของสภาพปจจุบัน และเปนแนวคิดทีส่นับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสู
การเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนรูทีท่ําใหบุคคลมีการคิดริเร่ิมการ
เรียนรูดวยตนเอง มีเปาหมายในการเรียนรูที่แนนอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไมพึ่งพาคนอ่ืน 
มีแรงจูงใจทําใหผูเรียนเปนบุคคลที่ใฝรูใฝเรียน ทีม่ีการเรียนรูตลอดชีวิต เรียนรูวิธีเรียน สามารถเรียนรู
เร่ืองราวตางๆ ไดมากกวาการเรียนรูที่มีครูปอนความรูใหเพียงอยางเดียว การเรียนรูดวยตนเองนับวาเปน
คุณลักษณะทีดี่ทีสุ่ดซึง่มีอยูในตัวบุคคลทุกคน ผูเรียนควรมีลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
ดวยตนเองจัดเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง เพื่อที่ตนเองสามารถที่จําดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีความสุข ดังน้ันการเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญดังน้ี 

การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญอยางไร 

 1. บุคคลทีเ่รียนรูโดยการริเริม่ของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวา มีความตั้งใจ มีจุดมุงหมาย
และมีแรงจูงใจสูงกวา สามารถนําประโยชนจากการเรียนรูไปใชไดดีกวา และยาวนานกวาคนทีเ่รียนโดย
เปนเพียงผูรับหรือรอการถายทอดจากครู 

 2. การเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับพัฒนาการทางจิดวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติ ทํา
ใหบุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสูอีกลักษณะหนึ่ง คือ เมื่อตอนเด็ก ๆ เปน
ธรรมชาติ ทีจ่ะตองพึง่พิงผูอืน่ ตองการผูปกครองปกปองเลีย้งดู และตัดสินใจแทนให เมือ่เติบโตมี
พัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ พัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระ ไมตองพึง่พิงผูปกครอง ครู และผูอืน่ การพัฒนา
เปนไปในสภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตัวเอง 
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 3. การเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะทีส่อดคลองกับพัฒนาการ
ใหม ๆ ทางการศึกษา เชน หลักสูตร หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการวิชาการ การศึกษาอยางอิสระมหาลัย
เปดลวนเนนใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูเอง 

 4. การเรียนรูดวยตนเองทําใหมนุษยอยูรอด การมีความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เกิดขึน้เสมอ ทําใหมี
ความจําเปนที่จะตองศึกษาเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองจึงตองเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 การเรียนรูดวนตนเอง เปนคุณลักษณะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียน
มีความตัง้ใจและมีแรงจูงใจสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความยืดหยุนมากขึ้น มีการปรับพฤติกรรม
การทํางานรวมกับผูอืน่ได รูจักเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห ปรับและประยุกตใชวิธีการแกปญหาของตนเอง
จัดการกับปญหาไดดีขึ้น และสามารถนําประโยชนของการเรียนรูไปใชไดดีและยาวนานขึน้ ทําใหผูเรียน 

ประสบความสําเร็จในการเรียน 
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รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู 

1. การเรียนรูดวยตนเอง คือใคร 

จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 

 ก. การเรียนรูที่ผูเรียนตองศึกษาเรียนรู ดวยตนเองตามลําพัง 

 ข. การเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมตามที่ครูหรือบุคคลอ่ืน บอกหรือแนะนํา 

 ค. กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนทําการศึกษาคนควาดวยตนเองตามลําพังโดยไมพึ่งพาครูหรือ
ผูสอน 

 ง. กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการและความ
ถนัด 

2. การเรียนรูดวยตนเองมีความสําคัญอยางไร 

 ก. เปนการเรียนรูที่ดีที่สุด ของการเรียนรู ทั้งหมด 

 ข. เปนการเรียนรูที่สามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคล สูการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ค. เปนการเรียนรู จําเปนตองเกิดในสถานศึกษาเทาน้ัน 

 ง. เปนการเรียนรู ที่ทําใหผูเรียนเปนผูที่มีความสามารถโดยไมตองพึ่งพาใคร 
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เร่ืองที่ 2 

การกําหนดเปาหมาย และการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 

 การปฏิบัติการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่มีประสิทธิภาพ และใหประสบความสําเร็จไดนั้น ขึน้อยูกับการทีผู่เรียน ไดกําหนดเปาหมายในการ
เรียนรูของตนเองแลวหรือยัง และที่สําคัญเปาหมายในการเรียนรูดังกลาว ตองมีความชัดเจนดวย 

การกําหนดเปาหมายในการเรียนรูดวยตนเองมีลักษณะอยางไร 

 สําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนัน้ ทุกคนยอมมีเปาหมายในการศึกษาคลายคลึงกัน 
คือ เพือ่ใหไดรับความรู การสําเร็จการศึกษา การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน แต
เปาหมายดังกลาวนั้นเปนเปาหมายระยะยาวทีจ่ะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนัน้ ผูเรียนทีต่องการใหตนเอง
ประสบความสําเร็จในการเรียน จึงควรแบงเปาหมายระยะยาว ออกเปนเปาหมายระยะสั้นหรือเปาหมายยอย 
ๆ ที่กําหนดใหแตละชวงเวลา ของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูใหมีความตอเน่ืองกัน 

 

 

 

 

 

 

 การเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 นั้น ผูเรียนจะตองลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชา ซึ่งครอบคลุมท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก
ตามโครงสรางหลักสูตร คือ จะตองเรียนวิชาบังคับ จํานวน 36 หนวยกิต วิชาเลือก วิชาเลือก 
จํานวน 12 หนวยกิต รวมท้ังหมด 48 หนวยกิต และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวิีต (กพช.) จํานวน 
100 ชั่วโมง ท้ังนี้ ในแตละภาคเรียน ผูเรียนสามารถลงทะเบียนไดภาคเรียนละไมเกิน 14 หนวย
กิต การท่ีจะศึกษาใหจบหลักสูตรได อยางมีคุณภาพนั้น ผูเรียนจึงมีความจําเปนในการท่ีจะวาง
แผนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตน 

การวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง ควรทําอยางไร 

 ดังนั้น ผูเรียนควรพิจารณาสิ่งตาง ๆ ประกอบในการวางแผนการเรียนรู ของตนดังนี ้

เปาหมายในการเรียนรู ของแตละบุคคลน้ัน เปรียบเสมือนกับ การเดินทางจากสถานที่แหงหน่ึงไปยัง
สถานที่อีกแหงหน่ึงน้ัน อาจจะมีเสนทางของการเดินทางใหเลือกเดินไดหลายเสนทาง ที่ผูเดินทางสามารถ
ที่จะเลือกเดินตามเสนทางที่ตนเลือกได 
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 1. การเรียนรูดวยตนเอง ควรเริ่มจากการที่ผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนในสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด เพื่อการพัฒนาทักษะ ความรู สําหรับการพัฒนาชีวิต และอาชีพของตนเอง  
 2. การเตรียมตัวของผูเรียน คือ ผูเรียนจะตองศึกษาหลักการ จุดหมาย และโครงสราง
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งศึกษา 
คําอธิบายรายวิชาและรายละเอียดคําอธิบายรายวิชา ของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 3. ผูเรียนควรเลือกและจัดเนื้อหา ของแตละรายวิชาดวยตนเอง ตามจํานวนชั่วโมงที่
กําหนดไวในโครงสราง และกําหนดตัวชี้วัดที่ระบุไวใน รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา วาจะให
บรรลุผลในดานใด เพื่อแสดงใหเห็นวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ แลว และมีความ
คิดเห็นหรือเจตคติในการนําไปใชกับชีวิต และชุมชน สังคมดวย 

 4. ผูเรียนเปนผูวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง และดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยอาจจะขอคําแนะนําชวยเหลือจากครูหรือเพื่อนในลักษณะของการรวมมือกันทํางานได
เชนกัน 

 5. การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ควรเปนการประเมินรวมกัน ระหวางครู และ
ผูเรียน โดยรวมกันต้ังเกณฑการใหคะแนน รวมกัน 

ในการวางแผนการเรียนรูดวยตนเองนั้น ผูเรียนควรตั้งคําถามในการถามตนเอง เพื่อให
ไดคําตอบสําหรับการวางแผน การเรียนรูของตน ดังนี ้

  1. จะเรียนรูอยางไร และเมื่อใดจึงเรียนรูไดเร็วท่ีสุด 

  2. จะมีวิธีการอะไรในการศึกษาเรียนรูในเร่ืองนั้น ๆ 

  3. จะใชหนังสือ หรือแหลงขอมูลอะไรบาง 

  4. จะกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะ ในการเรียนรู ของตนอยางไร 

  5. จะคาดหวังความรู ทักษะและเจตคติ ท่ีจะใหเกิดขึ้นกับตนเองไดอยางไร 

  6. จะประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง อยางไร 

  7. จะใชเกณฑอะไรตัดสินวาตนเองประสบความสําเร็จ 

 

 

 

 

การเปนผูท่ีมีการวางแผนการเรียนรูของตนนั้น ผูเรียนตองรู ความตองการในการเรียนรู

ของตนเอง มีการวางจุดมุงหมายท่ีสอดคลอง กับความตองการนั้น และการวางแผน

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย ของการเรียนรู โดยใชประโยชนจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ รวมท้ังการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของตน 



~ 16 ~ 
 

เร่ืองที่ 3 

 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนการแสดงออกของผูเรียน ในการปฏิบัติ คนควาหา
ความรูดวยตนเอง และสามารถสรางความรูใหมเพิม่เติม จากการคิด ศึกษา ทดลอง คนควา และปฏิบัติดวย
ตนเอง ทีเ่ชื่อมสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู ทําการศึกษาจากแหลงรวมความรูตาง ๆ ตามความสนใจหรือ
ความตองการของตนเอง โดยมีวิธีการคนควาหาความรูจากการกําหนดปญหาในการสืบคนความรู การ
วางแผนในการสืบคนความรู การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนที่กําหนดไว การวิเคราะหขอมูลจากการ
สืบคนความรู การดําเนินการสืบคนความรูตามแผนทีก่ําหนดไว การวิเคราะหขอมูลจากการสืบคนความรู 
การบันทึกจัดเก็บและสรุปผลจากการสืบคนความรู โดยอาจปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากครูหรือ
บุคคลอ่ืน 

ทักษะพ้ืนฐานทางการศึกษาหาความรู ทักษะการแกปญหา และเทคนิคในการเรียนรูดวยตนเอง 

 การสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองผูเรียนควรฝกตนเอง ดังน้ี 

 1. ฝกใหมีนิสัยรักการอาน ชางจด – จํา และบันทึกกิจกรรมการอานซึง่สามารถจัดทําไดในหลาย ๆ 
การเรียนรู 

  2. เปนคนชางสังเกต เพราะถือวาการสังเกตชวยใหผูเรียนรอบรู และเขาใจไดดีพอ ๆ กับการเรียนรู
โดยวิธีอ่ืน 

 3. ฝกใหรูจักการคนควาหาความรู โดยดําเนินกิจกรรมการคนความาก ๆ หนังสือจะเปนปจจัย
สําคัญในการที่จะชวยใหการฝกวิธีน้ีไดผล 

 4. ฝกคนควาจากปญหาตาง ๆ ที่อยูในความสนใจ และเกี่ยวของกับตน 

 5. ฝกหาคําตอบจากคําถามตาง ๆ 

 6. ศึกษาขอความหรือบทความที่เกี ่ยวของกับวิธีการแสวงหาความรูใหตนเองไดอานอยาง
สม่ําเสมอ 

 

 การสงเสริมใหเกิดทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองผูเรียนจะตองฝกฝนใหมีนิสัยรักการอาน 
ชางสังเกต ศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย รูจักต้ังคําถาม และฝกการหาคําตอบจาก
คําถามตาง ๆ อยางมีระบบ 
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 การพูดเปนวิธีการสื่อสารท่ีมนุษยใชกันมานานนับพันป 

และในโลกนี้คงไมมีเครื่องมือสื่อสารใดท่ีสามารถายทอดความคิด 

ความรูสึกและสิ่งตาง ๆ ในใจเราไดดีความคําพูด ถึงแมวา ปจจัน

เทคโนโลยีในการสื่อสารจะไดรับการพัฒนาไปถึงไหน ๆ แลวก็ตาม 

สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะวาการพูดไมใชแตเพียงเสียงท่ีเปลง

ออกไปเปนคํา ๆ แตการพูดยังประกอบไปดวยน้ําเสียง สูง – ต่ํา 

จังหวะชา – เร็ว และทาทางของผูพูดท่ีทําใหการพูดมีความ

ซับซอนและมีประสิทธิภาพยิ่งกวาเครื่องมือสื่อสารใด ๆ 

 การพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ สามารถใหท้ัง

คุณและโทษแกตัวผูพูดได นอกจากนี้การพูดยังเปนอาวุธในการ

สื่อสารท่ีคนสวนใหญชอบใชมากกวาการฟงและการเขียน เพราะ

คิดวาการพูดไดมากกวคนอ่ืนนั้นจะทําใหตนเองไดเปรียบ  

ไดประโยชน แตท้ัง ๆ ท่ีคิดอยางนี้หลายคนก็ยังพาตนเองไปสู

ความหายนะไดดวยปากเขาทํานองปากพาจน ซ่ึงเหตุท่ีเปนเชนนี้ 

ก็เพราะรูกันแตเพียงวาฉันอยากจะพูด โดยไมคิดกอนพูดไมรูวา

การพูดท่ีจะใหคุณแกตนเองไดนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 

- ถูกจังหวะเวลา  - ภาษาเหมาะสม 

- เนื้อหาชวนติดตาม - น้ําเสียงชวนฟง 

- กิริยาทาทางดี  - มีอารมณขัน 

- ใหผูฟงมีสวนรวม - เปนธรรมชาติและเปนตัวของตัวเอง 

 
 

กิจกรรมที ่ 1 ทานคิดอยางไรกับคํา

กลาวขางลางนี ้ โปรดอธิบาย 

“การพูดเปนทักษะหนึ ่ง   

ที ่มีความสําคัญที ่สุดของคนเรากอนที ่

เ ราจะพูดอะไรออกไปนั ้น   

เราจะเปนนายคําพูด  

แตเ มื ่อ เราไดพูดออกไปแลว  

คําพูดเหลานั ้น ก็กลับมาเปนนายเรา”  

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………..  
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กิจกรรมท่ี 2 คุณเปนผูฟงท่ีดีหรือเปลา 

 ใหตอบแบบทดสอบตอไปนี้ ดวยการทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองคําตอบทางดานขวา เพื่อประเมิน
วา 

คุณเปนผูฟงไดดีแคไหน 

ลักษณะของการฟง 

ความบอยคร้ัง 

เสมอ สวนใหญ บางครั้ง นานๆครั้ง ไมเคย 

1. ปลอยใหผูพูดแสดงความคิดเหน็ของเขาจนจบโดยไมขัดจังหวะ      

2. ในการประชุมหรือระหวางโทรศัพท มีการจดโนตสาระสําคัญของส่ิงที่ได
ยิน 

     

3. กลาวทวนรายละเอียดที่สําคัญของการสนทนากับผูพูด เพ่ือใหแนใจวาเรา
เขาใจถูกตอง 

     

4. พยายามตั้งใจฟง ไมวอกแวกไปคิดเรื่องอ่ืน      

5. พยายามแสดงทาทีวาสนใจในคําพูดของผูอ่ืน      

6. รูดีวาตนเองไมใชนักส่ือสารทีด่ี ถาผูกขาดการพูดแตเพียงผูเดียว      

7. แมวากําลังฟงก็แสดงอาการตาง ๆ เชน ถาม จดสรุปส่ิงที่ไดฟงกลาวทวน
ประเด็นสําคัญ ฯลฯ 

     

8. ทําทาตาง ๆ เหมือนกําลังฟงอยูในทีป่ระชุม เชน ผงกศรีษะเหน็ดวยมองตาผูพูด 
ฯลฯ 

     

9. จดโนตเก่ียวกับรูปแบบของการส่ือสารที่ไมใชคําพูดของคูสนทนา เชน 
ภาษากาย น้าํเสียง เปนตน 

     

10. พยายามที่จะไมแสดงอาการกาวราวหรือตื่นเตนเกินไปถามีความคิดเหน็ไม
ตรงกับผูพูด 

     

 

คําตอบทั้ง 5 คําตอบ (ในแตละชอง) มคีะแนนดังน้ี 

เสมอ  = 5 คะแนน  นาน ๆ คร้ัง = 2 คะแนน 

สวนใหญ = 4 คะแนน   ไมเคย  = 1 คะแนน 

บางคร้ัง  = 3 คะแนน   

นําคะแนนจากทั้ง 10 ขอมารวมกัน เพื่อดูวาคุณจัดอยูในกลุมนักฟงประเภทไหนใน 3 กลุมตอไปน้ี 

 40 คะแนนข้ึนไป จัดวาคุณเปนนักฟงชั้นยอด 

 25 – 39 คะแนน คุณเปนนักฟงท่ีดีกวานักฟงท่ัว ๆ ไป 

 ต่ํากวา 25 คะแนน คุณเปนผูฟงท่ีตองพัฒนาทักษะการฟงเปนพิเศษ 

แตไมวาจะอยูในกลุมไหนก็ตาม คุณควรจะพัฒนาทักษะในการฟงของคุณอยูเสมอ เพราะวาผูสงสาร (ทั้ง
คนและอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซอนมากขั้นอยูตลอดเวลา 
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กิจกรรมท่ี 3 “ถา……… คุณ……..” 

 เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะในการคิดและการใหเหตุผล 

วัตถุประสงค 

 ทักษะการคิดดวยวิธีการที่มีเหตุผลรองรับ มีความสําคัญในการใชประกอบการแสวงหาความรูหรือ
แกปญหาในชวีิตประจําวัน 

แนวคดิ 

 1. ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

คําชี้แจง 

   1. ถาทาน 

   2. 

มีโอกาสในการเลือกที่จะประกอบอาชีพไดทานปรารถนาจะประกอบอาชีพอะไร เพราะ
อะไร 

ถาทาน 
   3. 

ขออะไรไดหนึ่งอยาง ทานปรารถนาจะขออะไร 

ถาทาน 
   4. ถามีอะไรในตัวทานที่อยากจะเปลี่ยนสิ่งน้ันคืออะไร เพราะอะไร 

ตองการบอกเกี่ยวกับตัวทานดวยคําเพียงคําเดียวคําวาอะไร เพราะอะไร 

   5. ทานไดประโยชนอะไรจากการใช เหตุผล 

กิจกรรมท่ี 4 “นักแสวงหา” 

 เพื่อใหผูเรียนรูวิธีแสวงหาขอมูลโดยวิธีการที่หลากหลาย 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูเรียนรูวิธีแสวงหาขอมูลโดยวิธีการที่หลากหลาย 

วัตถุประสงค 

 การที่ผูเรียนจะเปนคนที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน ซึ่งมีแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทั้ง
ที่เชื่อถือได และเชื่อถือไมได การพิจารณาขอมูลจากหลายแหลง และเลือกใชขอมูลที่เปนประโยชนมาปรับ
ใชในชีวิตประจําวันจึงมีความสําคัญ 

แนวคดิ 

 

 1. ใหผูเรียนอธิบายประเด็นตอไปน้ี 

คําชี้แจง 

   1. ถาผูเรียนตองการทราบขาวสารตาง ๆ ผูเรียนตองหาขาวสารขอมูลไดจากที่ใดบาง 

   2. ใหผูเรียนมีวิธีการที่จะแสวงหาขอมูลทีตองการไดอยางไร 

   3. ใหผูเรียนบอกแหลงแสวงหาขอมูลภายในชุมชน 

   4. ทานไดประโยชนการแสวงหาขอมูลอยางไรบาง 
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กิจกรรมท่ี 5 นักจดบันทึก 

 เพื่อฝกใหผูเรียนมีนิสัยในการจดบันทึกขอมูล 

วัตถุประสงค 

 การจดบันทึกขอมูลเปนวิธีการที่ทําใหบุคคล สมารถจดจําเหตุการณตาง ๆ ที่ผานมาไดเปนอยางดี 

แนวคดิ 

1. ใหทานเลือกประเภทของชื่อตาง ๆ ที่ทานจะเขียนมาใหไดมากที่สุด 

คําชี้แจง 

 

ตัวอยาง  ประเภทของชื่อที่ขาพเจาเลือกคือ 
   1. หมู 

ชื่อสัตว 

   2. สุนัข 

   3. แมว 

   4. ……………. 

 ประเภทของชื่อที่ขาพเจาเลือกคือ  
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

2. ใหทานอธิบายสรุป ความสําคัญของการจดบันทึก วาการจดบันทึกมีความสําคัญอยางไร 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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“คุณคาแหงตน” 

กิจกรรมท่ี 1 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และสรางความภูมิใจในตนเอง 

 2. เพื่อใหผูเรียนสามารถระบุปจจัยที่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ และความตองการความสําเร็จ
รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับความสําเร็จอีกในอนาคต 

แนวคดิ 

 ทุกคนยอมมีความสามารถอยูในตนเอง การมองเห็นถึงความสําเร็จของตนจะนําไปสูการรูจักคุณคา
แหงตน และถามีโอกาสนําเสนอถึงความสามารถและผลสําเร็จในชีวิตของผูอ่ืนไดทราบในโอกาสที่
เหมาะสม จะทําใหคนเราเกิดความภูมิใจ กําลังใจเจตคติที่ดี เกิดความเชื่อมั่นวาตนเองจะเปนผูที่สามารถ
เรียนรูดวยตนเองได และความตองการประสบความสําเร็จ ตอไปอีกในอนาคตความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง
อยางแทจริงเปนการเห็นคุณคาคุณประโยชนในตนเองเขาใจตนเอง รับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ตนเปนเจาของ
ยอมรับความแตกตางของบุคคล เห็นคุณคาการยอมรับของผูอ่ืน สามารถพัฒนาตนเองนั้นในดานสวนตัว 
ยอมรับ ยกยอง ศรัทธาในตัวเองและผูอ่ืนทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเปนความรูสึกไววางใจตนเอง
สามารถยอมรับในจุดบกพรอง จุดออนแอของตนและพยายามแกไขรวมทั้งยอมรับความสามารถของตนเอง
ในบางคร้ัง และพัฒนาใหดีขึ้นเร่ือยไป เมื่อทําอะไรผิดแลวก็สามารถยอมรับไดอยางแทจริงและแกปญหาได
อยางสรางสรรค 

คําชี้แจง 

 1. ใหผูเรียนเขียนความสําเร็จที่ภาคภูมิใจในชีวิตในชวง 5 ปที่ผานมา จํานวน 1 เร่ืองและตอบคําถาม
ในประเด็น 

   1. ความรูสึกเมื่อประสบความสําเร็จ 

   2. ปจจัยที่มีผลทําใหตนไดรับความสําเร็จ 

 2. ใหผูเรียนเขียนเร่ืองที่มีความมุงหวังที่จะใหสําเร็จในอนาคตและ คาดวาจะทําไดจริงจํานวน 1 เร่ือง
และตอบคําถามในประเด็น “ปจจัยอะไรบางที่จะทําใหความคาดหวังไดรับความสําเร็จในอนาคต” 

บทสรุปของกิจกรรม 

 ความรูสึกเห็นคุณคาในตัวเองของบุคคลที่มีตอตนเองวามีคุณคามีความสามารถในการกระทําสิ่งตาง 
ๆ ใหประสบความสําเร็จ มีความเชื่อมั่นนับถือตนเอง และการมีความมั่นใจในการเรียนรูดวยตนเอง
ความสามารถจัดเวลาในการเรียนรูได มีระเบียบวินัยตอตนเองมีความรูในดานความจําเปนในการเรียนรูและ
แหลงทรัพยากรการเรียนรูมีความคิดเห็นตอตนเองเปนผูที่มีความอยากรู อยากเห็น 

 

 

 
แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

บทสะทอนท่ีไดจากการเรียนร ู
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1. สิ่งที่ทานประทับใจในการเรียนรูสาระที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

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

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

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

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

2. ปญหา/ อุปสรรคที่พบในการเรียนรูสาระที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง 

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

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

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

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

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

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

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

3. ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

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

 

คําชี้แจง แบบวัดน้ีเปนแบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผเูรียน มจํีานวน 7 ขอ 

 โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองสี่เหลี่ยมที่ตรงกับความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองตามความ
เปนจริงของทาน 

1. การวินจิฉยัความตองการเน้ือหาในการเรียน  5. การดําเนินการเรียน 

ผูเรียนไดเรียนเน้ือหาตามคําอธิบายรายวิชาเทาน้ัน ผูเรียนดําเนินการเรียนตามแนวทางที่ครู 

 กาํหนด 

ครูนําเสนอเน้ือหาอ่ืน นอกเหนือจากคําอธิบายรายวิชา          ผูเรียนดําเนินการเรียนตามแนวทางที่
ครูแลวใหผูเรียนเลือกเรียนเพิ่มเติม แลวใหผูเรียนปรับ 

แบบวัดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียน 
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ผูเรียนไดเสนอเน้ือหาอ่ืนเพื่อเรียนเพิ่มเติม ผูเรียนดําเนินการเรียนตามแนวทางที่ผูเรียน 

นอกเหนือจากคาํอธิบายรายวิชา รวมกนักาํหนดกบัครู 

 ผูเรียนเปนผกูาํหนดเน้ีอหาในการเรียนเอง ผูเรียนดําเนินการเรียนตามกําหนดของ
ตนเอง 

2. การวินิจฉัยตามความตองการวิธีการเรียน                         6. การแสวงหาแหลงทรัพยากรการเรียน 

ครูเปนผูกําหนดวาจะจัดการเรียนการสอนวิธีใด ครูเปนผูจัดการแหลงทรัพยากรการเรียนให 

 ผูเรียน 

ครูนําเสนอวิธีการเรียนการสอน แลวใหผูเรียนเลือก ครูเปนผูจัดหาแหลงทรัพยากรการเรียน 

ผูเรียนรวมกับครูกําหนดวิธีการเรียนรู แลวใหผูเรียนเลือก 

ผูเรียนเปนผูกําหนดวิธีการเรียนรูเอง ผูเรียนรวมกับครูหาแหลงทรัพยากรการเรียน 

 รวมกัน 

 ผูเรียนเปนผูหาแหลงทรัพยากรการเรียนเอง 

3. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน                                  7. การประเมินการเรียน 

ครูเปนผูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน ครูเปนผูประเมินการเรียนของผูเรียน 

ครูนาํเสนอจุดมงุหมายในการเรียนแลวใหผูเรียนเลือก ครูเปนผูประเมินการเรียนของผูเรียนเปนสวน
ใหญ 

ผูเรียนรวมกับครูกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประเมินการเรียน 

 ของตนเองดวย 

4. การวางแผนการเรียน มีการประเมินโดยครู ตัวผูเรียนเองและเพื่อน
ผูเรียน ผูเรียนไมไดเขยีนแผนการเรียน ผูเรียนเปนผูประเมินการเรียนของตนเอง 

ครูนําเสนอแผนการเรียนแลวใหผูเรียนนําไปปรับแก  

ผูเรียนรวมกับครูวางแผนการเรียน 

ผูเรียนวางแผนการเรียนเอง โดยการเขียนสัญญาการเรียน 

ที่ระบุจุดมุงหมายการเรียน วิธีการเรียนแหลงทรัพยากร 

การเรียน วิธีการประเมินการเรียนและวันที่จะทํางานเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเรียนรูท่ีเปนการเรียนรูดวยตนเอง  

มีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยทักษะและความรู

บางอยาง ผูเรียนควรไดมีการตรวจสอบพฤติกรรม

ท่ีจําเปนสําหรับผูเรียนท่ีจะเรียนรูดวยตนเอง 
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บทที่ 2 

 

การใชแหลงเรียนรู 

สาระสําคัญ 

  การเรียนรูจากสิ่งแวดลอมในชุมชนทีม่ีองคความรูทีเ่รียกวาแหลงเรียนรูตาง ๆ ทําให
ผูเรียนสามารถรูถึงการสัง่สมความรู ประสบการณทีผ่านมาจากแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ เรียนรูไดเทา
ทันความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ เกิดโลกทัศนกวางขวางมากยิง่ขึน้กวาการเรียนจากการพบกลุมในหอง
หรือการเรียนรูในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 

1. ผูเรียนสามารถบอกประเภทคุณลักษณะของแหลงเรียนรูและเลือกใชแหลงเรียนรู
ไดตามความเหมาะสม 

2. ผูเรียนเห็นคุณคาแหลงเรียนรูประประเภทตาง ๆ 

3. ผูเรียนสามารถสังเกต ทําตาม กฎ กติกา การใชแหลงเรียนรู 

ขอบขายเนือ้หา 

 

  เร่ืองที่ 1 ความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 2 ประวัติความเปนมาของแหลงเรียนรู 

  เร่ืองที่ 3 แหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ 

  เร่ืองที่ 4 การใชแหลงเรียนรูที่สําคัญ 

  เร่ืองที่ 5 การเขียนรายงานการคนควา 
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เร่ืองที่ 1         ความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 ความรูมีเกิดใหมและพัฒนาตลอดเวลาประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเผยแพรสือ่สาร
ถึงกันไดอยางรวดเร็วตอเนื่องและตลอดเวลา มนุษยจึงจําเปนตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นและปรับตัว
ใหสอดคลองกลมกลืนกับสังคมที่ไมหยุดน่ิง เพื่อใหสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข การ
เรียนรูในหองเรียนยอมไมทันเหตุการณและเพียงพอ ตองมีการเรียนรูทุกรูปแบบดําเนินไปพรอม ๆ กัน 
โดยเฉพาะการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีสาระเนื้อหาที่เปนขอมูลความรูหรือองคความรู เปน
แหลงใหความรู ประสบการณสิ่งแปลกใหม ที ่เอื ้อตอการเรียนรู จึงจะทําใหเรียนรูไดเทาทันความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้น แหลงสถานที่ บริเวณ ทีม่ีองคความรูที่มนุษยสามารถเรียนรูไดเรียกวา “แหลง
เรียนรู” 

ความหมายของ “แหลงเรียนรู” 

 แหลง หมายถึง ถิ่น ที่อยู บริเวณ ศูนยรวม บอเกิด แหง ที่  
เรียนรู หมายถึง เขาใจความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยประสบการณ  

 แหลงเรียนรู  หมายถึง ถิน่ ทีอ่ยู บริเวณ ศูนยรวม บอเกิด แหง ที ่ทีม่ีสาระเนือ้หาทีเ่ปนขอมูล
ความรูหรือองคความรู 

 

             กิจกรรม 

 ใหผูเรียนหาความหมายของ “แหลงเรียนรู” จากหนังสือในหองสมุดและอินเทอรเน็ต    
คนละ 1 ความหมาย แลวนํามาแบงกลุม ๆ ละ 5-6 คน อภิปรายและสรุปความหมายเปนของ
กลุมแลวรายงานหนาชั้นเรียน 
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ความสําคัญของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการชวยพัฒนาคุณภาพของมนุษยในยุคความรูที่เกิดขึ้น
ใหมๆ และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังตอไปน้ี 

1. เปนแหลงที่มีสาระเน้ือหา ที่เปนขอมูลความรูใหมนุษยเกิดโลกทัศนทีก่วางไกลกวาเดิม ชวย
ใหเกิดความสนใจในเรื่องสําคัญ ชวยยกระดับความทะเยอทะยานของผูศึกษาจากการนําเสนอสาระ
ความรู หรือภาพในอุดมคติ หรือเสนอผลสําเร็จและความกาวหนาของงานหรือชิ้นงาน หรือเทคโนโลยี
หรือบุคคลตาง ๆ ของแหลงเรียนรู 

2. เปนสื่อการเรียนรูสมัยใหมทีใ่หทัง้สาระ ความรู กอใหเกิดทักษะและชวยใหเกิดการเรียนรู
ไดเร็วและมากย่ิงขึ้น 

3. เปนแหลงชวยเสริมการเรียนรูของการศึกษาประเภทตาง ๆ  ทั้งการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ที่บุคคลทุกเพศ วัย ทุกระดับความรู ความสามารถ เรียนรูได 

ดวยตนเองตลอดเวลาโดยไมจํากดั  
5. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธในการหาความรูจากแหลงกําเนิด หรือ 

แหลงตนตอของความรู เชน จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ พันธุไม พันธุสัตว สภาพชีวิตความเปนอยู
ตามธรรมชาติของสัตว เปนตน 

6. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธใหเกิดประสบการณตรง หรือ ลงมือ 

ปฏิบัติไดจริง เชน การประดิษฐเคร่ืองใชตาง ๆ การซอมเครื่องยนต เปนตน ชวยกระตุนใหเกิดการสนใจ 
ความใฝรู 

7. เปนแหลงที่มนุษยสามารถเขาไปปฏิสัมพันธใหเกิดความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ ที่ 
ไดรับการคิดคนขึน้ และยังไมมีของจริงใหเห็น เชน การดูภาพยนตร วีดีทัศน หรือสื่ออื่น ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ ขึ้นมาใหม 

8. เปนแหลงสงเสริมความสัมพันธอันดรีะหวางคนในทองถิ่นกับผูเขาศึกษา ในการทํา 

กิจกรรมรวมกัน ชวยสรางความรูสึกของการเปนสวนหนึง่ของการมีสวนรวม เกิดความตระหนัก และ
เห็นคุณคาของแหลงเรียนรู 

9. เปนสิ่งที่ชวยเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมใหเกิดการยอมรับสิ่งใหม แนวความคิดใหม เกิด 

จินตนาการและความคิดสรางสรรคกับผูเรียน 

10. เปนการประหยัดเงินของผูเรียนในการใชแหลงเรียนรูของชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 – 10 คน อภิปรายถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูและรายงานเปนกลุมหนาชัน้และ
สงรายงานครู 
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เร่ืองที่  2      ประวัติความเปนมาของแหลงเรียนรู 

 นับต้ังแตสมัยสุโขทัยมีแหลงเรียนรูไดแก บาน วัด และวัง ผูถายทอดความรูในบานมีพอ แม และ
ผูใหญในบาน ในวัดจะมีพระ และในวังจะมีผูรู นักปราชญ ราชบัณฑิตในดานตาง ๆ  
 สมัยพอขุนรามคําแหง ไดทรงสรางพระแทนมนังคศิลาไวในดงตาลเพือ่ใหเปนสถานที่สอน
หนังสือและธรรมะแกขาราชการการและประชาชนทัว่ไป เปนที่นัดพบระหวางผูรูและผูใฝรู เปนการจัด
สิ่งแวดลอมในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรูโดยมีสื่อความรูที่ใชกันไดแก ใบลาน สมุดไทยและหลักศิลา
จารึก 

 สมัยกรุงศรีอยุธยา แหลงความรูไดพัฒนาอยางรวดเร็ว นอกจากมีบานและวัดและวังแลว ในสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช มีการสรางโบสถฝรั่งหลายแหง มีการตั้งโรงเรียนมิชชันนารี มีการตั้ง
โรงเรียนสอนสามเณร ในการเรียนรู นอกจากมีครูเปนผูสอนแลว ยังมีการเลานิทานและวรรณกรรมเปน
สื่อในการเรียนรูอยางแพรหลาย 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน แหลงความรูไดพัฒนาอยางรวดเร็ว มีการต้ังโรงพิมพขึ้นมาหลาย
แหง มีการพิมพหนังสือพิมพฉบับแรกของไทย มีการตัง้โรงทาน มีพระธรรมเทศนาพรอมกับสอน
หนังสือวิชาการตาง ๆ แกประชาชนทั้งหลาย มีการพัฒนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ใหเปน
มหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของประเทศไทยโดยการจารึกวิชาหนังสือ วิชาแพทย วิชาตาง ๆ ดาราศาสตร 
และวิชาทั่วไปลงบนแผนศิลาประดับไวตามกําแพงและบริเวณวัด มีทั้งภาพเขียน รูปปนและพืชสมุนไพร
ตาง ๆ ประกอบคําอธิบาย ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดศึกษาดวยตนเอง  
 สมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรมี
การปฏิรูปการจัดกิจกรรมการศึกษาครัง้ยิง่ใหญ แหลงความรูทีม่ีอยูในทองถิน่ ซึง่เปนการเรียนรูแบบ
อัธยาศัยหรือแบบไมเปนทางการนั้น ไมเพียงพอตอการเรียนรูทีจ่ะปรับตัวรับกับระบบจักรวรรดินิยม
ตะวันตก จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกขึ้นเปนครัง้แรกของประเทศ และเปนแหลงเรียนรูที่มี
บทบาทหลักในการใหการศึกษาแกคนไทย สวนแหลงความรูประเภทสื ่อไดมีการพัฒนาหนังสือ
แบบเรียน หนังสอืพมิพรายวันจํานวนเกอืบ 30 ฉบับ มีหนังสือนิตยสาร วารสารตาง ๆ มีภาพยนตร และมี
หองสมุด นอกจากนี้ยังมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นเผยแพรความรูอีกดวย แหลงความรูเหลานี้ไดรับการ
พัฒนาเร่ือย ๆ 

 ปจจุบันมีสื ่อหลากหลายประเภทมากยิ ่งขึ ้นโดยเฉพาะสื ่ออิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 
โทรศัพทเคลือ่นที่เปนแหลงความรูทีส่ามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ไดทัว่โลก เพราะมีการ
พัฒนาระบบดาวเทียม มีการพัฒนาระบบโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง วีดิทัศน ซีดี ตาง ๆ อยางที่ปรากฏใน
ปจจุบัน 
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กิจกรรม  

ใบงานการสํารวจแหลงเรียนรู 

1. ช่ือแหลงเรียนรู ............................................................................................................................... 
2. ที่ตั้ง/ที่อยู เลขที่ .............. หมูที่ ................ ช่ือหมูบาน ................................................................... 

ตาํบล ..................... อําเภอ....................................... จังหวัด ......................................................... 
โทรศัพทบาน .............................โทรศัพทเคล่ือนที่ ............................ โทรสาร ........................... 
เว็บไซต (ถามี)................................................................................................................................ 

3. เจาของ/ผูครอบครอง/ผูจดัการแหลงเรียนร ู

สวนราชการ  วัด  โบสถ    มัสยิด     เอกชน         ชุมชน 

องคกรชุมชน อ่ืน ๆ ............................................ (ระบุ) 
4. ช่ือบุคคลของแหลงเรียนรูสําหรับติดตอ ........................................................................................ 

สถานที่ติดตอ .......................................................... โทรศัพท ...................................................... 
5. ประเภทของแหลงเรียนรู   

kหองสมุด kพิพธิภัณฑ kโบราณสถาน kศาสนสถาน     
kอนุสาวรีย kหอศิลป   kศูนยวัฒนธรรม    kศูนยขอมูลทองถ่ิน 

kแหลงหัตถกรรม kแหลงเรียนรศูิลปะ kแหลงเรียนรูในทองถ่ิน kแหลงฝกอบรม 

kอุทยานวิทยาศาสตร kศูนยวิทยาศาสตร kพิพธิภัณฑความกาวหนาทางเทคโนโลยี  

kศูนยการเรียนรูชุมชน kหมูบาน/ชุมชนโบราณ kศูนยศึกษาตามแนวพระราชดําริฯ 

kสวนสัตว kสวนพฤกษศาสตร kส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 
kสวนสาธารณะ kสวนเกษตร kสวนสนกุ kสวนสมุนไพร       
kอุทยาน kสวนอุทยาน kแหลงทองเที่ยว kส่ือสารมวลชน 

kส่ือพ้ืนบาน kโรงละคร kศูนยกีฬา kแหลงนนัทนาการ 

kศูนยการคา/ตลาด kสถานประกอบการ kสถาบนัการศกึษา kศูนยขอมูล  

kอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 
6. ความรูที่สามารถเรียนไดจากแหลงเรียนรูแหงนี้ (เรียงตามลําดบัความสําคัญและความโดดเดน 3 ลําดับ) 

1........................................... 2. ................................................3……………..………………. 

ผูบันทึก .....................................  วันที่............ เดือน ................................. พ.ศ. ….………… 
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เร่ืองที่ 3 แหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ 

 การแบงประเภทของแหลงเรียนรู มีผูรูไดจัดประเภทของแหลงเรียนรูแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึน้อยู
กับปจจัยที่ใชเปนเกณฑในการแบง อาทิ แหลงกําเนิด ลักษณะของแหลงเรียนรู วัตถุประสงคการจัดตั้ง 
และกลุมเปาหมายของแหลงเรียนรู 

 แหลงเรียนรูแบงตามลักษณะกายภาพและวัตถุประสงค เปน 5 กลุม ดังน้ี 

1. กลุมบริการขอมูล ไดแก หองสมุด อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยการเรียน  
สถานประกอบการ 

2. กลุมงานศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร ไดแก พิพิธภัณฑ อุทยานประวัติศาสตร อนุสรณ
สถาน  

อนุสาวรีย ศูนยวัฒนธรรม หอศิลป ศาสนสถาน เปนตน 

3. กลุมขอมูลทองถิ่น ไดแก ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน สื่อพื้นบาน แหลงทองเที่ยว 

4. กลุมสื่อ ไดแก วิทยุ วิทยุชุมชน หอกระจายขาว โทรทัศน เคเบิลทีวี สื่ออิเล็กทรอนิกส 

อินเทอรเน็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

5. กลุมสันทนาการ ไดแก ศูนยกีฬา  สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร ศูนยนันทนาการ เปนตน 

 ประเภทของแหลงเรียนรู จําแนกตามลักษณะ มี 6 ประเภท ดังน้ี 

1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ที่สามารถ 

ถายทอดความรูที่ตนมีอยูใหผูสนใจหรือผูตองการเรียนรู ไดแก บุคคลที่มีทักษะความสามารถ 
ความเชีย่วชาญในสาขาวิชาชีพตาง ๆ รวมทั้งผูอาวุโสที่มีประสบการณ พัฒนาเปนภูมิปญญาทองถิน่ 
ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาชาวบาน และภูมิปญญาไทย 

2. แหลงเรียนรูประเภทธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและใหประโยชนตอ 

มนุษย เชน ดิน นํ้า อากาศ พืช สัตว ปาไม แรธาตุ เปนตน แหลงเรียนรูประเภทน้ี เชน อุทยาน วน
อุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนพฤกษศาสตร ศูนยศึกษาธรรมชาติ 

3. แหลงเรียนรูประเภทวัตถุและสถานที่  หมายถึง อาคาร สิง่กอสราง วัสดุอปุกรณ และสิง่ตาง ๆ  
เชน หองสมุด ศาสนสถาน ศูนยการเรียน พิพิธภัณฑ สถานประกอบการ ตลาด นิทรรศการ 

สถานที่ทางประวัติศาสตร เปนตน 

4. แหลงเรียนรูประเภทสื่อ หมายถึง สิ่งที่ติดตอใหถึงกันหรือชักนําใหรูจักกัน ทําหนาที่เปน 

สื่อกลางในการถายทอด เนื้อหา ความรู ทักษะและเจตคติ ไปสูทุกพืน้ทีข่องโลกอยางทัว่ถึงและ
ตอเน่ือง ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีทั้งภาพและเสียง 

5. แหลงเรียนรูประเภทเทคนิคสิ่งประดิษฐคิดคน หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความกาวหนาทาง 
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เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดานตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐคิดคนหรือทําการพัฒนาปรับปรุง ชวยใหมนุษย
เรียนรูถึงความกาวหนา เกิดจินตนาการแรงบันดาลใจในการสรางสรรค ทัง้ความคิด และสิง่ประดิษฐตาง 
ๆ 

6. แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรม หมายถึง การปฏิบัติการดานวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ การ 

ปฏิบัติงานของหนวยราชการ ตลอดจนความเคลือ่นไหวเพือ่แกปญหาและปรับปรุงพัฒนาสภาพตาง ๆ 
ในทองถิน่ การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เหลานี ้จะทําใหเกิดการเรียนรูทีเ่ปนรูปธรรม อาทิ 
ประเพณีงานทอดกฐิน งานบุญ การรณรงคปองกันยาเสพติด การสงเสริมการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย การรณรงคความปลอดภัยของเด็กและสตรีในทองถิ่น 
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กิจกรรม 

ใหผูเรียนสํารวจแหลงเรียนรูภายในชุมชน ตําบล อําเภอ และจัดแบงประเภทตามลักษณะ 6 ประเภท 
จัดทําเปนรายงานสงครู 
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http://www.moohin.com/picpost/005/0811231227444004.jpg.shtml
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เร่ืองที่ 4        การใชแหลงเรียนรูที่สําคัญ 

  

             แหลงเรียนรู ในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะแหลงเรียนรูในชุมชนที่ใกลตัวผูเรียนมากที่สุด 3 ประเภท 

คอื 1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคล  2. ศูนยการเรียนชุมชน(สังกัด สํานักงาน กศน.) 3. หองสมุดประชาชน 

 

แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 

 ภูมิปญญาไทยเกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ คนกับบุคคลอืน่ และคนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ทําใหเกิดความคิด ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทีส่ืบทอดตอ ๆ กัน
มา คนไทยควรคํานึงถึงคุณคาของภูมิปญญาไทย ยกยองสงเสริมผูทรงภูมิปญญา  สามารถเผยแพรความรู 
และดํารงรักษาเอกลักษณ ศักด์ิศรีของชาติไทยไว 

 ประเทศไทยไดประกาศยกยอง ภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่อง เชน ศิลปนแหงชาติ ผูมีผลงานดีเดน
ทางวัฒนธรรม และคนดีศรีสังคม เปนตน  ปราชญไทยที่มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ไดรับการยกยอง
จากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ยูเนสโก ไดแก พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัติวงศ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสุนทรภู เปนตน 

 การถายทอดภูมิปญญาไทย มีความเชื่อศรัทธาสืบตอกันมาเปนพื้นฐาน ประชาชนชาวไทยจึงควร
สนใจศึกษาองคความรู ความคิด ความเชื่อที่ทรงคุณคานี้ และธํารงรักษาไวใหคงอยูคูชาติไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              สุนทรภู 

                                         ภาพจาก http://social-people.exteen.com/             สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพ  

                                             ภาพจาก    www.thaistudy.chula.ac.th  

            

                                                                                                    

 
         

http://social-people.exteen.com/
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ความหมาย 

 ภูมิปญญาไทย  หมายถึง องคความรู ความสามารถ และทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนา และถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใช
แกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย 

 ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น  หมายถึง ความรูของชาวบาน ซึง่เรียนรูจากปูยา ตา
ยาย ญาติพีน่อง และความเฉลียวฉลาดของแตละคน หรือผูมีความรูในหมูบาน ในทองถิ่นตาง ๆ ที่ใชใน
การดําเนินชีวิตใหเปนสุข ภูมิปญญาชาวบานเปนเรื่องการทํามาหากิน เชน การจับสัตว การปลูกพืช การ
เลี้ยงสัตว การทอผา การทําเคร่ืองมือการเกษตร เปนตน 

 ครูภูมิปญญา หมายถึง ผูทรงภูมิปญญาดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานและสืบสานภูมิปญญา
ดังกลาวอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน และไดมีการยกยองใหเปน “ครูภูมิปญญา
ไทย” เพื่อทําหนาที่ถายทอดและสืบสานภูมิปญญาในการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                           ครูทองใส ทับถนน ครูภูมิปญญาไทย ดานศิลปกรรม ดนตรีพ้ืนเมือง 

ภาพจาก http://www.onsorn.com/tongsai.html 

ความสําคัญ 

 ภูมิปญญา เปนฐานรากสําคัญและเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และสิง่แวดลอม  คติและความสําคัญของภูมิปญญา ที่บรรพบุรุษไทยไดสรางสรรคและสืบ
ทอดมาอยางตอเนื่องจากอดีตสูปจจุบัน ทําใหคนในชาติเกิดความรักและความภาคภูมิใจทีจ่ะรวมใจสืบ
สานตอไปในอนาคต เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปตยกรรม ประเพณีไทย การมีน้ําใจ ศักยภาพ 
ในการประสานผลประโยชน เปนตน ภูมิปญญาไทยจึงมีคุณคาและความสําคัญดังนี้ 

1. ภูมิปญญาไทยชวยสรางชาติใหเปนปกแผน 

พระมหากษัตริยไทยไดใชภูมิปญญาสรางความเปนปกแผนใหแกประเทศชาติมาโดยตลอด  
ต้ังแตสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช พระองคทรงปกครองประชาชนดวยพระเมตตาแบบพอปกครองลูก 

      สมัยพระนเรศวร ทรงใชภูมิปญญากระทํายุทธหัตถีจนชนะขาศึกศัตรู และทรงกอบกูเอกราช
ของชาติไทยคืนมาได 
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      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน พระองคทรงใชภูมิปญญาสราง
คุณประโยชนตอประเทศชาติและพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ ทรงใชพระปรีชาสามารถแกไข
วิกฤตการณของบานเมืองใหรอดพนจากภัยพิบั ติหลายครั ้ง แมแตดานการเกษตร พระองคได
พระราชทานทฤษฎีใหมใหแกประชาชน ทั ง้ดานการเกษตรแบบสมดุลและยั ง่ยืน การฟนฟู
สภาพแวดลอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําความสงบรวมเย็นมาสูพสกนิกร 

2. ภูมิปญญาไทยสรางความภาคภูมิใจและศักด์ิศรีเกียรติภูมิ  
คนไทยในอดีตมีความสามารถเปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เชน นายขนมตมเปน 

นักมวยทีม่ีฝมือถือวาเปนศิลปะชั้นเยี่ยมเปนที่นิยมในหมูคนไทยและชาวตางชาติ ปจจุบันมีคายมวยไทย
ทั่วโลกไมตํ่ากวา 30,000 แหง ใชกติกาของมวยไทย การไหวครูกอนชกถือเปนมรดกภูมิปญญาไทยที่โดด
เดน นอกจากนี้ยังมีมรดกภูมิปญญาทางภาษาและวรรณกรรมที่มีความไพเราะจนไดรับการแปลเปนภาษา 
ตางประเทศหลายเรือ่ง มรดกภูมิปญญาดานอาหารไทย ซึ ่งเปนที ่รูจักและเปนที ่นิยมไปทั ่วโลก
เชนเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          ภาพจาก nattafishing.exteen.com                                           ภาพจากwww.212cafe.com 

3. ภูมิปญญาไทยสามารถปรับประยุกตหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชกับวิถีชีวิตไดอยาง 

เหมาะสมคนไทยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีนิสัยออนนอมถอมตน เอ้ือเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม  
รักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ใหอภัยแกผูสํานึกผิด ดํารงชีวิตอยางเรียบงายปกติสุข คนในชุมชนพึ่งพากัน 
ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนทางศาสนา และสามารถดําเนินกุศโลบายดานตางประเทศ จน
ทําใหชาวพุทธทัว่โลกยกยองใหประเทศไทยเปนผูนําทางศาสนาและเปนที่ตัง้สํานักงานใหญองคการ
พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล.) ต้ังอยูเยื้องกับอุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร 

4. ภูมิปญญาไทยสรางสมดุลระหวางคนในสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน 

                    ภูมิปญญาไทยมีความเดนชัดในเรือ่งการยอมรับนับถือและการใหความสําคัญแกคน สังคม
และธรรมชาติอยางยิง่ สิง่ทีแ่สดงใหเห็นไดอยางชัดเจนมีมากมาย เชน ประเพณีไทยซึง่มีตลอดปทัง้ 12 

เดือน ลวนเคารพคุณคาของธรรมชาติ เชน ประเพณีสงกรานตเปนประเพณีที่ทําใหฤดูรอน ซึ่งมีอากาศ
รอน ภูมิปญญาไทยจึงมีวิธีคลายรอนโดยการรดน้าํดําหัว สวนประเพณีลอยกระทง มีคุณคาอยูที่การบูชา
ระลึกถึง 
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บุญคุณของน้ําที่มีความสําคัญในการหลอเลี้ยงชีวิตของคน พืช และสัตวใหไดใชทั้งอุปโภคและบริโภค   
จากตัวอยางดังกลาวลวนเปนความสัมพันธระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติ 

5. ภูมิปญญาไทย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงไดตามยุคสมัย      
แมวากาลเวลาจะผานไป ความรูสมัยใหมจะหลั่งไหลเขามามากมาย แตภูมิปญญาไทยก็

สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับยุคสมัย เชน การรูจักนําเครื่องยนตมาติดตั้งกับเรือ ใสใบพัดเปนหาง
เสือ  รูจักการทําเกษตรแบบผสมผสาน พลิกฟนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ การรูจักสรางปะการังเพื่อให
ปลาอาศัยวางไขและแพรพันธุ เปนตน ถือเปนการใชภูมิปญญามาปรับปรุงประยุกตใชไดตามยุคสมัย 
 

ประเภทของภูมิปญญา 

 การจัดแบงประเภท/สาขาของภูมิปญญาไทยจากการศึกษาพบวา ไดมีการกําหนดสาขาภูมิปญญา
ไทยไวอยางหลากหลายขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและหลักเกณฑตาง ๆ ซึง่นักวิชาการแตละทานไดกําหนด
ไวในหนังสือสารานุกรมไทย โดยไดแบงภูมิปญญาไทยไดเปน 10 สาขา ดังนี ้

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะ และเทคนิค
ดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื ้นฐานคุณคาดั้งเดิม ซึง่สามารถพึ ่งพาตนเองใน
ภาวการณตาง ๆ เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไรนาสวนผสมและ
สวนผสมผสาน การแกปญหาการเกษตรดานการตลาด การแกปญหาดานการผลิต การแกไขปญหาโรค
และแมลง และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เปนตน 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
แปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการนําเขา เพือ่แกปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัดและเปนธรรม
อันเปนกระบวนการทีท่ําใหชุมชนทองถิน่สามารถพึง่พาตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทัง้การผลิตและ
การจําหนายผลิตผลทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม 

เปนตน 

3. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดานการสะสม 

บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชนทัง้ที่เปนเงินตราและโภคทรัพยเพื่อสงเสริมชีวิตความเปนอยูของ
สมาชิกในชุมชน เชน การจัดการเรือ่งกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณออมทรัพยและธนาคาร
หมูบาน เปนตน 

4. สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพของ
คนในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองดานสุขภาพแผนโบราณไทย เปนตน 
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 ภาพจาก3 gotoknow.org
 

                                                         ภาพจาก  www.thaigoodview.com 

5. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของ
คนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของชุมชน การจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การจัดระบบสิ่งแวดลอมในชุมชน เปนตน 

6. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขาตาง ๆ เชน  
จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป ศิลปะมวยไทย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพจาก www.polyboon.com                                                                ภาพจากwww.sahavicha.com 

 

7. สาขาการจัดการองคกร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานขององคกร 

ชุมชนตาง ๆ ใหสามารถพัฒนา และบริหารองคกรของตนเองไดตามบทบาทและหนาที่ขององคกร เชน  
การจัดการองคกรของกลุมแมบาน กลุมออมทรัพย กลุมประมงพื้นบาน เปนตน 

8. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกีย่วกับดานภาษา ทัง้ภาษา
ถิน่ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใชภาษา ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุกประเภททุกประเภท เชน การ
จัดทําสารานุกรม ภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ  การฟนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของทองถิน่
ตาง ๆ เปนตน  

9. สาขาศาสนาประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนา  

http://www.polyboon.com/
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://gotoknow.org/file/kmuay450/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.gif&imgrefurl=http://gotoknow.org/blog/muaysa/86322&usg=__nd-koSI5F0ZUmrMDV1m7JJ76hNs=&h=248&w=250&sz=6&hl=th&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=RKt8bN0GdOaQJM:&tbnh=110&tbnw=111&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&um=1&hl=th&sa=X&tbs=isch:1&ei=bOhhTavKKcq4rAf5-oirAQ
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ความเชื่อ และประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณคา ใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติ ใหบังเกิดผลดีตอบุคคลและ
สิ่งแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปา การประยุกตประเพณี บุญประทายขาว  
เปนตน 

 

การศึกษาเรียนรูจากภูมิปญญา 

1. เรียนรูจากการบอกเลาเร่ืองราว การเทศน 

2. เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

3. เรียนรูจากการทําตาม เลียนแบบ 

4. เรียนรูจาการทดลอง ลองผิด ลองถูก 

5. เรียนรูจากการศึกษาดวยตนเอง 

6. เรียนรูจากการตอวิชา 

7. เรียนรูจากการสอบแบบกลุม 

วิธีการถายทอดความรูของภูมิปญญา อาจมีลักษณะแตกตางกันตามเอกลักษณเฉพาะตัว 
การศึกษาเรียนรูจากครูภูมิปญญา จะชวยทําใหภูมิปญญาความรูหรือคุณคาของทองถิ่นไดรับการสืบทอด
และพัฒนาตอไป นับเปนการสงเสริมใหครูภูมิปญญามีโอกาสเผยแพรความรู และมีความภาคภูมิใจทีไ่ด
มีสวนรวมอนุรักษภูมิปญญา และถายทอดความรูใหแกคนรุนตอไป สวนผูที่ศึกษาเลาเรียนก็จะเห็นคุณคา
ของสิ่งที่ดีงามในทองถิ่นของตน ดวยความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน ภูมิปญญาไทยจึงถือเปน
แหลงขอมูลแหลงการเรียนรูที่สําคัญของทองถิ่น 
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ศูนยการเรียนชุมชน (สํานักงาน กศน.) 

 ศูนยการเรียนชุมชน สํานักงาน กศน. เปนแหลงการเรียนรูสําคัญแหงหนึง่ ที่สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดตั้งขึน้ในพืน้ที่ระดับตําบลทั่วประเทศ
และเปนแหลงสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน  เนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน 
มุงสรางโอกาสและใหบริการการเรียนรูอยางหลากหลายวิธีสนองความตองการและเสนอทางเลือกใน
การพัฒนาตนเอง นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักการชุมชนเปนฐานของการพัฒนา 

 

ศูนยการเรียนชมุชน  อาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. ศูนยการเรียนชุมชน ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมเพื่อสรางโอกาสในการเรียนรู  
การถายทอดและเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน 

2. ศูนยการเรียนชุมชน ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมและประสานงานกับศูนยการ 

เรียนชุมชนอ่ืนหรือหนวยงาน องคกรตาง ๆ  
 อาคารศูนยการเรียนชุมชน 

 ศูนยการเรียนชุมชน มีอาคารสถานที่ที ่เหมาะสมกับแตละชุมชนอาจตั้งอยูในอาคารสถานที่
เอกเทศหรือในสถานประกอบการ ศาสนสถาน หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบานภูมิปญญา
ทองถิ่น มีสื่อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทีเ่ปนประโยชนตอชุมชนทัง้การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

                          ภาพจาก www.sanphanet.go.th                                                              ภาพจาก  http://korat.nfe.go.th 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                  ภาพจาก google.co.th 

http://www.sanphanet.go.th/
http://korat.nfe.go.th/
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วัตถุประสงคของศูนยการเรียนชุมชน 

1. เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมใหเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

2. เพื่อสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

3. เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูสําหรับประชาชนในชุมชน 

4. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และจัดการศึกษาใหกับชุมชนเอง 

บทบาทหนาท่ีของศูนยการเรียนชุมชน 

1. สงเสริมและจัดการศึกษาพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

2. สงเสริมและจัดการศึกษาตอเนือ่งทั้งการศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพือ่พัฒนา
อาชีพ  

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

3. สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 

4. สงเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 

ในศูนยการเรียนชุมชนหน่ึง ๆ จะมีครูศูนยการเรียนชุมชน เปนบุคลากร สังกัด กศน. อําเภอและ 

สํานักงาน กศน.จังหวัด ที่สํานักงาน กศน. จัดไวใหมีหนาทีจั่ดการความรูในศูนยการเรียนชุมชน มีหนาที่
ใหบริการแกผูเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบ ความรูดานขอมูลการใหบริการการศึกษาตาง ๆ ตามบทบาท
หนาทีข่องครูศูนยการเรียนชุมชน โดยเนนการบริการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยแกผูเรียนในพื ้นทีค่วามรับผิดชอบ จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และจัดทํา
ฐานขอมูลศูนยบริการ ประสานงานกับ กศน.อําเภอ ในการจัดบริการทําเอกสาร และหลักฐานทางวิชา
การศึกษาแกผูเรียน 

 

กิจกรรม 

ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละประมาณ 5-10 คน อภิปราย หาขอสรุปวา ผูเรียนจะคนควาเรียนรูอะไร
ได 

ในศูนยการเรียนชุมชนของตนเอง และจัดทําเปนสรุปรายงานของกลุม รายงานหนาชั้นและสงครู 
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หองสมุดประชาชน 

 หองสมุดประชาชนเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ เพราะเปนแหลงจัดหา รวบรวมสรรพความรูตาง ๆ 
ที่มีและเกิดขึ้นในโลกมาจัดระบบในการอํานวยความสะดวกใหผูรับบริการไดเขาถึงสารสนเทศที่ตนเอง
ตองการ และสนใจไดสะดวกรวดเร็วและจัดบริการอยางกวางขวางแกประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการอาน การศึกษา คนควา
หาความรู เพื่อใหเกิดการใชบริการใหมากที่สุด 

 

ความหมายของหองสมุดประชาชน 

 หองสมุดประชาชน หมายถึง สถานที่จัดหารวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพือ่การอานการศึกษา
คนควาทุกชนิด มีการจัดระบบหมวดหมูตามหลักสากลเพื่อการบริการ และจัดบริการอยางกวางขวางแก
ประชาชนในชุมชน สังคม ในประเทศและตางประเทศ โดยไมจํากัดเพศ วัย ความรู เชือ้ชาติ ศาสนา 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรัฐเปนผูสนับสนุนทางการเงิน และมีบุคลากรที่มีความรูทาง
บรรณารักษศาสตรเปนผูดําเนินการ 

 ประเภทของหองสมุดประชาชน แบงเปน 3 ประเภท 

1. หองสมุดประชาชนขนาดใหญ เชน หองสมุดประชาชนจังหวัด หอสมุดรัชมังคลาภิเษก  
พระราชวังไกลกงัวลหัวหิน  

2. หองสมุดประชาชนขนาดกลาง เชน หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 

3. หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก เชน หองสมุดประชาชนอําเภอทั่วไป 
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การบริการของหองสมุดประชาชน 

 การบริการของหองสมุดประชาชาชนโดยทั่วไป จะจัดทั้งภายในหองสมุดและบริการชุมชน
ภายนอกหองสมดุดังน้ี 

1. การบริการภายในหองสมุดประชาชน 

1.1 ใหบริการการอาน การศึกษาคนควาจากหนังสือ สือ่ โสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
เชน  

หนังสือพิมพ วารสาร หนังสืออางอิง สารคดี ชุดวิชา แบบเรียน จุลสาร ซีดี ดานขอมูลตาง ๆ วิทยุ 
โทรทัศน อินเทอรเน็ต เปนตน  

1.2 ใหบริการสืบคนขอมูลสื่อดวยคอมพิวเตอรและหรือตูบัตรรายการ 

1) การสืบคนดวยคอมพิวเตอร หองสมุดประชาชนจะจัดเคร่ืองคอมพิวเตอรไวบริการ 

สืบคนสือ่ทีต่องการและสนใจโดยใชโปรแกรมบริการงานหองสมุด หรือ PLS (Public Library Service) 

ที่สามารถคนหาไดทั้งจากชื่อหนังสือ/สื่อ ชื่อผูแตงหรือผูจัดทํา และหัวเร่ืองหรือคําสําคัญที่เปนสาระหลัก
ของสื่อ 

2) การสืบคนดวยตูบัตรรายการ โดยหองสมุดประชาชนจะจัดทําบัตรรายการของสื่อ 

ความรูทุกประเภท ทุกชนิด ลงในบัตรรายการใสไวในลิน้ชักของตูบัตรรายการ และแยกประเภทของ
บัตรรายการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 

        1.3 ใหบริการยืม – คืน หนังสือ สื่อความรูตาง ๆ สําหรับผูใชบริการที่จะยืมไปอานศึกษา
คนควานอกหองสมุดประชาชน โดยหองสมุดแตละแหงจะมีการกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ การยืม- คืน 
ฯลฯ ที่เหมาะสมกับแตละหองสมุด โดยมีการใชคอมพิวเตอรในการบริการดวย 

         1.4 ใหบริการชวยการคนควา ตอบคําถาม ตลอดจนการแนะแนวการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และในระบบโรงเรียน 

         1.5 ใหบริการเอกสารและขอมูลขาวสารของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ เชน หาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยจัดมุมไวบริการโดยเฉพาะและสวนใหญอยูในหองสมุด
ประชาชนจังหวัด 

           1.6 ใหคําแนะนําทางบรรณารักษศาสตรแกบุคลากรเครือขายในการจัดปรับปรุงพัฒนา
แหลงเรียนรูในทองถิ่น 

           1.7 ใหบริการฝกประสบการณ การปฏิบัติงานเกีย่วกับหองสมุดแกนักเรียน นักศึกษา
สถาบันตาง ๆ 

           1.8 ใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษา แหลงเรียนรูและเครือขายตาง ๆ 
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     2. การบริการชุมชนภายนอกหองสมุดประชาชน 

    2.1 ใหบริการหองสมุดเคลื่อนที่รวมกับหนวยงาน องคกรในทองถิ่น 

    2.2 ใหบริการหมุนเวียนสือ่ความรูไปยังครอบครัว ศูนยการเรียนและแหลงความรูตาง ๆใน
รูปแบบยาม/กระเปา/หีบ/ ฯลฯ เพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมายที่อยูหางไกลหองสมุด 

    2.3 ใหบริการความรูทางสถานีวิทยุ หอกระจายขาว เสียงตามสาย แผนพับ ใบปลิว ฯลฯ            
แกประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพจาก    http://pet.nfe.go.th/                                                                          ภาพจาก amnat.nfe.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ภาพจาก http://www.oknation.net/                                                                                     ภาพจาก http://surin.nfe.go.th/ 

          

 

  กิจกรรม 

 ใหผูเรียนไปศึกษาการบริการของหองสมุดประชาชนของสถานศึกษาที่ตนสังกัด เขียนรายงาน
เรือ่งการบริการของหองสมุดประชาชน และจัดทําแผนผังสถานที่ภายในหองสมุดวามีบริการอะไรบาง  
อยูบริเวณใด  สงครูผสูอน  
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กฎ ขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบ เกี่ยวกับการใชหองสมุดประชาชน 

 หองสมุดเปนสถานที่บริการสาธารณะทีป่ระชาชนทุกคนสามารถเขาใชบริการ ดังนัน้ หองสมุด
ประชาชนแตละแหงจะมี กฎ/ขอกําหนด/ขอบังคับ/ขอปฏิบัติ/ระเบียน เกีย่กับการใชหองสมุดประชาชน
ในการเขารับบริการสาธารณะรวมกันของคนเปนจํานวนมาก ซึง่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หองสมุดและหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละหองสมุด ดังนี้ 

1. เวลาทําการ วันเปด-ปด บริการ เชน เปดบริการทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 07.30 – 21.00 น.  

 วันเสาร – วันอาทิตย เปดเวลา 09.00-21.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ เปนตน 

 2. การใชบริการหองสมุด 

     2.1 การทําบัตรเพื่อการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ใหนํารูปถายขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 2 รูป 
และสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานมาประกอบการขอทําบัตร พรอมเงินคาสมาชิก
หองสมุด 

     2.2 สิทธิในการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

     2.3 การใชบริการอินเทอรเน็ต 

 3. มารยาทการใชบริการ 

 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนแตละคนเขาไปศึกษา กฎ ขอกําหนด ขอบังคับ/ระเบียบ หองสมุดประชาชนในอําเภอ 

ที่ตนเปนนักศึกษาอยู ทําความเขาใจและเขียนรายงานนําเสนอครู 
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เร่ืองที่  5          การเขียนรายงานการคนควา 

  

 การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางลึกซึ้ง
มากกวาการไดฟงจากครูเพียงอยางเดียว นอกจากนัน้ยังเปนการเสริมสรางนิสัยรักการอาน เปนการสราง
ทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เพือ่ประโยชนในการดํารงชีวิต พัฒนาตนเอง และพัฒนา
สังคม 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองจะปรากฏผลสมบูรณเมือ่มีการนําเอาความรูมารวบรวม เรียบเรียง 
จัดลําดับอยางมีระเบียบและเหตุผลและตองใชความสามารถทางภาษาในการเรียบเรียง เพือ่ใหการเสนอ
รายงานเปนลายลักษณอักษรที่สมบูรณ ตามแบบแผนและลักษณะรายงานที่ดี ที่เปนสากลนิยม 

 รายงาน (Report) เปนผลจากการคนควา รวบรวม และเรียบเรียงขอมูลสารสนเทศทีไ่ดไปศึกษา 
คนควาดวยตนเอง มานําเสนออยางมีแบบแผน ถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลนักศึกษาในการจัด
กระบวนการเรียนรูหมวดวิชาใดวิชาหน่ึง 

 วัตถุประสงคของการทํารายงาน เพื่อขยายความรูใหกวางขวางลึกซึ้งจากการศึกษาดวยตนเองฝก
ทักษะในการอาน การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล นํามาเรียบเรียงรายงานดวยสํานวนตนเองตามแบบแผน 

 ลักษณะของรายงานท่ีด ี

1. เน้ือหาตรงกับหัวขอเร่ืองหรือชื่อรายงาน 

2. สาระเน้ือหาเปนประโยชนตอผูทํารายงานและผูอาน 

3. เนื้อหาสาระถูกตองเที่ยงตรง โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่เชื่อถือได 

4. การใชภาษาที่ถูกตอง สละสลวย เน้ือหาสัมพันธกัน กระชับ รัดกุม อานแลวเขาใจงาย 

5. มีรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ประกอบเน้ือหา 

6. มีรูปแบบการเขียนที่ถูกตองทั้งปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ บท/ตอน ของเนื้อหาสาระ การ
อางอิง บรรณานุกรม ฯลฯ 

7. มีความสะอาด ไมสกปรกเลอะเทอะ 

ข้ันตอนของการเขียนรายงาน 

1.การเลือกเร่ืองรายงาน 

2. การสํารวจแหลงความรูสารสนเทศเกี่ยวกับเร่ืองรายงาน 

3. การรวบรวมบรรณานุกรมเบื้องตน 

4. การอานจับใจความและบันทึกขอมูล 

5. การวางโครงเร่ืองรายงาน 

6. การเรียบเรียงเนื้อหารายงาน 

7.การรวบรวมบรรณานุกรมทายบท 
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8. การเขารูปเลมรายงาน 

 

 

 

 

   กิจกรรม 

  ใหผูเรียนเขียนรายงานคนละ 1 เร่ือง ตามขั้นตอนการเขียนรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 45 ~ 
 

แบบทดสอบ เร่ือง การใชแหลงเรียนรู 
ระดับประถมศึกษา 

1. แหลงเรียนรูมีความสําคัญตอผูเรียนในขอใดมากที่สุด 

ก. การศึกษาตามอัธยาศัย 

ข. ชวยสรางเสริมประสบการณภาคปฏิบัติ 

ค. แหลงสรางเสริมความรู ความคิด วิทยาการ 

ง. เปนแหลงปลูกฝงนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง 

2. 1

ก. เปนแหลงความรูทางวิชาการ 

ขอใดใหความหมายของ "แหลงเรียนรู" ไดสมบูรณท่ีสุด 

ข. เปนแหลงสารสนเทศใหความรูอยางกวางขวาง 

ค. เปนแหลงรวมภูมิปญญาชาวบานใหศึกษาคนควา 

ง. เปนแหลงขอมูลขาวสาร และประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
ตามอัธยาศัยอยางตอเนื่อง 

3. 1

ก. สถานประกอบการ 

ขอใดเปนแหลงเรียนรูกลุมขอมูลทองถิ่น 

ข. ภูมิปญญาชาวบานและปราชญชาวบาน 

ค. แหลงเรียนรูในโรงเรียนและหอกระจายขาว 

ง. แหลงเรียนรูในโรงเรียนและแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

4. ขอใดคอืการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

ก. เรียนทําอาหารไทยจาก1

ข. ไปที่หองคอมพิวเตอร เพื่อสืบคนขอมูลมาทํารายงาน 

โรงเรียนสอนอาหารไทย 

ค. อานหนังสือคูมือฟสิกสที่ศูนยวิทยาศาสตร1

ง. ไปศึกษาคนควาเร่ืองประโยชนของพืชสมุนไพรที่สวนสมุนไพร 

ทองฟาจําลอง 

5. ขอใด คือแหลงเรียนรูในชุมชนที่มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายมากที่สุด  
ก. หองสมุดประชาชน 

ข. ศนูยนนัทนาการ 

ค. สวนพฤษศาสตร 

ง. อุทยานวิทยาศาสตร 
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6. ถาจะศึกษาคนควาเร่ืองความเปนมาของประวัติเขาพระวิหาร ควรจะศึกษาจากแหลงใดที่มีขอมูล
มากที่สุด 

ก. อุทยานประวัติศาสตร 

ข. พิพิธภัณฑแหงชาติ 

ค. อินเทอรเน็ต 

ง. เขาพระวิหาร 

7. จํานง ตองการปลูกขาวใหไดผลดีมากที่สุด จํานงควรเรียนรูจากแหลงใดมากที่สุด 

ก. ภูมิปญญา 

ข. หอกระจายขาว 

ค. สวนสมนุไพร 

ง. สวนสาธารณะ 

8. ขอใดเปนแหลงเรียนรูกลุมศิลปวัฒนธรรม 

ก. ศาสนสถาน 

ข. อนุสาวรีย 

ค. หอศิลป 

ง. ถุกทุกขอ 

9. วัตถุประสงคของการจัดแหลงเรียนรูในทองถิ่น คือขอใด 

ก. เปนขอมูลเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ 

ข. เปนแหลงคนควาสนับสนุนการเรียนการสอน 

ค. เพือ่เปนการพฒันาชมุชนใหเจริญกาวหนาทนัเทคโนโลยี 
ง. เปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรูตางๆ ไดดวยตนเอง 

10. ขอใดควรปฏิบัติในหองสมุดประชาชน 

ก. ติวเขมเพื่อเตรียมตัวสอบ 

ข. เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมไปเอง 

ค. ตองยืมหนังสือดวยบัตรสมาชิกของตนเอง  
ง. ทุกคร้ังที่หยิบหนังสือมาอานใหนําไปเก็บที่ชั้นหนังสือดวย 
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11. ระเบียบและมารยาทการใชหองสมุด หมายถึงขอใด  

ก. ขอยกเวนการปฏิบัติของผูใชบริการหองสมุด 

ข. กฎระเบียบที่ใหผูใชบริการปฏิบัติอยางเครงครัด 

ค. กฎเกณฑที่หองสมุดต้ังไวสําหรับใหผูใชบริการเลือกปฏิบัติ 

ง. ขอบังคับหรือขอพึงปฏิบัติ จากจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติตนของผูใชบริการ 

12. ใดเปนมารยาทและขอปฏิบัติที่พึงกระทําในการใชหองสมุด 

ก. เมือ่อานหนังสือเสร็จแลววางไวบนโตะ 

ข. ใชปากกาเนนขอความขีดหนังสือของหองสมุด 

ค. อานหนังสือออกเสียงเพื่อใหบรรณารักษแนะนําเมื่ออานผิด  
ง. เลนเกมในคอมพิวเตอรกับเพื่อนหลายๆคนอยางสนุกสนาน เพื่อเปนการประหยัด 

13. หากผูเรียนตองการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุดประชาชน ควรปฏิบัติอยางไร  
ก. สืบคนจากบัตรสมาชิก 

ข. สืบคนจากการถามผูใชบริการ 

ค. สืบคนจากโปรแกรม บริการงานหองสมุด (PLS) 

ง. สืบคนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสหรืออินเทอรเน็ต 

14. นันทา ตองการสืบคนขอมูลเพื่อมาทํารายงานเร่ือง วีรสตรีไทย ควรปฏิบัติอยางไร 

ก. ไปหองสมุดสืบคนดวยโปรแกรม PLS พิมพคําวา วีรสตรีไทย 

ข. ไปหองสมุดสืบคนหนังสือดวยบัตรชื่อเร่ือง ทาวสุรนารี 

ค. สืบคนทางอินเทอรเน็ต 

ง. ถูกทุกขอ 

15. ถาผูเรียนตองการคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรหาขอมูลจากแหลง
เรียนรูใด ดีที่สุด 

ก. หองสมุดประชาชน 

ข. ศูนยการเรียนชุมชน 

ค. ศูนยบริการชุมชน 

ง. หอกระจายขาว 

เฉลย  1 ง  2 ง  3 ข  4 ง  5 ก  6 ค  7 ก  8 ง  9 ง  10 ค  11 ง  12 ก  13  ค  14 ง   15 ข 
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บทที่ 3 

การจัดการความรู 
�

X� สาระสําคัญ 

การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือของการพัฒนาคุณภาพงาน  หรือสรางนวัตกรรมใน 
การทํางาน  การจัดการความรูจึงเปนการจัดการกับความรูและประสบการณท่ีมีอยูในตัวคน 
และความรูเดนชัด  นํามาแบงปนใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคกร  ดวยการผสมผสาน 
ความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  มีเปาหมายเพื่อการพัฒนางาน  พัฒนาคน  
และ พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 
X� ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1.   อธิบายความหมาย กระบวนการชุมชนปฏิบัติการ กําหนดขอบเขตความรูจาก 
ความสามารถหลักของชุมชน และวิธีการยกระดับขอบเขตความรูใหสูงขึ้น 

 2. รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูและสรุปผลการเรียนรูท่ีบงชี้ถึงคุณคาของกระบวน 
การจัดการความรู 

 3. สามารถสังเกตและทําตามกระบวนการจัดการความรูชุมน 
 
X� ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองท่ี  1   ความหมาย ความสําคัญ หลักการของการจัดการความรู 
 เร่ืองท่ี  2  กระบวนการจัดการความรู 
 เร่ืองท่ี  3   กระบวนการจัดการความรูดวยตนเอง 
 เร่ืองท่ี  4   กระบวนการจัดการความรูดวยการปฏิบัติการกลุม 
 เร่ืองท่ี  5   การสรางองคความรูพัฒนา ตอยอดยกระดับความรู 
 เร่ืองท่ี 6 การจัดทําสารสนเทศเผยแพรองคความรู 
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แบบทดสอบกอนการเรียน 

แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู ( Knowledge  Management ) 
 

คําช้ีแจง
1.  การจัดการความรูเรียกสั้น ๆ  วาอะไร 
   จงเลือกขอทีท่านคิดวาถูกตอง 

 ก.  MK    ข. KM 
 ค. LO    ง. QA 
2.  เปาหมายของการจัดการความรู  คอือะไร 
 ก.  พัฒนาคน  ข. พัฒนางาน 
 ค. พัฒนาองคกร  ง. ถูกทุกขอ 
3.  ขอใดถูกตองมากท่ีสุด 

 ก.  การจัดการความรู    "ไมทํา - ไมรู" 
 ข. การจัดการความรูนั้นจะตองใหคนท่ีมีพื้นฐานคลายๆกัน   มารวมกันคิด 

เปน กลุม 
 ค. การจัดการความรูเปนเปาหมายของการทํางาน 
 ง. การจัดการความรูไมมีการลองผิดลองถูก 
4.  ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร 
 ก.  ปญญา   ข. สารสนเทศ 
 ค. ขอมูล   ง. ความรู 
5.  ชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP ) คอือะไร 
 ก.  การจัดการความรู 
 ข. เปาหมายของการจัดการความรู 
 ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู 
 ง. แนวปฏิบัติของการจัดการ 
 

เฉลย    1) ข    2) ข   3) ก   4) ค   
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เรื่องที่ 1
  หลักการของการจัดการความรู 

 ความหมาย ความสําคัญ  

 

ความหมายของการจัดการความร ู

การจัดการ  หมายถึง กระบวนการในการสั่งงานควบคุมงานและดําเนินงานเพื่อให
เกิด การเขาถึงความรู ถายทอดความรูที่ตองดําเนินการรวมกันกับผูปฏิบัติงานซึ่งอาจเริ่มตน
จาก การบงชี้ความรูที่ตองการใช  การสรางและแสวงหาความรู  การประมวลเพื่อกลั่นกรอง
ความรู  การจัดการความรูใหเปนระบบ   การสรางชองทางเพื่อการสื่อสารกับผูเกี่ยวของ  การ
แลกเปลี่ยน ความรู  การจัดการสมัยใหมใชกระบวนการทางปญญาเปนสิ่งสําคัญในการคิด  

ตัดสินใจ  และ สงผลใหเกิดการกระทํา  การจัดการจึงเนนไปท่ีการปฏิบัติ 

ความรู  หมายถึง  สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศีกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ 

ควบคกูบัการปฏบิตั ิ ซึ่งในการปฏิบัติจําเปนตองใชความรูท่ีหลากหลายสาขาวิชามาเชื่อมโยง 

บูรณาการเพื่อการคิดและตัดสินใจ  และลงมือปฏิบัติ  จุดกําเนิดของความรูคือสมองคน  เปน 

ความรูท่ีฝงลึกอยูในสมองชี้แจงออกมาเปนถอยคําหรือตัวอักษรได 

ในยุคแรกๆ มองวา  ความรู หรือทุนปญญา  มาจากการจัดระบบและการตีความ 

สารสนเทศ  ซึ่งสารสนเทศก็มาจากการประมวลของมูล  ขั้นตอนของการเรียนรู  เปรียบดัง ป
ระมิตตามรูปแบบนี ้
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การจัดการความร ู

 การจัดการความรู  (Knowledge Management)   หมายถึง   การจัดการกับ
ความรูและ ประสบการณ ที่มีอยูในตัวตน  และความรูเดนชัดนํามาแบงปนใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและ องคกร  ดวยการผสมผสานความสามารถของคนเขาดวยกันอยางเหมาะสม  มี
เปาหมายเพื่อการ พัฒนางาน  พัฒนาคน  และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ในปจจุบันและในอนาคต  โลกจะปรับตัวเขาสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่ง
ความรู กลายเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคน  ทําใหคนจําเปนตองสามารถแสวงหาความรู  
พัฒนา และสรางองคความรูอยางตอเนื่อง  เพื่อนําพาตนเองสูความสําเร็จ  และนําพา
ประเทศชาติไปส ูการพัฒนา  มีความเจริญกาวหนาและสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

คนทุกคนมีการจัดการความรูในตนเอง  แตยังไมเปนระบบ  การจัดการความรู
เกิดขึ้น ไดในครอบครัวที่มีการเรียนรูตามอัธยาศัย  พอแมสอนลูก  ปูยา  ตายาย  ถายทอด
ความรู ภูมิปญญาใหแกลกหลานในครอบครัว  ทํากันมาหลายชั่วอายุคน โดยใชวิธีธรรมชาติ  
เชน  พูดคุย  สั่งสอน  จดจํา  ไมมีกระบวนการที่เปนระบบแตอยางใด  วิธีดังกลาวถือเปนการ
จัดการ ความรูรูปแบบหนึ่ง  แตอยางไรก็ตามในโลกยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในดาน ตางๆ   การใชวิธีการจัดการความรูแบบธรรมชาติอาจกาวตามโลกไมทัน   จึง
จําเปนตองมี กระบวนการที่เปนระบบ  เพื่อชวยใหองคกรสามารถทําใหบุคคลไดใชความรู
ตามท่ีตองการได ทันเวลา  ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีศักยภาพ  โดยการสรางและใช
ความรูในการปฏิบัติ งานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดึขึ้นกวาเดิม  การจัดการความรูหากไมปฏิบัติจะ
ไมเขาใจเรื่องการจัดการ ความรู  นั่นคือ  " ไมทํา  ไมรู "  การจัดการความรูจึงเปนกิจกรรม
ของนักปฏิบัติกระบวนการ จัดการความรู  จึงมีลักษณะเปนวงจรเรียนรูที่ตอเนื่องสม่ําเสมอ  
เปาหมายคือ  การพัฒนางาน และพัฒนาคน 

การจัดการความรูที่แทจริง  เปนการจัดการความรูโดยกลุมปฏิบัติงาน  เปนการ
ดําเนิน กิจกรรมรวมกันในกลุมผูทํางาน  เพื่อชวยกันดึง  " ความรูในคน "    และควาความรู
ภายนอกมา ใชในการทํางานทําใหไดรับความรูมากขึ้น  ซึ่งถือเปนการยกระดับความรูและนํา
ความรูท่ี ไดรับ การยกระดับไปใชในการทํางานเปนวงจรตอเนื่องไมจบสิ้น    การจัดการ
ความรูจึงตองรวมมือ กันทําหลายคน   ความคิดเห็นแตกตางในแตละบุคคลจะกอใหเกิดการ
สรางสรรคดวยการใช กระบวนการแลกเปล่ียนความรู  มีปณิธานมุงมั่นท่ีจะทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จ  ดีขึ้นกวาเดิม  เมื่อดําเนินการจัดการความรูแลวจะเกิดนวัตกรรมในการทํางาน   นั่น
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คือเกิดการตอยอดความรู และมีองคความรูเฉพาะเพื ่อใชในการปฏิบัติงานของตนเอง         
การจัดการความรูมิใชการเอา ความรูท่ีมีอยูในตํารา หรือจากผูเชี่ยวชาญมากองรวมกันและจัด
หมวดหมูเผยแพร  แตเปน การดึงเอาความรูเฉพาะสวนท่ีใชงานมาจัดการใหเกิดประโยชนกับ
ตนเอง  กลุม  หรือชุมชน 

 
 การจัดการความรูเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ นําผลจากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู กัน  เสริมพลังของการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการชื่นชม  ทําใหเปนกระบวนการ
แหงความสุข  ความภูมิใจ  และการเคารพเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน  ทักษะเหลานี้
นําไปสูการสรางนิสัยคิดบวก ทําบวก  มองโลกในแงดี  และสรางวัฒนธรรมในองคกร
ที่ผูคนสัมพันธกันดวยเรื่องราวดีๆ ดวยการ แบงปนความรู  และแลกเปลี่ยนความรูจาก
ประสบการณซึ่งกันและกัน  โดยที่กิจกรรมเหลานี ้ สอดคลอง แทรกอยูในการทํางาน
ประจํา ทุกเร่ือง  ทุกเวลา…… 

            ศ.นพ.วิจารณวานิช 

 
ความสําคัญของการจัดการเรียนร ู

หัวใจของการจัดการความรูคือ  การจัดการความรูที่อยูในตัวบุคคล  โดยเฉพาะ
บุคคล ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ  กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง คนกับคน  หรือกลุมกับกลุม  จะกอใหเกิดการยกระดับความรูท่ีสงผลตอ
เปาหมายของการ ทํางาน นั่นคือ  เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของงาน  คนเกิดการพัฒนา  
และสงผลตอเนื่องไปถึง องคกร  เปนองคกรแหงการเรียนรู  ผลที่เกิดขึ้นกับการจัดการความรู
จึงถือวามีความสําคัญตอ การพัฒนาบุคลากรในองคกร  ซึ่งประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอบุคคล  
กลุม  หรือองคกร  มีอยางนอย  3  ประการ  คือ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  หากมีการจัดการความรูในตนเอง  หรือในหนวยงาน    

องคกร  จะเกิดผลสําเร็จที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  เนื่องจากความรูเพื่อใชในการพัฒนา
งาน นั้นเปนความรูท่ีไดจากผูท่ีผานการปฏิบัติโดยตรง  จึงสามารถนํามาใชใน
การ พัฒนางานไดทันที  และเกิดนวัตกรรมใหมในการทํางานทัง้ผลงานที่
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เกิดขึ้น ใหม  และวัฒนธรรมการทํางานรวมกันของคนในองคกรที่มีความเอื้อ
อาทร ตอกัน 

 2.   บุคลากร  การจัดการความรูในตนเองจะสงผลใหคนในองคกรเกิดการพัฒนา 
ตนเองและสงผลรวมถึงองคกร  กระบวนการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความรู 
รวมกัน  จะทําใหบุคลากรเกิดความมั่นใจในตนเอง  เกิดความเปนชุมชนใน 
หมูเพื่อนรวมงาน  บุคลากรเปนบุคคลเรียนรูและสงผลใหองคกรเปนองคกร 
แหงการเรียนรูอีกดวย 

 3. ยกระดับความรูของบุคลากรและองคกร การแลกเปลี่ยนเรียนรู จะทําให 
บุคลากรมีความรูเพิ่มขึ้นจากเดิม  เห็นแนวทางในการ พัฒนางานที่ชัดเจนมาก 
ขึ้น  และเมื่อนําไปปฏิบัติจะทําใหบุคคลและองคกรมีองคกรความรูเพื่อใชใน 
การปฏิบัติงานในเรื่องที่สามารถนําไปปฏิบัติได  มีองคความรูที่จําเปนตอการ 
ใชงาน  และจัดระบบใหอยูในสภาพพรอมใช 
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 การที่เรามีการจัดการความรูในตนเอง จะพบวาความรูในตัวเราที่คิดวาเรามีเยอะแลว
นั้น  จริงๆ  แลวยังนอยมากเมื่อเทียบกับบุคคลอื่น  และหากเรามีการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูกับบุคคลอื่น  จะพบวามีความรูบางอยางเกิดขึ้นโดยที่เราคาดไมถึง  และหากเราเห็น 

แนวทางมีความรูแลวไมนําไป ปฏิบัติ  ความรูนั้นก็จะไมมีคุณคาอะไรเลย  หากนําความรูนั้น
ไป แลกเปลี่ยนและนําไปสูการปฏิบัติ ที่เปนวงจรตอเนื่องไมรูจบ  จะเกิดความรูเพิ่มขึ้นอยาง
มาก หรือท่ีเรียกวา  " ย่ิงให ย่ิงได " 

หลักการของการจดัการความร ู

 การจัดการความรู   ไมมีสูตรสําเร็จในวิธีการของการจัดการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แตขึ้นอยูกับปณิธานความมุงมั่นที่จะทํางานของตนหรือ
กิจกรรมของกลุมให ดีขึ้นกวาเดิม  แลวใชวิธีการจัดการความรูเปนเครื่องมือหนึ่งในการ
พัฒนาหรือสรางวัตกรรม ในงาน  มีหลักการสําคัญ  4  ประการ  ดังนี้ 
 1. ใหคนหลายหลายทักษะ  หลากหลายวิธีคิด  ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค  

การ จัดการความรูที่มีพลังตองทําโดยคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน  มีความเชื่อ
หรือ วิธีคิดแตกตางกัน  (แตมีจุดรวมพลังคือ  มีเปาหมายอยูที่งานดวยกัน)   ถา
กลุมท่ี ดําเนินการจัดการความรูประกอบดวยคนท่ีคิดเหมือนๆ กัน  การจัดการ
ความรู จะไมมีพลังในการจัดการความรู  ความแตกตางหลากหลาย  มีคุณคา
มากกวา ความเหมือน 

 2. รวมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหมๆ  เพื่อบรรลุประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธผิล ท่ีกําหนดไว  ประสิทธิผลประกอบดวยองคประกอบ  4  ประการ
คือ 

  2.1 การตอบสนองความตองการ  ซึ่งอาจเปนความตองของตนเอง  ผูรับ 
บริการความตองการของสังคม  หรือความตองการทีกํ่าหนดโดยผูนํา 
องคการ 

  2.2  นวัตกรรม  ซึ่งอาจเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหมๆ  หรือวิธีการ
ใหมๆ  ก็ได 

  2.3  ขีดความสามารถของบุคคล  และขององคกร 
  2.4  ประสิทธิภาพในการทํางาน 
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 3. ทดลองและการเรียนรู  เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมที ่
สรางสรรค  จึงตองทดลองทําเพียงนอยๆ  ซึ่งถาลมเหลวก็กอผลเสียหายไม
มาก นัก  ถาไดผลไมดีก็ยกเลิกความคิดนั้น  ถาไดผลดีจึงขยายการทดลองคือ
ปฏิบัติ มากขึ้น  จนในที่สุดขยาย เปนวิธีทํางานแบบใหม   หรือที่เรียกวาได
วิธีการปฏิบัติ ท่ีสงผลเปนเลิศ  (best  practice ) ใหม นั่นเอง 

 4. นําเขาความรูจากภายนอกอยยางเหมาะสม  โดยตองถือวาความรูจากภายนอก
ยัง เปนความรูที ่" ดิบ "  อยูตองเอามาทําให " สุก  "  ใหพรอมใชตามสภาพ
ของเรา  โดยการเติมความรูที่มีตามสภาพของเราลงไป   จึงจะเกิดความรูที่
เหมาะสมกับ ท่ีเราตองการใช 

 
 
หลักการของการจัดการความรู  จึงมุนเนนไปที่การจัดการที่มีประสิทธิภาพ    เพราะ 

การจัดการความรูเปนเครื่องมือระดมความรูในคน   และความรูในกระดาษทั้งที่เปนความรู
จาก ภายนอกและความรูของกลุมผูรวมงาน  เอามาใชและยกระดับความรูของบุคคล ของ
ผูรวมงาน และขององคกรทําใหงานมีคุณภาพสูงขึ้น  คนเปนบุคคลเรียนรูและองคกรเปน
องคกรแหงการ เรียนรู  การจัดการความรูจึงเปนทักษะสิบสวน  เปนความรูเชิงทฤษฎีเพียง
สวนเดียว  การจัดการ ความรูจึงอยูในลักษณะ  " ไมทํา - ไมรู " 
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 กิจกรรม 

 
กิจกรรมที่  1   ใหอธิบายความหมายของ " การจัดการความรู "  มาพอสังเขป 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 
กิจกรรมที่  2  ใหอธิบายความสําคัญของ " การจัดการความรู "  มาพอสังเขป 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 
กิจกรรมที่  3   ใหอธิบายหลักการของ  " การจัดการความรู "   มาพอสังเขป 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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เร่ืองที ่ 2
 

   กระบวนการจัดการความรู 

รูปแบบการจัดการความร ู

การจัดการความรูนั้นมีหลายรูปแบบ  หรือที่เรียกกันวา  " โมเดล "  มีหลากหลาย
โมเดล  หัวใจของการจัดการความรูคือ  การจัดการความรูที่อยูในฐานะผูปฏิบัติและเปนผูมี
ความรู  การจัดการความรูที่ทําใหคนเคารพในศักดิ์ศรีของคนอื่น  การจัดการความรูนอกจาก
การจัดการ ความรูในตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนางานและพัฒนาตนเองแลว  ยังมองรวมถึง
การจัดการ ความรูในกลุมหรือองคกรดวยรูปแบบการจัดการความรูจึงอยูบนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่วา  ทุกคนมีความรู  ปฏิบัติในระดับความชํานาญที่ตางกัน  เคารพความรูที่อยูใน
ตัวคน 

ดร.ประพนธผาสุกยืด  ไดคิดคนรูปแบบการจัดการความรูไว  2 รูปแบบคือ  รูปแบบ 
ปลาทูหรือที่เรียกวา  "โมเดลปลาทู"  และรูปแบบปลาตะเพียน  หรือที่เรียกวา "โมเดล ปลา
ตะเพยีน "  แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดการความรูภาพรวมของการจัดการที่ครอบคลุม ท้ัง
ความรูท่ีชัดแจงและความรูท่ีฝงลึก  ดังนี ้

 

โมเดลปลาทู 

เพื่อใหการจัดการความรู หรือ  KM  เปนเรื่องที่เขาใจงาย  จึงกําหนดใหการจัดการ 
ความรูเปรียบเหมือนกับปลาทูตัวหนึ่ง  มีสิ่งที่ตองดําเนินการจัดการความรูอยู 3 สวน  โดย 
กําหนดวา  สวนหัวคือการกําหนดเปาหมายของการจัดการความรูที่ชัดเจน  สวนตัวปลาคือ
การ แลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน  และสวนหางปลาคือความารุที่ไดรับจากการ
แลกเปล่ียน เรียนรู 
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รูปแบบการจัดการความรูตาม  “โมเดลปลาท”ู  

 
 
สวนที่  1  “หัวปลา”   หมายถึง  “Knowledge  Vision”  หรือ  KV  คือ  เปาหมาย 

ของการจัดการความรู  ผูใชตอรูวาจะจัดการความรูเพื่อบรรลุเปาหมายอะไร  เกี่ยวของหรือ 
สอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตรขององคกรอยางไร  เชน  จัดการความรูเพื่อ
เพิ่ม ประสิทธิภาพของงาน  จัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานยาเสพติด  จัดการความรู
เพื่อ พัฒนาทักษะชีวิตดานสิง่แวดลอม  จัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดานชีวิตและ
ทรัพยสิน  จัดการความรูเพื่อฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของคนในชุมชน  เปนตน 

สวนที่  2  “ตัวปลา”  หมายถึง  “Knowledge  Sharing”  หรือ  KS  เปนการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการแบงปนความรูที่ฝงลึกในตัวตนคนผูปฏิบัติ  เนนการแลกเปลี่ยน 
วิธีการทํางานทีป่ระสบผลสําเร็จ  ไมเนนที่ปญหา  เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมี 
หลากหลายแบบ  อาทิ  การเลาเร่ือง  การสนทนาเชิงลึก  การชื่นชมหรือการสนทนาในเชิง
บวก  เพื่อนชวยเพื่อน  การทบทวนการปฏบิตังิาน  การถอดบทเรียน  การถอดองคกรความรู 

สวนที่  3  “หางปลา”  หมายถึง  “Knowledge  Assets”  หรือ  KA  เปนขุมความรูท่ี
ได จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีเครื่องมือในการจัดเก็บความรูที่มีชีวิตไมหยุดนิ่ง  คือ  
นอกจาก จัดเก็บความรูแลวยังงายในการนําความรูออกมาใชจริง  งายในการนําความรูออกมา
ตอยอด  และงายในการปรับขอมูลไมใหลาสมัย  สวนนี้จึงไมใชสวนที่มีหนาที่เก็บขอมูลไว
เฉยๆ  ไมใช หองสมุดสําหรับเก็บสะสมขอมูลที่นําไปใชจริงไดยาก  ดังนั้น  เทคโนโลยีการ
สื่อสารและ สารสนเทศ  จึงเปนเครื่องมือจัดเก็บความรูอันทรงพลังยิ่งในกระบวนการจัดการ
ความรู 
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ตัวอยางการจัดการความรูเร่ือง 

“การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน”  ในรูปแบบปลาทู 
โมเดลปาตะเพียน 

 
จากโมเ ดล  “ปลาทู ”  ตัวเดยีวมาสูโมเดล “ปลาตะเพียน”  ที่เปนฝูง โดยเปรียบแม

ปลา  “ปลาตัวใหญ” ไดกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  ขององคกรใหญ  ในขณะที่ปลาตัวเล็กหลายๆ 
ตัว เปรียบไดกับเปาหมายของการจัดการความรูท่ีตองไปตอบสนองเปาหมายใหญขององคกร  
จึงเปนปลาทั้งฝูงเหมือน  “โมบายปลาตะเพียน”   ของเลนเด็กไทยสมัยโบราณที่ผูใหญสาน
เอา ไวแขวนเหนือเปลเด็ก เปนฝูงปลาที่หันหนาไปในทิศทางเดียวกัน  และมีความเพียร
พยายามท่ีจะ วายไปในกระแสน้ําท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

ปลาใหญอาจเปรียบเหมือนการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใน ชุมชนซึ่งการพัฒนาอาชีพดังกลาวตองมีการแกปญหาและพัฒนารวมกันไปทั้งระบบ เกิด
กลุม ตางๆขึ้นในชุมชน  เพื่อการเรียนรูรวมกัน  ทั้งการทําบัญชีครัวเรือน  การทําเกษตร
อินทรีย  การ ทําปุยหมัก  การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงกบ  การแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อใชใน
ครอบครัวหรือจําหนาย เพือ่เพิ่มรายได  เปนตน  เหลานี้ถือเปนปลาตัวเล็ก  หากการแกปญหา
ที่ปลาตัวเล็กประสบผล สําเร็จ   จะสงผลใหปลาใหญ หรือเปาหมายในระดับชุมชนประสบ
ผลสําเร็จดวยเชนกัน  นั่นคือ ปลาวายไปขางหนาอยางพรองเพรียงกัน 

ที่สําคัญปลาแตละตัวไมจําเปนตองมีรูปรางและขนาดเหมือนกัน  เพราะการจัดการ 
ความรูของแตละเรื่อง  มีสภาพของความยากงายในการแกปญหาที่แตกตางกัน  รูปแบบของ
การ จัดการความรูของแตละหนวยยอยจึงสามารถสรางสรรค  ปรับใหเขากับแตละที่ไดอยาง 
เหมาะสม  ปลาบางตัวอาจจะทองใหญเพราะอาจมีสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาก  บาง
ตัว อาจเปนปลาที่หางใหญเดนในเรื่องของการจัดระบบคลังความรูเพื่อใชในการปฏิบัติมาก  
แต ทุกตัวตองมีหัวและตาท่ีมองเห็นเปาหมายท่ีจะไปอยางชัดเจน 
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การจัดการความรูไดใหความสําคัญกับการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริง  เปนการ 
เรียนรูในทุกขั้นตอนของการทํางาน  เชน  กอนเร่ิมงานจะตองมีการศึกษาทําความเขาใจในสิ่ง
ท่ี กําลังจะทํา  จะเปนการเรียนรูดวยตัวเองหรืออาศัยความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน  มีการ 
ศึกษาวิธีการและเทคนิคตางๆ ที่ใชไดผล  พรอมทั้งคนหาเหตุผลดวยวาเปนเพราะอะไร  และ
จะ สามารถนําสิ่งท่ีไดเรียนรูนั้นมาใชงานที่กําลังจะทํานี้ไดอยางไร  ในระหวางที่ทํางานอยู
เชนกัน  จะตองมีการทบทวนการทํางานอยูตลอดเวลา  เรียกไดวาเปนการเรียนรูที่ไดจากการ
ทบทวน กิจกรรมยอยในทุกๆ ขั้นตอน  หมั่นตรวจสอบอยูเสมอวาจุดมุงหมายของงานท่ีทําอยู
นี้คืออะไร  กําลังเดินไปถูกทางหรือไมเพราะเหตุใด  ปญหาคืออะไร  จะตองทําอะไรให
แตกตางไป จากเดิมหรือไม  และนอกจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการทํางานหรือเมื่อจบโครงการก็
จะตองมีการ ทบทวนสิ่งตางๆ ที่ไดมาแลววามีอะไรบางที่ทําไดดี  มีอะไรบางที่ตองปรับปรุง
แกไขหรือ รับไวเปนบทเรียน  ซึ่งการเรียนรูตามรูปแบบปลาทูนี ้  ถือเปนหัวใจสําคัญของ
กระบวนการ เรียนรูท่ีเปนวงจรอยูสวนกลางของรูปแบบการจัดการความรูนั่นเอง 

 
 

กระบวนการจัดการความร ู

กระบวนการจัดการความรู  เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหองคกรเขาใจถึง 
ขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายใน 
องคกร  มีขั้นตอน  7 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.   การบงชี้ความรู  เปนการพิจารณาวา  เปาหมายการทํางานของเราคืออะไร  

และ เพื่อใหบรรลุเปาหมายเราจําเปนตองรูอะไร  ขณะนีเ้รามีความรูอะไร  อยู
ใน รูปแบบใด  อยูท่ีใคร 

 2.   การสรางและแสวงหาความรู   เปนการจัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
ทํางาน ของคนในองคกรเพื่อเอื้อใหคนมีความกระตือรือรนในการแลกเปลี่ยน
ความรู ซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะกอนใหเกิดการสรางความรูใหมเพื่อใชในการ
พัฒนาอยู ตลอดเวลา 

 3. การจัดความรูใหเปนระบบ  เปนการจัดทําสารบัญและจัดเก็บความรูประเภท 
ตางๆ  เพื่อใหการเก็บรวบรวมและการคนหาความรู  นํามาใชไดงายและ
รวดเร็ว 
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 4.   การประมวลและกลัน่กรองความรู  เปนการประมวลความรูใหอยูในรูป
เอกสาร หรือรูปแบอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐาน  ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ  ใหภาษาท่ี
เขาใจงาย และใชไดงาย 

 5.   การเขาถึงความรู  เปนการเผยแพรความรูเพื่อใหผูอื่นไดใชประโยชน  เขาถึง 
ความรูไดงายและสะดวก  เชน  ใชเทคโนโลยี  เว็บบอรด  หรือบอรด 
ประชาสัมพันธ  เปนตน 

 6.   การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ทําไดหลายวิธีการ  หากเปนความรูเดนชัด  
อาจ จัดทําเปนเอกสาร  ฐานความรูทีใ่ชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หากเปน
ความรูท่ี ฝงลึกที่อยูในตัวคน  อาจจัดทําเปนระบบแลกเปลี่ยนความรูเปนทีม
ขามสายงาน  ชุมชนแหงการเรียนรู  พี่เลี้ยงสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน  การ
ยืมตัว  เวที แลกเปล่ียนเรียนรู  เปนตน 

 7.   การเรียนรู  การเรียนรูของบุคคลจะทําใหเกิดความรูใหมๆ  ขึ้นมากมาย  ซึ่งจะ 
ไปเพิ่มพูนองคความรูขององคกรท่ีมีอยูแลวใหมากขึ้นเร่ือยๆ  ความรูเหลานี้จะ 
ถูกนําไปใชเพื่อสรางความรูใหมๆ  เปนวงจรที่ไมสิ้นสุด  เรียกวาเปน “วงจร
แหง การเรียนรู” 
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ตัวอยางของกระบวนการจัดการความร ู

     “วิสาหกิจชุมชน”  บานทุงรวงทอง 

1.  การบงช้ีความรู 

หมูบานทุงรวงทองเปนหมูบานหนึ่งที่อยูในอําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  จากการที ่
หนวยงานตางๆ  ไดไปสงเสริมใหเกิดกลุมตางๆ  ขึ้นในชุมชน  และเห็นความสําคัญของการ 
รวมตัวกันเพื่อเกื้อกูลคนในชุมชนใหมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  จึงมีเปาหมายจะพัฒนา 
หมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  จึงตองมีการาบงชี้ความรูที่จําเปนที่จะพัฒนาหมูบานใหเปน 
วิสาหกิจชุมชน  นั่นคือหาขอมูลชุมชนในประเทศไทยมีลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน    และ
เมื่อ ศึกษาขอมูลแลวทําใหรูวาความรูเรือ่งวิสาหกิจชุมชนอยูทีไ่หน  นั่นคืออยูท่ีเจาหนาท่ี
หนวยงาน ราชการที่มาสงเสริม  และอยูในชุมชนที่มีการทําวิสาหกิจชุมชนแลวประสบ
ผลสําเร็จ 
2.  การสรางและแสวงหาความรู 

จากการศึกษาหาขอมูลแลววา  หมูบานที่ทําเรื่องวิสาหกิจชุมชนประสบผลสําเร็จ อยู
ที่ไหนไดประสานหนวยงานราชการ  และจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเตรียมการในการ 
ไปศึกษาดงูาน  เมื่อไปศึกษาดูงานไดแลกเปล่ียนเรียนรู  ทําใหไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น  เขาใจ 
รูปแบบ  กระบวนการของการทําวิสาหกิจชุมชน  และแยกกันเรียนรูเฉพาะกลุมเพื่อนําความรู 
ที่ไดรับมาปรับใชในการทําวิสาหกิจชุมชนในหมูบานของตนเอง  เมื่อกลับมาแลว  มีการทํา 
เวทีหลายครัง้  ทั้งเวทีใหญที่คนทั้งหมูบานและหนวยงานหลายหนวยงานมาใหคําปรึกษา  
ชุมชนรวมกันคิด  วางแผน  และตัดสินใจ  รวมท้ังเวทียอยเฉพาะกลุมจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ผานเวทีชาวบานหลายครั้ง  ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาในหลายดาน  เชน  
ความสัมพันธของคน ในชุมชน  การมีสวนรวมท้ังรวมคิด  รวมวางแผน  รวมดําเนินการ  รวม
ประเมินผล  และรวมรับ ผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
3.  การจัดความรูใหเปนระเบียบ 

การทําหมูบานใหเปนวิสาหกิจชุมชน  เปนความรูใหมของคนในชุมชน  ชาวบานได 
เรียนรูไปพรอมๆ กัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยม ี
สวนราชการและองคกรเอกชนตางๆ  รวมกันหนุนเสริมการทํางานอยางบูรณาการ  และจาก
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การ ถอดบทเรียนหลายคร้ัง  ชาวบานมีความรูเพิ่มมากขึ้นแลบันทึกความรูอยางเปนระบบนั่น
คือ มีความรูเฉพาะกลุมสวนใหญจะบันทึกในรูปเอกสาร และมีการทําวิจัยจากบุคคลภายนอก 
4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู 

มีการจัดทําขอมูล  ซึ่งมาจากการถอดบทเรียน  และการจัดทําเปนเอกสารเผยแพร 
เฉพาะกลุมเปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา  กศน.  และนักเรียนในระบบโรงเรียน  รวมท้ังม ี
นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนหลักสูตรทองถ่ินของ กศน.  อําเภอจุนดวย 
5.  การเขาถึงความรู 

นอกจากการมีขอมูลในชุมชนแลว  หนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะองคการบริหารสวน 
ตําบลไดจัดทําขอมูลเพื่อใหคนเขาถึงความรูไดงาย  ไดนําขอมูลใสไวอินเทอรเน็ต  และใน 
แตละตําบลจะมีอินเทอรเน็ตตําบลใหบริการ  ทําใหคนภายนอกเขาถึงขอมูลไดงาย  และมีการ 
เขาถึงความรูจากการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันมาศึกษาดูงานคนภายนอก 
6.  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

ในการดําเนินงานกลุม  ชุมชน  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในหลายรูปแบบ  ท้ัง
การ ไปศึกษาดูงาน  การศึกษาเปนการสวนตัว  การรวมกลุมในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ  
(CoP)  ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ  ทําใหกลุมไดรับความรู
มากขึ้น  และบางกลุมเจอปญหาอุปสรรค  โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการกลุม  ทําใหกลุม
ตองงมา ทบทวนรวมกันใหม  สรางความเขาใจรวมกัน  และเรียนรูเร่ืองการบริหารจัดการจาก
กลุมอ่ืน เพิ่มเติม  ทําใหกลุมสามารถดํารงอยูไดโดยไมลมสลาย 
7.  การเรียนรู 

กลุมไดเรียนรูหลายอยางจากการดําเนินการวิสาหกิจชุมชน  การท่ีกลุมมีการ
พัฒนาขึ้น  นั่นแสดงวากลุมมีความรูมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน  การพัฒนา นอกจากความรูที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งเปนการยกระดับความรูของคนในชุมชน
แลว  ยังเปนการพัฒนา ความคิดของคนในชุมชนดวย  ชุมชนมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม  
มีการทํากิจกรรมเพื่อ เรียนรูรวมกันบอยขึ้น  มีความคิดในการพึ่งพาตนเอง  และเกิดกลุม
ตางๆ  ขึ้นในชุมชน  โดยการ มีสวนรวมของคนในชุมชน 
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กิจกรรม 
กิจกรรมที่  1  รูปแบบของการจัดการความรูมีอะไรบาง 
และมีลักษณะอยางไร 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 

กิจกรรมที่  2  กระบวนการจัดการความรูมีก่ีขั้นตอน  อะไรบาง 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
กิจกรรมที่  3   
ใหผูเรียนยกตัวอยางกลุม  หรือชุมชนท่ีมีการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ 
และอธิบายดวยวา  สําเร็จอยางไร  เพราะอะไร 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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เร่ืองที ่ 3
 

  กระบวนการจัดการความรูดวยตัวเอง 

การจัดการความรูเปนเร่ืองท่ีเร่ิมตนท่ีคน  เพราะความรูเปนสิ่งท่ีเกิดมาจากคน  มา
จาก กระบวนการเรียนรูการคิดของคน  คนจึงมีบทบาทท้ังในแงของผูสรางความรู  และเปนผู
ท่ีใช ความรู  ซึ่งถาจะมองภาพกวางออกไปเปนครอบครัว  ชุมชน  หรือแมแตในหนวยงาน ก็
จะเห็นไดวา ท้ังครอบครัวชุมชน  หนวยงานลวนประกอบขึ้นมาจากคนหลายๆ คน  ดังนั้น 
หากระดับปจเจกบุคคลมีความสามารถในการจัดการความรู  ยอมสงผลตอความสามารถใน
การ จัดการความรูของกลุมดวย 

วิธีการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการจัดการความรูดวยตนเอง  คือ  ใหผูเรียนได
เร่ิม กระบวนการเรียนรูตั้งแตการเริ่มคิด  คิดแลวลงมือปฏิบัติ  และเมื่อปฏิบัติแลวจะเกิด
ความรูจาก การปฏิบัติ  ซึ่งผูปฏิบัติจะจดจําทั้งสวนที่เปนความรูฝงลึกและความรูที่เปดเผย  มี
การบันทึก ความรูในระหวางเรียนรูกิจกรรมหรือโครงการลงในสมุดบันทึก  ความรูปฏิบัติที่
บันทึกไวใน รูปแบบตางๆ จะเปนประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืนในการนําไปปฏิบัติแกไข
ปญหาที่ชุมชน ประสบอยูใหบรรลุเปาหมายและขั้นสุดทายคือ  ใหผูเรียนไดพัฒนาปรับปรุง
สิ่งท่ีกําลังเรียนรูอยู ตลอดเวลา  ยอนดูวาในกระบวนการเรียนรูนั้น  มีความบกพรองใน
ขั้นตอนใด  ก็ลงมือพัฒนา ตรงจุดนั้นใหด ี

การจะเรียนรูไดดีนั้น  ผูเรียนจะตองพัฒนาตนเอง  ใหมีความสามารถและมีทักษะใน 
การจัดการความรูดวยตนเองใหมีความรูท่ีสูงขึ้น  ซึ่งสามารถฝกทักษะเพื่อการเรียนรูไดดังนี ้

ฝกสังเกต  ใชสายตาและหูเปนเครื่องมือ  การสังเกตจะชวยใหเขาใจในเหตุการณ
หรือ ปรากฏการณนั้นๆ 

ฝกตัง้คําถาม  คําถามจะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการเขาถึงความรูได  เปนการตั้ง 
คําถามใหตนเองตอบ  หรือจะใหใครตอบก็ได  ทําใหไดขยายขอบขายความคิด  ความรู  ทํา
ให รูสึก  และรูกวางยิ่งขึ้นไปอีก  อันเนื่องมาจากการที่ไดศึกษาคนควาในคําถามที่สงสัยนั้น  
คําถาม ควรจะถามวา  ทําไม  อยางไร  ซึง่เปนคําถามระดับสูง 

ฝกแสวงหาคําตอบ  ตองรูวาความรู  หรือคําตอบทีต่องการนั้นมีแหลงขอมูลให
คนควา ไดจากท่ีไหนบาง  เปนความรูท่ีอยูในหองสมุด  ในอินเทอรเน็ต  หรือเปนความรูที่อยู
ในตัวคน  ท่ีตองไปสัมภาษณไปสกัดความารูออกมา  เปนตน 
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ฝกบันทึก  จะบันทึกแบบจดลงสมุด  หรือเปนภาพ  หรือใชเคร่ืองมือบันทึกใดๆ ก็ได  
ตองบันทึกไว  บันทึกใหปรากฏรองรอยหลักฐานของการคดิการปฏิบัติ  เพือ่การเขาถึงและ
การ เรียนรูของบุคคลอ่ืนดวย 

ฝกการเขียน  เขียนงานของตนเองใหเปนประโยชนตอการเรียนรูของตนเองและ
ผูอ่ืน  งานเขียนหรือขอเขียนดังกลาวจะกระจายไปเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูคนในสังคม
ท่ีมาอาน งานเขียน 

 

ตัวอยางการจัดการความรูดวยคนเอง 

 
“เกษตรประณีต” ทางเลือกที่ถูกตองของคุณพอจันทรท ี

 
  เมื่อกอนทําเกษตรเชิงเดี่ยวทํานาอยางเดียวพอฝนแลงนาไมขาวก็ไมมีรายไดจะ
ซื้อขาวปลาอาหารก็ตองติดหนี้เขาคยเปนหนี้พวกนายทุนถึงแสนกวาบาทจายดอกเบี้ย
วันละ 114บาทกลุมใจมากไมมีทางออกตองจากครอบครัวไปขายแรงงานท่ีมาเลเซีย ได
เงินกลับมาแสนกวาบาท เอาไปไถที่นาคืนแตเครื่องมือทํานาไมมีแลว ตองกูเงินมาซื้อ
เคร่ืองมือแลวก็ขาดทุนเหมือนเดิมเลยมานั่งคิดกันในครอบครัววาสิ่งท่ีกําลังทํามันไมใช
คนที่เขาไมเปนหนี้คนที่เขามีความสุขเขาทํายังไงกันไปดูงานที่ไรดูการใชชีวิตของพอ
ผายสรอยสระกลางที ่จังหวัดบุรีรัมยก็เห็นวาเขามีกินมีเก็บพราะทําเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
  คุณพอจันทรทีจึงเริ่มตนดวยการสรางแหลงน้ําบนที่ดินของตนเองซึ่งตอนนั้น
ไมมีเงินจางรถขุดดิตองใชสองมือของคนทัง้ครอบครัวชวยกันขุด“ชวยกันขุดทั้งบาน
ขุนตอนกลางวันถาคืนไหนเดือนหงายก็ขุดตอนกลาวคืนดวยราไมมีเงินแตมีแรงมีความ
ตัง้ใจอยากใหครอบครัวอยูรอด พอ3 เดือนก็ไดบอน้าํสําหรับเริม่ตนทําเกษตรประณีต
หรือเกษตรแบบผสมผสานเริ่มจากที่ดินแคงานขุดบอเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวไม
ผลไมยืนตนพืชผักสวนครัวผลไมและปลาพอกินท้ังบานแลวยังเหลือพอแจกจายพี่นอง
สรางความรักใครกลมเกลียวในชุมชน” 
  คุณพอจันทรทีบอกวา“ตอนทําเกษตรเชิงเดี ่ยวใชปุยเคมีดินเลวลงทุกวัน 
คาใชจายสูงราคาผลผลิตก็ผันผวนตามตลาดตตอนทําเกษตรประณีตไมยาฆาแมลงใช
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ปุยคอกราคาถูกแถมดินยังดีขึ้นดวยทํามา4ปแลวจากงานกลายเปนทําเต็มพื้นที่22ไร 
แบงเปนปลูกขาว10ไรปลูกไมผลไมยืนตนพืชผักสวนครัว5ไรปนที่อยูอาศัยหองน้ําและ
ทําศูนยอบรมปราชญชาวบาน 2อีกไร” 
  นอกจากผลตอบแทนที่เปนพืชผลและรายไดแลวเกษตรประณีตยังให
ผลตอบแทนเปนความอบอุนของครอบครัวอีกดวยเมื ่อกอนลูกหลานเรียนจบก็ไป
ทํางานที่กรุงเทพฯไดเงินเดือนหมื่นกวาบาทแตไมมีเหลือก็เริ่มหันกลับมามองวาพอ
จันทรทีใชชีวิตอยางไรทําอยางไรจึงมีเงินเหลือเก็บปละเปนแสนทั้งๆที่ไมมีเงินเดือนลย
พากันกลับบานแลว ชวยกันทํางานในไร 
  “เกษตรประณีตทําใหครอบครัวไดอยูดวยกันมีอยูมีกินมีเก็บและมีสุขภาพดี 
ถาเกษตรกรทําไดอยางนี้ทุกคนหายจนแนนอนผมลองมาแลวขุดบอมาเองกับมือรูดีวา
ทําไดขอแคใจสูและตั้งใจจริงคนที่ลมเหลวก็เพราะไมสูหยุดกอนสําเร็จ ใจรอนอยาก 
ห็นผลเร็วๆหลักของเกษตรประณีตคือทําแบบคอยเปนคอยไปตามกําลังของตนอยาคิด
ใหญเกินตัวเนนเก็บเล็กผสมนอยทําแบบน้ําซึมบอทรายท่ีสําคัญทํางานแบบยึดความสุข
และความพอเพียงปนท่ีต้ังอยายึดท่ีตัวตนแลวจะพบกับความสุขท่ีย่ังยืน” 

การจัดการความรูดวยตนเอง  ของคุณพอจันทรที  ประทุมภา  
วัย  69  ป  ปราชญชาวบานแหงตําบลตลาดไทร  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

การกําหนดความรหูลักท่ีจําเปน  หรือสําคัญตองานและกจิการ 

การกําหนดความรูหลักที่จําเปน  คือการคืนหาความรูเพื่อการแกปญหาและพัฒนา 
ตนเอง  ดังเชน 

พอจันทรที  ประทุมภา   มีปญหาจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยว  อาศัยฝนอยางเดียวใน
การ ทํางาน  เมื่อฝนแลง  ไมมีน้ํา  ทําใหทํานาไมได  ไมมีรายได  และเปนหนี้นายทุน  จึงหา 
แนวทางใหมในการทําการเกษตร  ความรูหลักที่จําเปนของพอจันทรที  คือ  การทําเกษตร 
ประณีต  หรือทําเกษตรผสมผสาน 
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การเสาะแสวงหาความร ู

เมื่อไดระบุความรูที่ตองการแลว  ก็ดําเนินการเสาะแสวงหาความรูโดยจําเพาะ
เจาะจง  ใชวิธีการหาความรูใหลึกซึ้งจากผูมีประสบการณ  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู  คิด  
วิเคราะห  เชือ่มโยงกับประสบการณของตนเอง  เกิดเปนความรูใหม  หรือความรูเดิมเพิ่มขึ้น 

พอจันทรที  ประทุมภา  ไดเสาะแสวงหาความรูเรื่องการทําเกษตรประณีต  หรือ 
เกษตรผสมผสาน  จากพอผาย  สรอยสระกลาง   ปราชญชาวบาน  จังหวัดบุรีรัมย  เพราะเห็น
วา พอผาย  มีกิน  มีเก็บ  เพราะทํางานเกษตรแบบผสมผสาน  เปนการเสาะแสวงหาความรู
โดย จําเพาะเจาะจง 

 

  
พอผาย สรอยสระกลาง ปราชญชาวบาน 

นักจัดการ จ.บุรีรัมย 
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การประยุกตใชความร ู

เมื่อเสาะแสวงหาความรู  และรูวาความรูที่ตองการนั้นอยูที่ไหน  พอจันทรที        
ประทุมภา  ไดไปศึกษาหาความรูจากพอผาย  สรอยสระกลาง  เมื่อเขาใจในหลักการจัดการ
พื้นที่เพื่อทําการ เกษตรแบบผสมผสานแลว  ไดวางแผนที่จัดการในพื้นที่ของตนเอง  นั่นคือ  
เกิดความคิดในการ ประยุกตใชความรูใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีหรือสิ่งแวดลอมของตนเอง 
 

 
พอจันทรท ีประทมุภา บนทีน่าของตนเอง 
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การแลกเปลี่ยนความร ู

นอกจากแลกเปล่ียนความรูการทํานาแบบผสมผสานกับพอผายแลว  พอจันทรที  ได
มี การแลกเปลี่ยนความรูกับเกษตรกรอื่นๆ ที่มีความสนใจเรียนรูเกี่ยวกับการทําการเกษตร
แบบ ผสมผสาน  จัดพื้นที่สําหรับการอบรมใหความรูกับผูที่สนใจ  โดยการเปนวิทยากรให
ความรู 

การพัฒนาความร ู ยกระดับความร ู และการตอยอดความร ู

ในการจัดการความรูของพอจันทร  ประทุมภา  การแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําเกษตร 
ประณีต  หรือเกษตรผสมผสาน  ทําใหพอจันทรที  มีการพัฒนาความรู  และยกระดับความรู  
นัน่คือมีความรูเรือ่งการทําเกษตรประณีต  และเมื่อนําความรูจากการปฏิบัติไปแลกเปล่ียน 
เรียนรูกับเกษตรกรผูอ่ืน  ซึ่งเกษตรกรในหมูบานก็ด ี หรือเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานก็ดี  ทําให 
ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น  เปนการตอยอดความรู  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อยกระดับความรู
ของ พอจันทรที  จึงมี  3  รูปแบบ  คอื 
 1. การยกระดับความรูโดยเคลื่อนความรูระหวางคนกับความรูที่อยูในกระดาษ 

นั่นคือ  พอจันทรทีเรียนรูจากการอานหนังสือ  บทความ  บันทึกผานเรื่องราว
ท่ีผู ปฏิบัติงานไดบันทึกจากเรื่องเลาแหงความสําเร็จ  การถายทอด
ประสบการณ การทํางานบนกระดาษ  เปนการยกระดับความรูของบุคคลจาก
การศึกษาดวย ตนเองงผานกระดาษหรือสื่ออ่ืนๆ 

 2. การยกระดับความรูโดยเคลือ่นความรูระหวางคนกับคน เปนการแลกเปลีย่น 
เรียนรูระหวางกัน  โดยเฉพาะคนที่มีมุมมองหรือวิธีคิดที่แตกตางกัน  จะเปน 
ลักษณะของการเติมเตมความรูและตอยอดความรูใหแกกันและกัน 

 
ในการพัฒนาความรู  ยกระดับความรูเพื่อใหเกิดการตอยอดความรูนั้น   ความรูจะ 

เปลี่ยนสถานภาพสลับกันไปตลอดเวลา  บางคร้ังความรูท่ีชัดแจงซึ่งอยูในกระดาษหรือสื่อ
อ่ืนๆ ก็แปรสภาพเปนความรูฝงลึกที่อยูในตัวบุคคล  และบางครั้งความรูฝงลึกทีอ่ยูในตัว
บุคคล ก็แปรสภาพเปนความรูชัดแจง  นั่นคือมีการถายทอดความรูออกมาและบันทึกเปนลาย
ลักษณ อักษรเพื่อใหคนอ่ืนไดศึกษา 
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การสรุปองคความร ู

เกษตรกรสวนใหญ  มักเร่ิมตนดวยการทําเกษตรเชิงเดี่ยว  แตสุดทายก็พบวา “ 
เกษตร ประณีต”  คือทางเลือกท่ีใชและถูกตองท่ีสุด  เชนเดียวกับ  คุณพอจันทรที  ประทุมภา  
ปราชญ ชาวบานทานหนึ่งแหงเมืองโคราช 

การทําเกษตรประณีต  หลักสําคัญคือ  “การออม”   แตไมใชการออมท่ีใชเงินเปนตัว
ต้ัง  หากแตเปนการออมทรัพยากรธรรมชาติ  เริ่มจาก  ออมน้ํา  ตองขุดบอรอบพื้นที่หรือขุด
สระ บาดาล  ตอมาคือ  ออมความสมบูรณของดิน  ไมเปดหนาดิน  ไมทําลายไสเดือนดิน  ไม
ใชยาฆา แมลงหรือปุยเคมี  ใชปุยคอกและปุยหมักชีวภาพ  นอกจากนั้นก็ตองออมสัตว   เล้ียง
กุง  หอย  ปู  ปลา  ไวในสระที่ขุด  เลี้ยงเปด  ไก  โค  กระบือ  และสุดทาย  ออมตนไม  ตอง
ปลูกพืชให หลากหลาย  แบงพื้นที่นาขาว  ทําโรงเพาะเห็ด  ปลูกพืชสวนครัวไวบริโภค
แจกจายและไวขาย  โดยพืชที่ปลูกไวขาย  ตองมีมากกวา 10 ชนิด  และปลูกไมดอกเพื่อความ
สดชื่น  ปลกพชื สมุนไพรไวรักษาโรค 

 
การทําเกษตรประณีตมคีวามแตกตางจากเกษตรเชิงเดี่ยวดังนี้ 

ความหมาย 
เกษตรเชงิเดีย่ว :   ปลูกพืชชนิดเดียวกันท้ังหมดเต็มพื้นท่ี 
เกษตรประณีต : ปลูกพืชหลากหลายชนิด   
    และแบงพื้นท่ีสําหรับเล้ียงสัตวและสรางแหลงน้ํา 
รายได 
เกษตรเชงิเดีย่ว  :    มีรายไดทางเดียวจากพืชชนิดเดียวท่ีปลูก 
เกษตรประณีต  :    มีรายไดหลายทางและมีรายไดทุกวัน 
ความเสี่ยง 
เกษตรเชงิเดีย่ว  :    มีความเสี่ยงสูง  ราคาพืชผลผันแปรตามตลาด 
เกษตรประณีต  :    มีความเสี่ยงเปนศูนย   
    เพราะถาผลผลิตชนิดใดราคาตกก็ยังมีพืชผลชนิดอ่ืนแทน   
    และยังไงก็ไมอดตายเพราะมีพืชผักสวนครัวและปลาไวกิน 
    ทุกวัน 
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ความสุข 
เกษตรเชงิเดีย่ว  :    ถาปลูกมัน  แลวมันไดราคาก็มีความสุข   
    ถามันราคาตก  ก็ไมมีความสุข   
    สรุปคือ  ถากําไร  ถึงจะมีความสุข  เมื่อไหรที่ขาดทุนก็ทุกข

ทันที 
เกษตรประณีต  :    มีความสุขอยางย่ังยืน  มีกิน  มีเก็บ  
     ชื่นใจเมื่อเห็นพืชผลงอก การไดกินอาหารปลอดสารพิษ  
    ไดออกกําลังกาย  รางกายแขง็แรง 
 

การจัดทําสารสนเทศองคความรูในการพัฒนาเอง 

สารสนเทศ 
คือ  ขอมูลตางๆ ที่ผานการกลั่นกรองและประมวลผลแลว  บวกกับประสบการณ  

ความเชี่ยวชาญท่ีสะสมมาแรมป  มีการจัดเก็บหรือบันทึกไวพรอมในการนํามาใชงาน 
การจัดทําสารสนเทศองคความรูในการพัฒนาตนเอง 
ในการจัดการความรู  จะมี่การรวบรวมและสรางองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ ขึ้น

มากมาย  การจัดทําสารสนเทศจึงเปนการสรางชองทางใหคนทีต่องการใชความรูสามารถ  
เขาถึงองคความรูไดและกอใหเกิดการแบงปนความรูกันอยางเปนระบบ  ในการจัดเก็บเพื่อให 
คนหาความรูคือไดงายนั้น  ตองกําหนดสิ่งสําคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรู  และตอง
พจิารณา ถึงวิธีการในการเก็บรักษา  และนํามาใชใหเกิดประโยชนตามตองการ 

การจัดทําสารสนเทศเปนการถายทอดความรูท่ีมีอยูออกมาในรูปแบบตางๆ เชน  การ 
จดบันทึกเปนตัวอักษร  การจัดทําเปนใบความรู  การบันทึกเสยีง  การบันทึกวีดีโอ  เปนตน 
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กิจกรรม 
ใหผูเรียนวิเคราะหปญหาของตนเอง   
และเขียนแผนการพัฒนาตนเอง  สงครูผูสอน  ดังนี ้
 
 
1. ปญหาของผูเรียนคืออะไร  ทําไมถึงเกิดปญหานั้น 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 
2. ความรูหลักท่ีจําเปนของผูเรียน  คอือะไร   
 ใชแกปญหาของผูเรียนไดอยางไร 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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3. ผูเรียนมีวิธีเสาะแสวงหาความรู  ดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูจากผูอ่ืนท่ี

ไหน  อยางไร 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 
4. ผูเรียนนําความรูท่ีไดรับไปแกปญหาหรือประยุกตใชอยางไร 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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เร่ืองที ่ 4
 

  กระบวนการจัดการความรูดวยการปฏิบัติการกลุม 

ในชุมชนมีปญหาซับซอน  ที่คนในชุมชนตองรวมกันแกไข  การจัดการความรู จึง
เปนเรื่องที่ทุกคนตองใหความรวมมือ  และใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรค  การรวมกลุม 
เพื่อแกไขปญหาหรือรวมมือกันพัฒนา  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  เรียกวา  “กลุม 
ปฏิบัติการ”  บุคคลในกลุมจึงตองมีเจตคติที่ดีในการแบงปนความรู  นําความรูท่ีมีอยูมา
พัฒนา กลุมจากการลงมือปฏิบัติ  และเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 

กระบวนการจัดการความรูดวยการปฏิบัติการกลุม  จะทําใหบุคคลในกลุมเกิดการ 
เรียนรูซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะการเรียนรูจากประสบการณการทํางานรวมกัน  เปนความรูที ่
บุคคลเคยประสบผลสําเร็จมาแลว  และเมื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  จะเปนการ
ยกระดับ ความรูใหกับคนที่ไมรูและคนที่รูบางสวน  แลวจะเกิดการตอยอดความรู  และ
สามารถนํา ความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 

บุคคลและเครื่องมอืท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความร ู

บุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 

ในก าร จั ดก ารค วา มรูด วย วิธีก าร รวม กลุ มปฏิ บั ติ การ เพื ่อตอ ยอ ดคว าม รู                   
การแลกเปลี่ยน เรียนรูเพื่อดึงความรูที่ฝงลึกในตัวบุคคลออกมาแลวสกัดเปนขุมความรู  หรือ
องคความรูเพื่อใช ในการปฏิบัติงานนั้น ตองมีบุคคลที่สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ในบรรยากาศของการ มีใจในการแบงปนความรูรวมทั้งผูที่ทําหนานี่กระตุนใหคนอยากที่จะ
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกัน และกัน  บุคคลทีส่ําคัญและเกีย่วของกับการจัดการความรู                 
มีดังตอไปนี้ 
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“คุณเอ้ือ ”  ชื่อเต็มคือ “คณุเอ้ือระบบ ”  เปนผูนําระดับสูงขององคกร  ทําหนาท่ี
สําคัญคือ 
 1) ทําให การจัดการความรู  เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติขององคกร 
 2) เปดโอกาสใหทุกคนในองคกรเปน  “ผูนํา”  ในการพัฒนาวิธีการทํางานท่ีตน 

รับผิดชอบ  และนําประสบการณมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน  สราง 
วัฒนธรรมเอ้ืออาทรและแบงปนความรู 

 3) หากุศโลบายทําใหความสําเร็จของการใชเคร่ืองมือการจัดการความรู มีการ 
นําไปใชมากขึ้น   

“คุณอํานวย”  หรือ  ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู  เปนผูกระตุน
สงเสริม ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และอํานวยความสะดวกตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู  นํา
คนมา แลกเปลี่ยนประสบการณ  ทํางานรวมกัน  ชวยใหคนเหลานั้นสื่อสารกันใหเกิดความ
เขาใจ  เห็น ความสามารถของกันและกัน  เปนผูเชื่อมโยงคนหรือหนวยงานเขาหากัน  
โดยเฉพาะอยางย่ิง เชื่อมระหวางคนท่ีมีความรูหรือประสบการณกับผูตองงการเรียนรู  และนํา
ความรูนั้นไปใช ประโยชน  คุณอํานวยตองมีทักษะที่สําคัญคือ  ทักษะการสื่อสารกับคนที่
แตกตางหลากหลาย  รวมท้ังตองเห็นคุณคาของความแตกตางหลากหลาย  และรูจักประสาน
ความแตกตางเหลานั้น ใหเปนคุณคาในทางปฏิบัติ  ผลักดันใหเกิดการพัฒนางาน  และติดตาม
ประเมินผลการ ดําเนินงาน   คนหาความสําเร็จหรือการเปล่ียนแปลงท่ีตองการ 

“คุณกิจ”   คือ  เจาหนาท่ี  ผูปฏิบัติงาน  คนทํางานที่รับผิดชอบงานตามหนาที่ของ 
คนในองคกร  ถือเปนผูจัดการความรูตัวจริงเพราะเปนผูดําเนินกิจกรรมจัดการความรู  มี 
ประมาณรอยละ 90 ของทั้งหมด  เปนผูรวมกันกําหนดเปาหมายการใชการจัดการความรูของ 
กลุมตน  เปนผูคนหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม  และดําเนินการเสาะหาและดูดซับ 
ความรูจากภายนอกเพื่อนํามาประยุกตใชใหบรรลุจด เปาหมายรวมกําหนดไวเปนผูดําเนินการ 
จดบันทึก และจัดเก็บความรูใหหมุนเวียนตอยอดความรูไปไมรูจบ 

“คุณลิขิต”  คือ  คนท่ีทําหนาท่ีจดบันทึกกิจกรรมจัดการความรูตางๆ เพื่อจัดทําเปน 
คลังความรูขององคกร 
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ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแหงการเรยีน (CoP) 

ในชุมชนมีปญหาซับซอน  ที่คนในชุมชนตองรวมกันแกไขการจัดการความรูจึงเปน 
เรื่องที่ทุกคนตองใหความรวมมือ  และใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรค  การรวมกลุมเพื่อ
แก ปญหาหรือรวมมือกันพัฒนาโดยการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันเรียกวา “ชุมชนนักปฏิบัติ”   
บุคคลในกลุมจึงตองมีเจตคติท่ีดีในการแบงปนความรู  นําความรูที่มีอยูมาพัฒนากลุมจากการ 
ลงมือปฏิบัติ  และเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 
ชุมชนนักปฏิบตัิคืออะไร 

ชุมชนนักปฏิบัติ  คือ  คนกลุมเล็กๆ ซึ่งทํางานดวยกันมาระยะหนึ่ง  มีเปาหมาย
รวมกัน และตองการที่จะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณจากการทํางาน  กลุม
ดังกลาวมักจะ ไมไดเกิดจากการจัดตั้งโดยองคการหรือชุมชน  เปนกลุมที่เกิดจากความ
ตองการแกปญหา  พัฒนาตนเอง  เปนความพยายามที่จะทําใหความฝนของตนเองบรรลุผล
สําเร็จ  กลุมท่ีเกิดขึ้น ไมมีอํานาจใดๆ ไมมีการกําหนดไวในแผนภูมิโครงสรางองคกร  ชุมชน  
เปาหมายของการ เรียนรูของคนมีหลายอยาง  ดังนั้นชุมชนนักปฏิบัติจึงมิไดมีเพียงกลุมเดียว  
แตเกิดขึ้นเปนจํานวน มาก  ทั้งนี้อยูที่ประเด็นเนื้อหาที่ตองการจะเรียนรูรวมกันนั่นเอง  และ
คนคนหนึ่งจะเปนสมาชิก ในหลายชุมชนก็ได 
ชุมชนนักปฏิบตัิมีความสําคัญอยางไร 

ชุมชนนักปฏิบัติเกิดจากกลุมคนที่มีเครือขายความสัมพันธที่ไมเปนทางการรวมตัว
กัน เกิดจากความใกลชิด  ความพอใจจากการมีปฏิสัมพันธรวมกัน  การรวมตัวกันในลักษณะ
ท่ี ไมเปนทางการจะอ้ือตอการเรียนรู  และการสรางความรูใหมๆ มากกวาการรวมตัวกันอยาง
เปน ทางการ  มีจุดเนนคือตองการเรียนรูรวมกันจากประสบการณทํางานเปนหลักการทํางาน
ในเชิง ปฏิบัติ  หรือจากปญหาในชีวิตประจําวัน  หรือเรียนรูเครื่องมือใหมๆ เพื่อนํามาใชใน
การพฒันา งาน  หรือวิธีการทํางานท่ีไดผลและไมไดผล  การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  ทํา
ใหเกิดการ ถายทอดแลกเปลีย่นความรูฝงลึก  สรางความรูและความเขาใจไดมากกวาการ
เรียนรูจากหนังสือ  หรือการฝกอบรมตามปกติ  เครือขายที่ไมเปนทางการในเวทีชุมชนนัก
ปฏิบัติซึง่มีสมาชิกจาก ตางหนวยงาน  ตางชุมชน  จะชวยใหองคกรหรือชุมชนประสบ
ความสําเร็จไดดีกวาการสื่อสาร ตามโครงสรางท่ีเปนทางการ 
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การเลาเรื่อง 
การถอดความรูฝงลึก  ดวยกิจกรรมเร่ืองเลาเราพลัง 

การเลาเรื่องเปนเทคนิคของการใชเรื่องเลาในกลุมเพื่อนแบงปนความรู  หรือสราง 
แรงบันดาลใจในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  โดยใชภาษางายๆ  ในชีวิตประจําวัน  เลาเฉพาะ 
เหตุการณ  บรรยากาศ  ตัวละครที่เกี่ยวของกับผูเลาในขณะที่เกิดเหตุการณตามจริง  เลาให
เห็น บุคคล  พฤติกรรม  การปฏิบัติ  การคิด  ความสัมพันธ  ขอสําคัญผูเลาตองไมตีความ
ระหวางเลา  ไมใสความคิดเห็นของผูเลาในเรื่องขณะที่เลา  เมื่อเลาจบแลวผูฟงสามารถ
ซักถามผูเลาได   

การเลาเร่ืองที่ดี  ควรมีลักษณะดังนี ้
 1. เร่ืองท่ีเลาตองเปนเร่ืองจริงทีเกิดขึ้น  อยาแตงเร่ืองขึ้นมาเอง 
 2. เร่ืองเลาสอดคลองกับหัวปลาหรือประเด็นของกลุม 
 3. มีชื่อเร่ืองท่ีบอกถึงความสําเร็จ 
 4. ผูเลาเปนเจาของเร่ือง 
 5. ลีลาการเลา  เราพลังผูฟงใหเกิดแนวคิดท่ีจะนําไปปฏิบัติหรือคิดตอ 
 6. เร่ืองท่ีเลา  ควรจบภายในเวลาไมเกิน  5  นาที 
 7. ทาทางขณะเลา  เลาอยางมีชีวิตชีวาจะทําใหเกิดพลังขับเคล่ือน 
 8. การเลาเรื่อง  ตองใหครบทั้ง  3 สวน คือ  เปนมาอยางไร  แกปญหาอยางไร  

และ ไดผลเปนอยางไร 
 

กิจกรรมการเลาเร่ือง 
 1. ใหกคุณกิจ (สมาชิกทุกคน)   เขียนเรื่องเลาประสบการณความสําเร็จในการ 

ทํางานของตนเองเพื่อใหความรูฝงลึก (Tacit Knowledge)  ปรากฏออกมาเปน 
ความรูชัดแจง (Expicit Knowledge) ลงในกระดาษ A4 สงครูผูสอนกอนเลา
เร่ือง 

 2.   เลาเร่ืองความสาํเร็จของตนเอง  ใหสมาชิกในกลุมยอยฟง 
 3.   คุณกิจ (สมาชิก)  ในกลุม  ชวยกันสกัดขุมความรู  จากเรื่องเลา  เขียนบน

กระดาษ ฟลิปชารด 
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  4.   ชวยกันสรุปขุมความรูที่สกัดไดจากเรื่อง  ซึ่งมีจํานวนหลายขอ  ใหกลายเปน 
แกนความรู  ซึ่งเปนหัวใจท่ีทําใหงานประสบผลสําเร็จ 

 5.   ใหแตละกลุม  คัดเลือกเร่ืองเลาท่ีดีท่ีสุด  เพื่อนําเสนอในท่ีประชุมใหญ 
 6.   รวมเรื่องเลาของทุกคน  จัดทําเปนเอกสารคลังความรูของกลุม  หรือเผยแพร

ผาน ทางเว็บไซดเพื่อแบงปน  แลกเปลี่ยนความรู  และนํามาใชประโยชนใน
การ ทํางาน 

 
สกัดขุมความรูและแกนความรู 

1.  ขุมความรู   ในการฟงเร่ืองเลานั้น  ผูฟงจะตองฟงอยางต้ังใจ  ฟงอยางลึกซึ้ง  หาก 
ไมเขาใจหรือไดยินไมชัดเจน  สามารถซักถามเมื่อผุเลา (คุณกิจ) เลาจบแลว  ในบางชวง บาง
ตอน ท่ีไมชัดเจนได  ซึ่งจะมีผูบันทึก (คุณลิขิต) ชวยบันทึกเรือ่งเลาและอานบันทึกใหที่
ประชุมฟง อีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบทานการจดบันทึกกับการเลาเรื่องของผูเลา (คุณกิจ) ให
สอดคลองตรงกัน  ผูอํานวยการประชมุ (คณุอํานวย)  จะชวยใหผูฟงสกัดเอาวิธีการปฏิบัติของ
ผูเลา (คุณกิจ) ท่ี ทําใหงานสําเร็จออกมา  วิธีการกระทําท่ีสกัดออกไดเรียกวา  ขุมความรู  ผูฟง
แตละคนจะเขียน ขุมความรูออกโดยใชกระดาแผนนอยเขียน 1 ขุมความรูตอกระดาษ 1 แผน  
ไมจํากัดจํานวน วาแตละคนจะเขียนไดก่ีขุม  ก่ีแผน  ขึ้นอยูกับทักษะการฟงและความสามารถ
ในการจับประเด็น ของแตละคน   

ลักษณะของขุมความรูควรมีลักษณะดังนี ้
 1)   เปนประโยค  ท่ีขึ้นดวยคํากริยา 
 2)   เปนวิธีการปฏิบัติ  ( How to ) 
 3)   เปนประโยคหรือขอความท่ีสื่อความเขาใจไดโดยท่ัวไป 
2. แกนความรู   แกนความรุจะมาจากขุมความรูที่สกัดไดจากเรื่องเลา  ซึ่งจะมี

เปน จํานวนมาก  และเมื่อวิเคราะหและพิจารณาอยางจริงจังจะเห็นวาขุมความรูเหลานั้น
สามารถ จัดกลุมได  การจุดกลุมขุมความรูประเภทเดียวกันไวดวยกันแลวตั้งชื่อใหกับขุม
ความรูใหมนั้น  โดยใหครอบคลุมขุมความรูท้ังหมดท่ีอยูในกลุมเดียวกันเรียกวาเปน 
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ตัวอยางการเลาเรื่องจากชุมชนนักปฏบัิติ 
 

โลกใหมของเน็ต 

แน็ต  เปนเด็กสาวในหมูบานและเคยอยูที่กรุงเทพฯ  พอแมเสียชีวิตหมด  อยูกับยาย  
และยายก็ไดเสียชีวิตไปแลว  อยูกรุงเทพได 6-7 ป  ไดกลับมาอยูในหมูบาน  กลับมาไมมีใคร 
รูวาแน็ตติดเชื่อ HIV มาดวย  เมื่อมาอยูใหมๆ ทุกคนก็สงสัยทําไมเก็บตัว  ไมออกไปไหน  
บางครั้งก็ชอบเหมอมองไปขางนอกบาน  โดยไมมีจุดหมาย  มีหนุมๆ แวะเวียนไปหาแน็ต ก็
ออกไปกับบางคน 

มีครั้งหนึ่งกองผาปาที่ตั้งไวที่หอประชุมหมูบานก็หายไป  มีชาวบานมาแจงวา  เห็น
ถัง พลาสติกที่ตั้งกองผาปาแอบอยูขางหอประชุมหมูบาน  เงินหายไปหมดเหลือแตถัง
พลาสติก กับก่ิงไมท่ีใชแขวนเงิน  ขาพเจาและคนในหมูบานลงความเห็นวา คนที่เงินไปนาจะ
เปนคนที ่มีบานอยูใกลบริเวณนี ้ เพราะตอนที่เงินหายไปคนดูแลเพียยงแตไปเขาหองน้ําที่อยู
ดานหลัง หอประชุมเทานั้น   

ตอมามีคนไปพบแน็ตที่โรงพยาบาล  เหนพูดกับหมออยูนาน  และไดยินมาวาแน็ต 
ติดเชื้อ  HIV  และตองการเงินมาเปนคายาเพื่อรักษาตนเอง  เมื่อคนนั้นมาบอกขาพเจาและ
ขาพเจา ไดปรึกษากับคณะกรรมการหมูบาน  ลงความเห็นวา  ตองใหความชวยเหลือแน็ต  
เพราะหาก แน็ตไมยอมรับความจริงและยังไปกับเด็กผูชายในหมูบาน  ก็จะเปนการแพรเชื้อ
ใหกับคนใน หมูบานไปอีก  และหากทุกคนรูวาแน็ตติดเชื่อ  จะพากันรังเกียจไมใหเขาสังคม
ดวย 

ขาพเจาไดพูดคุยกับแน็ตเปนการสวนตัว  และแนะนําใหแน็ตเลิกเที่ยวกับเด็กผุชาย 
ในหมูบาน   และใหไปพบกับเจาหนาที่มูลนิธิสุขใจ  เพื่อรวมกับกลุมผูติดเชื้อทํากิจกรรม
รวมกัน  และเรียนรูวิธีการดูแลตนเองท่ีถูกตอง  ตอนแรกแน็ตไมยอมไป  เพราะเมื่อไปแลวน
ในหมูบาน จะรูวาแน็ตติดเชื้อ  HIV  ขาพเจาจึงไปขอรองภรรยาผูใหญบานซึ่งเปนญาติ
กับแน็ตใหชวยพูด  เพื่อใหแน็ตยอมรับสภาพตัวเอง  แน็ตรองไหอยูนาน  คร่ําครวญถึงชีวิต
อันแสนรันทด  และ ยอมไปท่ีมูลนิธิสุขใจ 

การไปมูลนิธิสุขใจคร้ังนี้  แน็ตไดรูจีกกับเพื่อนท่ีติดเชื้อเหมือนกัน  ไดพดูคุยกัน 
รวมตัว กันเปนกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกันทุกวันศุกร   แน็ตคลายกังวลใจและคิดวาตัวเองมี
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เพือ่น หัวอกเดียวกัน  ไมโดดเดี่ยว  แลกเปล่ียนความรูวิธีการดูแลตนเองกับเพื่อนๆ  และหา
อาชีพ ใหกับตนเอง  ไมแพรเชื้อใหคนอ่ืน 

ขาพเจาไดไปเย่ียมเยียนแน็ตท่ีมูลนิธิสุขใจ  เห็นแน็ตหัวเราะกับเพื่อนๆ  พูดคุยกับ 
คนอ่ืนมากขึ้น  และแนต็บอกวา  “นี่เปนโลกใหมของแน็ต  โลกของคนหัวอกเดียวกัน” 

ขาพเจาสรางความเขาใจกับคนในหมูบานไมใหแสดงอาการรังเกียจ  โรคนี้ไมติดกัน 
ไดงายๆ  นี่ผานมา 4 ปแลว  แน็ตก็ยังใชชีวิตไดเหมือนปกติ  และชวยสังคมโดยการเปน
วิทยากร  ใหความรูกับเยาวชนในหมูบานในเร่ืองการปองกันโรคท่ีเก่ียวกับเพศสัมพันธ 

 
 
กิจกรรม 
1. การจัดการความรูในการปฏิบัติการคืออะไร  มีความสําคัญอยางไร 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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2. บุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูในการปฏิบัติการกลุมมีใครบาง   
 ทําหนาท่ีอะไรบาง 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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3. ใหผูเรียนเขียนเร่ืองเลาแหงความสําเร็จ   
 และรวมกลุมกับเพื่อนท่ีมีเร่ืองเลาลักษณะคลายกัน   
 ผลัดกันเลาเร่ือง  สกัดความรูจากเร่ืองเลาของเพื่อน  ตามแบบฟอรมนี้ 

แบบฟอรมการบันทึกขุมความรูจากเร่ืองเลา 

 
ช่ือเร่ือง 

…………………………………………………………………… 

 
ช่ือผูเลา 

…………………………………………………………………… 
 
1. เนื้อเร่ืองยอ 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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2. การบันทึกขุมความรูจากเร่ืองเลา 
 2.1  ปญหา 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 2.2 วิธีแกปญหา (ขุมความรู) 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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  2.3 ผลท่ีเกิดขึ้น 

……………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 2.4 ความรูสึกของผูเลา / ผูเลาไดเรียนรูอะไรบาง  จากการทํางานนี ้

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
 
3. แกนความรู 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  5
   

 การสรางองคความรูพัฒนา ตอยอด และยกระดับความรู 

องคความรูเปนความรูและปญหาที่แตกตางกันไปตามสภาพและบริบทของชุมชน  
การสรางองคความรูหรือชุดความรูของกลุม   จะทําใหสมาชิกกลุมมีองคความรูหรือชุด 
ความรูไวเปนเคร่ืองมือในการพัฒนางาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอื่น  หรือกลุมอื่นอยาง 
ภาคภูมิใจ  เปนการตอยอดความรูและการทํางานของตนตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด  อยางท่ี
เรียกวา เกิดการเรียนรูและพัฒนากลุมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

บุคคลที่ทําหนาที่ศึกษา  คนควา  และปฏิบัติ  บุคคลนั้นยอมมีโอกาสไดสัมผัสกับ 
องคความรูนั้นโดยตรง  และหากมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  จะทําใหเกิดการพัฒนาตอยอด 
ความรูขึ้นไปเร่ือยๆ   

 

การสรางองคความรูพัฒนา ตอยอด และยกระดับความร ู

ความรูเปนผลจากการเรียนรู  เกิดจากความเขาใจในสิ่งที่เรียนรู  เปนความสามารถ 
เฉพาะบุคคล  ซึ่งความรูที่ทุกคนมีนาจะมาจากความรูรอบตัว  ความรูทางวิชาการหรือความรู 
จากตําราท่ีไดเรียนมาต้ังแตระดับประถมนั่นเอง 

มนุษยแตละคนมีความรูและปญญาแตกตางกันออกไป  เนื่องจากปจจัยตางๆ  เชน  
สภาพแวดลอม  ภูมิศาสตร  พื้นฐานการศึกษารวมทั้งความสามารถของสมองเอง ก็ทําให
มนุษย คิดหรือมีความรูท่ีแตกตางกัน 

ความรูจากการปฏิบัติเปนความรูทีทํ่าใหมนุษยคิดคนสิ่งใหมๆ  ขึ้นมา  และการ
ปฏิบัติ ก็ทําใหมนุษยเกิดการเรียนรุ  การเรียนรูจนเกิดความชํานาญสามารถแกปญหาและ
พัฒนาในสิ่ง ท่ีตนเองตองการได  ถือวาเกิดปญญาหรือสรางองคความรูใหกับตัวเอง 

ความรูมีการเปล่ียนแปลงไดตามยุคสมัย  การที่จะดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี 
ความสุข จึงตองมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เรียนรูในสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  การ 
แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตอยอดใหกับตนเองนั้น  การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับผูอ่ืนเปนการ 
แสวงหาความรูที่ทันสมัยสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน  หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแลว  ทํา
ให เรามีความรูมากขึ้นถือวามีการยกระดับความรูนั่นเอง  รูแลวแตยังไมครอบคลุมและอาจ 
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ไมทันสมัยเขากับสถานการณ  การเรียนรูเพิ่มเติมจึงถือวาเปนการยกระดับความรูใหกับ
ตนเอง 

หัวใจของการจัดการความรู  คือการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู   ดังนั้นการ 
ดําเนินการจัดการองคความรูอาจตองดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 1. การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองาน  หรือกิจกรรมของกลุมหรือ 

องคกร 
 2. การเสาะหาความรูท่ีตองการ 
 3. การปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงาน ของ

ตน 
 4. การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน 
 5. การนําประสบการณจากการทํางาน  และการประยุกตใชมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัดขุมความรู  ออกมาบันทึกไว 
 6. การจดบันทึก “ขุมความรู”   และ “แกนความรู”  สําหรับไวใชงาน  และ

ปรับปรุง เปนชุดความรูที่ครบถวน  ลุมลึก  และเชื่อมโยงมากขึ้น  เหมาะตอ
การใชงาน มากขึ้น 
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เร่ืองที ่6
 

 การจัดทําสารสนเทศเผยแพรองคความรู 

สารสนเทศการจัดการความรูดวยการรวมกลุมปฏิบัติการ  หมายถึง  การรวบรวม
ขอมูล ที่เปนประโยชนตอการพัฒนางาน  พัฒนาคน  หรือพัฒนากลุม  ซึ่งอาจจัดทําเปน
เอกสารคลัง ความรูของกลุม  หรือเผยแพรผานทางเว็บไซด  เพื่อแบงปน  แลกเปลี่ยนความรู  
และนํามาใช ประโยชนในการทํางาน 

 
ตัวอยางของสารสนเทศจากการรวมกลุมปฏิบัติการ ไดแก 

 1. การบันทึกเรื่องเลา  เปนเอกสารที่รวบรวมเรื่องเลา  ที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการ 
ทํางานใหประสบผลสําเร็จ  อาจแยกเปนเรื่องตางๆ เพื่อใหผูที่สนใจเฉพาะ 
เร่ืองไดศึกษา 

 2. บันทึกการถอดบทเรียนหรือการถอดองคความรู  เปนการทบทวน  สรุปผล 
การทํางานหรือผลจากเรื่องเลาในรูปแบบเอกสาร  การถอดบทเรียนหรือถอด 
องคความรูมีหลายลักษณะ เชน  การเขียนเปนความเรียง  เปนตาราง  แยกเปน 
หัวขอ  เพื่อใหอานเขาใจงาย 

 3. วีซีดีเร่ืองสั้น  เปนการจัดทําฐานขอมูลความรูที่สอดคลองกับสังคมปจจุบัน  ท่ี
มี การใชเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย  การทําวีซีดีเปนเรื่องสั้นเปน
การ เผยแพรใหบุคคลไดเรียนรู  และนําไปใชในการแกปญหา  หรือพัฒนางาน
ใน โอกาสตอไป 

 4. คูมือการปฏิบัติงาน  การจัดการความรูท่ีประสบผลสําเร็จจะทําใหเห็นแนวทาง 
ของ การทํางานท่ีชัดเจน  การจัดทําเปนคูมือเพื่อการปฏิบัติงาน  จะทําใหงานม ี
มาตรฐาน  และผูเก่ียวของสามารถนําไปพัฒนางานได 

 5. อินเทอรเน็ต  ปจจุบันมีการใชอินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย  และมีการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนความรูผานทางอินเทอรเน็ตในเว็บไซดตางๆ  มีการบันทึก
ความรูทั้ง ในรูปแบบของเว็บเพ็จ  เว็บบอรด  และรูปแบบอื่นๆ  อินเทอรเน็ต
จึงเปนแหลง เก็บขอมูลจํานวนมากในปจจุบัน  เพราะคนสามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางรวดเร็ว  ทุกท่ี  ทุกเวลา 
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ตัวอยางการถอดองคความร ู
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กิจกรรม 
 1. การสรางองคความรูจะกอใหเกิดการพัฒนาตอยอดและยกระดับความรู 
  ไดอยางไร 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
 

2. ใหผูเรียนสรุปองคความรู  จากกิจกรรมทายบทท่ี 4  " การเลาเร่ือง "  ตาม แบบฟอรม
ท่ีกําหนดใหและใหดําเนินการดังนี้ 

  2.1 รวบรวมเร่ืองเลาทุกเร่ือง (จากบทท่ี 4)  ใหอยูในเลมเดียวกัน 
  2.2 นําสรุปองคความรูใสไวในตอนทายเลม  จัดทําปก  คํานํา  สารบัญ และ 

เย็บเปนรูปเลม  
  2.3 นําไปเผยแพรใหกับคนในชุมชนของผูเรียน 
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แบบทดสอบเร่ืองการจัดการความรู 

คําช้ีแจง  จงกาบาท X เลือกขอที่ทานคิดวาถูกตองที่สุด 

1. การจัดการความรูเรียกสั้นๆ วาอะไร 
 ก. MK 
 ข. KM 
 ค. LO 
 ง. QA 
2. เปาหมายของการจัดการความรูคืออะไร 
 ก. พัฒนาคน 
 ข. พัฒนางาน 
 ค. พัฒนาองคกร 
 ง. ถูกทุกขอ 
3. ขอใดถูกตองมากท่ีสุด 
 ก. การจัดการความรูหากไมทํา  จะไมรู 
 ข. การจัดการความรูคือการจัดการความรูของผูเชี่ยวชาญ 
 ค. การจัดการความรูถือเปนเปาหมายของการทํางาน 
 ง. การจัดการความรูคือการจัดการความรูท่ีมีในเอกสาร  ตํารา มาจัดใหเปน 
  ระบบ 
4. ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร 
 ก. ปญญา 
 ข. สารสนเทศ 
 ค. ขอมูล 
 ง. ความรู 
5. ชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP ) คอือะไร 
 ก. การจัดการความรู 
 ข. เปาหมายของการจัดการความรู 
 ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู 
 ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู 
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บทสะทอนที่ไดจากการเรียนรู 

1. สิ่งท่ีทานประทับใจในการเรียนรูรายวิชาการจัดการความรู 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 
2. ปญหา / อุปสรรคท่ีพบในการเรียนรูรายวิชาการจัดการความรู 

…………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………… 
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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บทที่ 4 

คิดเปน 

 

สาระสําคัญ 

 ศึกษาทําความเขาใจกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ดวยกระบวนการอภิปรายกลุม 
และรวมสรุปสาระสําคัญที่เชื่อมโยงไปสูกระบวนการคิดเปน ดวยการวิเคราะหขอมูลทั้งดานวิชาการ 
ตนเอง และสงัคมสิง่แวดลอม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

5. อธิบายเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญได  
6. บอกความสัมพันธเชื่อมโยงของความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ ไปสูกระบวนการ             

“คิดเปน” ได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

1. ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญดวยการสรุปจากกรณีตัวอยาง 

2. “คิดเปน” และกระบวนการคิดเปน 

3. ฝกทักษะการคิดเปน 

 

ขอแนะนําการจัดการเรียนรู 

1. คดิเปน เปนวิชาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการคิด การวิเคราะห และแสวงหาคําตอบดวย
การใชกระบวนการที่หลากหลาย เปดกวาง เปนอิสระมากกวาการเรียนรูที่เนนเน้ือหาให
ทองจําหรือมีคําตอบสําเร็จรูปใหโดยผูเรียนไมตองคิด ไมตองวิเคราะหเหตุและผลเสียกอน 

2. ขอแนะนําวากระบวนการเรียนรูในระดับประถมศึกษาตองใชวิธีการพบกลุม อภิปรายถก
แถลง เพื่อใหผูเรียน และครูชวยกันแสวงหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด และชวยใหผูเรียน
ไดคุนเคยและมั่นใจในการเรียนรู ดวยกระบวนการกลุมสัมพันธตอไป 

3. เน่ืองจากเปนวิชาที่ประสงคจะใหผูเรียนไดฝกการคดิการวิเคราะห เพื่อแสวงหาคาํตอบดวย
ตนเอง มากกวาทองจํา เนื้อหาความรูแบบเดิม ครูและผูเรียนจึงควรจะตองปฏิบัติตาม
กระบวนการที่แนะนําโดยไมขามขั้นตอนจะชวยใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที่ 1  ความเช่ือพ้ืนฐานทางการศึกษาผูใหญ / ปฐมบทของ “คิดเปน” 

 ครัง้หนึง่ ดร.โกวิท วรพิพัฒน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเคยเปนอธิบดีกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนมากอนเคยเลาใหฟงวามีเพื่อนฝรัง่ถามทานวา ทําไมคนไทยบางคนจนก็จน อยูกระตอบเกา 
ๆ ทํางานก็หนัก หาเชากินค่ํา แตเมือ่กลับบานก็ยังมีแกใจนั่งเปาขลุย ตั้งวงสนทนา สนุกสนาน เฮฮากับ
เพือ่นบานหรือโขกหมากรุกกับเพือ่นไดอยางเบิกบานใจ ตกเย็นก็นั่งกินขาวคลุกน้าํพริก คลุกน้ําปลากับ
ลูกเมียอยางมีความสุขได ทานอาจารยตอบไปวาเพราะเขาคิดเปนเขาจึงความสุข มีความพอเพียง ไมทุกข 
ไมเดือดรอนทรุนทรุายเหมอืนคนอ่ืน ๆ เทานั้นแหละคําถามก็ตามมาเปนหางวาว เชน ก็เจา “คิดเปน” มัน
คืออะไร อยูที่ไหน หนาตาเปนอยางไร หาไดอยางไร หายากไหม ทําอยางไรจึงจะคิดเปน ตองไปเรียน
จากพระอาจารยทิศาปาโมกขหรือเปลา คาเรียนแพงไหม มีคายกครูไหม ใครเปนครูอาจารยหรือศาสดา 
ฯลฯ ดูเหมือนวา “คิดเปน” ของทานอาจารยแมจะเปนคําไทยงาย ๆ ธรรมดา ๆ แตก็ออกจะลึกล้าํ ชวนให
ใฝหาคําตอบยิ่งนัก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณป พ.ศ. 2513 เปนตนมา ทานอาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน และคณะไดนําแนวคิดเรือ่ง   
“คิดเปน” มาเปนเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษาผูใหญหลายโครงการ เชน โครงการการศึกษาผูใหญ
แบบเบ็ดเสร็จ โครงการรณรงคเพือ่การรูหนังสือแหงชาติ โครงการการศึกษาประชาชนและการศึกษา
ผูใหญขัน้ตอเนื่อง*เปนตน ตอมาทานยายไปเปนอธิบดีกรมวิชาการ ทานก็นํา “คิดเปน” ไปเปนแนวทาง
จัดการศึกษาสําหรับเด็กในโรงเรียนจนเปนที่ยอมรับมากขึ้น เพือ่ใหการทําความเขาใจกับการคิดเปนงาย
ขึ ้นพอที่จะใหคนที่จะมามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนตามโครงการดังกลาวเขาใจและ
สามารถดําเนินการกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักการ “คิดเปน” ได จึงมกีารนําเสนอแนวคดิ 

 

 

 

 

 

*     นับเปนวิธีการทางการศึกษาที่สมัยใหมมากยังไมมีหนวยงานไหนเคยทํามากอน 

“คิดเปน” คืออะไรใครรูบาง 

มีทิศทางมาจากไหนใครเคยเห็น 

จะเรียนรํ่าทําอยางไรให “คิดเปน” 

ไมลอเลนใครตอบได ขอบใจเอย 
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เร่ือง ความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญขึ้นเปนคร้ังแรก โดยใชกระบวนการคิดเปน ในการทํา
ความเขาใจกับความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญใหกับผูทีจ่ะจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
โครงการดังกลาวในรูปแบบของการฝกอบรม ** ดวยการฝกอบรมผูรวมโครงการการศึกษาผูใหญแบบ
เบ็ดเสร็จ และโครงการการศึกษาผูใหญขัน้ตอเนื่องระดับ 3-4-5 จนเปนทีรู่จักฮือฮากันมากในสมัยนัน้ ผู
เขารับการอบรมยังคงรําลึกถึง และนํามาใชประโยชนจนทุกวันนี้ 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 การเรียนรูเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญใหเขาใจไดดี ผูเรียนตองทําความเขาใจดวย
การรวมกิจกรรมการคิด การวิเคราะห เร่ืองราวตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนตามลําดับ และสรุปความคิดเปน
ขั้นเปนตอนตามไปดวยโดยไมตองกังวลวาคําตอบหรือความคิดที่ไดจะผิดหรือถูกเพียงใด เพราะไมมี
คําตอบใดถูกทั้งหมด และไมมีคําตอบใดผิดทั้งหมด เมื่อไดรวมกิจกรรมครบตามกําหนดแลวผูเรียนจะ
รวมกันสรุปแนวคิดเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญไดดวยตนเอง 

 ตอไปน้ีเราจะมาเรียนรูเร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ เพื่อนําไปสูการสรางความ
เขาใจเร่ือง การคิดเปนรวมกัน เร่ิมดวยการรวมกิจกรรมตาง ๆ เปนขั้นเปนตอนไปต้ังแตกิจกรรมที่ 1 – 

กิจกรรมที่ 5 โดยจะมีครูเปนผูรวมกิจกรรมดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**   ที่ใหวิทยากรที่เปนผูจัดอบรมและผูเขารับการอบรมมีสวนเรียนรูไปพรอมๆ กันดวย กระบวนการอภิปรายถกแถลงในรูปกระบวนการ
กลุมมีการวิเคราะหกรณีตัวอยางหลายเรื่อง ที่กําหนดขึ้น นําเหตุผล และขอคิดเห็นของกลุมมาสรุปสังเคราะหออกมาเปนความเชื่อพื้นฐาน
ทางการศึกษาผูใหญ (สมัยนั้น) หรือ กศน. (สมัยตอมา) ผลสรุปของการอภิปรายถกแถลงไมวาจะเปนกลุมไหนก็จะไดออกมาเปนทิศทาง
เดียวกันเพราะเปนสัจธรรมที่เปนความจริงในชีวิต 

      เราจะมาทําความรูจักกับความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญที่เปนปฐมบทของการคิดเปน
กนับางดีไหม 
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กิจกรรมท่ี 1 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 1 ที่เปนกรณีตัวอยางเร่ือง 
“หลายชวีติ” ใหผูเรียนทุกคน ครูอธิบายใหผูเรียนทราบวา ครูจะอานกรณีตัวอยางใหฟง 2 เที่ยวชาๆ ใครที่
พออานไดบางก็อานตามไปดวย ใครที่อานยังไมคลองก็ฟงครูอานและคิดตามไปดวย เมื่อครูอานจบแลวก็
จะพูดคุยกับผูเรียนเชิงทบทวนถึงเน้ือหาในกรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวีติ” เพื่อจะใหแนใจวาผูเรียนทุกคน
เขาใจเน้ือหาของกรณีตัวอยางตรงกันจากน้ันครูจึงอานประเด็น ซึง่เปนคําถามปลายเปด (คําถามที่ไมมี
คําตอบสําเร็จรูป) ที่กํากับมากับกรณีตัวอยางใหผูเรียนฟง 

ใบงานท่ี 1  กรณีตัวอยาง เร่ือง “หลายชวีติ” 

 

 

 

 

 

พระมหาสมชัย เปนพระนักเทศน มีประสบการณการเทศนมหาชาติกัณฑมัทรีที ่มีชื ่อเสียงเปนที ่
แพรหลาย  

                   ในหลายที่หลายภาคของไทย วัดหลายแหงตองจองทานไปเทศนใหงานของวัดนั้นๆ เพราะ
ญาติโยมขอรอง และพระนักเทศนทั้งหลายก็นิยมเทศนรวมกับทาน มหาสมชัยต้ังใจไววาอยาก 

                   เดินทางไปเทศนที่วัดไทยในอเมริกาสักคร้ังในชีวิต เพราะไมเคยไปตางประเทศเลย 

เจเกียว เปนนักธุรกิจชั้นนํา มีกิจการหลายอยางในความดูแล เชน กิจการเสื้อผาสําเร็จรูป กิจการจําหนาย 

                   สินคาโอทอป กิจการสงออกสินคาอาหารกระปอง กิจการจําหนายสินคาทางอินเทอรเน็ต 
แตเจเกียวไมมีลูกสืบสกุลเลย ต้ังความหวังไววาขอมีลูกสักคน แตก็ไมเคยสมหวังเลย 

ลุงแปน เปนเกษตรกรอาวุโส อายเุกนิ 60 ปแลว แตยังแข็งแรง มีฐานะดี ชอบทํางานทุกอยาง ไมอยูน่ิง  
                  ทาํงานสวนตัว งานสงัคม งานชวยเหลอืคนอ่ืน และงานบาํรุงศาสนาลงุแปนแอบมคีวามหวังลกึๆ  
                  อยากไดปริญญากิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสักแหงเพื่อเก็บไวเปนความภูมิใจของ
ตนเอง และวงศตระกลู 

เด็กหญิงนวลเพ็ญ เปนเด็กหญิงจนๆ ในตางจังหวัดหางไกล ไมเคยเห็น กรุงเทพฯ ไมเคยเขาเมือง ไมเคย
ออกจากหมูบานไปไกลๆ เลย ด.ญ. นวลเพ็ญคิดวาถามีโอกาสไปเที ่ยวกรุงเทพสักครั้งจะดีใจและมี
ความสุขมากที่สุด 

ทิดแหวง บวชเปนเณรต้ังแตเล็ก เมื่ออายุครบบวชกบ็วชเปนพระ เพิ่งสึกออกมาชวยพอทํานา ทิดแหวง 

                 ตัง้ความหวังไววาเขาอยากแตงงานกับหญิงสาวสาย ร่าํรวยสักคน จะไดมีชีวิตที่สุขสบาย ไม
ตอ ทํางานหนักเหมือนทีเ่ปนอยใูนปจจุบัน 

 

ประเด็น กรณีตัวอยางเร่ือง “หลายชวีติ” บอกอะไรบางเกี่ยวกับชีวิตมนุษย 

หลายชีวิต 
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แนวทางการทํากจิกรรม 

                   ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2-3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพื่อ
เปนผูนําอภิปรายและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมและนําผลการอภิปรายของกลุมเสนอตอที่
ประชุมใหญ จากนั้นใหผูเรียนทุกกลุมอภิปรายถกแถลงเพือ่หาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดให ครู
ติดตามสังเกต เหตุผลของกลุมหากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชี้แนะใหอภิปรายเพิ่มเติม ในสวนของ
ขอมูลที ่ยังขาดอยูไดเลขานุการกลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนด ใหเปน
คําตอบสั้นๆ ไดใจความเทานัน้ และนําคําตอบนั้นไปรายงานในทีป่ระชุมกลุมใหญ หากมีผูเรียนไมมาก
นักครูอาจไมตองแบงกลุมยอย ใหผูเรียนทุกคนรวมอภิปรายถกแถลง หรือสนทนาแลกเปลีย่นความคิด
กนัในกลมุใหญเลยโดยมีประธานหรือหัวหนากลุมเปนผูนํา และมีเลขานุการกลุมเปนผูบันทึกขอคิดเห็น
ของคนในกลุม ลงบนกระดาษปรูฟ หรือกระดานดํา (ครูอาจเปนผูชวยบันทึกได) 

  ในการประชุมกลุมใหญ ผูแทนกลุมยอยนําเสนอรายงาน ครูบันทึกขอคิดเห็นของกลุม
ยอยไวที่กระดาษปรูฟ ซึ่งเตรียมจัดไวกอนแลว เมื่อทุกกลุมรายงานแลว ครูนําอภิปรายในกลุมใหญถึง
คําตอบของกลุม ซี่งจะหลอมรวมบูรณาการคําตอบของกลุมยอยออกมาเปนคําตอบประเด็นอภิปรายของ
กรณีตัวอยาง “หลายชวีติ” ของกลุมใหญ จากนั้นครูนําสรุปคําตอบที่ไดเปนขอเขียนที่สมบูรณขึ้น และนํา
คาํตอบน้ันบนัทกึในกระดาษปรูฟติดไวใหเห็นชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กรณีตัวอยางเรื่อง “หลายชีวิต” เริ่มเปดตัวออกมาเปนเรื่องแรก ผูเรียนจะตองติดตาม
ตอไปดวยการทํากิจกรรมที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ถึงที่ 5 ตามลําดับ จึงจะพบคําตอบวา “ความเชือ่พืน้ฐานทาง
การศึกษาผูใหญ คอือะไรแน และจะเปนปฐมบทของ “การคิดเปน” อยางไร พักสักครูกอนนะ 

 

 

 

ตั ว อ ย า ง  ข อ ส รุ ป ข อ ง ก ร ณี
ตัวอยาง เรื่อง “หลายชีวิต” จาก
ความเห็นของผูเรียนหลายกลุมที่
ผานมา ปรากฏดังในกรอบดาน
ขวามือตัวอยางขอสรุปนี ้อาจ
ใกลเคียงกับขอสรุปของทานก็ได 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“หลายชีวิต” 

-------------- 

คนแตละคนมีความแตกตางกัน มีวิถีการดําเนินชีวิตที่ไม
เหมือนกัน แตทุกคนมีความตองการที ่คลายกัน คือ 
ตองการประสบความสําเร็จ ซึง่ถาบรรลุตามตองการของ
ตน คนน้ันก็จะมีความสุข 
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กิจกรรมท่ี 2 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 2 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง 
“แปะฮง” ครูดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 1 

 

 

ใบงานท่ี 2  กรณีตัวอยางเร่ือง แปะฮง 

 

 

 

   

                            ทานขุนพิชิตพลพาย เปนคหบดีมีชื่อเสียงมากในดานความเมตตากรุณาทานเปนคนที่
พรอมไปดวยทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวาร เกียรติยศ ชื่อเสียง และสุขกายสบายใจ 

  ตาแปะฮง เปนชายจีนชราตัวคนเดียว ขายเตาฮวย อาศัยอยูที่หองแถวเล็กๆ หลังบานขุน
พิชิต แปะฮงขายเตาฮวยเสร็จกลับบานตอนเย็นตกค่ําหลังจากอาบน้ําอาบทากินขาวเสร็จก็น่ังสีซอ
เพลดิเพลนิทกุวันไป 

  วันหนึ่งทานขุนคิดวา แปะฮงดูมีความสุขดี แตถาไดมีเงินมากขึ้นคงจะมีความสุขอยาง
สมบูรณมากขึ้น ทานขุนจึงเอาเงินหน่ึงแสนบาทไปใหแปะฮง จากนั้นมาเปนเวลาอาทิตยหน่ึงเต็มๆ ทาน
ขุนไมไดยินเสียงซอจากบานแปะฮงอีกเลย ทานขุนรูสึกเหมือนขาดอะไรไปอยางหน่ึง เย็นวันที่แปด
แปะฮงก็มาพบทานขุน พรอมกับนําเงินที่ยังเหลืออีกหลายหมื่นมาคืน แปะฮงบอกทานขุนวา 

  “ผมเอาเงินมาคืนทานครับ ผมเหน่ือยเหลอืเกิน มีเงินมากก็ตองทํางานมากขึ้นตองคอย
ระวังรักษาเงินทอง เตาฮวยก็ไมไดขาย ตองไปลงทุนทางอ่ืนเพื่อใหรวยมากขึ้นอีกลงทุนแลวก็กลัว
ขาดทุน เหน่ือยเหลือเกิน ผมไมอยากไดเงินแสนแลวครับ” 

  คืนนั้นทานขุนก็หายใจโลงอก เมื่อไดยินเสียงซอจากบานแปะฮง แทรกเขามากับสายลม 

 

ประเด็น ในเร่ืองของความสุขของคนในเร่ืองนี้ ทานไดแนวคดิอะไรบาง? 

 

แนวทางการทํากจิกรรม 

1. เลขานุการกลุมบันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปราย ความเห็นอาจมีหลายคําตอบก็ได 

2. เปรียบเทียบความเห็น หรือคําตอบของกลุมผูเรียนกับตัวอยางขอสรุปที่นําเสนอวาใกลเคียงกัน
หรือไมเพียงใด 

3. เลือกขอคิดหรือคําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

 

แปะฮง 
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4. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดที่เลือกบันทึกไวคือ 

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

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

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

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

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

…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง ขอสรุปของกรณีตัวอยาง 
เร่ือง “แปะฮง” จากความเห็นของ
ผูเรียนหลายกลุมที ่เคยเสนอไวดัง
ปรากฏในกรอบดานขวามือ ตัวอยาง
ขอสรุปนี้อาจใกลเคียงกับขอสรุป
ของกลุมของทานก็ได 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“แปะฮง” 

----------- 

เมื ่อคนมีความแตกตางกัน  แตทุกคนตางก็
ตองการความสุข ดังนั้น ความสุขของแตละคนก็
อาจไมเหมือนกัน ตางกันไปตามสภาวะของ    

แตละบุคคลที่แตกตางกันดวย 
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กิจกรรมท่ี 3 

  ครูและผูเรียนน่ังสบายๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 3 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง 
“ธญัญวดี” ครูดําเนินกิจกรรมเชนเดียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 2 

 

ใบงานท่ี 3  กรณีตัวอยางเร่ือง “ธญัญวดี” 

 

 

 

 

  ธัญญวดีไดรับการบรรจุเปนครูในโรงเรียนมัธยมทีต่างจังหวัด พอเปนครูได 1 ป ก็มีอัน
เปนตองยายเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนทีธ่ัญญวดียายเขามาทําการสอนเปนโรงเรียนมัธยม
เชนเดียวกัน แตมีการสอนการศึกษาผูใหญ ระดับที่ 3-4 และ 5 ในตอนเย็นอีกดวย มาเมือ่เทอมทีแ่ลว    
ธัญญวดีไดรับการชักชวนจากอาจารยใหญใหสอนการศึกษาผูใหญในตอนเย็น ธัญญวดี เห็นวาตัวเองไม
มีภาระอะไรก็เลยตกลงโดยไมตองคิดถึงเร่ืองอ่ืน ซ้ํายังจะมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกดวย 

  แตธัญญวดีจะคิดผิดหรือเปลาไมทราบ เริม่ตนจากเสียงกระแนะกระแหนจากครูเกาบาง
คนวามาอยูยังไมทันไรก็ไดสอนภาคค่ํา สวนครูเกาทีส่อนภาคค่าํ ก็เลือกสอนเฉพาะชั่วโมงตนๆ โดยอาง
วา เขามีภารกิจที่บาน ธัญญวดียังสาว ยังโสด ไมมีภาระอะไรตองสอนชั่วโมงทายๆ ทําใหธัญญวดีตอง
กลับบานดึกทุกวัน ถึงบานก็เหน่ือย อาบนํ้าแลวหลับเปนตายทุกวัน 

  การสอนของครูภาคค่าํ สวนใหญไมคอยคํานึงถึงผูเรียน เขาจะรีบสอนใหหมดไป
ชัว่โมงหนึ่งๆ เทานั้น เทคนิคการสอนทีไ่ดรับการอบรมมา เขาไมนําพา ทํางานแบบขอไปที เชาชามเย็น
ชาม     ธัญญาวดีเห็นแลวก็คิดวา คงจะรวมสังฆกรรมไมได จึงพยายามทุมเทกําลังกายกําลังใจและเวลา 
ทําทุกๆ วิถีทาง  เพือ่หวังจะใหครูเหลานั้นไดเอาเยี่ยงอยางของตนบางแตก็ไมไดผล ทุกอยางเหมือนเดิม 
ธัญญวดีแทบหมดกําลังใจไมมีความสุขเลย คิดจะยายหนีไปอยูทีอื่น่ มาฉุกคิดวาที่ไหนๆ คงเหมือนๆกัน 
คนเราจะใหเหมือนกนัหมดทกุคนไปไมได 

 

ประเด็น ถาทานเปนธัญญวดี ทําอยางไรจึงจะอยูในสังคมน้ันไดอยางมีความสุข 

 

 

ธัญญวด ี
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แนวทางการทํากจิกรรม 

1. เลขานุการกลุมบันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปรายความเห็นอาจมีหลายคําตอบก็ได 

2. เปรียบเทียบความเห็น หรือคําตอบของกลุมผูเรียนกับตัวอยางขอสรุปที่นําเสนอวาใกลเคียงกัน
หรือไมเพียงใด 

3. เลือกขอคิดหรือคําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดไว 1 คําตอบ 

4. คําตอบที่กลุมคิดวาดีที่สุดที่เลือกบันทึกไวคือ 

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

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

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

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

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

…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง
เร่ือง “ธัญญวดี” จากความเห็นของ
ผูเรียนหลายกลุมที ่เคยเสนอไวดัง
ป ร า ก ฏ ดัง ใ นก ร อบ ด า น ข วา มื อ 

ตัวอยางขอสรุปนี้อาจจะใกลเคียงกับ
ขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“ธญัญวดี” 

--------------------- 

     การที่คนเราจะมีชีวิตอยูไดอยางเปนสุขนั้น ตอง
รูจักปรับตัวเองใหเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม
หรือปรับสถานการณสิ่งแวดลอมใหเขากับตนเอง
หรือปรับทั ้งสองทางใหเขาหากันไดอยางผสม
กลมกลืนก็จะเกิดความสุขได 
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กิจกรรมท่ี 4 

                          ครูและผูเรียนน่ังสบาย ๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 4 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง 
“วุน” ครูดําเนินกิจกรรมที่ 4 เชนเดียวกับการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 3 

 

ใบงานท่ี 4 กรณีตัวอยางเร่ือง “วุน” 

 

 

 

  หมูบานดอนทรายมูลทีเ่คยสงบเงียบมาแตกาลกอน กลับคึกคักดวยผูคนที่อพยพเขาไป
อยูเพิ่มกันมากขึ้นๆ ทุกวัน ทั้งนี้เปนเพราะการคนพบพลอยในหมูบาน มีการตอไฟฟา ทําใหสวางไสว 
ถนนลาดยางอยางดี รถราวิง่ดูขวักไขวไปหมด สิง่ทีไ่มเคยเกิดขึ้นมากอนก็เกิดขึน้ เชน เมื่อวานเจาจุกลูก
ผูใหญจาง ถูกรถจากกรุงเทพฯ ทับตายขณะวิง่ไลยิงนก เมือ่เดือนกอน น.ส.เหรียญเงิน เทพีสงกรานตปนี้ 
ถูกไฟฟาดูดขณะรีดผาอยู ซองผูหญิงเกิดขึน้เปนดอกเห็ด เพือ่ตอนรับผูคนที่มาทําธุรกิจ ที่รายก็คือเปนที่
เที่ยวของผูชายในหมูบานน้ีไปดวย ทําใหผัวเมียตีกันแทบไมเวนแตละวัน 

  ครูสิงหแกนั่งดูเหตุการณตางๆ ทีเ่กิดขึ้นแลว ไดแตนั่งปลงอนิจจัง “เออ ไอพวกนี้เคย
สอนจําจีจ้้ําไชมา ตั้งแตหัวเทากําปน เดี๋ยวนี้ดูมันขัดหูขัดตากันไปหมด จะสอนมันอยางเดิมคงจะไปไม
รอดแลว เราจะทําอยางไรดี” 

 

ประเด็น 

  1. ทําไมจึงเกิดปญหาตางๆ เหลาน้ีขึ้นในหมูบานดอนทรายมูล 

  2. ถาทานเปนคนในหมูบานทรายมูล ทานจะแกปญหาอยางไร 

  3. ทานคิดวา การเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนเชนน้ี ควรเปนอยางไร 

 

 

 

“วุน” 
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แนวทางการทํากจิกรรม 

1. บันทึกความเห็นของกลุมที่รวมกันอภิปรายถกแถลง ความเห็นอาจมีหลายขอ 

2. เปรียบเทียบความเห็น ที่กลุมผูเรียนเสนอกับตัวอยางขอคิดเห็นที่เสนอไววาใกลเคียงกันหรือไม 
เพียงใด 

3. เลือกคําตอบหรือขอคิดเห็นที่กลมุผูเรียนเลือกไววาดีที่สุดบันทึกไว 1 คําตอบ 

4. คําตอบที่เลือกไวคือ 

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

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

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

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

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

…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง
เ ร่ือง  “วุน” จา ก ค วา ม เ ห็นข อง
ผูเรียนหลายกลุมที่เคยเสนอไวดังที่
ป ร า ก ฏ ใ น ก ร อ บ ด า น ข ว า มื อ
ตัวอยางขอสรุปนี้อาจจะใกลเคียง
กับขอสรุปของกลุมของทานก็ได 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“วุน” 

----------------------------  

     สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความ
เจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีวิ ่งเขาสูชุมชนอยาง
รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา จนคนในชุมชนตั้งรับ
ไมทัน ปรับตัวไมไดจึงเกิดปญหาทีห่ลากหลายทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา 
อาชีพ ความมั ่นคง และความปลอดภัยของคนใน
ชุมชน การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจะใชวิธี
สอนโดยการบอกการอธิบายของครูใหผูเรียนจําได
เทานัน้คงไมเพียงพอแตตองใหผูเรียนรูจักคิดรูจักการ
แกปญหาทีต่องไดขอมูลทีห่ลากหลายมาประกอบการ
คิดแกปญหาใหสอดคลองกับความเชื่อ ความจําเปน
ของตนเอง และความตองการของชุมชนดวย 
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กิจกรรมท่ี 5  

ครูและผูเรียนน่ังสบาย ๆ อยูกันเปนกลุม ครูแจกใบงานที่ 5 ที่เปนกรณีตัวอยาง เร่ือง “สู
ไหม” ครูเปดเทปที่อัดเสียง กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” ใหผูเรียนฟงพรอม ๆ กัน ถาไมมีเทปครูตองอาน
ใหฟงแบบละครวิทยุ เพื่อสรางบรรยากาศใหต่ืนเตนตามเนื้อหาในกรณีตัวอยางเมื่อครูอานจบแลวก็จะ
พูดคุยกับผูเรียนในเชิงทบทวนถึงเน้ือหาและเหตุการณในเน้ือเร่ืองของกรณีตัวอยางตรงกันไมตกหลน 
จากน้ันครูจึงเสนอประเด็นกํากับกรณีตัวอยางใหผูเรียนนําไปอภิปรายถกแถลง เพื่อหาคําตอบในกลมุยอย 

 

ใบงานท่ี 5  กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” 

 

  

 

ผมตกใจสะดุงต่ืนขึ้นเมื่อเกิดเสียงเอะอะ พอลืมตาขึ้นมา เห็นทุกคนยืนกันเกือบหมดรถ “ทุกคน
น่ังลงอยูน่ิง ๆ อยาเคลื่อนไหวไมงั้นยิงตายหมด” เสียงตวาดลั่นออกมาจากปากของเจาชายหนาเหีย้ม คอ
สั้นที่ยืนอยูหนารถ กําลังใชปนจออยูที่คอของคนขับ 

ผมรูทันทีวารถทัวรที่ผมโดยสารคันนีถู้กเลนงานโดยเจาพวกวายรายแน หันไปดูดานหลัง เห็น
ไอวายรายอีกคนหน่ึงถือปนจังกาอยู ผมใชมืออันสั่นเทาลวงลงไปในกระเปากางเกง คลํา .38 เหาไฟของ
ผมซึ่งซื้อออกมาจากรานเมื่อบายนีเ้อง นึกในใจวา “โธเพิ่งซื้อเอามายังไมทันยิงเลย เพียงใสลูกเต็มเทา
น้ันเองก็จะถูกคนอ่ืนเอาไปเสียแลว” 

เสียงเจาตาพองหนารถตะโกนขูบอกคนขับรถ “หยุดรถเดีย๋วนี ้มึงอยากตายโหงหรือไง” ผมนึก
ในใจวา เดีย๋วพอรถหยุดมันคงตองใหเราลงจากรถแลวกวาดกันเกลีย้งตัว แตผมตองแปลกใจแทนที่รถ
จะหยุดมันกลับยิง่เร็วขึ้นทุกที ทุกที ยิง่ไปกวานัน้รถกลับสายไปมาเสียดวย ไอพวกมหาโจรเซไปเซมา 
แตเจาตาพองยังไมลดละ แมจะเซออกไปมันก็กลับวิง่ไปยืนประชิดคนขับอีก พรอมตะโกนอยู
ตลอดเวลา “หยุดโวย หยุด ไอน่ี กูลงไปไดละมึง จะเหยียบใหคาสนทีเดียว” 

รถคงตะบึงไปตอ คนขับบาเลือดเสียแลว ผมไมแนใจวาเขาคิดอยางไร ขณะนั้นผมกวาดสายตา
เห็นผูชายที่น่ังถัดไปทางมาน่ังดานซาย เปนตํารวจยศจากําลังจองเขม็งไปทีไ่อวายรายและถัดไปอีกเปน
ชายผมสัน้เกรียนอีก 2 คน ใสกางเกงสีกากี และสีขี้มา ผมเขาใจวาคงจะเปนตํารวจหรือทหารแน กําลัง
เอามือลวงกระเปากางเกงอยูทั้งสองคน 

บรรยากาศตอนนัน้ชางเครียดจริง ๆ ไหนจะกลัวถูกปลน ถูกยิง ไหนจะกลัวรถคว่าํ ทุกคนเกร็ง
ไปหมด ทุกสิ่งทุกอยางถึงจุดวิกฤตแลว 

ประเด็น   

1. ถาคุณอยูในเหตุการณอยางผม คุณจะตัดสินใจอยางไร 

2. กอนที่คุณจะตัดสนิใจ คุณคิดถึงอะไรบาง 

“สูไหม” 
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แนวทางการทํากจิกรรม 

 ครูแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 – 3 กลุมยอย ใหผูเรียนเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุมเพื่อ
เปนผูนําและผูจดบันทึกผลการอภิปรายของกลุมตามลําดับ และนําผลการอภิปรายที่บันทึกไวไปเสนอตอ
ที่ประชุมใหญ จากนั้น ใหผูเรียนทุกกลุมอภิปรายถกแถลงเพื่อหาคําตอบตามประเด็นทีก่ําหนดให ครู
ติดตามสังเกต การใชเหตุผลของแตละกลุม หากขอมูลยังไมเพียงพอ ครูอาจชี้แนะใหอภิปรายเพิม่เติมได 
เลขานุการกลุมบันทึกผลการพิจารณาหาคําตอบตามประเด็นที่กําหนด และนําคําตอบนัน้ไปรายงานในที่
ประชุมกลุมใหญ (หากมีผูเรียนไมมาก ครูอาจใหมีการสนทนาหรืออภิปรายถกแถลงกันในกลุมใหญเลย 
โดยไมตองแบงกลุมยอยก็ได) 

 ในการประชุมกลุมใหญ ครูเตรียมกระดาษปรูฟแบงเปน 3 ชอง ใหหัวขอแตละชองวา ขอมูลทาง
วิชาการ ขอมูลดานตนเอง และขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม ขอมูลทางวิชาการ คือ ขอมูลทีเ่ปนความรู 
ความจริง ทฤษฎี ตํารา ฯลฯ ขอมูลเกีย่วกับตนเอง คือ ขอมูลสวนตัวของผูคิด ผูวิเคราะหเอง เชน 
ประสบการณของผูวิเคราะห ความชอบ ความถนัด ความสนใจ จุดออน จุดแข็ง  ความรัก ความชอบ 
ความกลัว ความกลาของตนเอง ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม คือ ขอมูลที่อยูในสังคมรอบตัวของ
ผูวิเคราะห เชน ความเชือ่ วัฒนธรรมประเพณี สภาวะแวดลอม กฎหมายขอบังคับ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
กระแสสังคม ฯลฯ นํามาติดไวลวงหนา เมื่อแตละกลุมรายงานถึงเหตุผลของกลุมวาสูหรือไมสู เพราะ
เหตุผลอะไร ขอมูลที่นํามาเสนอจะถูกบันทึกลงในชองทีเ่หมาะสมกับขอมูลนั้น ๆ เชน ถายกเหตุผลวาสู 
หรือไมสู เพราะสังเกตจากปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูคนรอบขางในรถ ก็นาจะบันทึกเหตุผลนั้นลงใน
ชองที่ 3 เร่ืองขอมูลดานสังคมสิง่แวดลอม หากเหตุผลที่เสนอเปนเรือ่งความมัน่ใจหรือความเขมแข็งทาง
จิตใจของตนเองก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 2 ขอมูลดานตนเอง หรือถาเหตุผลที่เสนอเปนเรือ่งของ
ความรูเรือ่งการยิงปน ชนิดของปน ก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 1 ขอมูลทางวิชาการ เปนตน เมือ่ทุกกลุม
รายงานและขอมูลถูกบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลทัง้ 3 กลุมแลว ครูนํากระดาษปรูฟที่บันทึกขอมูลทั้ง 
3 ดานขึน้มาใหผูเรียนพิจารณาแลวจะถามผูเรียนวา พอใจกับการคิด การตัดสินใจหรือยัง ถายังไมพอใจ
ใหทุกคนเพิ่มเติมตามที่ตองการ จากน้ัน ครูสรุปใหผูเรียนเขาใจวา การคิดการแกปญหาตาง ๆ ผูแกปญหา
จะมีการนําขอมูลมาประกอบการคิดอยางนอย 3 ประการ เสมอ คือ ขอมูลวิชาการ ขอมูลตนเอง และ
ขอมูลสังคมสิง่แวดลอม อาจมีคนคิดถึงขอมูลดานอืน่ ๆ อีกก็ได แตจะมีขอมูลหลักอยางนอย 3 ประการ
เสมอ การคิดแกปญหานั้นจึงจะรอบคอบและพอใจ ถายังไมพอใจก็ตองกลับไปคิดถึงปญหาและขอมูลที่
นํามาคิดแกไข พยายามคิดหาขอมูลเพิม่เติมแตละดานใหมากขึ้น จนพอเพียงทีจ่ะใชแกปญหาจนพอใจก็
ถือวา การคิดการแกปญหาน้ันเสร็จสิ้นดวยดี 

ในการประชุมกลุมใหญ ครูเตรียมกระดาษปรูฟแบงเปน 3 ชองใหหัวขอในแตละชองวางวา
ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลดานตนเอง และขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม นํามาติดไวลวงหนา ขอมูลทาง
วิชาการ คือ ขอมูลที่เปนความรู ความจริง ทฤษฎี ตํารา ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง คือ ขอมูลสวนตัวของผู
คิด ผูวิเคราะหเอง เชน ประสบการณของผูวิเคราะห ความชอบ ความถนัด ความสนใจ จุดออน จุดแข็ง  
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ความรัก ความชอบ ความกลัว ความกลาของตนเอง ฯลฯ เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอม คือ 
ขอมูลที่อยูในสังคมรอบตัวของผูวิเคราะห เชน ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี สภาวะแวดลอม กฎหมาย
ขอบังคับ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กระแสสังคม ฯลฯ เปนตน เมื่อแตละกลุมรายงานถึงเหตุผลของกลุมวาสู
หรือไม เพราะเหตุผลอะไร ขอมูลที่นํามาเสนอจะถูกบันทึกลงในชองที่เหมาะสมกับขอมูลนัน้ๆ เชน ถา
ยกเหตุผลวาสู หรือไมสู เพราะสังเกตจากปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของผูคนรอบขางในรถ ก็นาจะบันทึก
เหตุผลนั้นลงในชองที่ 3 เร่ืองขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม หากเหตุผลที่เสนอเปนเรื่องความมั่นใจหรือ
ความเขมแข็งทางจิตใจของตนเองก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 2 ขอมูลดานตนเอง หรือถาเหตุผลทีเ่สนอ
เปนเร่ืองของความรูเร่ืองการยิงปน ชนิดของปน ก็บันทึกเหตุผลลงในชองที่ 1 ขอมูลทางวิชาการ เปนตน 
เมื่อทุกกลุมรายงานและขอมูลถูกบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลทั้ง 3 กลุมแลว ครูนํากระดาษปรูฟที่
บันทึกขอมูลทั้ง 3 ดานขึ้นมาใหผูเรียนพิจารณาแลวจะถามผูเรียนวา พอใจกับการคิด การตัดสินใจหรือยัง 
ถายังไมพอใจใหทุกคนเพิ่มเติมตามที่ตองการ จากนั้นครูสรุปใหผูเรียนเขาใจวา การคิดการแกปญหา
ตางๆ ผูแกปญหาจะมีการนําขอมูลมาประกอบการคิดอยางนอย 3 ประการ เสมอคือ ขอมูลวิชาการ ขอมูล
ตนเอง และขอมูลสังคมสิ่งแวดลอม อาจมีคนคิดถึงขอมูลดานอ่ืนๆ อีกก็ได แตจะมีขอมูลหลักอยางนอย 3 

ประการเสมอ การคิดแกปญหานั้นจึงจะรอบคอบและพอใจ ถายังไมพอใจก็ตองกลับไปคิดถึงปญหาและ
ขอมูลที่นํามาคิดแกไข พยายามคิดหาขอมูลเพิม่เติมแตละดานใหมากขึ้น จนพอเพียงทีจ่ะใชแกปญหาจน
พอใจก็ถือวา การคิดการแกปญหาน้ัน เสร็จสิ้นดวยดี 
 
ตัวอยาง แบบฟอรมในการเตรียมบันทึกขอมูลจากการคิดการสรุปของผูเรียน หลังจากอภิปรายถกแถลง
กรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” แลวครูนํามาบันทึกลงตารางในกระดาษปรูฟขางลางนี้ 
1. ขอมูลทางวิชาการ 2. ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 3.ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................ 
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ตัวอยาง  แบบฟอรมในการเตรียมบันทึกขอมูลจากการคิดการสรุปของผูเรียน หลังจากอภิปรายถก
แถลงกรณีตัวอยางเร่ือง “สูไหม” แลวครูนํามาบันทึกลงตารางในกระดาษปรูฟขางลางน้ี 

1 

ขอมูลทางวิชาการ 

2 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

3 

ขอมูลทางสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ตัวอยางขอสรุปของกรณีตัวอยาง  
เร่ือง “สูไหม” จากความเห็นของ 

ผูเรียนหลายกลุมหลายคนที่เคย 

เสนอไว ดังที่ปรากฏในกรอบ 

ดานขวามือ ตัวอยางขอสรุปน้ี 

อาจจะใกลเคียงกับขอสรุปของ 

กลุมของทานก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

ขอสรุปผลการอภิปรายจากกรณีตัวอยางเร่ือง 

“สูไหม” 

-------------- 

 ป ญ ห า ใ น สั ง ค ม ป จ จุ บั น ซั บ ซ อ น แ ล ะ
เปลีย่นแปลงรวดเร็ว การเรียนรูโดยการฟงการจําจาก
การสอนการอธิบายของครูอยางเดียวคงไมพอทีจ่ะ
แกปญหาไดอยางยั ่งยืน ทันตอเหตุการณ การสอนให
ผูเรียนรูจักคิดเอง โดยใชขอมูลที่หลากหลายอยางนอย  
3 ประการ คือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักวิชาการ ขอมูล
เกีย่วกับตนเอง และขอมูลเกีย่วกับสภาพของสังคม
สิ่งแวดลอม มาประกอบในการคิด การตัดสินใจอยาง
พอเพียงก็จะทําใหการคิด การตัดสินใจเพื่อแกปญหานัน้
มีความมั่นใจและถูกตองมากขึ้น 
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เมือ่ผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม ความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ ครบทัง้ 5 กิจกรรม
แลว ครูนํากระดาษปรูฟที่สรุปกรณีตัวอยางทั้ง 5 แผนติดผนังไว เชิญทุกคนเขารวมประชุมกลุมใหญแลว
ใหผูเรียนบางคนอาสาสมัครสรุปความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญใหเพือ่นฟง จากนัน้ครูสรุป
สุดทายดวยบทสรุปตัวอยางดังน้ี 

  ความเชื่อพืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญ เชื่อวาคนทุกคนมีพืน้ฐานที่แตกตางกัน ความ
ตองการก็ไมเหมือนกันแตทุกคนก็มีจุดมุงหมายปลายทางของตนที่จะกาวไปสูความสําเร็จ ซึง่ถาบรรลุถึง
สิง่นัน้ไดเขาก็จะมีความสุข ดังนัน้ ความสุขเหลานี้จึงเปนเรื่องตางจิตตางใจทีก่ําหนดตามสภาวะของตน 

อยางไรก็ตามการจะมีความสุขอยูไดในสังคม จําเปนตองปรับตัวเอง และสังคมใหผสมกลมกลืนกันจน
เกิดความพอดีแกเอกัตภาพ และบางครัง้หากเปนการตัดสินใจที่ไดกระทําดีที่สุดตามกําลังของตัวเองแลว 
ก็จะมีความพอใจกับการตัดสินใจนัน้ อีกประการหนึง่ในสังคมที่มีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วนี ้การที่
จะปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมใหเกิดความพอดีนั้น จําเปนตองรูจักการคิด การแกปญหา การเรียนการ
สอนที่จะใหคนรูจักแกปญหาไดน้ัน การสอนโดยการบอกอยางเดียวคงไมไดประโยชนมากนัก การสอน
ใหรูจักคิด รูจักวิเคราะหจึงเปนวิธีทีค่วรนํามาใช กระบวนการคิด การแกปญหามีหลากหลายวิธีแตกตาง
กันไป แตกระบวนการคิด การแกปญหาทีต่องใชขอมูลประกอบการคิด การวิเคราะหอยางนอย 3 

ประการ คือขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกีย่วกับตัวเอง และขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิง่แวดลอม ซึง่เมื่อนํา
ผลการคิดน้ีไปปฏิบัติแลวพอใจ มีความสุข ก็จะเรียกการคิดเชนน้ันวา คิดเปน 
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บทสรุป เร่ืองความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ 

 เราไดเรียนรูถึงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผูใหญ โดยการทํากิจกรรมรวมกันทั้ง 5 กิจกรรม
แลวดังบทสรุปที่ไดรวมกันเสนอไวแลว ความเชื่อพื้นฐานที่สรุปไวน้ีคือ ความเชือ่พื้นฐานที่เปนความจริง
ในชีวิตของคนที ่กศน. นํามาเปนหลักใหคนทํางาน กศน. ตลอดจนผูเรียนไดตระหนักและเขาใจแลว
นําไปใชในการดํารงชีวิตเพื่อการคิด การแกปญหา การทํางานรวมกับคนอืน่ การบริหารจัดการในฐานะ
เปนนายเปนผูนําหรือผูตาม ในฐานะผูสอน ผูเรียนในฐานะเปนสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชน
และสังคม เพื่อใหรูจักตัวเอง รูจักผูอื่น รูจักสภาวะสิ่งแวดลอม การคิดการตัดสินใจตาง ๆ ที่คํานึงถึง
ขอมูลที่เพียงพออยางนอยประกอบดวยขอมูล 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ
ขอมูลเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลอม ดวยความใจกวาง มีอิสระ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ไมเอาแตใจ
ตนเอง จะไดมีสติ รอบคอบ ละเอียดถี่ถวน ไมผิดพลาดจนเกินไป เราถือวาความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษา
ผูใหญ ดังกลาวนี้ คือ พื้นฐานเบือ้งตนของการนําไปสูการคิดเปน หรือเรียกตามภาษานักวิชาการวา ปฐม
บทของกระบวนการคิดเปน 
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เร่ืองที่  2  คดิเปนและกระบวนการคิดเปน 

 ในเร่ืองที่ 1 เราไดเรียนรูเรือ่งของความเชือ่พืน้ฐานทางการศึกษาผูใหญมาแลววา เปนพืน้ฐาน
หรือปฐมบทของคิดเปน เปนความจริงหรือสัจธรรมในชีวิตที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตใหมี
ความสุขได ดังนั้น คิดเปนจึงควรจะเปนเรื่องที่อยูในแวดวงของความจริงทีอ่ยูในวิถีการดํารงชีวิตของ
มนุษยและสามารถนํามาปรับใชในการเรียนรูและการมีชีวิตอยูรวมกับ เพือ่นมนุษยอยางเปนสุขได 
เพื ่อใหผูเรียนไดเรียนรูเรือ่งคิดเปนอยางกวางขวางเพิม่ขึ ้นขอใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมทีก่ําหนดให
ตอไปน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนไปหาความหมายของคําวา คิดเปนในแงมุมตาง ๆ ทั้งโดยการอานหนังสือ สนทนา
ธรรม ฟงวิทยุ คุยกับเพื่อน ฯลฯ แลวบันทึกการคิดดังกลาวลงในหนาวางของแบบเรียนนี้อยางสัน้ ๆ โดย
ไมตองกังวลวาจะไมถูกตอง 

1. คิดเปน คือ ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

2. คิดเปน คือ ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

3. คิดเปน คือ ......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

4. คิดเปน คือ ......................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 

กิจกรรมท่ี 2 

 ขอใหผูเรียนลองใหความเห็นของผูเรียนเองบางวา คิดเปนคืออะไร โดยไมตองกังวลวาจะไม
ถูกตอง 

คิดเปน คือ ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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ขอใหผูเรียนนําบันทึกความเขาใจที่ไดศึกษาเร่ือง คิดเปน ในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ไปปรึกษาครูวา 
ทานมีความเขาใจเร่ืองคิดเปนมากนอยเพียงใด ครูใหคะแนนผูเรียนแตละคนดวยเคร่ืองหมาย 9 

 

                                     เขาใจดีมาก                            เขาใจดีพอควร 

ใหผูเรียนไดศึกษาเรื่องของคิดเปนและกระบวนการคิดเปนตอไปนี้อยางชา ๆ ไมตองรีบรอน 
แลวใหคะแนนความเขาใจของตัวเองดวยเครือ่งหมาย  9 ลงในกรอบการประเมินหลังจากการทําความ
เขาใจเสร็จแลว 

คิดเปนและกระบวนการคิดเปน 

“คิดเปน” เปนคําไทยสั้น ๆ งาย ๆ ที่ดร.โกวิท วรพิพัฒน ใชเพือ่อธิบายถึงคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงคของคนในการดํารงชีวิตอยูในสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และซับซอน ไดอยาง
ปกติสุข “คิดเปน” มาจากความเชื่อพื้นฐานเบื้องตนที่วาคนมีความแตกตางกันเปนธรรมดา แตทุกคนมีความ
ตองการสูงสุดเหมือนกันคือความสุขในชีวิต คนจะมีความสุขไดก็ตอเมื่อมีการปรบตัวเองและสังคม 
สิง่แวดลอมใหเขาหากนัอยางผสมกลมกลนืจนเกดิความพอดี นําไปสูความพอใจและมีความสุข อยางไรก็ตาม
สังคมสิ่งแวดลอมไมไดหยุดน่ิง แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงอยูตลอดเวลากอใหเกิดปญหา 
เกดิความทกุข ความไมสบายกายไมสบายใจขึน้ไดเสมอ กระบวนการปรับตนเองกับสังคมสิ่งแวดลอมใหผสม
กลมกลืนจึงตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและทันการ คนที่จะทําไดเชนนี้ตองรูจักคิด รูจักใชสติปญญา รูจัก
ตัวเองและธรรมชาติสังคมสิ่งแวดลอมเปนอยางดี สามารถแสวงหาขอมูลที่เกี่ยวของอยางหลากหลายและ
พอเพียง อยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ตนเองมาเปนหลักในการวิเคราะหปญหาเพื ่อเลือกแนวทางการตัดสินใจที ่ดีที ่สุดในการแกปญหา หรือ
สภาพการณที่เผชิญอยูอยางรอบคอบ จนมีความพอใจแลวก็พรอมจะรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นอยาง
สมเหตุสมผล เกิดความพอดีความสมดุลในชีวิตอยางสันติสุข เรียกไดวา “คนคดิเปน” กระบวนการ คดิเปน อาจ
สรุปไดดังน้ี 
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 ทานอาจารย ดร.โกวิท วรพิพัฒน เคยกลาวไววา “คิดเปน” เปนคําเฉพาะที่หมายรวมทุก
อยางไวในตัวแลว เปนคําที่บูรณาการเอาการคิด การกระทํา การแกปญหา ความเหมาะสม ความพอดี 
ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม มารวมไวในคําวา “คิดเปน” หมดแลว น่ันคือ ตองคิด
เปน คิดชอบ ทําเปน ทําชอบ แกปญหาไดอยางมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ไมใชเพียงแคคิดอยาง
เดียว เพราะเร่ืองดังกลาวเปนขอมูลที่ตองนํามาประกอบการคิด การวิเคราะหอยางพอเพียงอยูแลว 

กระบวนการเรียนรูตามทิศทางของ “คิดเปน” น้ี ผูเรียนสําคัญที่สุด ผูสอนเปนผูจัดโอกาสจัด
กระบวนการ จัดระบบขอมูล และแหลงการเรียนรู รวมทั้งการกระตุนใหกระบวนการคิด การวิเคราะหได
ใชขอมูลอยางหลากหลาย ลึกซึง้และพอเพียง นอกจากนัน้ “คิดเปน” ยังครอบคลุมไปถึงการหลอหลอม
จิตวิญญาณของคนทํางาน กศน. ที่ปลูกฝงกันมาจากพี่สูนองนับสิบ ๆ ป เปนตนวา การเคารพคุณคาของ
ความเปนมนุษยของคนอยางเทาเทียมกัน การทําตัวเปนสามัญเรียบงาย ไมมีมุม ไมมีเหลี่ยม ไมมีอัตตา 

“คิดเปน” 
ปญหา กระบวนการคดิเปน ความสุข 

ขอมูลท่ีตองนํามาพิจารณา 

ไมพอใจ 

ลงมือปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ 

พอใจ 

ตนเอง สังคม วิชาการ 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

ท่ีหลากหลายและพอเพียง 

อยางละเอียดรอบคอบ 

การตัดสินใจ 

เลือกแนวทางปฏบิตัิ 
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ใหเกียรติผูอื่นดวยความจริงใจ มองในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในขาวมีดํา ในดํามีขาว ไมมีอะไรทีข่าวไป
ทั้งหมด และไมมีอะไรที่ดําไปทั้งหมด ทั้งน้ีตองมองในสวนดีของผูอ่ืนไวเสมอ 

จากแผนภูมิดังกลาวนี้ จะเห็นวา คิดเปนหรือกระบวนการคิดเปนนั้นจะตองประกอบดวย
องคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เปนกระบวนการเรียนรูที่ประกอบดวยการคิด การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลประเภท
ตาง ๆไมใชการเรียนรูจากหนังสือหรือลอกเลียนจากตําราหรือรับฟงการสอนการบอกเลา
ของครูแตเพยีงอยางเดียว 

2. ขอมลูทีน่าํมาประกอบการคดิ การวิเคราะหตาง ๆ ตองหลากหลาย เพียงพอ ครอบคลุม อยาง
นอย 3 ดาน คือ ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลเกี ่ยวกับตนเอง และขอมูลเกี ่ยวกับสังคม
สิ่งแวดลอม 

3. ผูเรียนเปนคนสําคัญในการเรียนรู ครูเปนผูจัดโอกาสและอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู 

4. เรียนรูจากวิถีชีวิต จากธรรมชาติและภูมิปญญา จากประสบการณและการปฏิบัติจริง ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. กระบวนการเรียนรูเปนระบบเปดกวาง รับฟงความคิดของผูอ่ืนและยอมรับความเปนมนุษย
ทีศ่รัทธาในความแตกตางระหวางบคุคลดังน้ันเทคนิคกระบวนการทีน่าํมาใชในการเรียนรูจึง
มักจะเปนวิธีการสานเสวนา การอภิปรายถกแถลง กลุมสัมพันธหรือกลมุสนทนา 

6. กระบวนการคิดเปนน้ัน เมื่อมีการตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติแลวจะเกิดความพอใจ มีความสุข 
แตถาลงมือปฏิบัติแลวยังไมพอใจก็จะมีสติไมทุรนทุราย ไมเดือดเน้ือรอนใจ แตจะกลับยอน
ไปหาสาเหตุแหงความไมสําเร็จ ไมพึงพอใจกับการตัดสินใจดังกลาว แลวแสวงหาขอมูล
เพิ่มเติม เพื่อหาทางเลือกในการแกปญหาแลวทบทวนการตัดสินใจใหมจนกวาจะพอใจกับ
การแกปญหาน้ัน 

 

ทานเขาใจเรื่องของคิดเปน และกระบวนการคิดเปนหรือยัง ? อยาลืมใสเครือ่งหมาย 3 เพื่อประเมิน
ตนเองดวย 

                                          เขาใจดี                                          เขาใจพอสมควร 
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เร่ืองที่ 4 ฝกทักษะการคิดเปน 

คิดเปน เปนเร่ืองของการสรางสมประสบการณที่จะทําความเขาใจกับความจริงของชีวิต 
คิดเปนนอกจากจะเปนการทําความเขาใจกับหลักการและแนวคิดแลว กระบวนการเรียนรูจะเนนหนักไป
ทีก่ารฝกปฏิบัติจากกรณีตัวอยาง และจากการปฏิบัติจริงในวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทัง้การได
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณจากการสานเสวนาหรืออภิปรายถกแถลงกับเพือ่นในกลุมดวย คน
มีทักษะสูงก็จะสามารถมองเห็นทางเลือกและชองทางในการแกปญหาไดรวดเร็วและคลองแคลวมากขึ้น 
ฉะนัน้ การฝกปฏิบัติบอยครัง้ และดวยวิธีทีห่ลากหลายก็จะชวยใหการแกปญหาไมผิดพลาดมากนัก ใน
ตอนสุดทายนี้เปนการเสนอกิจกรรมตัวอยางใหครูและผูเรียนไดรวมกันปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะ “คิด
เปน” ใหเขมแข็ง เฉียบคม ฉับไว จนเกิดสภาพคลองเปนธรรมชาติ และใชเวลาในการคิด การตัดสินใจที่
รวดเร็วขึน้ดวย 

 

กิจกรรมฝกทักษะท่ี 1  กรณีตัวอยางเร่ือง “ชาวบานบางระจัน” 

 ในราวป พ.ศ. 2310 พมาขาศึกไดยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาที่อยูในสภาพออนแอขาดความ
สมานฉันทสามัคคี แตมีชาวบานบางระจันกลุมหนึง่มีผูนําสําคัญ เชน ขุนสวรรค พันเรือง นายทองแสง
ใหญ นายแทน นายดอก นายทองเหม็น และนายจันหนวดเขียว ผูมีฝมือทางการรบโดยมีพระอาจารย
ธรรมโชติ พระสงฆผแูกกลาทางคาถาอาคมเปนศูนยรวมขวัญกําลังใจไดรวมกําลังกันเขาโจมตีพมาขาศึก
จนไดรับชัยชนะถึง 7 ครัง้ ทั้ง ๆ ที่มีกําลังนอยกวามากตอมาก จนพมาไมกลาออกจากคายมารบดวย แต
ใชวิธียิงปนใหญมาทําลายคายของชาวบานบางระจันจนเสียหาย ผูคนลมตายไปมาก ชาวบานบางระจัน
สงคนไปขอปนใหญจากกรุงศรีอยุธยาก็ไมไดรับการอนุญาตเพราะกลัวพมาจะแยงชิงระหวางทาง 
ชาวบานบางระจันจึงรวบรวมโลหะทีม่ีอยูหลอปนใหญเอง แตความทีข่าดวิชาการความรู การหลอปน
ใหญจึงไมประสบความสําเร็จ ในที่สุดชาวบานบางระจันซึ่งถนัดในการรบแบบใชกําลังฝมือก็ไมสามารถ
เอาชนะพมาขาศึกได ตองถูกโจมตีแตกพายไป 

 

ประเด็น 

1. ถาทานเปนคนไทยในสมัยนั้น ทานคิดจะไปชวยชาวบานบางระจันตอสูกับขาศึกหรือไม 
เพราะเหตุใด 

2. หากทานจะใชกระบวนการ “คิดเปน” ในการตัดสินใจครัง้นี ้ทานจะใชขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจอยางไรบาง 

1) ขอมลูตนเอง (ตัวทานและชาวบานบางระจัน) 

2) ขอมูลสังคมและสิ่งแวดลอม 

3) ขอมูลทางวิชาการ 
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กิจกรรมฝกทักษะท่ี 2  กรณีตัวอยาง เร่ือง ขาวท่ีนาสนใจ 

 ใหผูเรียนและผูสอนรวมกันสนทนาถึงขาวสารที่ไดรับการกลาวขวัญและวิพากษวิจารณทางสื่อ
ในปจจุบัน แลวเลือกขาวที่นาสนใจมา 1 ขาว ที่บุคคลในขาวไดตัดสินใจกระทําการอยางใดอยางหนึง่ไป
ตามที่ปรากฏในขาวนั้น สมมติวาผูเรียนเปนบุคคลในขาวนั้น ผูเรียนจะตัดสินใจ เหมือนบุคคลในขาว
หรือไม เพราะอะไร ใหแสดงวิธกีารแยกแยะขอมูลทั้ง 3 ดานประกอบการคดิการตัดสนิใจใหชดัเจนดวย 
 
สาระของขาว
.....................................................................................................................................................................

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

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

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

การตัดสินใจของทาน 
.....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

เพราะขอมูลที่ศึกษา มีดังน้ี 

 ขอมูลทางวิชาการ
.....................................................................................................................................................................

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

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

ขอมูลทางสังคมสิ่งแวดลอม. 

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

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

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

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
.....................................................................................................................................................................  

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

..................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมฝกทักษะท่ี 3  กรณีตัวอยางเร่ือง “เหตุเกิดท่ีโนนหมากมุน” 

 ผมสิบตรีมั่น มีเขียน ประจําอยู ร.พัน 11 ขณะนีป้ฏิบัติการอยูทีอ่รัญประเทศ คืนนัน้ผมกับเพื่อน
อยหูมวดลาดตระเวน เราจะตองแบงกันออกลาดตระเวนเปนหมู ๆ ในขณะทีเ่รารออยูในบังเกอร บางคน
ก็นั่ง บางคนก็เอนนอน ... คุยกันอยางกระซิบกระซาบ เสียงปนดังอยูเปนจังหวะไมไกลนัก เราจะตอง
ออกลาดตระเวนตรวจดูวา พวกขาศึกที่ชายแดนจะรุกล้ําเขามาหรือไม เราไมเคยนึกดอกครับวา ทหาร
ญวนกับเขมรเสรีที่กําลังตอสูกันน้ัน จะรุกล้ําเขามาในเขตของเราแมเขากําลังรบติดพันกันอยู 
 พอไดเวลาหมูของเราตองออกไปลาดตระเวน เดือนก็มืด คันนาที่เราเหยียบย่าํมานั้น เราเห็นเปน
เสนดํา ๆ ยืดยาว... ขางหนาคือหมูบานโนนหมากมุน 

 เราเดินอยางแนใจวา จะไมมีอะไรเกิดขึ้น เพราะเราไมไดอยูที่เสนกั้นเขตแดน ทันใดน้ันเองเสียงปนดัง
ขึ้น จากขางซาย จากขางขวา ดูเหมือนจะมาทัง้สามดาน อะไรกันนี่ เกิดอะไรขึน้ทีบ่านโนนหมากมุน... 

เราจะทําอยางไร ผมคิดวาเสียงปนมาจากปนหลายกระบอกจํานวนมากกวาปนเราหลายเทานัก ผม
กระโดดลงในปลักควายขางทาง ลูกนองของผมก็กระโดดตาม ทุกคนคิดถึงตัวเองกอน หลบกระสุนเอา
ตัวรอด มือผมกุมปนไว ผมจะทําอยางไร สั่งสูรึ อาจจะตายหมด ถอยรึ ไมได ไมได เราอาจจะถอยไม
รอด มันมืดจนไมรูวาเราตกอยูในสถานการณอยางไร เพื่อนผมละ ผมเปนหัวหนาหมูตองรับผิดชอบ
ลูกนองของผมดวย เราทุกคนมีปนคนละกระบอก มีกระสุนจํากัด จะสู หรือจะถอย คายทหารอยูไม
หางไกลนักชวยผมทีเถอะครับ ผมตองรับผิดชอบตอหนาที่ลาดตระเวน ผมตองรับผิดชอบชีวิตลูกนอง
ผมทุกคน ผมจะทําอยางไร โปรดชวยผมตัดสินใจวา ผมจะสั่งสูหรือสั่งถอย  
 

ประเด็น 

1. ถาทานเปน ส.ต.มั่น มือเขียน จะตัดสินใจอยางไร เพราะอะไร 

2. ในการที่ทานจะตัดสินใจน้ัน ทานตองใชขอมูลอะไรบาง 

 

วิธีดําเนินการ 

1. วิทยากรเลาเหตุการณบานโนนหมากมุน 

2. แบงกลุมสมาชิกออกเปน 5 – 6 กลุม เพือ่รวมกันคิดและรวมอภิปรายถกแถลงตามประเด็นใน
เหตุการณที่เกิดที่บานโนนหมากมุน ประมาณ 10 นาที 

3. ใหทุกกลุมไดนําเสนอผลการคิด วิเคราะหตามประเด็นที่กําหนด 

4. สรุปประเด็นในกลมุใหญ 
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กิจกรรมฝกทักษะท่ี 4  กรณีตัวอยางเร่ือง “เร่ืองของฉนัเอง” 

 ใหผูเรียนทุกคนคิดถึงปญหาที่เกิดขึ้น หรือเคยเกิดขึ้นกับตนเองมา 1 เร่ือง และแสดงวิธีการ 
แกปญหานั้นอยางคนคิดเปน โดยการแสวงหาขอมูลทั้ง 3 ดาน อยางพอเพียงมาประกอบการพิจารณาใน
การแกปญหาน้ันใหชดัเจน และบนัทกึกระบวนการดังกลาวไวดวย 

1. ลักษณะของปญหาที่นําไปสูกระบวนการแกปญหาแบบคนคิดเปน คืออะไร 

2. ขอมูลทั้ง 3 ประการ ที่จะนํามาเปนขอมูลประกอบการคิดการตัดสินใจเปนอยางไร ใหเสนอ
รายละเอียดของขอมูลตามสมควร 

3. กระบวนการวิเคราะหปญหาเพื่อการกําหนดทางเลือกในการแกปญหาทําอยางไร มีทางเลือก
กี่ทาง อะไรบาง 

4. ทานตัดสินใจเลือกทางเลือกขอไหน เพราะเหตุใด 

5. ทานจะนําทางเลือกไปปฏิบัติอยางไร 

6. ทานพอใจและมีความสุขกับการแกปญหานั้นหรือไม อยางไร 

 

กิจกรรมทายเลม 

1. ใหครูและผูเรียนทั้งกลุมชวยกันเขียนบันทึกหรือบันทึกลงแผนซีดีรอมสรุปกระบวนการ
เรียนรูวิชา “คิดเปน” ของกลุมผูเรียนกลุมน้ี และใหแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ ตอผลที่ไดจาก
การศึกษารายวิชานี้ 

2. ใหผูเรียนแตละคนอธิบายสั้น ๆ ถึงสิ่งที่ไดเรียนรูเพิ่มขึ้นจากการเรียนรายวิชาคิดเปน 

3. ครูและผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงานของผูเรียนแตละคนในรายวิชาคิดเปน เพื่อเปนการ
ประเมินผลการเรียนรายบุคคล 
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บทที่ 5 

การวิจัยอยางงาย 

สาระสําคญั 

1. การวิจัยเปนการหาคําตอบที่อยากรู อยางมีระบบ เพื่อใหไดรับคําตอบที่เชื่อถือได 

2. การวิจัยทําใหเกิดความรูใหม ๆ และผูวิจัยไดฝกการศึกษาคนควา อยางเปนระบบ 

3. การวิจัยทําไดโดยมีขั้นตอนการวิจัยอยางงาย ๆ 3 ขั้นตอน 

4. การเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย เปนการเขียนใหผูอ่ืนเขาใจเหตุผลที่ทําวิจัย วิธีการ/

ขั้นตอนการทําวิจัยและผลการวิจัย 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 เมื่อจบบทน้ี ผูเรียนสามารถ 

4. อธิบายความหมายและประโยชนของการวิจัยได 

5. ระบุขั้นตอนของการทําวิจัยได 

6. อธิบายวิธีเขียนรายงานการวิจัยงาย ๆ ได 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1  วิจัยคืออะไร มีประโยชนอยางไร 

 เร่ืองที่ 2 ทําวิจัยอยางไร 

 เร่ืองที่ 3 เขียนรายงานการวิจัยอยางไร 

 

สื่อการเรียนรู 

1. บทเรียนวิจัยออนไลน (http://www.elearning.nrct.net/). ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

2. เขาไปคนขอมูลโดยพิมพหัวเร่ืองวิจัยที่ตองการศึกษาใน  http://www.google.co.th 

3. วารสารเอกสาร  งานวิจัยและวิทยานิพนธตาง ๆ 

http://www.elearning.nrct.net/
http://www.google.co.th/
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    วิจัยคืออะไร มีประโยชนอยางไร 

ความหมายของการวิจัย 

ผูเรียนระดับประถมศึกษา 2 คน ที่ตองเรียนหัวขอ การวิจัยอยางงายในเทอมนี้ กําลังพูดคุยอยาง
วิตกกังวลที่ตองเรียนวิจัย ดังน้ี 

สมชาย  “ทาจะแยเทอมน้ี ตองเรียนวิจัยดวย มันคืออะไรก็ไมรู แตคงยากมาก ๆ แนเลย” 

สมหญิง “ใช ๆ พี่เราที่อยูมหาวิทยาลัย บอกวาปวดหัวมากเลย ทําวิจัยน่ีตองไปคนหนังสือ
มากมายตองรูเร่ืองสถิติ บอกวากวาจะทําวิจัยเสร็จใชเวลาเปนป ๆ เลยละ” 

สมชาย  “แตวิจัยของเราแคระดับประถม และหัวขอคือวิจัยอยางงาย คงไมยากเหมือนวิจัยใน
มหาวิทยาลัยหรอก แตที่เราสงสัยคือ วิจัยคืออะไร แลวทําไมพวกเราตองเรียนวิจัยดวย มีประโยชนอะไร” 

ผูเรียนหลายคน คงมีปญหาขอสงสัยเหมือนสมชายและสมหญิง เราลองมาหาคําตอบกันเถอะวา
วิจัยคืออะไร มีประโยชนอยางไร 

วิจัยคืออะไร 

การวิจัยเปนการหาคําตอบที่สงสัยที่อยากรูอยางเปนระบบ ไมใชคาดเดา หรือสรุปเอาเอง คําตอบ
น้ันจึงจะเชื่อถือได 

ตัวอยางเชน  สงสัยวา ผูเรียนระดับประถมศึกษาใน ศรช. แหงนี้ ใชเวลาวางทําอะไรจะไปสังเกต
หรือสอบถามผูเรียนเพียง 2-3 คน แลวมาสรุปวา เวลาวางผูเรียนใน ศรช. นี้ ชอบเลนดนตรีก็คงไมได แต
ตองไปสังเกตหรือทําแบบสอบถามไปใหผูเรียนที่มีจํานวนมากพอจะเปนตัวแทนของ ผูเรียนทั้งหมดตอบ
แลวนํามาสรุปวาผูเรียนสวนใหญใชเวลาวางทําอะไร เปนตน 

อีกตัวอยางหน่ึง เชน ถาผูเรียนสงสัยวาผักบุงที่ชอบกินน้ัน จะขึ้นไดเจริญงอกงามในดินชนิดใด 
ระหวางดินทราย กับดินเหนียว ผูเรียนสามารถพิสูจนขอสงสัย โดยทดลองปลูกผักบุงในดินทั้ง 2 ชนิดน้ัน 
โดยตองควบคุมสภาพแวดลอมทุกอยางใหเหมือน ๆ กัน เชน จํานวนเมล็ดพันธุผักบุงที่ปลูก การรดนํ้า 
การใสปุย เมื่อครบเวลาที่จะนําผักบุงมาทําอาหารผูเรียนก็จะสามารถสรุปไดวาผักบุงสามารถขึ้นไดดีใน
ดินชนิดไหนมากกวากนั  

การทดลองเชนนี้เราเรียกวา เปนการวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบความเจริญเติบโตของผักบุงที่
ปลกูในดินทรายกบัดินเหนียว” ซึง่เปนการศึกษาหาความจริงที่อยากรู โดยวิธีการทดลองปฏิบัติจริง และ
ที่สําคัญที่ผูเรียนตองทําเพื่อใหการตอบคําถามน้ีนาเชื่อถือคือ การจดบันทึกทุกขั้นตอนของการปลูกผักบุง
ในดินทัง้ 2 ชนิด ต้ังแตเร่ิมตนเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ใหน้าํ ใสปุย และบันทึกผลเมือ่ผักบุงเริม่
งอกจนเก็บมาทําอาหารได เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักบุงในดินทัง้ 2 ชนิด เกีย่วกับจํานวนตนที่
งอก ความสูงของตน ความสมบูรณแข็งแรง เปนตน 

เรื่องที่ 1 
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จากตัวอยางทั้ง 2 เร่ืองดังกลาว จะเห็นวาที่เรียกวาการวิจัยน้ันประกอบดวยสิ่งสําคัญ คือ 

1. คําถาม ปญหา หรือขอสงสัยตาง ๆ เชน อยากรูวาเพื่อน ๆ ใน ศรช. ใชเวลาวางทําอะไร หรือ
สงสัยวาผักบุงจะขึ้นไดดีในดินทรายหรือดินเหนียว 

2. กระบวนการหาคําตอบที่เปนระบบ ไมใชการคาดเดา เชน ไปสังเกต สอบถาม สัมภาษณ หรือ
ทดลองปฏิบัติจริง โดยไปศึกษาวิธีปลูกผักบุง การดูแลรักษา แลวมาปลูกจริง สังเกต บันทึกผล ที่เกิดขึ้น
ทุกขั้นตอน 

3. รายงานผลการดําเนินงาน หรือเรียกวา รายงานการวิจัย เปนการเขียนใหผูอ่ืนทราบวาทําไมจึง
สนใจทําวิจัยเร่ืองน้ัน ๆ มีวิธีการและขั้นตอนการทําวิจัยอยางไร และผลสรุปที่ไดจากการวิจัยเปนอยางไร 

 

 

 

  

ประโยชนของการวิจัย 

 ประโยชนของการวิจัย  สําหรับผูทําวิจัยเอง มีหลายประการดังน้ี 

1. ทําใหมีความสนใจ กระตือรือรน สงสัย อยากรูอยากเห็นในสิ่งรอบตัว 

2. ฝกการเปนคนมีเหตุผล เมื่อมีปญหา ขอสงสัย ตองหาคําตอบที่ถูกตอง ไมใชการคาดเดาหรือ
สรุปเอง 

3. ฝกการศึกษาคนควา จากแหลงความรูตาง ๆ 

4. ฝกการเปนคนชางคิด ชางสังเกต อดทน 

5. ฝกการจดบันทึก เขียนเรียบเรียงอยางเปนระบบ 

6. ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ประโยชนของการวิจัย สําหรับผูอ่ืน/หนวยงาน/สังคม  
1. ความรูใหม ที่นําไปใชในการพัฒนางานดานตาง ๆ 

2. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐใหม ๆ 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนเขียนสรุปความหมายของการวิจัยตามความเขาใจของตนเองและนําเสนอในการพบกลุม 
 

กิจกรรมท่ี 2 

ใหผูเรียนไปศึกษาคนควา และยกตัวอยางวา มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ อะไรบาง 

ที่เกิดขึ้นจากผลของการวิจัย 
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เร่ืองที่ 2 ทําวิจัยอยางไร 

 

ข้ันตอนของการทําวิจัย 
 

โดยทั่วไป การวิจัยอยางงาย มีขั้นตอนที่เขียนเปนแผนภูมิได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข้ันตอนแรก คําถามที่ตองการคําตอบ คืออะไร เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะการวิจัยจะเร่ิมตนจาก
ปญหาความสนใจ ความตองการหาคําตอบในเร่ืองใด เร่ืองหนึ่งของผูวิจัยเอง 

ข้ันตอนท่ีสอง วิธีการหาคําตอบที่ตองการรู ทําอยางไร ขั้นตอนน้ีผูวิจัยตองแสดงวาจะมีแนวทาง/

วิธีการหาคําตอบ อยางไรบาง โดยตองเขียนรายละเอียดใหผูอานมองเห็นภาพรวมของ
การดําเนินการวิจัยทั้งหมด 

ข้ันตอนท่ีสาม รายงานผลการหาคําตอบ เปนขั้นตอนสุดทาย เมื่อไดรับคําตอบจากการวิจัยแลว นํามา
เขียนเปนรายงานใหผูอ่ืนทราบวา ทําไมจึงสนใจทําวิจัยเร่ืองน้ัน ๆ มีวิธีการทําวิจัย
อยางไร และผลที่ไดจากการทําวิจัยเปนอยางไร 

ในขั้นตอนของการทําวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอนดังกลาว มีรายละเอียดและวิธีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. คําถามท่ีตองการคําตอบ คืออะไร 

เปนขั้นตอนแรกของการวิจัย ที่ผูวิจัยตองตอบใหไดวา อยากรูอะไร มีปญหาขอสงสัยอะไร  
คําถามที่ตองการคําตอบคืออะไร เรียกวา เปนคําถามการวิจัย 

ตัวอยางคําถามการวิจัย เชน อาหารประเภทใดที่วัยรุนชอบกิน วัยรุนใชเวลาวางทําอะไร ลักษณะ 

ครูที่วัยรุนชอบเปนอยางไร ผักชีขึ้นไดดีในดินชนิดใด ฯลฯ เปนตน 

 ที่มาของคําถามการวิจัย ไดมาจากปญหา ขอของใจ ความสนใจของผูวิจัยเอง หรือไดมาจากการ
พูดคุยกับผูอืน่แลวเกิดประเด็นคําถาม หรือไดมาจากการศึกษาคนควาอานหนังสือ แลวเกิดความสนใจที่จะ
หาคาํตอบ เปนตน 

ข้ันตอน 

 
คําถามที่ตองการคําตอบ  คืออะไร 

วิธีการหาคําตอบที่ตองการรู  ทําอยางไร 

รายงานผลการหาคําตอบ 
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2. วิธีการหาคําตอบที่ตองการรู ทําอยางไร 

 เมื่อผูวิจัยมีคําถามการวิจัยแลว ขั้นตอนตอไปผูวิจัยตองเขียนแสดงใหเห็นวาจะมีแนวทาง/วิธีการ
หาคําตอบ ในเร่ืองที่สนใจหรืออยากรูอยางไร โดยเขียนรายละเอียด ใหครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ 

1. จะทําวิจัยเร่ืองอะไร (ชื่อเร่ืองที่วิจัย) 

2. ทําไมจึงทําเร่ืองนี้ (เหตุผลที่สนใจทําวิจัยเร่ืองน้ีคืออะไร) 

3. อยากรูอะไรบางจากการวิจัย (วัตถุประสงคการวิจัย) 

4. มีวิธีการขั้นตอนการวิจัยอยางไร (อธิบายรายละเอียดของการดําเนินงานวิจัย ระยะเวลา 
แผนการดําเนินงาน) 

5. ประโยชนที่ไดจากการวิจัยคืออะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายงานผลการหาคําตอบ 

 เปนขั้นตอนสุดทายของการวิจัย เมื่อทําวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว เรียกวา เปนรายงานการวิจัยเขียน
เพื่อใหผูอานเขาใจถึงเหตุผลที่ทําวิจัย สิ่งที่อยากรูในการทําวิจัย วิธีการ/ขั้นตอนของการทําวิจัย และ
ผลการวิจัย 

กิจกรรมท่ี 3 

 ใหผูเรียนเขียนคําถามการวิจัยตามความสนใจของตนเอง  คนละ 3 คําถาม 

 

กิจกรรมท่ี 4 

1. ใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน 

2. ในกลุมใหแตละคนนําเสนอคําถามการวิจัยตามที่ตนเองสนใจที่เคยเขียนไวในกิจกรรมที่ 3  

3. กลุมพิจารณาเลือกคําถามการวิจัยที่นาสนใจที่สุดมา 1 คําถาม 

4. ระดมสมองในกลุมวาจากคําถามการวิจัยที่เลือกมา จะทําวิจัยเร่ืองอะไร ทําไม จึงทําเร่ืองนี้ อยากรู
คําตอบอะไร จะเกิดประโยชนอยางไร และมีแนวทาง/วิธีการทําวิจัยอยางไรบาง 

5. สงตัวแทนไปนําเสนอรายละเอียดในขอ 4 ในการพบกลุมใหญ 
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เร่ืองที่ 3    เขียนรายงานการวิจัยอยางไร 

การเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย ๆ 

การเขียนรายงานการวิจัยอยางงาย ๆ สวนใหญจะประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 

1. ชื่อเร่ืองที่วิจัย 

2. ชื่อผูวิจัย 

3. เหตุผลที่ทําวิจัย (ทําไมจึงทําวิจัยเร่ืองน้ี) 

4. อยากทราบอะไรจากการวิจัย (วัตถุประสงคการวิจัย) 

5. วิธกีารดําเนินการวิจัย (ขั้นตอน/วิธีการ/ระยะเวลาการวิจัย) 

6. ผลการวิจัย (ขอคนพบจากการวิจัย) 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 

 คําตอบอาจมีหลากหลาย แตทีส่ําคัญคือความหมายของการวิจัย ตองการมีศึกษาคนควา หา
คําตอบอยางเปนระบบ ไมใชการคาดเดา หรือสรุปเอาเอง 

กิจกรรมท่ี 2 

 คําตอบเปนไปตามสิ่งที่ผูเรียน ไดไปศึกษาคนควา และยกตัวอยางเกีย่วกับนวัตกรรม ผลงาน 
สิ่งประดิษฐที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 

กิจกรรมท่ี 3   

 คําตอบเปนไปตามคําถาม การวิจัยของผูเรียนแตละคน 

กิจกรรมท่ี 4 

 คําตอบในขอ 4 ใหครอบคลุมชื่อเร่ืองที่วิจัย เหตุผลความเปนมาที่ทําวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย 
วิธีการ/ขั้นตอนการวิจัย ประโยชนไดรับจากการวิจัย 

กิจกรรมท่ี 5 

 คําตอบใหครอบคลุมชื่อเร่ืองที่วิจัย ชื่อผูวิจัย เหตุผลที่ทําวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ
ดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย   

กิจกรรมท่ี 5 

 ใหผูเรียนแบงกลุมไปศึกษาคนควารายงานการวิจัยในเอกสารหรือเว็บไซตและเขียนสรุปรายงานการ
วิจัยที่สนใจ ใหครอบคลุมทั้ง 6 หัวขอ ขางตน เปนรายงานกลุมสงครูประจํากลุม 

เฉลยกิจกรรม 
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บทที่ 6 

ทักษะการเรียนรูและศักยภาพหลักของพ้ืนที่ในการพัฒนาอาชีพ 

 

  ในปจจุบันโลกมีการแขงขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะการประกอบอาชีพตาง ๆ จําเปนตอง
มีความรูความสามารถ ความชํานาญการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ผูที ่ประสบผลสําเร็จในอาชีพของ
ตนเอง จะตองมีการคนควา หาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพือ่เพิ ่มพูนความรูความสามารถให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การทีจ่ะจัดการอาชีพใหไดผลสําเร็จนัน้จําเปนตองมีปจจัย
หลายดาน การเรียนรูปจจัยดานศักยภาพหลักของพื้นที่ เปนเร่ืองที่สําคัญเร่ืองหน่ึงที่ตองเรียนรู 

 

 เร่ืองท่ี 1. ความหมายความสําคัญของศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ 

 ศักยภาพหลักของพื้นที่ คือ ทักษะการเรียนรูท่ีสําคัญทีจ่ะตองนํามาพัฒนา เปนขอมูลหลักในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพเปนขอมูลสําคัญทีจ่ะทําใหการประกอบอาชีพ หรือการพัฒนาอาชีพนั้น 
ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคม เปนทักษะการเรียนรูที่คํานึงถึงสภาพแต
ละพื้นที่ที ่มีความแตกตาง และมีความตองการของทองถิน่ไมเหมือนกัน ความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพในพื้นที่หนึ่ง อาจไมเปนความสําเร็จในอีกพืน้ที่หนึ่งได การศึกษาเรือ่งการประกอบอาชีพหรือ
พัฒนาอาชีพจึงตองเนนการศึกษาศักยภาพหลักของพื้นที่เปนสําคัญ 

 ในสภาพปจจุบันดวยพลวัตหรือการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  และการสือ่สาร
เทคโนโลยีของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว และรุนแรง สงผลตอสังคมไทย ทั้งการแขงขันในระดับชาติ และ
ระดับโลก ทั้งระดับภูมิภาคอาเซียน และทุกภูมิภาคอืน่ ๆ ของโลกดวย การจัดการศึกษาดานอาชีพใน
ปจจุบันจึงตองเปนการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีความรู ความสามารถ และทักษะการเรียนรูใน
การประกอบอาชีพ เปนการแกปญหาการวางงาน และสงเสริมความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการไดกาํหนดยทุธศาสตร 2555 ภายใตกรอบเวลา 2 ป ที่จะพัฒนา 5 ศักยภาพ ของพื้นที่
ใน 5 กลุมอาชีพใหม สามารถแขงขันไดใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รูเขา รูเรา เทาทัน เพือ่แขงขันไดใน
เวทีโลก” และกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดภารกิจทีจ่ะพัฒนายกระดับการจัดการศึกษา เพือ่พัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถใหประชาชนไดมีอาชีพทีส่ามารถสรางรายไดทีม่ัน่คงเปนบุคคลทีม่ี
ระเบียบวินัยเปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมภายใต
หลักการพื้นฐาน ที่คํานึงถึงศักยภาพ และบริบทของพื้นที่ที่แตกตางกัน โดยเนนการประกอบอาชีพให
สอดคลองกับหลักการพื้นที่ และการพัฒนา 5 ศักยภาพหลัก ของพืน้ทีใ่น 5 กลุมอาชีพใหม คือ กลุม
อาชีพดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการและบริการ 
ตามยุทธศาสตร 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเนน 5 ศักยภาพของพืน้ที่ 
คือ ศักยภาพของธรรมชาติใน 
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แตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี องคความรู ภูมิปญญา และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ และ
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่    
 

เร่ืองท่ี 2. การวิเคราะหศักยภาพหลักของพื้นท่ีในการพัฒนาอาชีพ  
 1.ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นท่ี หมายถึง  สิง่ตาง ๆ(สิง่แวดลอม) ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและมนุษย สามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้าํ ปาไม ทุงหญา สัตวปา    
แรธาตุ  พลังงาน และกําลังแรงงานมนุษย เปนตน ดังนั ้น การแยกแยะเพื ่อนําเอาศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นทีเ่พือ่นํามาใชประโยชนในดานการประกอบอาชีพตองพิจารณาวา
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะตองนํามาใชในการประกอบอาชีพในพืน้ทีม่ีหรือไมมีเพียงพอหรือไม ถาไม
มี ผูประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะกอบอาชีพที ่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม เชน การผลิตน้ําแร
ธรรมชาติ แตในพืน้ทีไ่มมีตาน้ําไหลผานและไมสามารถขุดน้ําบาดาลได ซึ ่งผูประกอบการจะตอง
พิจารณาวายังจะประกอบอาชีพนี้อีกหรือไม และถาตองการประกอบอาชีพนีจ้ริงๆเนือ่งจากตลาดมีความ
ตองการมาก็ตองพิจารณาวาการลุงทุนหาราตุที่จะมาใชในการผลิตคุมหรือไม 

 2.ศักยภาพของพื้นท่ีตามหลักภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะของลมฟาอากาศทีม่ีอยูประจําทองถิ่น
ใดทองถิ่นหนึ่งโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของอุณหภูมิประจําเดือน และปริมาณน้ําฝนในชวงระยะเวลา
ตางๆของป เชนภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นหรือเปนแบบสะวันนา (Aw) คือ อากาศ
รอนชื้นสลับกับฤดูแลงเกษตรกรรม กิจกรรมทีท่ํารายไดตอประชากรในภาคเหนือ ไดแก การทําสวน ทํา
ไร ทํานา และเลีย้งสัตวภาคใตเปนภาคทีม่ีฝนตกตลอดทัง้ป ทําใหเหมาะแกการปลูกพืชเมืองรอน ที่
ตองการความชุมชืน้สูง เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน เปนตน ดังนั้นการประกอบอาชีพอะไรก็ตามจําเปน
พิจารณาสภาพภูมิอากาศดวย  
 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ หมายถึงลักษณะของพื้นที่และทําเล
ที่ต้ังในแตละจังหวัด ซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา ที่ราบสูง ทีร่าบลุม ที่ราบชายฝง สิง่ทีเ่ราตอง
ศึกษาเกีย่วกับลักษณะภูมิประเทศ เชน ความกวาง ความยาว ความลาดชัน และความสูงของพืน้ที่ เปนตน 

ซึ่งในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามไมวาจะเปนการผลิต การจําหนาย หรือการใหบริการก็ตามจําเปนตอง
พิจารณาถึงทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม 

 4.ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติของแตละพื้นท่ี จากการที่ประเทศ 

ไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติทีแ่ตกตางกันออกไปในแตละภาค จึงมีความ
แตกตางกันในการดํารงชีวิตของประชากรทัง้ดานวัฒนธรรม ประเพณี และการประกอบอาชีพระบบการ
เกษตรกรรม สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม (agrarian society) กลาวคือ ประชากรรอยละ 80 ประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา คนไทยสวนใหญมีวิถีชีวิตผูกพันกับระบบการเกษตรกรรม 

และระบบการเกษตรกรรมนี้เอง ไดเปน ที่มาของวัฒนธรรมไทยหลายประการ เชน ประเพณีขอฝน 

ประเพณีลงแขก และการละเลน เตนกํารําเคียว เปนตน  
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 5.ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นท่ี หมายถึง  เปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลใน
แตละพื้นที่มาใช ในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอ
องคการ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงานและองคการ เมื่อพิจารณาถึง
ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะภูมิปญญาไทย แมวากาลเวลาจะผานไป ความรูสมัยใหมจะ
หลัง่ไหลเขามามาก แตภูมิปญญาไทยก็สามารถปรับเปลีย่นใหเหมาะสมกับยุคสมัย เชนการรูจักนํา
เคร่ืองยนตมาติดต้ังกับเรือ ใสใบพัดเปนหางเสือ ทําใหเรือสามารถแลนไดเร็วขึน้ เรียกวา เรือหางยาว การ
รูจักทําการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟนคืนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณแทนสภาพเดิมที่ถูก
ทําลายไป การรูจักออมเงิน สะสมทุนใหสมาชิกกูยืม ปลดเปลื้องหนีส้ิน และจัดสวัสดิการแกสมาชิก จน
ชุมชนมีความมัน่คง เขมแข็ง สามารถชวยตนเองไดหลายรอยหมูบานทัว่ประเทศ เชนกลุมออมทรัพยคีรี
วง จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดในรูปกองทุนหมุนเวียนของชุมชน  
 จะเห็นไดวา การวิเคราะหศักยภาพมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็งมาก 
หากไดวิเคราะหแยกแยะศักยภาพของตนเองอยางรอบดาน ปจจัยภายในตัวตนผูประกอบการ ปจจัย
ภายนอกของผูประกอบการ โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการคา ยิง่วิเคราะหไดมากและ
ถูกตองแมนยํามาก จะทําใหผูประกอบการรูจักตนเอง อาชีพของตนเองไดดียิง่ขึน้เหมือนคํากลาว รูเขา  รู
เรา รบรอยคร้ัง ชนะทั้งรอยคร้ัง 
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เร่ืองท่ี  3   ตัวอยางอาชพีท่ีสอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นท่ี 

 1. กลุมอาชีพใหมดานเกษตรกรรม   

กลุมการผลิต เชน การผลิตไมดอกเพื่อการคา การผลิตปุยอินทรีย การผลิตไกอินทรีย 

กลุมแปรรูป เชน การแปรรูปปลานิลแดดเดียว การแปรรูปทําไสกรอกจากปลาดุก 

กลุมเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตรผสมผสานตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

การฝกอบรมเกษตรทางเลือก ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตัวอยางอาชีพ การปลูกพืชผักโดยวธิเีกษตรธรรมชาต ิ

 

ปจจุบันการเพาะปลูกของประเทศไทยประสบปญหาหลายประการทีส่ําคัญ ประการแรกคือ 
พืน้ที่ทําการเกษตรสวนใหญเปนดินทีข่าดความอุดมสมบูรณ ประการที่สองเกษตรกรประสบปญหา
แมลงศัตรูรบกวนและหนทางที ่เกษตรกรเลือกใชแกปญหาสวนใหญก็คือสารเคมีฆาแมลง ซึ ่งเปน
อันตรายตอเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค และเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม ทางการแกปญหาดังกลาวตาม
แนวพระราชดําริก็คือ “แนวทางการเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริ” ซึง่จะเปนแนวทาง
ทีจ่ะทําใหดินเปนดินทีม่ีความอุดมสมบูรณ เปนดินทีม่ีชีวิต มีศักยภาพในการผลิตและใหผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษตาง ๆ ทางการเกษตร ดังนั้น ผูเรียนควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะและ
เจตคติเกี่ยวกับ แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หลักเกษตรธรรมชาติ การปรับปรุงดิน
โดยใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพ ดินและอินทรียวัตถุในดิน ชมแปลงสาธิต-ทดลองเกษตรธรรมชาติ การ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การทําสมุนไพรเพื ่อปองกันและกําจัดศัตรูพืช 

มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ศฝก. ฝกปฏิบัติการทําปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพและนํ้าสกัดชีวภาพ ฝกปฏิบัติการ
เพาะกลาและฝกปฏิบัติงานในแปลงเกษตร มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ MOA  มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ 

ศฝก. การจัดดอกไม การแปรรูปผลผลติการเกษตร การวางแผนการปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติใน
อนาคต  การติดตามผลและใหคาํแนะนํา 
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การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานเกษตรกรรม 

   

ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะห ทรัพยากรธรรมชาติในแต
ละพื้นที ่

- ดินมีความสมบูรณ 

- ไมมีแมลงศัตรูรบกวน 

- มแีหลงนํ้า และลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่ราบลุมแมนํ้าที่อุดม
สมบูรณเหมาะสมในการทําการเกษตร 

2 การวิเคราะห พื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ 

ฤดูกาล ภูมิอากาศเหมาะสมตอการปลูกพืชผัก เชน ไมอยูในพื้นที่
น้ําทวม มีอากาศเย็นไมรอนจัด 

 

3 การวิเคราะห ภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง
ของแตละพื้นที่ 

- เปนฐานการผลิตทางการเกษตร 

- มีแหลงชลประทาน 

- ไมมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลความเสียหายรุนแรง   

- มีพื้นที่พอเพียงและเหมาะสม. 

- มีการคมนาคมที่สะดวก 

4 การวิเคราะห ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่

- มีวิถีชีวิตเกษตรกรรม 

- ประชาชนสนใจในวิถีธรรมชาติ 

5 การวิเคราะห ทรัพยากรมนุษยในแตละ
พื้นที่ 

- มีภูมิปญญา/ผูรู เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติ 

- มีกระแสการสนับสนุนเกษตรธรรมชาติจากสังคมสูง 
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2. กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม  

               ภาคการผลิต ไดแก 

กลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน ชางไฟฟาอุตสาหกรรม ชางเชื่อมโลหะดวย
ไฟฟาและแกส ชางเชื่อมเหล็กดัด ประตู หนาตาง ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ชางเดินสายและติดต้ัง
อุปกรณไฟฟา 

กลุมเสื้อผา สิ่งทอ เชน การทําซิลคสกรีน การทําผามัดยอมและมัดเพนท การทําผา
ดวยกี่กระตุก การทําผาบาติค 

กลุมเคร่ืองยนต เชน การซอมรถจักรยานยนตและเคร่ืองยนต ชางเคร่ืองยนตชุมชน
ชางเคาะตัวถังรถยนต 

กลุมศิลปะประดิษฐและอัญมณี เชน การแกะสลักวัสดุออนเบื้องตน การขึ้นรูป
กระถางตนไมดวยแปนหมนุ การทําของชํารวยดวยเซรามิค การออกแบบเคร่ืองโลหะและรูปภัณฑอัญ
มณี 

 

ตัวอยางอาชีพ การเปนตัวแทนจําหนายที่พักและบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนโดยใชคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต 

 

 สืบเนือ่งจากความเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกที่มีการติดตอสื่อสารกันมากขึ้นอยางรวดเร็ว
และกลุมประเทศอาเซียนไดมีนโยบายใหเกิดประชาคมอาเซียนขึน้ ซึง่หมายถึงคนในภูมิภาคดังกลาจะ
ติดตอไปมาหาสูกันมากขึน้ และในการนี้การเดินทางทองเทีย่วของประชาชนก็จะมีมากขึ้นจากความ
สนใจใครรูใครเห็นเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชาติเพื่อนบาน การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการ
ที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทัว่โลก โดยมีเอกลักษณเฉพาะตัวซึง่แตกตางจากอุตสาหกรรมประเภท
อ่ืนๆ คือการสรางรายไดเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาล เมือ่เทียบกับรายไดจาก
สินคาอื่นๆ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดังกลาว ทําใหธุรกิจทีเ่กี่ยวของกับการทองเที่ยว 

ไดแก ธรุกจิโรงแรม รานอาหาร คมนาคม และขนสง มีการขยายตัวตามไปดวยและการทองเที่ยวยังถูกใช
เปนเครื่องมือในการกระจายรายไดและความเจริญไปสูภูมิภาคตาง ๆ กอใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพ
ใหแกชุมชนในทองถิ่น และยังมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติ
ตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม โดยอยูในรูปของสินคาและบริการเกีย่วกับการทองเที่ยว 

ดังนั้น การรวบรวมนําเสนอขอมูลการใหบริการเกีย่วกับการทองเที่ยวโดยการเปนตัวกลางระหวางสถาน
ประกอบการ/ผูประกอบการกับผูใชบริการ จึงเปนอาชีพทีน่าสนใจและมีโอกาสกาวหนาสูง ดังน้ัน 
ผูเรียนจึงควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติเกีย่วกับธุรกิจที่พักและการใหบริการการทองเทีย่ว
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เชิงวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน การใชคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตสําหรับการเปนตัวแทนจําหนาย
ระหวางเจาของ/ผูประกอบการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับผูใชบริการผานทางอินเตอรเน็ต การเจรจา
ตอรองในฐานะตัวแทนจําหนาย การประเมินผลและพัฒนาธุรกิจของตน 

 

การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม 

 

ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติในแต
ละพื้นที ่

ขอมูลของแหลงทองเที่ยว   

2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ แหลงทองเที่ยวมีบรรยากาศที่เหมาะสม 

3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง
ของแตละพื้นที่ 

มีทําเลที่ต้ังในชุมชน สังคม ที่มีการคมนาคมสะดวก 

4 การวิเคราะหศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่

- ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  การบริโภคของตลาดโลกมี
แนวโนมกระแสความนิยมสนิคาตะวันออกมากขึน้ 

- มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเปน
เอกลักษณ 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแตละ
พื้นที่ 

แรงงานมีทักษะฝมือและระบบประกันสังคม  และมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี 
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3.  กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม 

                การคาและเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 

กลุมพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อชุมชน การ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อชุมชน การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ 

การขายสนิคาทางอนิเทอรเน็ต (e-Commerce) การสรางรานคาทางอินเทอรเน็ต 

กลุมผูประกอบการ เชน การประกอบการธุรกิจชุมชน รานคาปลีกกลุมแมบาน
และวิสาหกิจชุมชน  

 

ตัวอยางอาชีพ โฮมสเตย 

 

อาชีพโฮมสเตย  เปนการประกอบอาชีพโดยนําตนทุนทางสังคม คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมาบริหารจัดการเพือ่เพิม่มูลคาจูงใจใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัสกับการทองเทีย่วเชิงอนุรักษ
ในรูปแบบโฮมสเตย  ในการจัดการศึกษาวิชาอาชีพโฮมสเตย  ยึดหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต  โดย
ใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เนนการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูโดยใชชุมชน
เปนฐาน  ควบคูกับสรางองคความรูในการประกอบอาชีพโฮมสเตย  ภายใตยุทธศาสตรการใชตนทุนทาง
ธรรมชาติ  ทุนทรัพยากรบุคคล  ทุนภูมิปญญาและแหลงเรียนรู  ทุนทางวัฒนธรรม  ทุนงบประมาณของ
รัฐ และทุนทางความรูมาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู  การจัดการศึกษาอาชีพโฮมสเตย  เปนการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางศักยภาพใหผูเรียนไดมีความรู  และสามารถพัฒนาตนเองและกลุมไปสู
การบริหารจัดการทีม่ีมาตรฐาน เปนไปตามหลักการของโฮมสเตย   นําไปสูการเชือ่มโยงองคความรูที่
หลากหลาย ซึ่งเกิดจากฝกประสบการณโดยการจัดทําโครงการประกอบอาชีพโฮมสเตย ดังนัน้ ผูเรียน จึง
ควรมีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยว นโยบายการทองเทีย่วของ
ประเทศไทย ความรูพืน้ฐาน และมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย การจัดกิจกรรมนําเที่ยว การตอนรับ
นักทองเที่ยว  การบริการ มัคคุเทศก การสรางเครือขายการทองเทีย่วโฮมสเตย  การประกอบอาหาร การ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและ การบริหารจัดการ 
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การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม 

   

ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติในแต
ละพื้นที ่

- มีแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดสนใจแปลกชวนใหผูคนมาเที่ยว และ
พักคางคืน 

- มีโปรแกรมที่นาสนใจในการศึกษาธรรมชาติ และพักผอนที่ดี 

- ไมถูกรบกวนจากแมลงและสัตวอ่ืน ๆ 

2 การวิเคราะหพืน้ที่ตามลักษณะภูมิอากาศ - ใกลแหลงนํ้า ทะเล มีทิวทัศนที่สวยงาม 

- ภูมิอากาศไมแปรปรวนบอย ๆ  
3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง

ของแตละพื้นที่ 
- มีทําเลที่ต้ังพอดีไมใกลไกลเกินไป 

- มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง 

- ขอมูลแตละพื้นที่ที่เราเลือกอยูใกลจุดทองเที่ยวหรือไม สะดวกใน
การเดินทางดวยความปลอดภัยเพียงใด มีคูแขงที่สําคัญหรือไม 

4 การวิเคราะหศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เปนธรรมชาติ อยุในพื้นที่มีการ
ประชาสัมพันธที่ดีจากองคกรทองเที่ยว 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแตละ
พื้นที ่

- มีผูประกอบการ และแรงงานที่มีความรูความสามารถ 

- มีความรวมมือจากชุมชนในดานการเปนมิตรกับแขกที่มาใช
บริการ 

 

 4. กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค 

คอมพิวเตอรและธุรการ  ไดแก 

               Software  

กลุมออกแบบ เชน โปรแกรม AUTO CAD เพื่องานออกแบบกอสราง ออกแบบชิ้นสวน
อุตสาหกรรม เขียนแบบเคร่ืองกลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Solid Work 

กลุมงานในสํานักงาน เชน Office and Multimedia การจัดทําระบบขอมูลทางการเงิน
และบญัชดีวยโปรแกรม Excel และโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปเพื่อใชในการทํางานทางธุรกิจ 

การใชคอมพิวเตอรในสาํนักงานดวยโปรแกรม Microsoft Office 

การพฒันาโปรแกรมดวย MS Access โดยใชระบบงานบุคคล 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับการประกอบธุรกิจบนอินเทอรเน็ต 

               Hardware 

ชางคอมพิวเตอร เชน ซอม ประกอบ ติดต้ังระบบบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและเครือขาย 
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ตัวอยางอาชีพ  ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เพ่ือธุรกิจ 

 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีกาวเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย มากขึ้น  สิง่หนึง่ทีเ่ห็นได
วามีการเติบโต อยางรวดเร็วนัน่คือธุรกิจอุตสาหกรรมดาน Animation การสรางความบันเทิง และงาน
สรางสรรคการออกแบบโดยการใชคอมพิวเตอร หลักสูตรทางดาน Animation จึงนาจะตอบสนองความ
ตองการของกลุมธุรกิจ Animation  หลักสูตร Animation เพื่อธุรกิจ เปนหลักสูตรอาชีพที่สรางสรรค 
สามารถนําไปประกอบอาชีพที่สรางรายไดเปนอยางดี ทัง้ในปจจุบันและอนาคต ดังนั้น ผูเรียนควรมี
ความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติเกีย่วกับความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของความคิด
สรางสรรค เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค การกําจัดสิง่กีดกัน้ความคิดเชิงสรางสรรค ความรูเบือ้งตน
เกี่ยวกับ Animation เพือ่ธุรกิจ การออกแบบ Animation เพือ่ธุรกิจ Animation Workshop ประโยชนและ
โทษของการใชคอมพิวเตอร จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ กฎหมายที่เกีย่วของเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ Animation 

 

การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค 

   

ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติในแต
ละพื้นที ่

ขอมูลของทรัพยากรธรรมชาติ ที่พอเพียง และสะดวกในการเขาถึง 

2 การวิเคราะหพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ - อุณหภูมิ 2 ความชื้น2 ความกดอากาศ2 ลม2 และปริมาณนํ้าฝน2 รวมไป
ถึงปจจัยที่เกี่ยวของอ่ืนในทางอุตุนิยมวิทยา 2

4

 

ท่ีตั้งตามแนวละติจูด4 

- มีขอมูลของภูมิอากาศ 

ความใกลไกลจากทะเล 

3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง
ของแตละพื้นที่ 

มีขอมูลภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ังตาง ๆ  

4 การวิเคราะหศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

มีขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ที่ผสมผสานของหลายพื้นที่   
 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแตละ
พื้นที ่

มีแรงงานทีม่ีทักษะฝมือ ความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
การสงเสริมโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

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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 5. กลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและการบริการ 

กลุมทองเท่ียว ไดแก การอบรมมัคคุเทศก พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
พนักงานผสมเคร่ืองด่ืม การทําอาหารวางนานาชาติ การฝกอบรมภาษา และธุรกิจโฮมสเตย 

กลุมสุขภาพ ไดแก การนวดแผนไทย นวดลกูประคบ สปาการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
กลุมการซอมแซม และบํารุงรักษา การซอมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต การซอม

เคร่ืองยนตดีเซล การซอมเคร่ืองยนตเบนซนิ การซอมเคร่ืองยนตเล็กเพื่อการเกษตรการซอมจักร
อุตสาหกรรม 

               คมนาคมและการขนสง จาํนวน 1 หลักสูตร 

             วิชาชีพดาน Logistics หรือการขนสงสินคาทางอากาศและทางเรือ 

              การกอสราง  
             กลุมชางตาง ๆ เชน การปูกระเบื้อง ชางไมกอสราง ชางสีอาคาร 

               กลุมการผลิตวัสดุกอสราง เชน การทําบล็อคคอนกรีต การผลิตซีเมนต  

 

ตัวอยางอาชีพ การพัฒนากลุมอาชีพทอผาพ้ืนเมือง 

 

 4ในปจจุบัน 4นี้ ผาพื้นเมืองของไทยในภาคตางๆ กําลังไดรับการอนุรักษฟนฟู  และพัฒนา รวมทั้ง
ไดรับการสงเสริมใหนํามาใชสอยในชีวิตประจําวันกันอยางกวางขวางมาก  ดังนั้น จึงเกิดมีการผลิตผา
พืน้เมืองในลักษณะอุตสาหกรรมโรงงาน โดยมีบริษัทจางชางทอ ทําหนาทีท่อผาดวยมือตามลวดลายที่
กําหนดให  โรงงานหรือบริษัทจัดเสนไหมหรือเสนดายที่ยอมสีเสร็จแลวมาใหทอ  เพือ่เปนการควบคุม
คุณภาพ  บางแหงจะมีคนกลางรับซือ้ผาจากชางทออิสระซึง่เปนผูปนดาย  ยอมสี  และทอตามลวดลายที่
ตองการเองที่บาน แตคนกลางเปนผูกําหนดราคาตามคุณภาพและลวดลายของผาทีต่ลาดตองการในบาง
จังหวัดมีกลุมแมบานชางทอผาที่รวมตัวกันทอผาเปนอาชีพเสริม  และนําออกขายในลักษณะสหกรณ 
เชน กลุมทอผาของศิลปาชีพอยางไรก็ตามในสภาพที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้นเปนการทอเพื่อขายเปน
หลัก   การทอผาพืน้บานพื้นเมืองหลายแหงยังทอลวดลายสัญลักษณดั้งเดิม  โดยเฉพาะในชุมชนทีม่ีเชื้อ
สายชาติพันธุบางกลุมทีก่ระจายตัวกันอยูในภาคตางๆ ของประเทศไทย ศิลปะการทอผาของกลุมชน
เหลาน้ีจึงนับวาเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมอยูจนถึงทุกวันน้ี  หากจะแบงผาพื้นเมืองของกลุมชนเหลานี้ตาม
ภาคตางๆ เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น 0ในภูมิภาคตางๆ 

 

 และมีการปรับปรุงพัฒนาสีสัน  คุณภาพ  และ
ลวดลาย ใหเขากับรสนิยมของตลาด ดังนัน้ ผูเรียนจึงควรมีความรู ความสามารถ ทักษะและเจตคติ
เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพกลุมอาชีพ/ธุรกิจของกลุมอาชีพทอผาพื้นเมือง และวิเคราะหสถานภาพของ
กลุมอาชีพ/ธุรกิจ 
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การวเิคราะห 5 ศักยภาพของพื้นท่ี ในกลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและการบริการ 
  

ท่ี ศักยภาพ รายละเอียดท่ีควรพิจารณาในประเด็น 

1 การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติในแต
ละพื้นที ่

มีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาเปนวัตถุดิบ 

2 การวิเคราะหพืน้ที่ตามลักษณะภูมิอากาศ มีภูมิอากาศที่เหมาะสม 

3 การวิเคราะหภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง
ของแตละพื้นที่ 

- เปนศูนยกลางหัตถอุตสาหกรรม 

- มถีนนที่เอ้ือตอการบริการดานการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สามารถติดตอคาขายกับ
ประเทศเพื่อนบาน มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน มี
อาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน การคาชายแดน 

4 การวิเคราะหศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่

มีแหลงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

5 การวิเคราะหทรัพยากรมนุษยในแตละ
พื้นที ่

มีภูมิปญญา และฝมือแรงงาน 

 

 

1. ใหผูเรียนรวมกลุม และอภิปรายวาศักยภาพหลักของพืน้ที่ในการพัฒนาอาชีพในพืน้ทีชุ่มชน
ของตนเองควรจะเนนศักยภาพใดเปนพิเศษ เพราะเหตุใด 

กิจกรรม 

2. ใหผูใหผูเรียนรวมกลุม และอภิปรายวาอาชีพความคิดสรางสรรคในพื้นที่ของชุมชนของ
ตนเอง ควรเนนจะเนนเร่ืองใดเปนพเิศษ เพราะเหตุใด 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. บทที่ 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. บทที่ 2  การใชแหลงเรียนรู 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. บทที่ 3  การจัดการความรู 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. บทที่ 4  คิดเปน 

 ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. บทที่ 5  การวิจัยอยางงาย 

 นางศิริพรรณ สายหงษ ขาราชการบํานาญ 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. บทที่ 1  การเรียนรูดวยตนเอง 

 ดร.รุงอรุณ ไสยโสภณ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. บทที่ 2  การใชแหลงเรียนรู 

 นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

   สํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี 

 นางสาวสุพัตรา โทวราภา สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

3. บทที่ 3  การจัดการความรู 

 นางอัจฉรา ใจชาญสุขกิจ สํานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 

 นางณัฐพร เชื้อมหาวัน สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเน่ืองสิรินธร 

4. บทที่ 4  คิดเปน 

 ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาสํานักงาน กศน. 

 



~ 142 ~ 
 

 

5. บทที่ 5  การวิจัยอยางงาย 

 นางศิริพรรณ สายหงษ ขาราชบํานาญ 

 นางพิชญาภา ปติวรา ขาราชบํานาญ 

ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี 2  

 

 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานช ี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังที่ 2 

 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4. นางวัทนี จันทรโอกลุ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาสือ่การเรียนการสอน 

5. นางชุลีพร ผาตินินนาท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา 

6. นางอัญชลี ธรรมวิธีกุล หัวหนาหนวยศกึษานิเทศก 

7. นางศุทธินี งามเขตต ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

   

ผูพัฒนาและปรับปรุง คร้ังท่ี 2 

1. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. ดร.รุงอรุณ  ไสยโสภณ หัวหนากลุมพัฒนาการเรียนการสอน 

3. นายสมชาย ฐิติรัตนอัศว กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 

 
 

 
 

 
 


